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หากพูดถึงการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวในสังคมไทย โดยเฉพาะในช่วงปี พ.ศ.๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จะพบว่า 
สังคมไทยมีการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายใต้กฎหมายและนโยบายระดับชาติ  
ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในหลายฉบับ  ยกตัวอย่างเช่น (1) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์
ระดับชาติด้านการพัฒนาเด็กตามแนวทาง "โลกที่เหมาะสมส าหรับเด็ก" พ.ศ.2550-2559 (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  (3) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษา 
ปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555-2559, (4) กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระยะ พ.ศ.2554-2563 หรือ ICT2020 (5) พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ.2550  โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง  (6)การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558โดยผลของความตกลงในระหว่างประเทศสมาชิกในอาเซียน 
ที่เรียกว่า Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) 
 นอกจากนั้นแล้ว ยังมีการปฏิรูปแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยมีการก าหนดคุณสมบัติ 
คุณลักษณะ ทักษะพ้ืนฐาน หรือที่เรียกว่า "ทักษะในศตวรรษที่ 21" ของเด็กนักเรียน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องและเชื่อมโยง 
กับประเด็นของสถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองที่ปรากฏในสังคมไทย ท าให้สังคมไทยเริ่มกลับมาให้ความส าคัญกับ
เรื่องการสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมือง 
 จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว สังคมไทยก าลังเผชิญกับสถานการณ์อันเป็น
ปัญหาทั้งที่เป็นปัญหาเดิม และ ปัญหาใหม่ที่เกิดขึ้น อีกทั้ง ความหลากหลายของกฎหมายและนโยบายในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว รวมทั้ง แนวคิดในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว อีกทั้ง โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้น  
จากการเติบโตทางเทคโนโลยี และ ความจ าเป็นในการเตรียมความพร้อมและเตรียมรับมือกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ในเวลาที่เหลืออีกเพียง 1 ปีเท่านั้น 
 เพื่อตอบสนองต่อบทบาทและภาระหน้าที่ของสถาบันฯ ในฐานะที่เป็น สถาบันทางวิชาการระดับชาติ 
ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ที่ถูกจัดตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบของรัฐบาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 เพ่ือท าหน้าที่
ทั้งในด้านการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Creation) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว (Knowledge Transfer)  รวมทั้ง ด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ (Knowledge 
Management and Knowledge Movement) ไปสู่การจัดท ากฎหมายหรือนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเด็ก  
เยาวชน ครอบครัว 
 ในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ และสามารถผลิตผลงานส าคัญๆ ใน 4 ส่วน 
กล่าวคือ 
 ส่วนแรก การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งสถาบันฯได้จัดกิจกรรมประชุมวิชาการระดับชาติ  
ครั้งที่ 2 โดยสถาบันฯ ได้น าเสนอองค์ความรู้ส าคัญให้กับสังคมไทยในการเตรียมความพร้อมในด้านการพัฒนาศักยภาพ  

สารจากผู้อ านวยการ 
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เด็กปฐมวัย 4 ด้าน นอกจากนั้น สถาบันฯ มีการศึกษาวิจัยในโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยสถาบันฯ ได้ผลิตบทความวิชาการ รวมทั้ง การจัดท าหนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 
2556  เพ่ือรายงานสภาวการณ์อันเป็นประเด็นส าคัญและจ าเป็นในด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนในสังคมไทยเพ่ือเป็น
เอกสารส าคัญในการชี้ให้เห็นถึงสถานการณ์ในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับสังคมไทย 
 ส่วนที่ 2 การผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์  ในปีทีผ่านมา  
มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจ านวน 3 คน ไม่เพียงเท่านั้น นักศึกษาจ านวน 6 คน ได้มีโอกาสน าเสนอผลงานวิชาการในเวที
วิชาการและการประชุมวิชาการระดับชาติ และ นานาขาติ 
 ส่วนที่ 3 การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เครือข่ายภาคีและสังคม ในปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้บรรลุถึงการสร้าง 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคนโยบายด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ การจัดท าหลักสูตรการอบรม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ รุ่นที่ 1 โดยเป็นหลักสูตรภายใต้ความเห็นชอบของคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
 ส่วนที่ 4 การพัฒนากฎหมายนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ในปี 2555 ที่ผ่านมา 
สถาบันฯได้มีส่วนส าคัญในการผลักดันให้เกิดการจัดท าร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  
ทั้งการเป็นหน่วยงานทางวิชาการในการท างานร่วมกับคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ อีกทั้ง  
การท างานร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชนกว่า 76 องค์กร ในการผลักดันร่างกฎหมายโดยอาศัยกระบวนการน าเสนอ 
ร่างกฎหมายฉบับภาคประชาชนตามกลไกของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 
 จะเห็นได้ว่า ในปีที่ผ่านมา สถาบันฯได้ด าเนินงานอย่างเข้มข้นและขะมักเขม้นภายใต้การท างานของบุคลาการทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน อย่างไรก็ตาม การจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 2555 ฉบับนี้ เป็นเอกสารที่จะช่วยให้
สถาบันฯได้ทบทวนการท างานในปีทีผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สถาบันฯจะใช้ข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าไปสู่การวางแผนในการ
ท างานในปีต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  
 
           ด้วยความนับถือ 
 
 
             (รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี) 
      ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
        มหาวิทยาลัยมหิดล 

 



3 
 

ในปี พ.ศ. 2556 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีอายุครบ 16 ปี สถาบันได้ด าเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ในฐานะหน่วยงานที่ท าหน้าที่ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านการบริหารจัดการ ซึ่งสถาบันฯ ได้มีโครงสร้างการบริหารจัดการ 
ในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนาบทบาทสู่สถาบันชั้นน าระดับชาติกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่งประกอบด้วย  
3 ยุทธศาสตร์หลัก และ 1 ยุทธศาสตร์สนับสนุน และในปีงบประมาณ 2556 ได้มีผลลัพธ์ส าคัญจากกา รด าเนินงาน 
ของสถาบันฯ โดยแบ่งตามยุทธศาสตร์ ดังตารางต่อไปนี้  

ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างและพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนา
ศักยภาพด้านงานวิจัยให้มีคุณภาพ
ในระดับสากล 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
บทความตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ และระดับ
นานาชาติ จ านวน 4 เรื่อง 

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 
2 “การพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” 

บทความที่ได้รับการเผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ จ านวน 16 เรื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่า
และนวัตกรรม 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐและ
ภาคเอกชน 5 โครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยและระบบ
ประเมินผลอย่างครบวงจร 

โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 
(R2R) 5 เรื่อง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ และพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและ 
ครอบครัว 

บทสรุปผู้บริหาร 
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กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตให้มี
ความสามารถและศักยภาพที่
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของสังคม 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
บัณฑิตที่ได้งานท าหลังจากส าเร็จ
การศึกษาภายใน 6 เดือน ร้อยละ 
100 

 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านเด็ก
และครอบครัวให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 

- - 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนา
หลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานและสามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคม 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ หลักสูตรภาคปกติ 
และหลักสูตรภาคพิเศษ 

 

ผลงานวิจัยของนักศึกษา จ านวน 6 
เรื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกให้
เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
กิจกรรมต่างๆ เช่น การศึกษาดูงาน
ทั้งในและต่างประเทศ การอบรม 
การสัมมนาหลักสูตร ฯลฯ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   สร้าง ส่งเสริม และพัฒนางานบริการวิชาการที่เป็นเลิศสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบ
การให้บริการวิชาการด้านเด็กและ
ครอบครัวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
จ านวนเด็กที่เข้ารับบริการโครงการ
บริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็ก
กลางวัน จ านวน 86 คน 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
โครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนา
เด็กกลางวัน เฉลี่ย 4.38 คะแนน 

จ านวนเด็กที่เข้ารับบริการโครงการ
อนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
จ านวน 107 คน 

ผู้ปกครองมีความพึงพอใจใน
โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ เฉลี่ย 4.38 คะแนน 
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ด้านคลินิกเด็กและวัยรุ่น 
ผู้เข้ารับบริการรายใหม่ของคลินิก
พัฒนาการเด็ก จ านวน 151 คน 

ผู้เข้ารับบริการคลินิกพัฒนาการเด็ก 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.46 คะแนน 

ผู้เข้ารับบริการรายใหม่ของคลินิก
เด็กวัยเรียน จ านวน 72 คน 

ผู้เข้ารับบริการคลินิกเด็กวัยเรียน มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 คะแนน 

ใบรับรองท่ีหน่วยงานได้รับการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการบริการ
ระดับนานาชาติ 1 ใบรับรอง 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนา
มาตรฐานการบริการวิชาการสู่
สาธารณชนทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค 
และระดับประเทศ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก 
จ านวน 1,149 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คะแนน 

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบทบาท
ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 
จ านวน 213 คน (รวมการจัดกิจกรรม
ทั้ง 4 ครั้ง) 

ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบทบาท
ครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คะแนน 

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและกิจกรรม
พัฒนาเด็กเคลื่อนที่โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน 
จ านวน 195 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและกิจกรรม
พัฒนาเด็กเคลื่อนที่โดยการมีส่วน
ร่วมของครอบครัวและชุมชน มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.67 คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
 สถาบันฯ ร่วมกับ สท. โครงการ

ฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการพัฒนา 
และเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชนเป็นรุ่นแรก 

 โครงการเสวนาวิชาการ “สุขภาวะ
ของวัยรุ่น; รายงานแห่ง
สหประชาชาติว่าด้วยการจัดการ
ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” 
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 หนังสือคุณภาพชีวิต 2556 ฉบับ
ปฐมฤกษ์ (ฉบับภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ) 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
มีเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
จัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดย
มีเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 4 
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 4 โครงการ มี
ความพึงพอใจเฉลี่ย 4.40 คะแนน 

ยุทธศาสตร์สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะ
ทรัพยากรบุคคล 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
โครงการ R2R จ านวน 5 เรื่อง  
จัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร จ านวน 7 โครงการ 

 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงและ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
จัดกิจกรรม CFKM 6 ครั้ง บุคลากรมีความพึงพอใจในการใช้

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉลี่ย 3.82 คะแนน 

กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
เด็กและครอบครัวสู่สังคม 

ผลลัพธ์เชิงปริมาณ ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ 
เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวผ่านสื่อ
สิ่งพิมพ์ จ านวน 126 ฉบับ 

 

เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวผ่านสื่อ
โทรทัศน์ จ านวน 85 เทป 

 

เผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัวผ่านสื่อ
ออนไลน์ จ านวน 80 เว็บเพจ 
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พ.ศ.2533 การประชุมสุดยอดระดับโลกเพ่ือเด็ก (World Summit for Children) ณ องค์การ
สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศปฏิญญาระดับโลกว่าด้วย
ความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก และแผนปฏิบัติการเพ่ืออนุวัติปฏิญญาฯ 
ดังกล่าวส าหรับทศวรรษ 1990 (Plan of Action for Implementing the World 
Declaration on the Survival, Protection and Development of Children in the 
1990s) 

พ.ศ.2534 รัฐบาลไทย โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ลงนามรับรองปฏิญญา
ระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก 

พ.ศ.2535 รัฐบาลให้จัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพสนองนโยบาย  
การพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการและได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเด็ก
และการพัฒนาส าหรับ ทศวรรษ 1990 ประกอบด้วย เป้ าหมายหลัก 7 ประการ  
และเป้าหมายสนับสนุน หรือเป้าหมายเฉพาะด้านอีก 26 ข้อ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
ในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็กในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ถึง 
ฉบับที่ 8 

พ.ศ.2537 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติ 
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

พ.ศ.2538 
 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้ง
สถาบันแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพ่ือสนองนโยบายและแผนงาน 
ที่คณะกรรมการนโยบายระดับชาติก าหนดเตรียมการและด าเนินการเพ่ือรองรับการจัดตั้ง
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540 

พ.ศ.2540 จัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือเป็นวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

 

1. ประวัติความเป็นมาของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



13 
 

ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530 และ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล 
พ.ศ.๒๕๕๐ ในส่วนของการบริหารจัดการนั้น เดิมในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2530 ก าหนดให้มี 
การแต่งตั้งผู้อ านวยการสถาบัน ฯ  และต่อมาภายหลังจากมีการบังคับใช้ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ .ศ.2550 
ซึ่งก าหนดให้มีการสรรหาผู้อ านวยการสถาบันฯ 
  หลังจากที่มีการก่อตั้งสถาบันฯ ในปี พ.ศ.2540 เป็นต้นมา สภามหาวิทยาลัยได้มีมติได้อนุมัติแต่งตั้งผู้บริหาร
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีรายนามของผู้อ านวยการสถาบัน ดังนี้ 

 

 
1. 

 
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี 
วาระท่ี 1     ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2545 
วาระท่ี 2     ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 254 

 

 
2. 

 
รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร 
                ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2553 

 

 
3. 

 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
วาระท่ี 1     ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 
วาระท่ี 2     ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง ปัจจุบัน 

 

2. การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 
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3. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมหลัก 
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ยุทธศาสตร์หลัก 
 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
สร้างและพัฒนางานวิจัย 

สู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและนวัตกรรม 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและระบบประเมินผล 

อย่างครบวงจร 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและ
ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และพัฒนาบุคลากรด้านเด็ก
และครอบครัว 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างบัณฑิตให้มีความสามารถและศักยภาพที่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาบุคลากรด้านเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและ 

สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างระบบและกลไกให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้าง ส่งเสริม และพัฒนา 

งานบริการวิชาการ 
ที่เป็นเลิศสู่สังคม 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัว 
เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนามาตรฐานการบริการวิชาการสู่สาธารณชน 
ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเด็ก 
และครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
ยุทธศาสตร์สนับสนุน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาระบบ 

บริหารจัดการสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 
กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยง  

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
กลยุทธ์ที่ 3 เผยแพร่องค์ความรู้ด้านเด็กและครอบครัวสู่สังคม 

4. ยุทธศาสตร์สถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ประจ าปี พ.ศ. 2553-2556 
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มหาวิทยาลัยมหดิล 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

 

งานบริหารทั่วไป 
งานคลังและพัสด ุ
งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 
งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
งานการศึกษา 
งานวิจัยและบริการวิชากร 
โครงการจัดตั้งงานสื่อสารองค์กร 

กลุ่มวิชา 
พัฒนาการมนุษย์ 

กลุ่มวิชาจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่น และครอบครัว 

งานคลินิกเด็ก 
และวัยรุ่น 

ศูนย์พัฒนา 
เด็กปฐมวยั 

ศูนย์พัฒนาศักยภาพ
เยาวชน (YC) 

(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

5. โครงสร้างสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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1 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี  ผู้อ านวยการ 

2 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทพิย์  มุสิกพันธ์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและ
สร้างเครือข่าย 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ 

5 นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี   เลขานุการสถาบันฯ 

 

 

 

 

 

6. คณะผู้บริหาร 
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เพ่ือให้เกิดการด าเนินการของสถาบันฯได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น สถาบันฯได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ 
ขึ้นเพ่ือเป็นกลไกส าคัญในการก ากับดูแลการด าเนินการในด้านต่างๆ ทั้งนี้ ส าหรับการด าเนินการในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา
นั้น สถาบันฯ มีการด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการใน 5 ด้าน กล่าวคือ 

 (1) คณะกรรมการด้านการบริหารจัดการและก ากับทิศทางในการด าเนินงานของสถาบันฯ  โดยมี (1.1) 
คณะกรรมการประจ าสถาบัน ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานในส่วนงาน 
พ.ศ.2552  (1.2 ) คณะกรรมการยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ท าหน้าที่ในการจัดท ายุทธศาสตร์ของสถาบันฯ รวมทั้ง  
การก ากับติดตาม และ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 

 (2) คณะกรรมการด้านการบริหารหลักสูตร ซึ่งเป็นคณะกรรมการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 ประกอบด้วย (2.1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) (2.2) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ 
(ภาคพิเศษ) 

 (3) คณะกรรมการด้านการวิจัย เป็นคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการบริหารจัดการและการสนับสนุนให้เกิด
การสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว ภายใต้การด าเนินการในโครงการวิจัย
ของสถาบันฯ 

 (4) คณะกรรมการด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ ซึ่ ง เป็นคณะกรรมการชุดต่างๆ  ที่มีหน้าที่ 
ในการด าเนินการและก ากับติดตามในการด าเนินการในโครงการหรือกิจกรรมของสถาบันฯ ตามแผนการด าเนินงาน  
ของสถาบัน โดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการด าเนินการตามภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 (5) คณะกรรมการด้านการติดตามประเมินผล และ การพัฒนาคุณภาพ  ประกอบด้วย (5.1) 
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง (5.2) คณะกรรมการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน (SAR) 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
(วาระการด ารงต าแหน่งในระหว่างเดือน สิงหาคม พ.ศ.2554 ถึง เดือนสิงหาคม.2556) 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี                               ประธานกรรมการ    

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทพิย์  มุสิกพันธ์  กรรมการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพัฒน์  ยศธร กรรมการ 

7. กลไกในการบริหารจัดการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี  ทยานศิลป์    กรรมการ 

7. นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล   กรรมการ 

8. นายเอนก มาศจรัส   กรรมการ 

9. นายเสรี สิงห์โงน   กรรมการ 

10. นายเมธีณัฐ รัตนกุล (ด ารงต าแหน่ง 15 ส.ค. 2554 ถึง 15 ส.ค. 2556) กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
(วาระการด ารงต าแหน่งในระหว่าง เดือน สิงหาคม พ.ศ.2556 ถึง เดือนสิงหาคม.2558) 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี                               ประธานกรรมการ    

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทพิย์  มุสิกพันธ์  กรรมการ 

5. อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ 

6. อาจารย์ แพทย์หญิงหัทยา  ด ารงค์ผล กรรมการ 

7. นางมาริสา  สังขาร กรรมการ 

8. อาจารย์อิทธิพล  ปรีติประสงค์ กรรมการและเลขานุการ 

9. ดร.ศรัล  ขุนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ้วราย ผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์สถาบันฯ 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี                               ประธานกรรมการ    

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทพิย์  มุสิกพันธ์  กรรมการ 

5. อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ 

6. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง กรรมการ 
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7. นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี กรรมการและเลขานุการ 

8. นางสาวสัณห์จุฑา  ศรีสุพรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

9. นายวรพจน์  ส าราญทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

10. นางสาวสิริวรรณ  ดิษทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการวิจัย 

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี                               ประธานกรรมการ    

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล  กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ กรรมการ 

5. อาจารย์ อิทธิพล ปรีติประสงค์ กรรมการ 

6. อาจารย์ พญ.นัทธ์ชนัน จรัสจรุงเกียรติ กรรมการ 

7. ดร.ศรัล  ขุนวิทยา กรรมการ 

8.  นางมาริสา  สังขาร กรรมการ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทพิย์  มุสิกพันธ์ กรรมการและเลขานุการ 

10. นางสาว สุจินดา ย่องจีน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์ของสถาบันฯ 

คือ “สถาบันชั้นน าระดับชาติในการจัดการองค์ความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว” โดยสถาบันฯ ได้มุ่งท างานเพ่ือ

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนสู่สาธารณะ ทั้งด้านวิชาการผ่านหลักสูตรพัฒนามนุษย์ ด้านงานวิจัยที่ครอบคลุม

เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และครอบครัว ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของคนท างานด้านเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ซึ่งสถาบันฯ มีผลงานที่โดดเด่นในรอบปี 2556 ดังต่อไปนี้ 

 

1. การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 2 “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21-22 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
การประชุมดังกล่าวเป็นการรวบรวมเครือข่ายผู้ท างานด้านเด็กทั่วประเทศ มุ่งประเด็นการพัฒนาศักยภาพเด็กเข้มแข็ง 
จากภายใน เพ่ือไขรหัสสู่การเป็นสุดยอดเด็กด้วยบันได 3 ขั้น I am คือคุณสมบัติในตัวเด็กที่เป็น เช่น จิตส านึก รู้สิทธิและ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งท่ี 2 

“การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” 
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หน้าที่ รู้จักคุณค่าในตนเอง I have คือทักษะด้านต่างๆ ที่ควรจะเกิดจากแรงหนุนของครอบครัว ระบบการศึกษาและ
สังคมท่ีเด็กอาศัยอยู่ และ I can คือศักยภาพต่างๆ ที่เกิดจากกระบวนการเรียนรู้  

การจัดการประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เ พ่ือเป็นเวทีกลางให้กับผู้ที่ท างาน 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งระดับนโยบาย ระดับนักวิชาการ และนักปฏิบัติการ  
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนไทย  
และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ  เพ่ือน าไปสู่ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ให้พร้อมส าหรับการเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียน  

ภายในงานมีการเสวนาวิชาการเปิดประเด็นการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย กับ
กรณีศึกษาในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ศักยภาพทางสังคมและการ
จัดการ ศักยภาพการเรียนรู้ ศักยภาพด้านการคิด และศักยภาพด้านสื่อ โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมาก ร่วมให้ข้อมูล แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค เครื่องมือพ้ืนฐานในการ
พัฒนาศักยภาพเด็ก และร่วมเสนอแนะการจัดท ากลไกเพ่ือสร้างเสถียรภาพในการท างาน1  

ผลจากการจัดประชุมวิชาการ ท าให้ผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว เกิดความรู้ ความเข้าใจในวิธีปฏิบัติที่
สอดคล้องกับบริบทสังคมในการพัฒนาศักยภาพเด็กไทยสู่ประชาคม
อาเซียน เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัย โดยได้
มีการจัดท าข้อเสนอแนะในการท างาน 4 ข้อ กล่าวคือ 
 (1) การสร้างต้นแบบในด้านการพัฒนากระบวนการ
เรียนรู้ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ รวมทั้ง การขยายผล
กระบวนการหรือวิธีการในการพัฒนาศักยภาพทั้ง 4 ด้าน เพ่ือท าให้
เกิดการพัฒนาศักยภาพในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินชีวิต 
และ มีกระบวนการหรือรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ 
 (2) การสร้างความเท่าเทียมและลดความเหลื่อมล้า
โดยเฉพาะปัจจัยพ้ืนฐานหรือโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือท าให้เกิดการ
เข้าถึงข้อมูลและเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและการเรียนรู้   
                                                           
1 อาทิเช่น นายอานันท์ ปันยารชุน, แม่ชีศันสนีย์, พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวังโส, นางพนิตา ก าภู ณ อยุธยา, ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์,  
นางศรีศักดิ์ ไทยอารีย์, ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชน 
อีกหลายท่าน 

 

(1) ศักยภาพของเด็กที่ส าคัญและจ าเป็น 
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  มี  4 ด้าน 
กล่าวคือ ศักยภาพทางสังคมและการจัดการ 
ศักยภาพการเรียนรู้  ศักยภาพด้านการคิด  
และศักยภาพด้านสื่อ 

(2) การพัฒนาศักยภาพประกอบด้วย ทักษะ
พื้นฐาน และ ปัจจัยกระตุ้นการพัฒนาศักยภาพ 

(3) ปัจจัยกระตุ้น หมายถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทั้ง 4 ด้าน 
คือ โจทย์ท้าทาย, พื้นที่ หรือโอกาสในการฝึกฝน
และแสดงศักยภาพ, การสนับสนุนหรือส่งเสริม
ด้านความรู้ และเครื่องมือในการท างาน และ 
พี่เลี้ยง หรือผู้ที่เป็นกลไกในการอ านวยการให้เกดิ
การสร้างปัจจัยกระตุ้น 
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(3) การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาปัจจัยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาศักยภาพอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความ

หลากหลายเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการของเด็กและเยาวชน 
 (4) การพัฒนากฎหมาย นโยบายที่เอ้ือต่อการสร้างกลไกทางสังคมในการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในรูปแบบของชุมชนของการเรียนรู้ รวมทั้งการสร้างหรือสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศ  
ที่เอ้ือต่อสร้างแนวคิดของการรักการเรียนรู้ โดยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในทุกที่ทุกเวลา 

 

2. ความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐสภาในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาความ เป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

โดยสถาบันฯ (อ . อิทธิพล  ปรีติประสงค์ )  ได้ รั บการแต่ งตั้ ง เป็นคณะอนุกรรมการและเลขานุการ  
ของคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารการเมืองของรัฐสภา มีบทบาทหน้าที่ส าคัญ ๒ เรื่อง คือ การสร้างและพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาความเป็นพลเมืองพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในกลุ่มเยาวชน 
และ การพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างความเป็นพลเมือง โดยผลจากการท างานปราก ฏใน  
2 ลักษณะ กล่าวคือ ลักษณะแรก เอกสารวิชาการของรัฐสภาจ านวน ๖ ฉบับ และ ลักษณะที่ 2 ต้นแบบของหลักสูตร 
การอบรมเพ่ือพัฒนาความเป็นพลเมืองในกลุ่มเยาวชนที่จะถูกน าไปใช้ในการจัดกิจกรรมของรัฐสภา 

 

3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคนโยบาย ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และการจัดท าหลักสูตรการอบรม 
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนระดับประเทศ รุ่นที่ 1 

ในปี 2556 สถาบันฯได้จัดท าบันทึกความร่วมมือกับ อนุกรรมการ
พัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน คณะกรรมการคณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.)2 

                                                           
2
 เป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยผลของมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.  2550 โดยมี

นายกรัฐมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการ 

ความร่วมมือทางวิชาการกับรัฐสภาในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 
ความเป็นพลเมืองในสงัคมประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข 

หลักสูตรอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนระดบัประเทศ 
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ภายใต้บันทึกฉบับดังกล่าว สถาบันฯ ร่วมกับส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชนระดับประเทศ รุ่นที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สมาคมศูนย์พัฒนาเยาวชน (YPDC) สภาองค์การพัฒนา
เด็กและเยาวชน และมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.)  

ความโดดเด่นของหลักสูตร  หลักสูตรฯ นี้เป็นหลักสูตรที่ผ่านการ
รับรองจากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
(กดยช.) เป็นการจัดอบรมหลักสูตรรุ่นที่ 1 และเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญ 
ในการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน  มีทั้งรูปแบบภาควิชาการ 
และภาคปฏิบัติ 

การจัดอบรมหลักสูตรฯ นี้ มีผู้เข้าร่วมจ านวน 31 คน ซึ่งมาจาก
หลากหลายหน่วยงาน ได้แก่  มูลนิธิสร้ างสรรค์ เด็ก ,  บ้านพักเด็ก 

และครอบครัว จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสระแก้ว, สถานแรกรับเด็กชาย  
ปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด, สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์, 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองมะเดื่อ, มูลนิธิสถาบันนิติจิตเวชเด็ก เยาวชน และครอบครัว, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดนนทบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กชาย จังหวัดนราธิวาส, ส านักอนามัยการเจริญพันธุ์ 
กรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่  7 จังหวัดอุบลราชธานี , ศาลเยาวชนและ
ครอบครัวกลาง, โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก, สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็ก 
จังหวัดชลบุรี และคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ผลจากการจัดอบรม ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ และได้
แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ประสบการณ์และพัฒนาทั กษะการปฏิบั ติ ง าน 
ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้ งสามารถน า ไปประยุกต์ ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหา การริเริ่มงานใหม่ และการถ่ายทอดให้แก่
เพ่ือนร่วมงาน ผู้น าชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กและเยาวชน บุคคลและ
องค์กรที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน 

 

 

 

 

ผลลัพธ์ส าคัญที่เกิดขึ้น 

(1) บันทึกความร่วมมือในการท างาน 
ระหว่าง สถาบันฯ กับ กดยช. 
(2) หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านเด็ก เยาวชน ที่
ได้รับการรับรองคุณภาพจาก กดยช. 
(3) การจัดอบรมตามหลักสูตร บุคลากร
ด้านเด็ก เยาวชน ระดับประเทศคร้ังที่ 1 
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4. หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 (Quality of Children’s Life 2013) เพื่อรายงานสภาวการณ์อันเป็นประเด็น
ส าคัญและจ าเป็นในด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนในสังคมไทย 

หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้
จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นแหล่งข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์คุณภาพชีวิตเด็กตั้งแต่ปฏิสนธิ ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น และเยาวชน  
ทุกรูปแบบ ทั้งในเชิงระบบการพัฒนา และสถานการณ์จริง เพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางของการท างานด้านเด็กและ
เยาวชน และภาคีเครือข่ายสามารถน าข้อมูลไปใช้ในการท างาน ตลอดถึงจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

หนังสือเล่มนี้ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนมากเข้าร่วมเป็นคณะท างาน น าโดย อาจารย์ศรี
ศักดิ์ ไทยอารี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และคณะ ได้แก่ 
ทันตแพทย์กฤษดา เรื องอารี ย์ รั ชต์ ,  นายแพทย์สมศักดิ์  ชุณหรั ศมิ์ ,  คุณสรรพสิทธิ์  
คุมประพันธ์, นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์, และรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ 
เข้ าร่ วมเป็นคณะท างาน เ พ่ือก าหนดรูปแบบและหัวข้อ รวมทั้ งการตี พิม พ์ เผยแพร่ 
ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษโดยสถาบัน  
 หนังสือเล่มนี้ ได้น าเสนอข้อมูลความรู้ เกี่ยวกับเด็กในช่วงวัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น 
ช่วงปฐมวัย ในหัวข้อ “สุขภาพของทารกในประเทศไทย”, “คุณภาพเด็กปฐมวัยไทย”  
ช่วงวัยเรียน ในหัวข้อ “การพัฒนากระบวนการเรียนรู้: ทางออกของการพัฒนาศักยภาพเด็กไทย”, “อนาคตเด็ก อนาคต
ไทย: การวิเคราะห์สถานการณ์เด็กไทยวัย 6-12 ปี”, “สิทธิเด็กช่วงอายุ 6-12 ปี” และช่วงวัยรุ่น ในหัวข้อ “การตั้งครรภ์ 

ในวัยรุ่น”, “วัยรุ่นกับสารเสพติด”, “นกขมิ้นเหลืองอ่อนค่่าไหนนอนนั่น: การละเมิดสิทธิเด็ก 
กับปัญหาเด็กเร่ร่อน”, “นวัตกรรมพลังบวก: สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมด้วยต้นทุนชีวิตเด็กและ
เยาวชนไทย”  
 หนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 ซึ่งเป็นฉบับปฐมฤกษ์ ได้ตอบสนองต่อภารกิจหลักของ
สถาบันฯ ในฐานะสถาบันหลักทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก และเยาวชนอย่าง
เป็นระบบ มีฐานข้อมูลวิชาการที่มีทั้งงานวิจัย งานวิชาการจากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ ดังนั้น 
 การพัฒนาหนังสือคุณภาพชีวิตเด็ก 2556 จึงเป็นอีกภารกิจส าคัญที่จะท าให้กระบวนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด าเนินงานภายใต้ฐานข้อมูลที่มาตรฐานต่อไป ซึ่งทางสถาบันฯ 
วางแผนจะพัฒนาหนังสือคุณภาพชีวิตเด็กเป็นประจ าทุกปี โดยให้ตอบสนองทั้งนโยบายของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และของรัฐบาล รวมไปถึงสังคมส่วนรวม  

หนังสือคุณภาพชีวิตเดก็ 2556 (Quality of Children’s Life 2013) 
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5. โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 
โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “UN report teenage pregnancy; effective prevention and 
Positive parenting in school system” 

โครงการสนับสนุนงานวิชาการด้านเด็กและเยาวชน ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส .) 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเด็กและ
เยาวชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องกมลทิพย์ 2 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ ในหัวข้อ “UN report 
teenage pregnancy; effective prevention and Positive parenting in school system” โดย หม่อมหลวง
ปรียาพรรณ ศรีธวัช ประธานคณะอนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชนฯ เป็นประธานเปิดงาน  

 

ในการเสวนาครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรที่มีชื่อเสียงระดับโลกทางด้านสุขภาพเด็กและเยาวชน  Professor Robert 
W. Blum ผู้อ านวยการ Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, USA. และ Lynne (Michael) 
Blum จาก Department of Mental Health, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health USA. 
มาร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านสุขภาพวัยรุ่น  

โครงการเสวนาวิชาการ “สุขภาวะของวัยรุ่น; รายงานแห่งสหประชาชาติ  
ว่าด้วยการจัดการปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม” โดยวิทยากรระดับโลก Robert W. Blum 
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นอกจากนี้ ยังมีบุคลากรผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะ
แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย เข้าร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพ่ือร่วมเสนอ
แนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและการตั้งครรภ์ของวัยรุ่นในปัจจุบัน 

ผลจากการเสวนา ท าให้บุคลากรผู้ท างานด้านเด็กและเยาวชนทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมการเสวนาได้
แลกเปลี่ยนความรู้ และแนวทางในการป้องกัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดภาคีเครือข่าย และทิศทางในการขับเคลื่อนงานด้านการ
ป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น เช่น สภาวิชาชีพด้านสาธารณสุข สภากาชาดไทย เป็นต้น  

 

6. การผลักดันองค์ความรู้ทางวิชาการที่ได้จากการศึกษาวิจัยของสถาบันฯ จนบรรลุถึงการยกร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 

 หลังจากมติคณะรัฐมนตรี 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2546 ในการก าหนดแนวทางการใช้สื่อของรัฐเพ่ือส่งเสริมการศึกษา
และการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวน และครอบครัว เป็นต้นมา ประเด็นการพัฒนากฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์เป็นหนึ่งในประเด็นหลักของการขับเคลื่อนเพ่ือท าให้เกิดกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาสื่อเพ่ือส่งเสริม
การศึกษาและการเรียนรู้ส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ภายใต้ความร่วมมือของ
แผนงานสื่อเพ่ือสุขภาวะเยาวชน โดยการสนับสนุนจากส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้ร่วมกับเครือข่ายหลายภาคส่วนในการ
จัดกิจกรรมทางวิชาการและกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง 

 โดยที่ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล 
(โดย อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์) ในฐานะหน่วยงานทางวิชาการที่ร่วม
ขับเคลื่อนกับเครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆ 76 องค์กรในการผลักดันให้มี
การจัดท ากฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้มี 
การด าเนินการใน 3 ลักษณะ กล่าวคือ 

(1) การจัดกิจกรรมทางวิชาการเพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ 
รวมทั้งการจัดท าเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากเครือข่าย 

 (2) การจัดท าข้อเสนอแนะทางวิชาการ เกี่ ยวกับแนวทาง 
ในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และ เป็นนักวิชาการหลักในการจัดท าร่างพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... (ฉบับภาคประชาชน) เพ่ือเสนอต่อ คณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ คณะรัฐมนตรีในช่วงระยะเวลาระหว่าง พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 

 

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการท างาน 

(1) ร่ างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ..... 
(2) กรรมาธิ การวิส ามัญพิจารณาร่ า ง
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 
(3) การผลักดันร่างกฎหมายโดยอาศัย
กระบวนการน าเสนอร่างกฎหมายฉบับ 
ภาคประชาชนตามกลไกของกฎหมาย
รั ฐ ธ ร รมนูญแห่ ง ร า ชอาณาจั ก ร ไ ท ย  
พ.ศ.2550 

การยกร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
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 (3) การร่วมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ในฐานะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  (อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ 
ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญและเลขานุการกรรมาธิการคนที่ 4) 

รายละเอียดของการด าเนินการในระหว่าง พ.ศ.2546 เป็นต้นมา 

พ.ศ.2552 ถึง พ.ศ.2553 สถาบันฯ  ได้ จั ด เ วที
วิชาการและเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จ านวน 8 เวท ี

พ.ศ.2553 จัดท าข้อเสนอแนะทางวิชาการ
เกี่ยวกับแนวทางในการจัดตั้งกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ เสนอต่อ อนุกรรมการพัฒนากฎหมาย 
ด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และต่อมาได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ3 

23 มีนาคม พ.ศ.2553 คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติ
หลักการร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ตามที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วัฒนธรรมเป็นผู้เสนอร่างกฎหมาย (นายธีระ สลักเพชร)4 

 พ.ศ.2554 หลังจากที่มีการประกาศยุบสภา (สมัยฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี) เป็นผลให้ร่าง
พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ที่เสนอโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็น  
ผู้เสนอร่างกฎหมาย (นายธีระ สลักเพชร) เป็นอันสิ้นผลไป 

 ดังนั้น สถาบันฯ ได้จัดท าข้อเสนอแนะทางวิชาการในการเสนอร่างกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ พ.ศ... (ฉบับภาคประชาชน) โดยอาศัย บทบัญญัติ มาตรา 163 แห่งกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ.2550 ที่รับรองถึงการมีส่วนร่วมในทางการเมืองโดยตรงของประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของการเสนอร่าง

                                                           
3 โดยมี ฯพณฯสนั่น ขจรประศาสน์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ เพื่อเสนอร่างกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ... 
ต่อคณะรัฐมนตรี (ในวาระของ ฯพณฯ อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี) 
4โดยให้กระทรวงวัฒนธรรมรับฟังความเห็นจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ส านักงาน ก.พ.ร. และ คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคม แห่งชาติ แล้วส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติบัญญัติพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
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กฎหมายฉบับประชาชนโดยประชาชนไม่น้อยกว่า 10,000 คน เข้าชื่อและร้องขอต่อประธานรัฐสภา ต่อมา สถาบันฯ ได้
หารือกับเครือข่ายสื่อเพ่ือเด็ก เครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆ ใน 5 ภูมิภาค รวมทั้ง คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เกี่ยวกับ
แนวทางในการด าเนินการจามขั้นตอนต่างๆในการเสนอร่างกฎหมายกฎหมายกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 
พ.ศ... (ฉบับภาคประชาชน) ต่อรัฐสภา 

 พ.ศ.2554 ถึง พ.ศ.2555 สถาบันฯ ร่วมกับเครือข่ายภาคีสื่อเพ่ือเด็ก จัดเวทีสาธารณะเพ่ือรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากเครือข่ายภาคีภาคส่วนต่างๆ ใน 5 ภูมิภาค 

 2 เมษายน พ.ศ .2555 คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้ างสรรค์  พ.ศ . . . . . .   ตามที่ กระทรวงวัฒนธรรม  
(นางสุกุมล คุณปลื้ม) เสนอ5 

 21 สิงหาคม พ.ศ.2555 ตัวแทนเครือข่ายสื่อ
เพ่ือเด็กเยาวชนและครอบครัว ได้ยื่นรายชื่อกว่า 12,500 
รายชื่อ เพ่ือเสนอร่าง พ.ร.บ. กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ฉบับประชาชน (โดยมี อาจารย์อิทธิพล 
ปรีติประสงค์ เป็นนักวิชาการหลักในการด าเนินการจัดท า
ร่างกฎหมายฯ ฉบับภาคประชาชน ตามที่ได้ข้อเสนอแนะจากการรับฟังความเห็นจากเวทีวิชาการและเวทีสาธารณะ)  
โดยยื่นต่อนายจุรินทร ์ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมกาประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน)  

16  มกราคม  พ.ศ.2556 ที่ประชุมสมาชิกผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
สื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ พ.ศ. ....6 (วาระที่ 1) โดยมีนายสนธยา  คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้แถลง
หลักการและเหตุผลของร่างกฎหมาย  ทั้งนี้ ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ...... จ านวน 36 คน (โดยมี อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ เป็นกรรมาธิการและ

                                                           
5เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการผลิตและพัฒนาสื่อให้มีคุณภาพ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ให้กระจายไปทุกระดับ รวมทั้งเป็นการสร้างกลไกในการรู้เท่า
ทันและเฝ้าระวังสื่อ โดยมีคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ท าหน้าที่ก าหนดการบริหาร ให้ความเห็นชอบ
แผนการด าเนินงาน และก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินท่ีให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านต่างๆ 
6ร่างพระราชบัญญัติท านองเดียวกันอีก 3 ฉบับ คือ (1) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ซึ่งนางสาว
สุนทรี  ชัยวิรัตนะ  กับคณะเป็นผู้เสนอ (2) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ซึ่ง นางผุสดี  ตามไท กับ
คณะเป็นผู้เสนอ และ (3) ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. .... ซึ่ง นางสาวเข็มพร  วิรุณราพันธ์ กับ
ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจ านวน 12,046 คน เป็นผู้เสนอ จึงขอให้น ามาพิจารณารวมกัน 
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ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่ 4) ก าหนดแปรญัตติภายใน 15 วัน โดยใช้ร่างของคณะรัฐมนตรีเป็นหลัก 
ในการพิจารณา ด้วยคะแนน 263 เสียง 

 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556 ถึง กรกฎาคม 2556 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ...... จัดประชุมคณะกรรมาธิการฯ โดยก าหนดให้มีการประขุมในทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. 
ถึง 12.00 น. ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรายมาตราจนครบทุกมาตรา จึงได้มี
มติของคณะกรรมาธิการให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ...... เพ่ือเสนอร่าง
กฎหมายฯ นี้ต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป (วาระที่ 2) 
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การท างานวิจัยของสถาบันฯ เป็นการแสวงหาและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎี และเชิงประยุกต์อย่างเป็นสหวิทยาการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือสร้างและพัฒนา
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ มีการบริหารจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับอนุมัติเงินทุนการวิ จัยอย่างเป็นระบบ โดย
การจัดท าการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนงานวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย และติดตามประเมินผล 

ในการด าเนินงานวิจัยของสถาบันฯ เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับสากล ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2556 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ โดยมีรายละเอียดใน 2 ส่วน กล่าวคือ (1) การ
เผยแพร่หรือการวิจัยและผลงานวิชาการในเอกสารวิชาการระดับนานาชาติ ระดับชาติ (2) การได้รับการสนับสนุนการวิจัย
จากหน่วยงานต่างๆ 

(1) ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติในปี พ.ศ. 2556 

1.1 ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติหรือระดับ
นานาชาติ  จ านวน 1 โครงการ 

1.2 บทความวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ จ านวน 3 บทความ 
1.3 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 5 บทความ 
1.4 บทความวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 11 บทความ 
1.5 บทความวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในเอกสารวิชาการของรัฐสภา จ านวน 4 บทความ 
1.6 การอ้างอิงบทความวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาและจัดท าร่างกฎหมาย จ านวน 1 บทความ 

ตาราง 1 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ในปี พ.ศ.2556 
ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : Advanced Social Science Letters Volume 3 NO.28-33, 2013 
1 Neglect of Elderly: A new Violence in Thai Society Wimontip Musikaphan 

Nanthanat Songsiri 
Sivaporn Pokpong 
Thanate Kitisriworaphan 

ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   สร้างและพัฒนางานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารกุมารเวชศาสตร์ ปีท่ี 52 ฉบับท่ี 1 มกราคม – มีนาคม 2556 
1 โครงการศึกษาสภาวการณต์้นทุนชีวิตนักเรียนมัธยมทั่วประเทศ อ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี 

พรรณนภิา  สังข์ทอง 
สิริวิมล  ศาลาจันทร ์

แหล่งที่เผยแพร่ : วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์ ปีที่ 9 ฉบับพิเศษ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลโลก  
ประจ าปี 2556 

2 สอนน้อยเรียนมากตามหลักพระพทุธศาสนา นางธีรตา  ข านอง 
แหล่งที่เผยแพร่ : ต าราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก เล่ม 3 “การดูแลเด็กสุขภาพดี” 

3 ศูนย์เด็กเล็กและศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน (Nursery and Daycare) อ.พญ.แก้วตา นพมณจี ารสัเลิศ 

ตาราง 2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ ในปี พ.ศ.2556 
ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดับนานาชาติ 
แหล่งที่เผยแพร่ : 21st IUHPE World Conference on Health Promotion. 25-29 August 2013, Pattaya Thailand 

1 Trend in life assets from the national survey of positive youth 
development in Thai adolescents among 2009 and 2012 

Suriyadeo Tripathi 

2 
 

Database and Information System Development in Healthy Workplace Uthaithip Jiawiwatkul 
Athiwat  Jiawiwatkul 
Jitsuda  Limkrienkrai 
Poschanan  Niramitchainont 

3 Project to Study the Life Capital of Thai Children and Youths in the Three 
Southern Border Provinces 

Pannipa Sangthong 
Siriwimon Salachan  
Suriyadeo Tripathi 

4 Workshop “LIFE ASSETS POSITIVE CHILD ANDYOUTH DEVELOPMENT 
PROGRAM :A COMMUNITY-BASED APPROACH” 

Suriyadeo Tripathi 

แหล่งที่เผยแพร่ : XI SEA Regional Scientific Meet of the International Epidemiological Association  26th–29th  
September 2013 at Pokhara, Nepal 

5 Life Assets – Positive Child and youth development in Thailand  Suriyadeo Tripathi 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ในงานประชุมวชิาการระดับชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : งานประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ศูนย์ประชุมสถาบันวิจยั 
จุฬาภรณ์ 21-22 มีนาคม 2556 
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ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
1 พลังศักยภาพเด็กและเยาวชน (Resiliency in child and Youth) “ติดพลังซุปเปอร์ 

ให้เด็กและเยาวชนด้วย I am   I have   I can” 
อ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาต ี

2 
 

สถานการณ์และแนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพเด็กในสังคมไทยภายใต้ประชาคม
อาเซียน 

อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

3 ศักยภาพในการใช้สื่อเพื่อการพัฒนา: จากแนวคิดสู่แนวทางและกระบวนการใช้สื่อเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพ 

อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

4 Cognition and ASEAN-AEC อ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเช้ือ 
5 ไขศักยภาพเด็ก ด้วยการสร้างวินัยเชิงบวก อ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 
6 3 เทคนิคของ 101s การสร้างวินัยเชิงบวกเพื่อส่งเสริมศักยภาพทางอารมณ์ สังคม และ

จิตใจ 
อ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร 

7 ศักยภาพด้านอารมณ์ คุณธรรมจริยธรรมของเด็กไทย...เริ่มที่ใคร อ.พญ.นัทธ์ชนัน  จรัสจรุงเกียรต ิ
8 การพัฒนาความรอบรู้วัฒนธรรมของเด็กไทย เพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน 
9 การบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล 

10 You Are Key: กระบวนการรู้-ใช้-เข้าใจสื่อ อ.ดร.นนทสรวง  กลีบผึ้ง 
11 ชอบตัวเอง เกง่บนความขาด ฉลาด ด้วยเหตุผล วินัยเต็มคนคือฉันเอง ผศ.ดร. วิมลทิพย์  มสุิกพันธ์ 

ตาราง 3 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในปี พ.ศ.2556 
ล าดับ ชื่อผลงานวิจัย ชื่อผู้วิจัย 
แหล่งที่เผยแพร่ : เอกสารวิชาการรัฐสภา 2555 

1 แนวคิดพื้นฐานในการพัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคมไทย อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

2 แนวคิดส าคญัและตัวอย่างเชิงประสบการณ์ในการสร้างและพัฒนาความเป็นพลเมือง : 
๓๕ กรณีศึกษาตัวอย่างในสังคมไทย 

อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

3 ต้นแบบหลักสูตรการพัฒนาความเป็นพลเมืองในสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

4 แนวคิดพื้นฐานของการสื่อสารเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมือง อ.อิทธิพล  ปรีติประสงค ์

ตาราง 4 ผลงานวิจัยที่เผยแพร่ในปีงบประมาณ 2552-2556 
ประเภท ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 3 - 6 4 1 
วารสารทางวิชาการระดับชาต ิ 1 2 2 1 3 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 2 1 7 5 
การประชุมวิชาการระดับชาต ิ 5 4 8 - 11 

รวม (เร่ือง) 10 8 17 12 20 
สัดส่วนจ านวนผลงานต่อจ านวนอาจารย ์ 0.54 0.61 1.21 1.00 1.67 
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(2) การได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ 

สถาบันฯ มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยด้านเด็กและเยาวชน 
โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 
2556 มีโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 5 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวจิัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
1. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุจากภายในมหาวิทยาลัย 

1.1 โครงการการใช้การละเล่นไทยเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน เงินงบประมาณแผ่นดิน  100,000 

2. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภาครัฐ 
2.1 โครงการหน่วยสนับสนุนงานวิชาการ 

ด้านเด็กและเยาวชน7 

อ.นพ.สุริยเดว ทรีปาต ี ส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

*7,500,000 

3. โครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนนุจากหน่วยงานภาคเอกชน 
3.1 เกมส์หมากกระดานกับการพัฒนาด้าน

ความคิดสติปัญญาและบุคลิกภาพของเด็ก  
("Go" game for developing cognition 
intelligence and personality of 
children) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์          
น.ส.นันทนัช สงศิริ                      
น.ส.สาลินี จันทรเ์จรญิ 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

583,000 

3.2 โครงการศึกษาการจัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาของประเทศญี่ปุ่น 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ ์ บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด 
(มหาชน) 

396,000 

3.3 โ ค ร งก า รศึ กษาแ ละส า ร ว จสุ ขภ า ว ะ
ครอบครัวไทยตามแนวทางครอบครัวอบอุ่น 
ปี 2556 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์          
น.ส.นันทนัช สงศิริ                      
น.ส.สาลินี จันทรเ์จรญิ 

มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว 496,000 

 

 

                                                           
7 โครงการหน่วยสนับสนุนงานวิชาการด้านเด็กและเยาวชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก สสส. เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท โดยแบ่งระยะเวลา 
การด าเนินโครงการออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้    1) ปีงบประมาณ 2556    เป็นจ านวนเงิน    7,500,000  บาท  

2) ปีงบประมาณ 2557    เป็นจ านวนเงิน    4,500,000  บาท 

 



38 
 

ตาราง 6 งบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ ปีงบประมาณ 2552-2556 
แหล่งทุน ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

ภายในมหาวิทยาลัย 2,000,000 - 1,020,000 - 100,000 
รายได้ส่วนงาน (เพื่อการวิจยั R2R) 10,000 - 18,000 25,000 63,500 
หน่วยงานภาครัฐ 995,000 4,900,640 934,700 1,650,000 7,500,000 
หน่วยงานภาคเอกชน 6,027,641 1,708,900 2,928,900 2,654,500 1,475,000 

รวม (บาท) 9,032,641 6,609,540 4,901,600 4,329,500 9,138,500 

นอกจากนี ้สถาบันฯ มีการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย และระบบประเมินผลอย่างครบวงจร 
มีคณะกรรมการวิจัย เพื่อท าหน้าที่ในการจัดการระบบ และกลไกบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ถือเป็นสิ่งส าคัญของสถาบันฯ มีการสนับสนุนให้บุคลากร 
เพ่ิมพูนความรู้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานงานวิจัย (R2R) เพ่ือให้บุคลากรได้มี
ความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพต่อไป ซึ่งสถาบันฯ ได้มีโครงการวิจัยต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้  

ตาราง 7 รายชื่อโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
ล าดับ ชื่อเร่ือง ชื่อผู้วิจัย สังกัดงาน 

1 โครงการปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ปกครอง
ในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กรณี: 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

นางมาริสา  สังขาร                      
นางศศิญา  จงมนตรี                  
น.ส.สุจินดา  ย่องจีน 

- ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
- งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 
- งานวิจัยและบริการวิชาการ 

2 โครงการน าร่องประหยัดพลังงานลิฟตโ์ดยสาร 
 
 

นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน์           
นางเพลินพิศ  แสงเหลา            
นายพูนศักดิ์ เพิ่มพูนเจริญยศ   
น.ส.นฤมล  เปรมเดชา 

- งานบริหารทั่วไป 
- โครงการจัดตั้งงานสื่อสาร

องค์กร 

3 โครงการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานแบบประเมินผล 
และผลการประเมินกิจกรรมของสถาบัน ตั้ งแต่ 
ปี 2553-2555 

น.ส.สาลินี  จันทร์เจริญ งานวิจัยและบริการวิชาการ 

4 โครงการประเมินเนื้อหารายวิชาการอบรมหลักสูตร
พื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชน สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

น.ส.สาลินี  จันทร์เจริญ        
น.ส.นันทนัช  สงศิร ิ

งานวิจัยและบริการวิชาการ 

5 โครงการน าร่องระบบ E-learning เพื่อพัฒนาการศึกษา
ทางไกลส าหรับหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

นางนันทนา  อินทะใจ               
นายสุเมต  ช่ืนชู                          
นายณัฐพล  เรืองพยุงศักดิ ์

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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สถาบันฯ มีการบริหารจัดการด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ สร้างและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้มีคุณภาพ  
ตามมาตรฐาน และสามารถตอบสนองความต้องการของสังคม ซึ่งสถาบันได้จัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน  
2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ หลักสูตรภาคปกติ และหลักสูตรภาค
พิเศษ ซึ่งในปีการศึกษา 2556 มีจ านวนนักศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

 ตาราง 8 จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ปีการศึกษา 2556 

หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 

รับใหม่ อยู่ระหว่างการศึกษา ส าเร็จการศึกษา 
ปริญญาโท หลักสูตรภาคปกต ิ 9 23 3 
ปริญญาโท หลักสูตรภาคพิเศษ 20 - - 

รวม 29 23 3 

 ด้านการด าเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ ทั้งหลักสูตรภาคปกติ และ
หลักสูตรภาคพิเศษ ได้มุ่งเน้นในการสร้างบัณฑิตให้มีความสามารถและศักยภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
สังคม เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและครอบครัวให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน ซึ่งภาวะการมีงานท าของนักศึกษาใน
ปีการศึกษา 2555 มีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติ) จ านวน 3 คน และได้
ประกอบอาชีพใกล้เคียงหรือตรงกับสาขาท่ีเรียนหลังจากส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 6 เดือน 

สถาบันได้มุ่งเน้นให้หลักสูตรจัดการเรียนการสอนทั้งในเชิงทฤษฎีและการประยุกต์ใช้  จนน าไปสู่การวิจัย 
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนามนุษย์อย่างแท้จริง ซึ่งในปีที่ผ่านมา มี
ผลงานวิจัยของนักศึกษา ดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 9 ผลงานนักศึกษา 
ล าดับ ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อนักศกึษา 

เสนอผลงาน : Thai Society Gerontology and Geriatric Medicine ปีท่ี 14  ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2556) 

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถของหลานวัยรุ่นในการเป็นท่ีพึ่งพิงให้ปู่ย่าตายาย 
(FACTORS AFFECTING GRANDCHILD'S DEPENDABILITY) 

น.ส.วริสากรณ์  ทองสอาด 

ด้านการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตทีม่ีคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและครอบครัว 
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ล าดับ ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย/อังกฤษ) ชื่อนักศกึษา 

เสนอผลงาน : The 1 ASEAN Plus Three Graduate Research Congress. 1st March 2012 at The Empress Convention  

center, The Empress Hotel, Chiang Mai 
2 ผลของการฟังดนตรีต่อความจ าขณะท างานของผู้สูงอายุ (THE INFLUENCE OF MUSIC 

LISTENING ON WORKING MEMORY IN ELDERLY PEOPLE) 
น.ส.ชุตินาถ ทัศนานุพันธ์  

เสนอผลงาน : ประชุมวิชาการระดับชาติ “การพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัย 

จุฬาภรณ์ 
3 การเปลี่ยนแปลงบทบาททางเพศในคณะที่เป็นของผู้ชาย : การศึกษาการเปลี่ยนแปลง

บทบาทของผู้หญิงในระบบการศึกษาและตลาดแรงงาน (GENDER SHIFT IN MALE-
DOMINATED FIELD OF STUDY: A CHANGED POSITION OF FEMALE 
STUDENTS IN EDUCATION AND LABOR MARKET) 

น.ส.อริญชยา ตรีคุณประภา 

4 อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคลและลักษณะพื้นฐานทางอารมณ์ที่มีต่อความสามารถ 
ในการเผชิญปัญหา และฝ่าฟันอุปสรรคในกลุ่มวิทยาลัยนาฏศิลป์ เขตภาคกลาง  

น.ส.ณิชชา อิงสุธรรม 
 

5 อิทธิพลของการศึกษาวิถีพุทธต่อกระบวนการคิดขั้นสูงในเด็กก่อนวัยรุ่น นายพัทริก เทพอารักษ์ 

6 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร สัมพันธภาพในครอบครัวและสัมพันธภาพกับเพื่อน
กับการปรับตัวในเด็กวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมีย 

น.ส.วันเพ็ญ ธรรมวิเศษ 
 

 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังสร้างระบบและกลไกให้เอ้ือต่อกระบวนการเรียนรู้  
มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ และกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ทักษะทางสังคม เช่น กิจกรรมการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ กิจกรรม 
การอบรมการใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการ และกิจกรรมสัมมนาหลักสูตร
ประจ าปี  เป็นต้น 

 รวมไปถึงปัจจัยที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน ได้แก่ ห้องสมุด  ห้องบรรยาย 
และห้องคอมพิวเตอร์ไว้ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร เพ่ือใช้ในการค้นคว้าหา
ข้อมูลทางสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและรองรับความ
ต้องการด้านการบริการสารสนเทศส าหรับการพัฒนางานของบุคลากรและการเรียน
การสอนในหลักสูตรของสถาบัน 
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 สถาบันฯ เน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ มีการ
ด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและ
ผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การให้บริการวิชาการของสถาบันฯ แบ่งออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

2. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 

3. บริการวิชาการสู่สังคม 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2542  ภายใต้การก ากับของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
และครอบครัว มีนโยบายการด าเนินงาน ดังนี้  

1. จัดให้บริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน้นการพัฒนาการทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา  

2. สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูและส่งเสริม
พัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็กปฐมวัยอย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้
ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ และทางด้านการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาเด็กให้
ดี มีความสุข และเก่ง 

3. ประยุกต์ทฤษฏีทางด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาแล้วว่ามีประสิทธิภาพดีใช้ในแบบของตน   
ในบริบทไทยภายในบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 

4. มุ่งให้บุคลากรทุกคนในสถาบันฯ ทั้งเจ้าหน้าที่ ครู เด็ก และผู้ปกครอง พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3    สร้าง ส่งเสรมิ และพัฒนางานบริการวิชาการที่เป็นเลิศสูส่ังคม 
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แผนภาพ 1 วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการให้บริการวิชาการด้านการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย  โดยแบ่งออกเป็น  

2 โครงการ ได้แก่  

 1. โครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน  ให้บริการเด็กตั้งแต่อายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2556 มีจ านวนเด็กที่เข้ารับบริการเป็นจ านวน 86 คน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน 

งบประมาณในการด าเนินงานทั้งสิ้น 1,726,262 บาท  

2. โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ให้บริการเด็กตั้งแต่อายุ 3 ปี ถึง 6 ปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มี

จ านวนเด็กที่เข้ารับบริการเป็นจ านวน 107 คน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.38 คะแนน งบประมาณในการ

ด าเนินงานทั้งสิ้น 1,380,267 บาท  

รู้ร
อบ

 

EduTainment, Body 

เรียนอย่างสนุกสนาน
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ด้านร่างกายให้แข็งแรง 
ฉ ะ นั้ น  ห ลั ก สู ต ร จ ะ
ประกอบด้วยการพัฒนา
ด้ า น ร่ า ง ก า ย  จิ ต ใ จ 
สั ง ค ม  ใ น รู ป แ บ บ ที่
สร้างสรรค์ สนุกสนาน 
สอดคล้องกับวิถี ชีวิ ต
และพัฒนาการของเด็ก 

รู้ค
ิด Literacy, Creative 

ก า ร เ รี ย น รู้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนา
ด้ านสติ ปัญญาอย่ า ง
สร้ า งสรรค์  ให้ เ ด็ กมี
โอกาสพัฒนาทักษะรู้คิด 
ทดลอง กล้สแสดงออก
มากขึ้น และปรับตัวเข้า
กับสังคมได้ดี 

รู้ธ
รร

ม Mind, Natural 

เรื่องของจิตใจ เรียนรู้ใน
เรื่องคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรมวัฒนธรรม และ
ธร รมชาติ ต่ า งๆ  ท่ี อ ยู่
รอบตัว เพื่อพัฒนาด้าน
จิตใจ หลักสูตรจะพัฒนา
ใ ห้ เ ข้ า กั บ ธ ร ร ม ช า ติ 
วัฒนธรรม หลักธรรมของ
ทุกศาสนา  และความ
แตกต่างที่หลากหลาย 

พล
ังบ

วก
 

Positive, Cognitive, 
Intelligence 

ความฉลาดรอบรู้อย่าง
สร้างสรรค์ในเชิงบวก 
โดยสถาบันได้น าเทคนิค
ก า ร เ ลี้ ย ง ลู ก อ ย่ า ง
สร้ า ง ส ร รค์ แนวบวก 
ร่ ว ม กั บ ต้ น ทุ น ชี วิ ต
ปฐมวัยมาเป็นหลักใน
การปฏิบัติด้วย 
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แผนภาพ 2 รายรับ-รายจ่าย ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ปี 2554-2556 

นอกจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดให้บริการแล้ว ยังให้บริการงานวิชาการในด้าน
การพัฒนาเด็กปฐมวัยภายในศูนย์และในชุมชน ได้แก่ 

1. โครงการพัฒนาทักษะนิสัยแห่งปัญญา  เป็นการพัฒนาหลักสูตร 
ผ่านกิจกรรม จะได้รูปแบบที่สามารถน ามาใช้กับเด็กปฐมวัยที่ เติบโตภายใต้บริบท 
ของสังคมไทย เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและปัญญา และท าให้เด็ก
เจริญเติบโตขึ้นมาอย่างมีศักยภาพ มีการจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 30 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ในแต่ละครั้ง 107 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 3.83 คะแนน 

2. โครงการศิลปะเพื่อพัฒนาศักยภาพส าหรับเด็กปฐมวัย การแสดงออก 
ทางศิลปะสะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการ และตัวตนของเด็ก ศิลปะสามารถพัฒนา
ศักยภาพร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคมได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการส่งเสริม
ความสามารถในการสื่อสาร การแสดงออก  โดยผ่านกิจกรรมต่างๆ มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น 10 ครั้ง มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง 107 คน และมีความพึงพอใจ 
เฉลี่ย 4.45 คะแนน 

3. โครงการวิจัยและกิจกรรมพัฒนาเด็กเคลื่อนที่โดยการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชน สถาบันฯ ได้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการ
เด็กในชุมชนศาลายา ซึ่ งปัจจัยที่จะน าไปสู่การส่งเสริมและพัฒนา โดยอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก 
โครงการนี้จึงเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชน และเพ่ือให้ชุมชน
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ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องในสังคม มีการจัดกิจกรรม 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 195 คน และมีความพึงพอใจ
เฉลี่ย 4.67 คะแนน 

ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้ร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุข
แห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ในการตรวจสุขภาพช่องปากเพ่ือประชาชน เป็นครั้งที่ 6 ซึ่งให้บริการแก่เด็ก 
ผู้ปกครอง และบุคลากรของสถาบัน โดยเป็นการให้บริการของหน่วยทันตสาธารณสุขเคลื่อนที่เป็นประจ าทุกปี มีจ านวน 
ผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 248 คน  

  

สถาบันยังให้บริการแก่หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมไปถึงกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย (วงกลมชีวิต) เพ่ือส่งเสริม พัฒนา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย 

 

 ด้านการพัฒนาบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ระหว่างบุคลากรกับเด็ก ในการพัฒนาเด็กให้มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัย ระหว่างบุคลากรกับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ใน
การสื่อสารให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการวางแผน
ดูแลทั้งเด็กปกติ และเด็กพิเศษ และระหว่างบุคลากรด้วยกัน ในการ
ถ่ายทอดเทคนิคต่างๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัย และครูพ่ีเลี้ยง รวม
ไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน ทั้งนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามนโยบายของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต 

1. เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรด้านเด็กปฐมวัย และเป็นศูนย์อบรมวิทยากรแกนน าด้านการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย 
2. เป็นแหล่งในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัย 
3. เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบในการให้บริการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 

          
 

         
แผนภาพ 3 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 

งานคลินิกพัฒนาการด้านเด็กและวัยรุ่น สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีการให้บริการ  
3 รูปแบบ โดยแบ่งตามช่วงวัย ดังนี้  

2.1 คลินิกพัฒนาการเด็ก  มีการให้บริการตรวจวินิจฉัย  
โดยกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก มีการบริการกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ 
นักจิตวิทยา นักกายภาพบ าบัด (ในเวลาราชการ) นักกิจกรรมบ าบัด และ
นักแก้ไขการพูด (นอกเวลาราชการ) ในปี พ.ศ. 2556 ผู้เข้ารับบริการ 
มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.46 คะแนน 

2. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น 
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แผนภาพ  4 จ านวนคนไข้ ใหม่ ที่ ม า เ ข้ า รั บบริ กา รคลินิ ก 

พัฒนาการเด็ก ปีงบประมาณ 2554-2556 
แผนภาพ 5 จ านวนคร้ังท่ีให้บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก 

ปีงบประมาณ 2554-2556 

งานคลินิกพัฒนาการเด็กมีการให้บริการกระตุ้นพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง  DIR/Floortime (การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กพิเศษแบบองค์รวมผ่านการเล่น) เน้นส่งเสริมพัฒนาการเด็กผ่านสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว  
การเล่น และการฝึกทักษะในชีวิตประจ าวัน โดยบุคลากรของสถาบันได้เข้ารับการอบรม และได้รับการรับรอง 
มาตรฐานคุณภาพจากหน่วยงานกลาง ประเทศสหรัฐอเมริกา ในเว็บไซต์นานาชาติ ได้แก่ www.icdldirectory.com และ 
www.dirpractitioners.org 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมกลุ่มพ่อแม่เด็กพิเศษเป็นประจ า 
ทุก 2 เดือน มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาศึกษาดูงาน ได้แก่ ภาควิชา
จิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แพทย์ประจ า
บ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี นักศึกษาปริญญาโท 
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาคณะสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนั้น มีนักศึกษาที่มาฝึกปฏิบัติงานระยะสั้น 
จากหน่วยการศึกษาต่างๆ ได้แก่ ภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการอบรมบุคลากรศูนย์เด็กเล็ก พ่อแม่เด็ก ให้กับหน่วยงานใกล้เคียง ได้แก่ เทศบาล 
เมืองไร่ขิง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยจังหวัดนครปฐม  

2.2 คลินิกเด็กวัยเรียน ให้บริการตรวจวินิจฉัยให้ค าปรึกษา ประเมินทักษะความสามารทางเชาวน์ปัญญาและ 
การเรียน โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ นักจิตวิทยา ผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นคนไข้เด็กวัยเรียนที่มีปัญหา  
ด้านพฤติกรรมและด้านการเรียน ในปี 2556 ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.60 คะแนน 

2.3 คลินิกวัยทีน อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ และเตรียมเปิดให้บริการ 

94 

61 

151 

0

50

100

150

200

2554 2555 2556 

จ านวนคนไข้ใหม่ 
(คน) 

1242 
1414 

1746 

0

500

1000

1500

2000

2554 2555 2556 

จ านวนครั้งที่
ให้บริการ 

http://www.icdldirectory.com/
http://www.dirpractitioners.org/


49 
 

    
แผนภาพ 6 จ านวนคนไข้รายใหม่ที่มาเข้ารับบริการคลินิก 

วัยเรียน ปีงบประมาณ 2554-2556 
แผนภาพ 7 จ านวนคร้ังที่ ให้บริการของคลินิกวัยเรียน  

ปีงบประมาณ 2554-2556 

ทิศทางของงานคลินิกเด็กและวัยรุ่นในอนาคต 

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ภายใต้การด าเนินงานของสถาบัน ร่วมกับกองกิจการ ได้มีการปรับปรุงพ้ืนที่ 
เพ่ือเตรียมการเปิดให้บริการทางด้านคลินิกเพ่ือนวัยทีน เพ่ือให้ค าปรึกษาและร่วมสร้างแนวทางการดูแลสุขภาวะเยาวชน
ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือเป็นเครือข่ายในระบบการรับส่งต่อเยาวชนที่มีปัญหาทั้งทางร่างกายและพฤติกรรม เพ่ือให้เกิด
การถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ระหว่างสถาบันฯกับผู้แทนคณาจารย์และบุคลากรด้านอ่ืนๆ ที่มีบทบาทเป็นที่ปรึกษา
พ้ืนฐานของนักศึกษา และเพ่ือเป็นต้นแบบในการเป็นที่ปรึกษาของระบบเพ่ือนช่วยเพ่ือนเสนอแนะแนวทางการดูแล 
สุขภาวะเยาวชนให้กับกิจการนักศึกษา โดยจะเปิดให้บริการในปีงบประมาณ 2557 

  

ในด้านการบริการวิชาการของสถาบันฯ ยังได้ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริการ
วิชาการสู่สาธารณชน ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม เ สวนาทางวิชาการ  
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ท างานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันฯ เป็นแหล่งบริการด้านวิชาการ
อันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมที่มีเป้าหมายให้หน่วยงาน 
องค์กรภายนอกได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2556 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมจ านวน 4 ครั้ง มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 1,149 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คะแนน 

2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 4 ครั้ง  
มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 213 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.39 คะแนน 
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 นอกจากนี้  ปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรม
สร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว รวมทั้งสิ้น 17 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,627 คน รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 10 การจัดประชุม  อบรม  สัมมนา เสวนาทางวิชาการ และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม (คน) 

1 หลักสูตรพื้นฐานส าหรับผู้เริ่มต้นใหม่ ในหัวข้อ “ฟลอร์ไทม์กับพัฒนาการ
อารมณ์” 

6 ตุลาคม 2555 33 

2 อบรมเทคนิคภาคปฏิบัติระดับพัฒนาการ 5-6 12 ตุลาคม 2555 29 
3 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกแบบองค์รวมผ่านกระบวนการเล่น  

ในหัวข้อ “กิจกรรมเวทีสนทนาฟลอร์ไทม์” 
27 ตุลาคม 2555 29 

4 หลักการพื้นฐานฟลอร์ไทม์และวิดีทัศน์ภาคปฏิบัติ  (ส าหรับผู้เริ่มต้นใหม่) 24 พฤศจิกายน 2556 35 
5 พัฒนาการระดับ 1-2 และ 3-4 ท าอย่างไร ให้ลูกสนใจจดจ่อและสื่อสารและ

คิดแก้ปัญหา 
14 ธันวาคม  2556 24 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารสมองเพื่อให้พร้อมกับการเรียนรู้” 17 ธันวาคม 2555 50 
7 วิธีเจาะลึกพัฒนาการ 5-6 18 มกราคม 2556 18 
8 กิจกรรมครอบครัวนิทานแห่งความรัก ตอน  “มหัศจรรย์แห่งนิทาน” 26 กุมภาพันธ์ 2556 307 
9 โครงการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 26-29 มีนาคม  2556 34 
10 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิทย์-คณิต พิชิตใจเด็ก” 4 เมษายน 2556 60 
11 อบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากร

ด้านเด็กและเยาวชน” 
30 เมษายน –  

29 มิถุนายน 2556 
31 

12 อบรมเชิงปฏิบัติการ “สมองดีด้วยดนตรีสร้างสุข” 19 มิถุนายน 2556 61 
13 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน “นิทานสานรัก ครั้งท่ี 6” 27 มิถุนายน 2556 387 
14 อบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังจิตใต้ส านึก หนูน้อยใจเข้มแข็ง” 19 กรกฎาคม 2556 38 
15 โครงการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง 30 กรกฎาคม –  

5 สิงหาคม 2556 
49 

16 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน “นิทานสานรัก ครั้งท่ี 7” 31 กรกฎาคม 2556 255 
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ล าดับ กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผู้เข้าร่วม (คน) 

17 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสอนศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม นวัตกรรม 
เพื่อเตรียมความเป็นพลเมืองอาเซียน” 

1–2 สิงหาคม 2556 22 

18 กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน “ด้วยรักจากใจลูก” 13 สิงหาคม 2556 200 
19 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้กิจกรรมการละเล่นไทยเพื่อส่งเสริม

พัฒนาการ” 
14 สิงหาคม 2556 25 

 สถาบันฯ ยังมีการให้บริการวิชาการในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ
คณะท างานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 มีการให้บริการ 
ดังตารางต่อไปนี้  

ตาราง 11 การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที ่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

1 กรรมการตัดสินโครงการการประกวดรายการ
วิทยุส าหรับเด็กและเยาวชน 

4–5 ตุลาคม 2555 สมาคมวิทยุและสื่อเพื่อเด็ก
และเยาวชน 

อ.นพ.สุริยเดว   
ทรีปาต ี

2 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิทยานิพนธ์  
เรื่อง “การพัฒนาตัวบ่งช้ีคุณภาพความเป็นพ่อ 
แม่: การวิเคราะห์คุณสมบัติ ทางจิตมิติโดยใช้
เอสอีเอ็มกลุ่มพห”ุ 

27 พฤศจิกายน 2555 คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ ์

3 อนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ 

14 มกราคม 2556 – 
ปัจจุบัน 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พั ฒ น า 
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
แห่งชาติ 

อ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

4 อนุกรรมาธิการด้านเด็กและเยาวชน  21 กุมภาพันธ์ 2556 
– ปัจจุบัน 

คณะกรรมาธิการการพัฒนา
สั ง ค ม แ ล ะ กิ จ ก า ร เ ด็ ก 
เ ย า วชน  สต รี  ผู้ สู ง อ ายุ  
คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

อ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

5 ที่ปรึกษาคณะท างานบริหารจัดการหลักสูตร
การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็ก
และเยาวชน 

26 กุมภาพันธ์ 2556 
– ปัจจุบัน 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์ เด็ก  เยาวชน  
ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ 

อ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

6 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัยเรื่อง  “ความพึง
พอใจของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการจัด
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
วิทยาลัยราชพฤกษ์” 

13 มีนาคม– 
13 มิถุนายน  2556 

วิทยาลัยราชพฤกษ์ อ.ดร.อธิวัฒน์  
เจี่ยวิวรรธน์กุล 
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ล าดับ กิจกรรม วันที ่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

7 คณะท างานบริหารจัดการหลักสูตรพื้นฐาน
การพัฒนาและเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็ก
และเยาวชน 

26 มีนาคม 2556 ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์ เด็ก  เยาวชน  
ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ ์

8 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจโครงสร้างหลักสูตรของ
นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า เ อ ก   ภ า ค พิ เ ศ ษ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

23  เมษายน  2556 ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ 
ราชนครินทร์ 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

9 ที่ปรึกษากระบวนการสร้างองค์กรสุขภาวะ
ต้นแบบของอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม 

24, 26 เมษายน  2556 
2-3 พฤษภาคม 2556 

16-17 พฤษภาคม  
2556 

มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม
เครื่องนุ่งห่มไทย 

อ.ดร.อธิวัฒน์  
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

13 คณะท างานอ านวยการคณะท างานบริหาร
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ค ณ ะ ท า ง า น วิ ช า ก า ร   แ ล ะ ป ร ะ ธ า น
คณะท างานประเมินผล  การด าเนินการจัด
สมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ าปี 2556 

5 มิถุนายน 2556 – 
ปัจจุบัน 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์ เด็ก  เยาวชน  
ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ  

อ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

14 ร อ งป ร ะ ธ า น ค ณ ะ ท า ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล 
การด าเนินการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2556 

5 มิถุนายน 2556 – 
ปัจจุบัน 

ส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์  เด็ก เยาวชน  
ผู้ด้อย โอกาส และผู้สูงอายุ  

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ ์

15 คณะกรรมการพิจารณาโครงการองค์กรสุข
ภาวะ โดยอุตสาหกรรมขอนแก่น  และ
โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสุขภาวะ 
ในกลุ่ม SMEs โดยสถาบันพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 

5 มิถุนายน  2556 ส านักสนับสนุนสุขภาวะ 
องค์กร 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

16 Committees for the 10th International 
congress on Adolescent Health 
ISTANBUL “Bridging clinical and public 
health perspectives to promotion 
adolescent health” 

11–13 มิถุนายน 
2556 

International congress 
on Adolescent Health 
ISTANBUL 

อ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

17 คณะกรรมการพิจารณาโครงการประเมิน
ความคุ้ มค่ากาด า เนินงานพัฒนาองค์กร 
สุขภาวะ (ROI) 

16 สิงหาคม 2556 ส านักสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 
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ล าดับ กิจกรรม วันที ่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

18 ผู้ทรงคุณวุฒิพิ จารณาบทความวิชาการ 
เพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารนักบริหาร เรื่อง  
“การเปิด เผยตนเองกับการสื่ อสารผ่ าน 
Facebook” 

7 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ ์

 

 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯ กับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ทั้งนี้ เพ่ือท าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ประเมินสภาวการณ์ วิเคราะห์
แนวโน้มในอนาคต เสนอแนะการแก้ไขปัญหาอย่างสหวิชาการ และเป็นรูปธรรมที่ปฏิบัติได้ เสนอแนะนโยบายและ
แผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครอบครัวในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

 

 ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ได้มีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2556 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธี 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพ้ืนฐาน การพัฒนา  
และเสริมสร้างบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน ร่วมกับส านักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส  
และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
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 สถาบันยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555 -2559 โดยมี  
3 มาตรการที่เป็นภารกิจของสถาบัน ได้แก่  
 1. มาตรการการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน 
 2. มาตรการพัฒนาระบบ และการจัดการข้อมูล องค์ความรู้ 
กลไกของรัฐและชุมชน 
 3. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ระบบข้อมูล
สารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยเฉพาะฐานข้อมูล 
ด้านโครงสร้างสถานการณ์เด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน แหล่งบริการ องค์ความรู้ และบุคลากร  
ที่เป็นคลังปัญญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 

การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ส าคัญ สถาบันฯ ได้ให้บริการวิชาการในด้าน
การส่งเสริม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โดยมีเด็กและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน 
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่เด็กและบุคลากรของสถาบันฯ ส่งเสริมสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัวและชุมชน ตลอดจน
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 สถาบันฯ ได้จัด
กิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ดังต่อไปนี้ 

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 วันที่ 2 ของเดือนตุลาคม เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 สถาบันมีอายุครบ 
15 ปี กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การท าบุญเลี้ยงพระ เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและบุคลากร  มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทั้งหมด 192 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.27 คะแนน  

    

 

5. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
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วันพ่อแห่งชาติ  

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี สถาบันจัดกิจกรรม 
วันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เชิดชูบทบาทของความเป็นพ่อ 
ส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที และเป็นการร้อยดวงใจบุคลากรของสถาบันในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม 
เพ่ือแสดงถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 295 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 คะแนน 

  

 

วันเด็กแห่งชาติ  

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม ถือเป็น “วันเด็กแห่งชาติ” ทางสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆ ด้าน ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนมีความกล้าแสดงออก ตระหนักในหน้าที่ของตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในการจัดงานได้ร่วมมือกับ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย หน่วยงานจากภาครัฐและภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และชุมชน
โดยรอบ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 2,941 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.13 คะแนน 
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วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 

 เดือนเมษายนของทุกปี เนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขึ้นเป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็น 
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของคนไทย 
สืบต่อไป มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 279 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.58 คะแนน 

 

วันแม่แห่งชาติ 

 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สถาบันแห่งชาติ
เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวันที่  7 สิงหาคม 2556  
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของความเป็นแม่ และส่งเสริมให้เด็กได้แสดง 
ความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ และเป็นการร้อยดวงใจบุคลากรของสถาบันในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม
เพ่ือแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 425 คน มีความพึงพอใจเฉลี่ย 
4.43 คะแนน 
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กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

สถาบันจัดกิจกรรมโครงการด้ านการอนุ รั กษ์และพัฒนาสิ่ งแวดล้อม  
โดยปรับปรุงพื้นที่ภายในอาคารสถาบันให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมทั้งมีการด าเนินงานใน
ด้านความปลอดภัยของอาคาร ซึ่งในปี 2556 สถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
ปัญญาวัฒนา เพ่ือความปลอดภัยและประโยชน์ในการใช้งานของผู้ใช้อาคาร และ
ประชาชนผู้มาติดต่อ ถือเป็นการยืดอายุการใช้งานของอาคารอีกด้วย 

การด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ได้มีการซ่อมแซมอาคารในส่วนต่างๆ ที่
ช ารุด เช่น รอยร้าวตามผนัง ท่อระบายน้ า เป็นต้น มีการทาสีอาคาร ก าจัดเศษวัสดุ ติดตั้ง
ระบบกันซึม ติดตั้งตาข่ายและอุปกรณ์ป้องกันนกพิราบ ซึ่งงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินโครงการเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 
5,514,488.64 บาท  

 

นอกจากนี้ ในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมของสถาบันฯ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย ได้แก่ โครงการ
ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมด้านหน้าสถาบัน เพ่ือให้เกิดวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวบริเวณรอบสถาบัน 
โครงการกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ 2556 (Big Cleaning Day) เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันได้ตระหนัก 
ในการสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถาบัน และเสริมสร้างนิสัยโดยใช้หลักการ 5 ส และ โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2556” เพ่ือให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงในการป้องกันอัคคีภัย และลดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
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 สถาบันฯ มีการด าเนินงานในด้านการบริหารจัดการระบบการด าเนินงาน โดยด าเนินการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการตามกลยุทธ์ โดยสถาบันฯ ได้แบ่งการบริหารจัดการออกเป็นหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

1. ด้านทรัพยากรบุคคล 
2. ด้านพัฒนาคุณภาพ 
3. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. ด้านสื่อสารองค์กร 

 
 ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้องค์กร สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย  
และน าองค์กรให้ก้าวหน้า ดังนั้น ทางสถาบันฯ จึงเล็งเห็นความส าคัญ และส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะทรัพยากรบุคคล
ทุกระดับชั้น รวมไปถึงการจัดสวัสดิการ รางวัล และกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการด าเนินงาน  
ของบุคลากร เป็นขวัญและก าลังใจ สร้างความผูกพันระหว่างบุคลากรกับสถาบันฯ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งในปีง บประมาณ 
2556 สถาบันฯ ได้ด าเนินการในด้านทรัพยากรบุคคล ดังต่อไปนี้ 

การพัฒนาบุคลากร 

 
สถาบันมีการประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Training Need) ทั้งสายวิชาการ 

และสายสนับสนุน โดยการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นในการจัดอบรม จัดล าดับความส าคัญและความจ า เป็น 

1. ด้านทรัพยากรบุคคล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4    พัฒนาระบบบริหารจัดการสถาบัน 
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ต่อการปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตามแผนกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนด รวมทั้งน าผลการประเมินการปฏิบัติงานตามข้อตกลง  
การปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมาประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรประจ าปี 

สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองในทุกสาย
งานและทุกต าแหน่ง เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการ
ไปพัฒนาเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ตามวิชาชีพภายนอกสถาบัน จะต้อง
เสนอและจัดส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น จนถึงผู้มีอ านาจลงนาม
อนุมัติ  โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการเสนอและจัดส่ง เรื่อง 
ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ทั้งนี้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรไป

พัฒนาความรู้และศักยภาพ สถาบันจะกระท าโดยการพิจารณาเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือบุคลากร เป็นผู้
พิจารณาหัวข้อที่ตนเองสนใจเข้าร่วมพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อใน
สาขาวิชาที่ตรงกับต าแหน่งงานที่ปฏิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรขอความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2556 สถาบัน
มีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เพิ่มอีก 2 ท่าน 

หน่วยทรัพยากรบุคคลได้ด าเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนา
บุคลากรที่ก าหนดไว้ โดยแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละ
งานภายใต้สถาบันให้ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือร่วมกัน
ด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่ง
โครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2556 ที่หน่วยทรัพยากรบุคคลร่วมกัน
ด าเนินการกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนา
ตนเอง โครงการส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพ โครงการอบรมการเขียนหนังสือราชการอย่างมี
ประสิทธิภาพ ห้องเรียนกฎหมาย 
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ในปีงบประมาณ 2556 สถาบันส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา และดูงานทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

ตาราง 12 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร จ านวนบุคลากร(คน) 
ได้รับการพัฒนา 

คน คิดเป็นร้อยละ 
สายวิชาการ 13 13 100 
สายสนับสนุน 95 49 51.58 

รวมท้ังหมด 108 62 57.41 
 

การจัดสวัสดิการ 

 คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีการส ารวจความคิดเห็น 
และความต้องการของบุคลากรด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพ่ือน ามาจัดล าดับความส าคัญและจัดสวัสดิการ  
ให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท โดยการเปรียบเทียบสวัสดิการที่มีอยู่ของสถาบันกับส่วนงานอ่ืนๆ  ภายใน
มหาวิทยาลัยมหิดล และจัดท าเป็นประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
ขึ้น ได้แก่ ประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วย
การให้เงินช่วยเหลือบุคลากรของสถาบัน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 ประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติ 
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการกู้ยืมเงินสวัสดิการของสถาบัน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 และ
ประกาศ คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวเรื่อง หลักเกณฑ์ว่าด้วยการให้เงิน
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาของบุคลากรสถาบัน (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 นอกจากนี้ ยังมีการหารายได้เข้าสมทบกองทุน
สวัสดิการสถาบัน นอกเหนือจากเงินรับบริจาค โดยการจัดท าเสื้อโปโล การ์ดอวยพรซึ่งเป็นผลงานจากนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัยออกจ าหน่าย 
 กองทุนสวัสดิการสถาบันเล็งเห็นความส าคัญด้านสุขภาพของบุคลากร จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี 
อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเน้นสถานพยาบาลที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับมาให้บริการ  รวมถึงด าเนินการ 
จัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่และกีฬาสานสามัคคีขึ้นทุกปีเพ่ือสร้างขวัญและก าลั งใจให้กับบุคลากร สร้างความสามัคคี 
และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 

การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 

 สถาบันด าเนินการจัดโครงการ CF Happy ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการ CF Sport & Health ในปีนี้
สถาบันจัดเป็นปีที่ 4 โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ที่ 1 และ 3 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.30 – 16.30 น. เป็นการผสมผสาน
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ระหว่างกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเข้าด้วยกัน โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ที่ดี ส่งผลให้
การท างานเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  

บุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติ 

  
อาจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ได้รับรางวัลเกียรติยศพระกินรี ครั้งที่ 3 โครงการ
ยกย่องและสรรค์สร้าง "คนดี คิดดี สังคมดี ตามรอยพระยุคลบาท" โดยสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จัดโดย สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุ
โทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) เมื่อวันที่  28 มกราคม 2556  
ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
 

 

      นางกิ่งดาว สมบูรณ์  ได้รับรางวัลแม่ดี  – บุคลากรเด่น ประจ าปี  
พ.ศ. 2556 “แม่คือผู้สร้าง ปัญญาของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 
ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ในด้านการพัฒนาคุณภาพ สถาบันฯ ได้ด าเนินการสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยง และ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 สถาบันได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัย (MUQD) และได้รับข้อเสนอแนะหลังการเยี่ยมส ารวจ ซึ่งท าให้ทราบถึงจุดแข็งและสิ่งที่ต้องพัฒนา โดยงาน
ต่างๆ ที่ดูแลและรับผิดชอบได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง ทั้ งด้านบริหาร  
ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และ ด้านการศึกษา และสถาบันได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการประเมินตนเองภายใน 

2. ด้านพัฒนาคุณภาพ 
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ส่วนงาน โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร เพ่ือประเมิน
หลักสูตรปริญญาโท สาขาพัฒนาการมนุษย์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งจะน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ  
มาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน 

ในด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง สถาบันได้ด าเนินการเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยได้น าความเสี่ยงที่ยังคงอยู่ในรอบปีที่ผ่านมา มาบริหารจัดการความเสี่ยง เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการ 
ความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิด รวมถึงน าวาระเรื่องความเสี่ยงเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าสถาบันเพ่ือติดตาม 
ความคืบหน้าอย่างสม่ าเสมอ 

นอกจากนี้  สถาบันแห่ งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานทางวิชาการที่สั งกัด
มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจหลักในการจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพ่ือขับเคลื่อนสู่ภาคปฏิบัติ 

รวมทั้งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
ในการพัฒนาเด็กและครอบครัวให้เต็มศักยภาพทุกด้าน ในช่วงที่ผ่านมาได้มี
การฝึกฝนอบรมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านต่างๆ ให้แก่สังคมมากมาย ซึ่งใน
ปัจจุบันพบว่ามีองค์ความรู้ต่างๆ มากมายภายในสถาบันที่อยู่นอกเหนือความรู้
ทางด้านวิชาการ ดังนั้น การรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ให้เป็นระบบและเป็น
รูปธรรมจะช่วยให้ความรู้ด้านต่างๆ ถูกถ่ายทอดออกมาให้เกิดประโยชน์ต่อการ

พัฒนาคุณภาพคน และคุณภาพงาน ด้วยเหตุนี้สถาบันจึงจัดท าโครงการ “การจัดการความรู้ภายในสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFKM)” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้สถาบันเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน   

ในปีงบประมาณ 2556 หน่วยพัฒนาคุณภาพ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ รับผิดชอบในการด าเนินการจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (CFKM) ขึ้น ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ภายในสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
โดยจัดกิจกรรมจ านวน 6 ครั้ง ได้แก่ (1) เรียนรู้แบ่งปัน สถาบันแห่งความสุข (2) กรอกข้อมูลดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  
(3) ห้องเรียนกฎหมายเคลื่อนที่ ภาคปฏิบัติ (4) การสร้างฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Microsoft Access (5) ระบบ 
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MU-SIS) และ (6) ความก้าวหน้าในสายอาชีพ  

กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่จัดขึ้น จ านวน 6 ครั้งดังกล่าวนั้น 

ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม โดยเปิดโอกาส 

ให้บุคลากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน และมีการ

จัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบโดยการจัดท ารูปเล่มสรุปถอดบทเรียน 

จากกิจกรรมที่จัดขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่าง

ทั่วถึง  
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เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบันฯ เพ่ือช่วยให้

การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันฯ ได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งมพัีนธกจิด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 
แผนภาพ 8 พันธกิจของงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

        1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ ทั้งด้าน hardware, 
software และ peopleware ที่สามารถสนับสนุนการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดท าแผน
แม่บท จัดท างบประมาณ จัดหาและควบคุมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พัฒนาและควบคุมระบบเทคโนโลยี
เครือข่ายและฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการด าเนินงานของสถาบัน ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของบุคลากรและในกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน 

         2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อตอบสนองพันธกิจของสถาบัน และผู้ใช้สามารถ
เข้าถึงข้อมูลตามความเหมาะสมและรวดเร็วตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและของสถาบัน  
โดยการวิเคราะห์ความต้องการและพัฒนาฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านบริหาร  
ด้านการศึกษา ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และประชาสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายให้สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

        3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ก้าวทันเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา /เพิ่มพูนศักยภาพ 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตลอดจนบุคลากรและนักศึกษาของสถาบัน โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตลอดจนการจัดท าโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

3. ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ผลการส ารวจความพึงพอใจของการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในภาพรวม  ปีงบประมาณ 2554-2556 
เป็นดังนี้ 

ตาราง 13 ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ 

การให้บริการด้านต่างๆ 
คะแนนความพึงพอใจ 

2554 2555 2556 
1. การให้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 4.13 4.17 4.25 
2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 4.16 4.05 3.70 
3. การพัฒนาเว็บไซต ์ 4.03 4.09 3.94 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.30 4.34 4.50 

 

ในปี 2556 สถาบันได้ประสบปัญหาด้านการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเกิดผลกระทบต่อระบบ
อินทราเน็ต และเว็บไซต์ ท าให้ความพึงพอใจด้านระบบอินทราเน็ต และเว็บไซต์ลดลงต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ คือ 
4.00 คะแนน สถาบันจึงจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายชุดใหม่ และพัฒนาระบบอินทราเน็ตขึ้นใหม่โดยใช้โปรแกรม 
ที่ทันสมัย สามารถบันทึกข้อมูลได้หลากหลาย เพ่ิมความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล เพ่ือให้การบริการดังกล่าว  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 
แผนภาพ 9 ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน 
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2556 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซต์  

การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 

การให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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4.1 การใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน 

ตาราง 14 การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
ผลผลิต เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี          17,127,872.77  11,635,977.59  28,763,850.36  
2. ผลงานการให้บริการวิชาการ 6,461,454.58  9,624,481.11  16,085,935.69  
3. ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลย ี -    16,385.41      16,385.41  
4. ผลงานท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม                         -    628,026.90      628,026.90  
1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

(เรียนฟรี 15ปี) 
  280,040.00                         -    280,040.00  

รวมท้ังสิ้น       23,869,367.35  21,904,871.01  45,774,238.36  
 
 

 
แผนภาพ 10 สัดส่วนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน 

 

 

ผู้ส าเร็จการศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

63% 

ผลงานการ
ให้บริการวิชาการ 

35% 

ผลงานวิจัย 
เพื่อถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
0.04% 

ผลงาน 
ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 
1.37% 

 โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษา (เรียน

ฟรี 15ปี) 
0.61% 

4. ด้านการเงินและงบประมาณ 



67 
 

(2) จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 

ตาราง 15 การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2556 
 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 
เงินเดือน          18,646,157.21           1,889,979.00       20,536,136.21  
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า              359,490.00           2,640,569.03         3,000,059.03  
ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว                         -             3,067,045.03          3,067,045.03  
ค่าตอบแทน               192,000.00           1,236,360.70          1,428,360.70  
ค่าใช้สอย              549,498.20           3,129,137.93          3,678,636.13  
ค่าวัสด ุ              240,127.57           2,679,458.13          2,919,585.70  
ค่าสาธารณูปโภค              983,118.75           1,725,044.69          2,708,163.44  
ค่าครุภณัฑ ์                         -                259,935.60             259,935.60  
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง                         -             4,718,000.00          4,718,000.00  
เงินอุดหนุน            2,898,975.62              559,340.90          3,458,316.52  

รวมท้ังสิ้น         23,869,367.35         21,904,871.01        45,774,238.36  

 
 

 
แผนภาพ 11 สัดส่วนการใช้จา่ยงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 

 

 

 

เงินเดือน 
45% 

ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจ า 

6% 

ค่าจ้างลูกจ้าง
ชั่วคราว 

7% 

ค่าตอบแทน  
3% 

ค่าใช้สอย 
8% 

ค่าวัสดุ 
6% 

ค่าสาธารณูปโภค 
6% 

ค่าครุภัณฑ์ 
1% 

ค่าท่ีดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

10% 

เงินอุดหนุน 
8% 



68 
 

4.2 เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2554-2556 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

(1) จ าแนกตามแหล่งเงิน 

ตาราง 16 เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2554-2556 
ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 
พ.ศ. 2554       19,534,624.87   11,843,093.17  31,377,718.04  
พ.ศ. 2555       18,772,039.56   17,136,945.30   35,908,984.86  
พ.ศ. 2556       23,869,367.35   21,904,871.01   45,774,238.36  

 

 
แผนภาพ 12 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2554-2556 จ าแนกตามแหล่งเงิน 

(2) จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตาราง 17 การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2556 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555   พ.ศ. 2556 

เงินเดือน  15,175,979.66   15,005,700.07   20,536,136.21  

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า  1,632,500.00   2,365,530.16   3,000,059.03  

ค่าจ้างลูกจ้างช่ัวคราว  3,071,613.82   2,850,470.89   3,067,045.03  

ค่าตอบแทน   818,335.00   1,124,306.00   1,428,360.70  

ค่าใช้สอย  2,361,090.91   2,989,113.17   3,678,636.13  

ค่าวัสด ุ  1,837,109.84   1,980,311.16   2,919,585.70  

ค่าสาธารณูปโภค  1,926,804.79   2,891,227.50   2,708,163.44  

ค่าครุภณัฑ ์  864,487.98   399,703.00   259,935.60  

พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 

 62.25 %  

 52.27 %  

 52.15 %  

 37.75 %  

 47.73 %  

 47.85 %  

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555   พ.ศ. 2556 
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสรา้ง  566,746.64   -     4,718,000.00  

เงินอุดหนุน  3,123,040.40   6,302,622.91   3,458,316.52  
รวมท้ังสิ้น  31,377,709.04   35,908,984.86   45,774,238.36  

 

 
แผนภาพ 13 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2554-2556 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ    ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สถาบันฯได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2555 จ านวน 4,000,000 บาท และสถาบัน 
สมทบ 1,300,000 บาท  โดยในปีงบประมาณ 2556 เบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 3,975,000 บาท คงเหลือยกไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2557  
จ านวน 1,325,000 บาท 

4.3 รายได้จากการบริหารงาน 

รายได้จากการบริหารงานของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวในปีงบประมาณ 2556 
ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบริการวิชาการ รายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ ซึ่งการบริหารงานของสถาบัน
สามารถเปรียบเทียบรายได้จากปีงบประมาณ 2554-2556 แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้ 

 

 

 

 -

 10,000,000.00

 20,000,000.00

 30,000,000.00

 40,000,000.00

 50,000,000.00
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 พ.ศ. 2556 
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ตาราง 18 รายได้สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2556 

ประเภทรายได้ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555  พ.ศ. 2556 
ค่าธรรมเนียมการศึกษา               69,000.00               91,000.00             130,000.00  
ค่าบริการวิชาการ            10,636,115.97          10,398,715.60          12,943,065.90  
รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน            3,806,873.56           2,021,171.78           5,166,792.30  

รวม         14,511,989.53         12,510,887.38         18,239,858.20  
 

 
แผนภาพ 14 รายได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2554-2556 จ าแนกตามประเภทรายได้ 

 
การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเด็กและครอบครัวสู่สังคม เป็นกลยุทธ์ที่สถาบันฯ ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องผ่าน

งานประชาสัมพันธ์ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 สถาบันฯ ได้ด าเนินโครงการจัดตั้งงานสื่อสารองค์กร ซึ่งมีคณะที่
ปรึกษา คือ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การทดลองการปฏิบัติงานดังกล่าว เป็นการรวมตัวของ
หน่วยประชาสัมพันธ์ และหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ โดยมี วัตถุประสงค์เ พ่ือให้การสนับสนุน บริการทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และโสตทัศนูปกรณ์ แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน รวมทั้ง เผยแพร่สาระความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร 
ผลิตสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับสถาบัน และเป็นการเตรียมความความพร้อมไปสู่การด าเนินงาน
ในระดับนานาชาติของสถาบันต่อไปในอนาคต 

ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของสถาบันฯ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกที่มุ่งเป้าหมายในการสนับสนุน
พันธ์กิจสู่ความเป็นเลิศในหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในปีงบประมาณ 2556 ได้มีการด าเนินงานดังนี้ 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

พ.ศ. 2554 

พ.ศ. 2555 

 พ.ศ. 2556 

 73% 

83% 

71% 

 26% 

 16% 

28% 

 1%  

 1% 

1%  

ค่าบริการวิชาการ   รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

5. ด้านสื่อสารองค์กร 
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(1) การจัดงานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี 2556  

 

(2) การแถลงข่าวการประชุมวิชาการระดับชาติ ประจ าปี 2556  

 

(3) การเผยแพร่ความรู้ด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวสู่สังคม  

ในด้านการน าเสนอสาระ ความรู้ในประเด็นเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวของสถาบันฯ สู่สังคมนั้น  
ได้ด าเนินการโดยเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ เป็นประจ าทุกเดอืน  
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(4) การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์   

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่บทความ สาระ ความรู้ และBanner เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ 
ครอบครัว ผ่านสื่อเว็บไซต์ต่างๆ ดังนี้ 

(4.1) เว็บไซต์ของสถาบันฯ www.cf.mahidol.ac.th และ www.cf.mahidol.ac.th/floortime  
(4.2) เฟซบุค cfwww@facebook.com และยูทูบของสถาบันฯ 
(4.3) เว็บไซต์ระบบการประเมินรายการโทรทัศน์ www.me.in.th สถาบันได้จัดท าระบบร่วมกับสถาบัน 

ราชานุกูล กรมสุขภาพจิต, กระทรวงสาธารณสุข, ส านักงานกองทุกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท  
ทรัยคาสท์ จ ากัด 

(4.4) เว็บไซต์ความรู้เพ่ือชีวิตออนไลน์ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ 
ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข, กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ 
ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 

(4.5) ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว  เช่น เว็บไซต์ส านักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.), เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์คณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย  
เป็นต้น   

 

 

mailto:cfwww@facebook.com
http://www.factsforlifethai.cf/
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นอกจากนี้ งานสื่อสารองค์กรยังได้มีการด าเนินงานในด้านอ่ืนๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และเผยแพร่
สาระความรู้เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการจัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

- จัดท ารายการวิทยุ “ที่นี่...มหาวิทยาลัยมหิดล” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.10 น. – 18.00 น. สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คลื่น AM 819 Khz 

- ถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพกิจกรรมของสถาบันผ่านรายการ IP-TV เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล 
- ออกอากาศทางรายการครอบครัวบวกบวกบวกบวก ช่อง Thaipbs ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.10 น. 
- ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมของสถาบัน เช่น โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก

กิจกรรมครอบครัวนิทานในสวนภูมิวัฒนา และสวนพุทธมณฑล  
- ประชาสัมพันธ์ โดยการจัดนิทรรศการงานมหิดล -วันแม่  ประจ าปี  2556 ณ ส านักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล, MU Research Expo 2012 
- จัดท าจดหมายข่าวสาระความรู้เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมีการเผยแพร่ทุก 2 เดือน 
- ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันได้รับข่าวสารโดยทั่วกันผ่านเสียงตามสาย บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์ 

 

ตาราง 19 การประเมินมูลค่าสื่อในการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชน ปีงบประมาณ 2556 
ประเภทสื่อ จ านวน ราคาต่อหน่วย (บาท) รวม (บาท) 

สื่อสิ่งพิมพ์ (เฉพาะหนังสือพิมพ์)      126     ฉบับ 50,000 6,300,000 
สื่อโทรทัศน์8 85      เทป 100,000 8,500,000 
สื่อออนไลน ์ 80  เว็บเพจ 30,000 2,400,000 

รวมมูลค่าสื่อ 17,200,000 
หมายเหตุ เป็นอัตราสื่อโดยประมาณ และยังไม่รวมสื่อสิ่งพิมพ์ ประเภทนิตยสาร 

 

 
                                                           
8 การสัมภาษณ์บคุลากรในรายการโทรทัศน์ท่ีเผยแพร่ทางสื่อกระแสหลัก และสื่อท้องถิ่น 
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1. โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 

เนื่องจากสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนของจังหวัดนครปฐม เกิดพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้ความรุนแรง  
ในขณะที่ปัจจัยป้องกันทั้งด้านครอบครัวและชุมชนอ่อนแอมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยาเสพติด ติดเกมส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อม 
แม้ว่าจะมีกลไกภาครัฐที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง มีการพัฒนาศูนย์พัฒนา
ครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสภาเด็กเยาวชนระดับต าบล แต่ด้วยยุคสมัยที่มีสังคม
การเมือง บวกกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท าให้ครอบครัวและชุมชนรู้ไม่เท่าทัน จึงขาดทักษะในการเล่ น
บทบาทพ่ีเลี้ยงให้กับเด็กและเยาวชน เหมือนเช่นอดีตที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เด็กและเยาวชนขาดที่พ่ึง ถึงแม้จะมีกลไก 
หรือการพัฒนาสิ่งต่างๆ ของภาครัฐ แต่ยังขาดทักษะในการบริหารจัดการ การเฝ้าระวังอย่างทันเหตุการณ์ด้วยความรู้  
เท่าทันสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย ในการด าเนินโครงการจัดตั้ งหน่วย
สนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบพ่ีเลี้ยงที่
ปรึกษาของเด็กในชุมชน เป็นจ านวนเงิน 4,820,000 
บาท โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. เพ่ือจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่
แก่เด็กและครอบครัวในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม 

2. เพ่ือพัฒนาระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กใน
ชุมชนของจังหวัดนครปฐม   

3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ
ชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็ก
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม     แผนภาพ 15 นครปฐมโมเดล 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ในฐานะที่เป็นสถาบันระดับชาติ จึงได้น าเอาเทคโนโลยีพร้อม
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนสู่ระบบพ่ีเลี้ยงในชุมชน โดยเสนอโครงการน าร่องที่เขตจังหวัดนครปฐมเป็นแห่งแรก ด้วยรถ 
Mobile Unit ที่ครบครันด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ กระบวนการ หลักสูตร และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญของสถาบันฯ เป็น
นครปฐมโมเดล เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบการสร้างภูมิคุ้มกันของเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนา

โครงการจัดตั้งหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที ่
และระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน 
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ศักยภาพคนท้องถิ่นให้มีทักษะการเป็นพ่ีเลี้ยง และน าไปสู่โมเดลนักพัฒนาการมนุษย์ท้องถิ่น ซึ่งประเทศไทยมีความ
ต้องการเป็นอย่างมาก พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมในรูปแบบภาคีเครือข่ายคนท างานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวที่
ยั่งยืน และพัฒนากิจกรรมสร้างสรรค์โดยคนท้องถิ่น ด้วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสมกับวัยของเด็กและ
เยาวชน 

 

2. โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว พัฒนาโครงการวิจัย และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ
ส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 2-6 ปี แบบบูรณาการขึ้นมา โดยมีเป้าหมายให้เป็นแหล่งเรียนรู้  และถ่ายทอดองค์ความรู้
ด้านเด็กปฐมวัย ตามหลักการพัฒนาสมองกับผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศ รวมทั้งบุคลากรหรือ 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่นพ้ืนที่  
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา กาญจนบุรี อ านาจเจริญ และการ
เชื่อมโยงการท างานด้านเด็กปฐมวัยกับภาคีเครือข่าย ด้วยความคาดหวังที่จะพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ  
ในรูปแบบบูรณาการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม (Bio Psycho Social) และเพ่ือบรรลุ “แข็งแรง  
เป็นคนดี มีความสุข และคิดสร้างสรรค์” ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี 2555 – 2559 และ
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศต่อไป 

การด าเนินงานของโครงการนี้ มีการด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัยประกอบไปด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 
แผนภาพ 16 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

• การปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ 
• การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบท่ีครอบคลุมการให้บริการด้านการ    
วิจัย และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ในพื้นท่ีของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

กลยุทธ์การพัฒนา 
ศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 

• การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

• สร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย   
กลยุทธ์ด้านการวิจัยและพัฒนา  

• การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากร 
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

• การจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

กลยุทธ์การถ่ายทอดองค์ความรู้และ 
เทคโนโลยี และพัฒนาระบบสารสนเทศ  

 

โครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาเดก็ปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เน้นการพัฒนาระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่การให้บริการเด็กปฐมวัยที่เป็นมาตรฐานและครบวงจรมากขึ้น โดยสถาบันมีแผนในการด าเนินการ
ก่อสร้างตึกเรียนเพ่ิมเติม ส าหรับเด็กอนุบาล บริเวณด้านหลัง อาคารแบดมินตัน ทั้งนี้ ในช่วงระยะที่ 1 ของการเริ่มต้น 
วางแผนการด าเนินโครงการดังกล่าว คือ มกราคม 2557 – กันยายน 2557 จะเป็นช่วงที่สถาบันจะด าเนินการ 
ในการวางแผนพัฒนาออกแบบศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบดังกล่าว โดยเน้นการใช้ประโยชน์ในเชิงการส่งเสริมพัฒนาการ 
เด็กปฐมวัยอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวม นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดังกล่าวแล้ว ยังมีกิจกรรมที่พัฒนาควบคู่กันไป คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เพ่ือสร้างนวัตกรรม 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย พร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนาระบบสารสนเทศที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

(2) ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยน าร่อง ในเขตจังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี

และจังหวัดอ านาจเจริญ (ตามเขตพ้ืนที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก่ 

 
แผนภาพ 17 ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยน าร่องในเขตจังหวัดนครปฐม  

กาญจนบุรี และอ านาจเจริญ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยน าร่อง ในเขตจังหวัดนครปฐม จังหวัด
กาญจนบุรี และจังหวัดอ านาจเจริญ (ตามเขตพ้ืนที่วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดล) เน้นการสร้างเครือข่าย  
ความร่วมมือในการท างานด้านเด็กปฐมวัยทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ เน้นการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่   
สร้างนวัตกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนที่ และการถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวผ่านช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสม
กับพ้ืนที่   รวมทั้งการถอดบทเรียนความส าเร็จของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบเพ่ือเผยแพร่เป็นแนวทาง  
ในการด าเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในประเทศไทยต่อไป 

กลยุทธ์พัฒนาความร่วมมือและ
การท างานกับภาคีเครือข่าย  

ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ 

กลยุทธ์วิจัย เชิงปฏิบัติการ 
ในพื้นที่ 

กลยุทธ์การถ่ายทอดเทคโนโลยี 
และองค์ความรู้ 
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ภาพแสดงรูปแบบการวิจัย ปรัชญาของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของสถาบัน คือ เด็กรู้รอบ รู้คิด 
รู้ธรรม ด้วยพลังบวก โดยมีเป้าหมายให้เด็กมีร่างกาย
แข็งแรง เป็นคนดี มีความสุข เก่ง สร้างสรรค์ และ 
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ (physical, cognitive, creative, 
socio-emotional and mind)รูปแบบการวิจัย 
โดยการประเมินผลเด็กทั้ง 4 ด้าน โดยแบบทดสอบ
และแบบวัดมาตรฐาน ทั้งก่อนและหลังการให้กิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน โดยเน้นการมีส่วนร่วม
ของครอบครัว 
 

แผนภาพ 18 Designing Day Care Research 

 

แผนภาพ 19 Pathways to Excellence for Child Care Researches 

ภาพแสดงเส้นทางการพัฒนาเด็กสู่เป้าหมายและยกระดับมาตรฐานศูนย์ การประเมินผลพัฒนาการเด็กเพ่ือทราบ
ภาวะปัจจุบันของเด็ก น าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริม และการประเมินผลหลังได้รับกิจกรรม เพ่ือปรับ
กลยุทธ์ใหม่ๆในการส่งเสริมเด็ก และท าให้ทราบภาวะพัฒนาการในการปรับฐานใหม่ อันจะน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนา
เด็กท้ัง 4 ด้านอย่างเป็นองค์รวมที่สูงขึ้นเป็นล าดับเต็มตามศักยภาพของเด็ก 
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ภ า พ ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ วมกัน  ระหว่างภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ทั้ ง จ า ก ทา ง ภ า ครั ฐ 
ภาคเอกชน หรือตัวแทนชุมชนเอง ย่อมจะสร้าง 
ให้เกิดการเรียนรู้ และสร้างการท างานอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
 
 
                                                             แผนภาพ 20 การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ 

ตาราง 20 สรุปโครงการวิจัยและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย แบ่งตามยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภารกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
ส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ 1  
การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 

1 .  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ม า ต ร ฐ า น ก า ร
ให้บริการตามมาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก
แห่งชาติ 
2. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ 
ที่ครอบคลุมการให้บริการ การวิจัย 
แ ล ะ ถ่ า ย ท อ ด  อ ง ค์ ค ว า ม รู้ แ ล ะ
เทคโนโลยี ในพ้ืนที่ของศูนย์พัฒนา 
เด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว  

กลยุทธ์ที่ 2  
การวิจัยและพัฒนา 

1. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้าง
นวัตกรรมด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

กลยุทธ์ที่ 3   
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
และพัฒนาระบบสารสนเทศ 

1 .  การถ่ ายทอดองค์ ความรู้ และ
เทค โน โลยี  เ พ่ื อ พัฒนาบุ คล าก ร 
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
2 .  การจั ดการ ระบบสารสน เทศ 
เพ่ือการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ภารกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ 
ศู น ย์ พัฒนา เ ด็ กปฐม วัยน า ร่ อ ง  
ในเขตจังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
และอ านาจเจริญ (เขตพื้นที่วิทยา
เขตของมหาวิทยาลัยมหิดล) 

กลยุทธ์ที่ 1 
ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ร่ ว ม มื อ แ ล ะ 
การท างานกับภาคีเครือข่ายระดับ
ท้องถิ่น แลระดับประเทศ 

1 .  กา ร พัฒนาความร่ ว มมื อแล ะ 
ก า ร ท า ง า น กั บ ภ า คี เ ค รื อ ข่ า ย 
ด้านเด็กปฐมวัย ระดับประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 2  
การวิจัยเชิงปฏิบัติการในพ้ืนที่  

2. การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ 

กลยุทธ์ที่ 3   
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้  

3. การพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนา 
เด็กปฐมวัย  

ผลลัพธ์ที่ได้ 
1. เกิดศูนย์วิจัยวิชาการด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
2. เกิดศูนย์ข้อมูลและพัฒนาเครือข่ายข้อมูลด้านเด็กปฐมวัยในระดับประเทศ  
3. เกิดศูนย์พัฒนาความร่วมมือและการท างานกับภาคีเครือข่ายด้านเด็กปฐมวัยระดับประเทศ 
4. ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย  และแหล่งศึกษาดูงาน  
5. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาติ 
6. ได้องค์ความรู้ ใหม่ ในการพัฒนาเด็กและครอบครัวจากผลงานวิจัยที่บูรณาการทั้ งด้านวิทยาศาสตร์  

และพฤติกรรมศาสตร์ โดยคณะอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของสถาบันฯ น าไปสู่การต่อยอดองค์ความรู้ 
7. มีเครื่องมือประเมินพัฒนาเด็กปฐมวัย ตั้งแต่แรกเกิด ถึง 6 ปี (โปรแกรมประเมินพัฒนาการออนไลน์) ต้นแบบ

ผลิตภัณฑ์ เพ่ือน าไปสู่การเฝ้าระวังพัฒนาการเด็ก (Thai Developmental Assessment for Early Intervention)  
และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการปกติและล่าช้าอย่างเหมาะสม ง่ายต่อการใช้งานของแพทย์ พยาบาล  
นักวิชาชีพที่เก่ียวข้องในโรงพยาบาลระดับชุมชน จังหวัด ศูนย์ในโรงเรียน และศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชุมชน  

8. ทราบภาวะพัฒนาการเด็ก และภาวะการท างานของสมองส่วนการรู้คิดและบริหารจัดการเด็ก (Executive 
Function in the Brain) ซึ่งจะน าไปสู่การส่งเสริมให้พ่อแม่ บุคคล และหน่วยงานที่ท างานเกี่ยวกับเด็ก ท ากิจกรรม
ส่งเสริมสมองส่วนการรู้คิดและบริหารจัดการ และพัฒนาการเด็ก ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา  
และการช่วยเหลือตัวเองต่อไป 

9. จัดโครงการอบรมวิทยากรแกนน า (Training for Trainer) แก่ครู พ่อแม่ และผู้ที่ท างานเกี่ยวกับเด็ก 
10. โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการด้าน Physical (Gross and Fine Motor Skill) 
11. เกิดนวัตกรรมส าหรับส่งเสริมพัฒนาการเด็กในพ้ืนที่น าร่อง 
12. เกิดโมเดลการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่น าร่อง 
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กรอบแนวคิดในการของบประมาณก่อสร้างอาคาร 

 

ผลกระทบหากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน จะท าให้สถาบันได้รับความเสียหาย 
1. ด้านการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ ส าหรับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งในด้านหลักสูตรส าหรับเด็ก 

หลักสูตรส าหรับผู้ดูแลเด็ก และระบบการบริหารจัดการไม่เป็นตามมาตรฐาน เนื่องจากขนาดพื้นที่  
การใช้งานจริงที่ยังไม่เพียงพอไม่ได้มาตรฐาน 

2. ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ในการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนา 
เด็กปฐมวัยต้นแบบ และการถ่ายทอดองค์ความด้านเด็กแก่ภาคีเครือข่ายในทุกภาคส่วน 

จากผลกระทบข้างต้นจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ส่าคัญเป็นอย่าง
มากที่จะเป็นแรงผลักดันขับเคลื่อนประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรูต้้นแบบ 
ส าหรับการพฒันาเด็กปฐมวัย  1 หลัง  
วงเงินทั้งสิ้น  66,186,100   บาท 
พื้นที่ใช้สอย  2,928   ตารางเมตร 
ก่อสร้าง มหาวทิยาลัยมหิดล ณ วิทยาเขตศาลายา  

ระยะเวลาในการกอ่สร้าง 300 วัน (10 งวดงาน 30เดือน) 
- ปิดประกาศและขายเอกสาร ม.ค.  2559 
- เปิดซองประกวดราคา  ก.พ.  2559 
- ท าสญัญา  เม.ย. 2559 
- เริม่ด าเนินการก่อสร้าง  พ.ค.  2559 

ผลผลิตในปัจจุบนั 
1. สถาบันจะสามารถผลิตเด็กที่มีคุณภาพ โดยเฉลี่ยปีละ  80  คน 
2. สถาบันท าโครงการวิจัยบูรณาการ โดยเฉลี่ยปีละ  2  โครงการ 
3. สถาบันจะช่วยในการพัฒนาบุคลากรด้านเดก็ โดยจัดฝึกอบรม       
   และให้ความรูแ้ก่ผูท้ี่สนใจเข้าศกึษาดูงาน โดยเฉลี่ยปีละ 200 คน 
 

ผลผลิตในอนาคต  
1. เกิดศนูย์วิจัยวิชาการด้านเด็กและเยาวชนระดับชาต ิ
2. ศูนย์กลางการอบรมการพฒันาบุคลากรด้านเดก็ปฐมวัย 

3. เกิดศนูย์ข้อมูล และพัฒนาเครอืข่ายขอ้มลูด้านเดก็ปฐมวัยในระดับประเทศ 

4. เกิดศนูย์พัฒนาความรว่มมอื และการท างานกับภาคีเครือข่ายด้านเด็กปฐมวัย 

ระดับประเทศ 

5. หลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนส าหรับเดก็ปฐมวัยที่เป็นมาตรฐาน 

6. หลักสูตรส าหรับอบรมผู้ดูแลเดก็ปฐมวัยที่เป็นมาตรฐาน 

7. แผนการจัดอบรมผู้ดแูลเดก็ปฐมวัย 

8. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระดับชาต ิ

9. จัดอบรมให้ผู้ท างานด้านเดก็ 2 ครั้ง/ปี 
10. มีผู้เข้าศกึษาดูงานศนูย์พัฒนาเด็กปฐมวยั 10 ครั้ง/ปี ในปัจจุบันมีพืน้ที่ใชง้าน  1,201  ตารางเมตร 

มีความตอ้งการพื้นที่อกี  2,928  ตารางเมตร 
(เพื่อให้ได้ตามผลผลิตที่ตั้งเป้าหมายไว้) 

1. การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 

1. การศกึษา คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต และความเท่าเทียมกันในสังคม 
2. การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

1. การพฒันาคุณภาพการศกึษาทุกระดับทกุประเภท  
2. การสร้างโอกาสทางการศกึษาแก่ประชากรทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค 
3. การสนับสนนุการวิจัยและพัฒนา และบริการทางวิชาการ เพือ่สร้างนวตักรรมและการพัฒนาประเทศ 

1. ยุทธศาสตรแ์ผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ฯ 

2. ยุทธศาสตรก์ารจัดสรร
งบประมาณ 

3. ประเดน็ยุทธศาสตร ์
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 

แผนปฏิบัติการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างภูมิคุ้มกันในการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การคุ้มครองและพัฒนาเด็กที่ต้องการการคุ้มครองเป็นพิเศษและเด็กพิเศษ (Special Child)  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการในการคุ้มครอง พัฒนาเด็ก และเยาวชน  
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หลังคาเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของค าว่าบ้านที่โดดเด่นที่สุด สะท้อนความเป็นครอบครัว ซึ่งในแต่ละชนชาติก็มี
หลังคาที่เป็นสถาปัตยกรรมที่แตกต่างกันไปตามอารยธรรมของชนชาตินั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่บ่งบอกเหมือนกัน คือ  
ความเป็นหนึ่งเดียว ที่มีเข็มมุ่งเดียวกันภายใต้หลังคา และสะท้อนสู่สังคม ในขณะที่สีเขียวก็เป็นสัญลักษณ์ทางสุขภาพ  
การเป็นมิตรต่อโลกและความสดใสทั้งร่างกายและอารมณ์ ฉะนั้น หลังคาเขียวของสถาบัน จึงเป็นสัญลักษณ์บอกสังคม  
ถึงความเป็นครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น มุ่งพัฒนาสังคมทั้งเด็กและครอบครัวในมวลมนุษยชาติ 
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