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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจ
หลักในด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม ซึ่ ง ในรอบปีงบประมาณ พ .ศ. 2557 สถาบันฯมีผลการด าเนินงาน                 
ในพันธกิจต่างๆ ดังนี้  

 
พันธกิจด้านการศึกษา  

สถาบันฯจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ภาคปกติและภาคพิเศษ อีกท้ังสถาบันฯมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท                
ร่วมระหว่ างส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลได้แก่  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                        
และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว  ซึ่งการจัดต้ังโครงการ
ดังกล่าว เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันฯในการสร้างภาคีเครือข่ายด้านการศึกษาและเป็นการสร้าง             
ผลิตภัณท์การศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สถาบันฯมีผลลัพธ์ทางด้านการเรียนรู้ของ
นักศึกษา ได้แก่ จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว                
จ านวน 6 เรื่อง นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะท่ีก าหนด ผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียนร้อยละ 83 และผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ
การศึกษาร้อยละ 89.6 ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาเป็นไปตามเป้าหมายของสถาบันฯ 

 
พันธกิจด้านการวิจัย 
 สถาบันฯมีผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการระดับชาติ/ ระดับนานาชาติ/ วารสารการประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมจ านวน 21 ผลงานวิจัย                 
และตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สถาบันฯได้รับการสนับสนุนทุนจากภายหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน รวมจ านวน 7 ทุน และจากเงินรายได้ของสถาบันฯ จ านวน 5 ทุน            
ในการบรรลุผลลัพธ์ของพันธกิจด้านการวิจัยสถาบันฯนั้น เป็นผลมาจากสถาบันฯได้พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย
และก าหนดให้คณะกรรมการวิจัยท าหน้าท่ีบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันฯให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
สถาบันฯมีพันธกิจบริการวิชาการใน 3 ด้าน คือ งานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย/ งานคลินิกเด็กและ

วัยรุ่น/ และงานบริการวิชาการสู่สังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาสถาบันฯมีผลงานดังนี้ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให้บริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กกลางวัน โดยเปิดให้บริการส าหรับเด็ก

กลุ่มอายุ 1.3 ถึง 3 ปี และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให้บริการส าหรับเด็กกลุ่มอายุ 3 ถึง  
6 ปี ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2557 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีแนวทางการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว                   
โดยเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ และพื้นท่ีการท างาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยของโครงการ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการพัฒนาดอยตุงฯ                    
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย และได้น าแนวทางค าสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ
“สมเด็จย่า” มาพัฒนาหลักสูตรในการให้บริการ อีกท้ังศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ก่อต้ังชมรมผู้ปกครองและครู
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นแหล่งแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการพัฒนาเด็กให้สอดคล้อง
กับทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
คลินิกเด็กและวัยรุ่น  

คลินิกเด็กและวัยรุ่นแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 คลินิก ได้แก่ คลินิกพัฒนาการเด็ก/ คลินิก
พฤติกรรมและอารมณ์เด็ก/ คลินิกวัยทีน ซึ่งมีผลการด าเนินงานดังนี้  

 คลินิกพัฒนาการเด็กเป็นหน่วยให้ค าปรึกษาด้านพัฒนาการและด้านอารมณ์ โดยให้บริการแก่
กลุ่มเด็กปฐมวัยและวัยรุ่น โดยในรอบปีงบประมาณ 2557 มี ผู้ เข้ารับบริการคลินิกพัฒนาการ เด็ก               
รวม 166 ราย/1,873 ครั้ง และผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 95     

 คลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็กเป็นหน่วยให้บริการตรวจวินิจฉัยให้ค าปรึกษา ประเมิน 
ทักษะความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการเรียนโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และนักจิตวิทยา โดยใน           
รอบปีงบประมาณ 2557 มีผู้เข้ารับบริการคลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็กรวม 32 ราย/78 ครั้ง และผู้เข้ารับ
บริการมีความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 88 

 คลินิกวัยทีนเป็นหน่วยให้บริการ การให้ค าปรึกษากับกลุ่มเด็กวัยรุ่น และได้ด าเนินงาน
โครงการอบรมทักษะการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา โดยในรอบปีงบประมาณ 
2557 มีผู้เข้าร่วมโครงการท้ังส้ินจ านวน 41 ราย  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

บริการวิชาการสู่สังคม 
สถาบันฯมุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัว           

เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ และมีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ซึ่ง
ในรอบปีงบประมาณ 2557 มีโครงการท่ีบริการวิชาการสู่สังคมท่ีส าคัญคือ โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทาน
ในการพัฒนาเด็ก/ โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษท่ี 21/ โครงการเผยแพร่ความรู้              
สู่สาธารณชน  ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการรวมท้ัง 3 โครงการเป็นจ านวนรวม 
1,875 ราย  และได้รับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ียท่ีเท่ากับ 4.31 คะแนน นอกจากนี้บุคลากรของสถาบันฯ         
ยังมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันฯกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 
ท้ังในประเทศและนอกประเทศ การสร้างเครือข่ายดังกล่าวจะเป็นการสร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบัน ฯ            
ในการขับเคล่ือนงานบริการวิชาการสู่สังคมได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

สถาบันฯมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่าง ยั่งยืน               
ซึ่งสถาบันฯได้เข้าร่วมโครงการ: การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria 
Performance Excellence: EdPEx) พร้อมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล ในปีงบประมาณ 
2557 และในการนี้สถาบันฯได้ใช้เกณฑ์ดังกล่าวเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการการด าเนินงานของสถาบัน ฯ               
ในระบบงานต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับพันธกิจ และเกิดผลลัพธ์การด าเนินงาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความส าเร็จของ
สถาบันฯ   
 
พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันฯมีนโยบายให้การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในทุกพันธกิจ สถาบันฯมีกิจกรรม           
ในแต่ละปี อาทิเช่น การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ งานวันผู้สูงอายุและครอบครัว งานวันพ่อแห่งชาติ งานวันแม่
แห่งชาติ และงานท าบุญตักบาตรในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังสนับสนุนให้บุคลากร ครอบครัว ชุมชน ได้ร่วมมือร่วมใจ และสืบสานวัฒนธรรม
ไทยอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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สารจากผู้อ านวยการ 

ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา สถาบันฯมีการด าเนินการในฐานะท่ีเป็นสถาบันฯทางวิชาการใน               
เชิงสหวิทยาการด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ท่ีส าคัญหลายเรื่องโดยเฉพาะในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาระบบพี่เล้ียงในชุมชน และด้านส่ือ                
เพื่อการพัฒนาสังคม อีกท้ังการพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการไปสู่การบริการวิชาการ            
ในหลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนาต้นแบบ การพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนารูปแบบ
การพัฒนาเด็กพิเศษด้วยเทคนิค Dir/floortime ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเด็กพิเศษแบบมีส่วนร่วมของพ่อแม่
ผู้ปกครอง  

เพื่อตอบสนองต่อบทบาทในด้านการขับเคล่ือนและพัฒนาสังคมและกฏหมาย นโยบายสาธารณะ 
สถาบันฯได้มีการท างานร่วมกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาชน โดยเฉพาะการท างาน
ร่วมกับสภาปฏิรูปแห่งชาติและสภานิติบัญญัติแห่งชาติในการขับเคล่ือนและผลักดันข้อเสนอทางวิชาการด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน ครอบครัว เพื่อน าไปสู่การจัดท ากฏหมาย นโยบายสาธารณะในหลายประเด็น จน
น าไปสู่การจัดท าแนวนโยบายสาธารณะท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย กล่าวคือ การพัฒนาระบบสวัสดิการส าหรับ
เด็กปฐมวัย รวมไปถึง การผลักดันงานวิชาการด้านส่ือเพื่อการพัฒนาสังคมไปสู่การจัดท าพระราชบัญญัติกองทุน
พัฒนาส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ และมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2558 

ยิ่งไปกว่านั้นเพื่อให้สถาบันฯก้าวไปสู่การเป็นองค์กรท่ีมีการพัฒนา เติบโตอย่างยั่งยืน สถาบันฯมีการ
ด าเนินการปรับปรุงระบบและกระบวนการท างานด้านการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ภายในสถาบันฯ          
ท่ีสอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria 
Performance Excellence : EdPEx ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด าเนินการเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์      
สถาบันฯระยะ 4 ปี พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์จากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง
รอบด้าน ท้ังความรู้ขององค์กร ความต้องการหรือโจทย์ของสังคม ตลอดจน ทิศทางของการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
ครอบครัวในระยะ 10 ปี ในแผนยุทธศาสตร์นี้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ สถาบันสหวิทยาการช้ันน าระดับอาเซียนด้าน
การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายในปี พ.ศ. 2561 

กล่าวได้ว่า ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา สถาบันฯให้ความส าคัญในการท างานท้ังระดับภายนอก   
สถาบันฯ คือการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ ตลอดจนการท างานเพื่อขับเคล่ือนสังคมบนฐานความรู้
ทางวิชาการในหลายประเด็นจนน าไปสู่การเปล่ียนแปลงในสังคม กฏหมายและนโยบายในหลายประการ และ
สถาบันฯยังคงให้ความส าคัญและความเข้มข้นกับการพัฒนาระบบงานภายในของสถาบันฯเพื่อพัฒนาให้ 
สถาบันฯเติบโตไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนต่อไป 

 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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พ.ศ.2533 

การประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อเด็ก (World Summit for Children) ณ องค์การ
สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศปฏิญญาระดับโลกว่า
ด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัติ
ปฏิญญาฯ 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 ได้ลงนามรับรอง
ปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก 

พ.ศ.2535 

รัฐบาลให้จัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ สนอง
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ และได้ก าหนด
เป้าหมายเพื่อเด็กและการพัฒนาส าหรับทศวรรษ 1990 ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายหลัก 
7 ประการ และเป้าหมายสนับสนุน หรือเป้าหมายเฉพาะด้านอีก 26 ข้อ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาในด้านต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กในระยะแผนฯ 7-8 

พ.ศ.2537 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการจัดตั้งสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

พ.ศ.2538 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อสนองนโยบายและแผนงาน
ท่ีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติก าหนดเตรียมการและด าเนินการเพื่อรองรับการ
จัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538-2540 

พ.ศ.2540 
จัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และได้ประกาศในราชกิจจา-
นุเบกษา เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือเป็นวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว 
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รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร  
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  
ตั้งแตว่ันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2553 
  

      
              รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  
               ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ  

วาระท่ี 1 ต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 

      วาระท่ี 2 ต้ังแต่วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน 
 

      
           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี  
           ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 

วาระท่ี 1     ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2545 

วาระท่ี 2     ตั้งแต่วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2549 
  

7 



ปรัชญา :  มุ่งมั่น สร้างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัวให้เต็มศักยภาพทุกด้าน พร้อมเอื้อประโยชน์ต่อ  

    ชุมชนและโลก 

วิสัยทัศน์   :  สถาบันช้ันน าระดับชาติ เพื่อสร้างและจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ 

                  ครอบครัว 

พันธกิจ :  จัดการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎี และเชิงประยุกต์ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวอย่าง เป็น                    
สหวิทยาการผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวจัดการองค์ความรู้ด้านการพัฒนา
เด็กและครอบครัว เพื่อขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติพัฒนาระบบการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 :  Nurturing  
   สร้างครอบครัวและสังคมเอ้ืออาทร 

:  Integration   
   ผสมผสานบุคลากรต่างความ    
   ช านาญ 
:  Creativity   
   สร้างสรรค์ผลงานเพ่ือเด็กไร้ 
   พรมแดน 

:  Faith   
   ศรัทธาเป็นแกนการก้าวเดิน 

:  Determination   
   มุ่งมั่นเผชิญความท้าท้าย 

พนัธกิจ ยุทธศาสตร ์วสิยัทศัน ์
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มหาวิทยาลัยมหิดล 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

กลุ่มวิชาพัฒนาการ
มนุษย์ 

กลุ่มวิชาจิตวิทยา 

เด็กวัยรุ่นและครอบครัว 
ส านักงานผู้อ านวยการ 

งานคลินิก 

เด็กและวัยรุ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ศูนย์วิจัยวิชาการด้าน
พัฒนาการมนุษย์ 

งานบริหารทั่วไป 

งานคลังและพัสดุ 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานสนับสนุนการศึกษา 

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ 

งานสื่อสารองค์กร 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

งานทรัพยากรบุคคล 8 

10 

ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 



รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ 

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล 
รองผู้อ านวยการ 

 

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภค ี
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ 
 

อาจารย์อิทธิพล ปรีติประสงค์ 
รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและแผน  

 

ดร.นุชนาฏ รักษี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 

 

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านคลินิกเด็กและวัยรุ่น 

 

อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านสื่อสารองค์กร 

ดร.ศรัล ขุนวิทยา  
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านแผนและพัฒนาคุณภาพ 

อาจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

นางนันทนา อินทะใจ 
รักษาการเลขานุการสถาบัน 



นางสาวนฤมล เปรมเดชา 
หัวหน้างานบริหารทั่วไป 

นางสาวชัชชนัน เทพพานิช 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ  

 

นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ 
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

นางสาวประพา หมายสุข 
หัวหน้างานคลินิกเด็กและวัยรุ่น  

นางมาริสา สังขาร 
ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

สุเมต ชื่นชู 
รักษาการหัวหน้างานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 

 

นายเมธีณัฐ รัตนกุล 
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 
 
 

นางสาวปนิดา พยุหกฤษ 
นักประชาสัมพันธ์ 

ด ารงต าแหน่ง รักษาการหัวหน้างานสื่อสารองค์กร 
ตั้งแต่วันท่ี 1 เมษายน 2557 

  
 

นางสาวชญาภา เสมฉาย  
นักทรัพยากรบุคคล 

รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557  

 

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล 
รักษาการหัวหน้างานการศึกษา 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557  

 



1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว   ทรีปาตี ประธานคณะกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์   เจ่ียวิวรรธน์กุล กรรมการ 

3. นางสายสุนีย์   เบ็ญจโภคี กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์   มุสิกพันธ์ กรรมการ 

5. อาจารย์ อิทธิพล   ปรีติประสงค์ กรรมการ 

6. ดร.นุชนาฎ    รักษี กรรมการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี    ทยานศิลป ์ กรรมการ 

8. อาจารย์แพทย์หญิงหัทยา    ด ารงค์ผล กรรมการ 

9. อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา    นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ 

10. อาจารย์ ดร.ปนัดดา    ธนเศรษฐกร กรรมการ 

11. ดร.ศรัล    ขุนวิทยา กรรมการ 

12. นางมาริสา    สังขาร กรรมการ 

13. นางนันทนา    อินทะใจ เลขานุการ 

14. นางสาวนฤมล   เปรมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวเจนจิรา   ศรีงิ้วราย ผู้ช่วยเลขานุการ 
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1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว   ทรีปาตี ประธานคณะกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์   เจ่ียวิวรรธน์กุล กรรมการ 

3. นางสายสุนีย์   เบ็ญจโภคี กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์   มุสิกพันธ์ กรรมการ 

5. อาจารย์ อิทธิพล   ปรีติประสงค์ กรรมการ 

6. ดร.นุชนาฎ    รักษี กรรมการ 

7. อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา   นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ 

8. อาจารย์ ดร.ปนัดดา   ธนเศรษฐกร กรรมการ 

9. อาจารย์ ดร.นนทสรวง   กลีบผ้ึง กรรมการ 

10. ดร. ศรัล   ขุนวิทยา กรรมการ 

11. นางนันทนา   อินทะใจ กรรมการ 

12. นางสาวสัณห์จุฑา   ศรีสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 

13. นางสาวสิริวรรณ   ดิษทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

14. นายวรพจน์   ส าราญทรัพย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผลงานเด่นในรอบปี 2557 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558 – พ.ศ.2561) 
 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ด าเนินการทบทวนและจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ระยะ 4 ปี โดยการพัฒนาระบบการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ซึ่งได้เริ่มต้นกระบวนการท างาน
ต้ังแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2557 เริ่มจากการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อถอดบทเรียนและแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากร ซึ่งบุคลากรแต่ละคนได้เล่าประสบการณ์ในการท างานหรือผลงานท่ีน่าสนใจของตนเอง ในหัวข้อ 
“เรื่องเล่า เร้าพลัง” 

 

 

 

 

 

 

 

   

 หลังจากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้
ครบทุกงานแล้ว สถาบันได้จัดกิจกรรมเพื่อสรุปบทเรียน
ร่วมกันอีกครั้ง โดยน า ”ความรู้” ท่ีได้มาจากการจัดกิจกรรม
เพื่อน าไปใช้ในการก าหนดทิศทางของการท างาน 
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 สถาบันได้มีการ
ประ ชุม เ ชิ งปฏิ บั ติก า รภาย ใน
สถาบันเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อ
ยุทธศาสตร์ การจัดท ากลยุทธ์และ
แผนปฏิ บั ติ ก าร  และ ไ ด้มี ก า ร
ประชุมคณะกรรมการนโยบาย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว ในวันท่ี 4 กันยายน 
2 5 5 7  ซึ่ ง ค ว า ม เ ห็ น ข อ ง
คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ มี
ความเห็นตรงกันว่ายุทธศาสตร์
สถาบันระยะ 4 ปีฉบับนี้เป็นแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ท่ี ดี เ นื่ อ ง จ า ก  มี
กระบวนการจัดการความรู้และ
ทบทวนข้อมูลเชิงสถานการณ์และ
การทบทวนองค์กรและน าข้อมูลท่ี
ได้มาใช้ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 
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บริการวิชาการสู่สังคม 
ในด้านการบริการวิชาการของสถาบันยังได้ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐาน

การบริการวิชาการสู่สาธารณชน ท้ังระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม 
เสวนาทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ท างานด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมี
ผลงานด้านบริการวิชาการสู่สังคมท่ีมีเป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2557 ดังต่อไปนี้  

1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก 

2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 

3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน 

 
กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 

โครงการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อการเป็นพลเมืองอาเซียน 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ ทางวิชาการ 
ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 สถาบันได้ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงกับส านักงานเลขาธิการสภา

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ โครงการน าร่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรว่าด้วย
คุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ส าหรับเด็กและเยาวชนกลุ่ม 

สถาบันยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี  2555-2559              
โดยมี 3 มาตรการที่เป็นภารกิจของสถาบัน ได้แก่  

1. มาตรการการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน  
2. มาตรการพัฒนาระบบ และการจัดการข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐและชุมชน  
3. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนทุก

ระดับ โดยเฉพาะฐานข้อมูล ด้านโครงสร้างสถานการณ์เด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน 
แหล่งบริการ องค์ความรู้ และบุคลากร ท่ีเป็นคลังปัญญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 
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3.1 พันธกิจด้านวิจัย 
        การท างานวิจัยของสถาบัน เป็นการสร้างและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์อย่างเป็นสหวิทยาการ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้าง
งานวิจัยสู่ความเป็นเลิศและการเผยแพร่สู่สังคม มีการบริหารจัดการและติดตามโครงการต่างๆ ท่ีได้รับอนุมัติ
เงินทุนการวิจัยอย่างเป็นระบบ โดยการจัดท าการบันทึกข้อมูลการลงทะเบียนงานวิจัยก่อนด าเนินการวิจัย และ
ติดตามประเมินผล 
 ในการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน เป็นการสร้างและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให้มีคุณภาพในระดับ
สากล ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ โดยมี รายละเอียด                   
ใน 2 ส่วน ดังนี้ 
 
1) ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2557 
 
      1.1 ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 3 บทความ 
      1.2 ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่โดยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 บทความ  
      1.3 ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 8 บทความ  
      1.4 ผลงานท่ีได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ จ านวน 9 บทความ 
 
 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : Advanced Social Science Letters 2013; 3: 28-33, November 2013 

1 Neglect of Elderly: A new Violence in Thai Society  Wimontip Musikaphan, 

Nanthanat Songsiri, 
Sivaporn Pokpong, 

Thanate Kitisriworaphan 

แหล่งที่เผยแพร่ : Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology. Volume143 No.72–80, 2014 

2 Melatonin pretreatment prevented the effect of 
dexamethasone negative alterations on behavior and 
hippocampal neurogenesis in the mouse brain 

Nootchanart  Ruksee  
Walaiporn Tongjaroenbuangam  
Thanutchaporn Mahanam 
Piyarat Govitrapong 

ตารางที่ 1  ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ในปีงบประมาณ   
              2557 
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(ต่อ) ตารางที่ 1  ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ ในปี 
                     งบประมาณ 2557 

ตารางที่ 2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปี 
             งบประมาณ 2557 

 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

แหล่งที่เผยแพร่ : Asia-Pacific Regional Conference on Early Childhood Development: “Early Childhood 
Development on the Global Agenda: Giving all children equal opportunities for lifelong learning, health 
and success” 18-20 November 2013, Singapore 

1 The 101s positive discipline training-intervention programs: The 
new trend of positive practices in Thailand for enhancing 
parenting skills and promoting children’s self-regulation 

Jirapatpuvadol, P 
Chumchua, V 
Chutabhakdikul, N 
Lertawasadathakul, O 
Thanasetkorn, P 

 

ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : EXCLI Journal 2014; 13:536-547-ISSN 1611-2156 

3 Enriched environment attenuates changes in Water-Maze 
performance and BDNF level caused by prenatal alcool 
exposure. 

Rungpiyada Tipyasang 
Sarun Kunwittaya 
Sugira Mukda 
Nittaya J Kotchabhakdi 
Naiphinich Kotchabhakdi 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับชาติ 
แหล่งที่เผยแพร่ : Journal of Public Health and Development Vol.11 No.3, September – December 2013 

1 Social Welfare for Older Persons in Thailand: Policy and 

Recommendation  

Narirat Jiramontree, 

Sawitri Thayansin  
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ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 
แหล่งที่เผยแพร่ : The 12th Meeting of the Asian-Pacific Society for Neurochemistry.August 23-26,2014 
Howard Plaza Hotel Kaohsiung Kaohsiung, Taiwan 

2 The effects of melatonin on dexamethasone exposure-induced 
changes in melatonin receptor of adult mouse hippocampus 

Nootchanart   Ruksee  
Walaiporn Tongjaroenbuangam  
Piyarat  Govitrapong 

 
แหล่งที่เผยแพร่ : 20 th IEA World Congress of Epidemiology 17-21 Aug 2014 

3 Winning Battle against HIV/AIDS-Experiences from South East 
Asia 

Suriyadeo Tripathi 

 
แหล่งที่เผยแพร่ : Proceeding of the 2nd ASEAN Plus Three Graduate Research Congress 

4 The 101s positive discipline training-intervention programs: The 
new trend of positive practices in Thailand for enhancing 
parenting skill and promoting children’s self-regulation 

Panadda Thanasetkorn 

5 Correlation between the visual-motor integration (VMI) and the 
task of executive control (TEC) in school age children between 
7 to 9 years 

Krittiyanee Thammasarn 
Panadda Thanasetkron 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Vasunun Chumchua 

6 The cause and effect of levels of visual-motor integration skills 
on task of executive function in children at age 5 to 6 years 
old 

Ratchanee Jomsri 
Vasunun Chumchua 
Panadda Thanasetkron 
Nuanchan Chutabhakdikul 

7 The preliminary research study on the impact of the 101s: A 
guide to positive discipline parent training on parenting 
practices and preschooler's executive function 

Jutamard Sutho 
Vasunun Chumchua 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Panadda Thanasetkron 

8 The impact of music and movement on executive function in 
preschool children 

Ninuma Artprom 
Vasunun Chumchua 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Panadda Thanasetkron 

(ต่อ) ตารางที ่2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ในปี   
                    งบประมาณ 2557 
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ล าดับ 
 

ชื่อผลงาน 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 

 

แหล่งที่เผยแพร่ : Journal of Steroid Biochemistry & Molecular Biology. Volume143 No.72–80, 2014 
1 ปัจจัยของการไม่สามารถตัดสินใจเลือกอาชีพได้ : กรณีศึกษานักเรียน                 

ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัดระยอง (Factors Affecting Career 
Indecision: A Case Study of Upper Secondary School Students 
in Rayong Province) 

น.ส.เสาวลักษณ์ โรจน์สุธี 
ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน 

 

แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี 2557 
2 ครอบครัวไทยอบอุ่น ด้วยพลังกิจกรรมสร้างสรรค์สัมพันธภาพระหว่างวัย ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ 

3 ความสุขของปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย : กรณีศึกษาในจังหวัดขอนแก่น 

น.ส.อุษา มะลิซ้อน 
ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ 

 

แหล่งที่เผยแพร่ : การประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ระดับชาติ คร้ังที่ 3 เรื่อง “พลเมืองเด็ก: การ
ลงทุนที่คุ้มค่า” วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

4 ศรัทธา และเชื่อมั่นใน”สัจจะ” 
 

อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 

5 Power of Music on Executive function and Creativity: Music for 
MIND 

อ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ 

6 พัฒนาสมอง ทักษะการรู้คิดเด็กผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัส 
(Sensory Integration Activity: Best Way to Boost Your Brain 
Power) 

ดร.นุชนาฎ รักษี 

7 ศิลปะบ าบัด น.ส.กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์ 
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล 

8 ต้นทุนชีวิต....LIFE ASSETS Positive child and youth development 
in Thailand 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 

9 กระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อ 
 

อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง 

(ต่อ) ตารางที ่2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ใน      
                    ปีงบประมาณ 2557 
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2) การได้รับการทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ  
 สถาบันมีการสร้างและพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าและนวัตกรรม มีผลงานวิจัยด้าน
เด็กและเยาวชน โดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในรูปแบบ
ต่างๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีโครงการท่ีได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2557 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย 

1 โครงการความสัมพันธ์ของภาวะ
น้ าหนักเกิน พัฒนาการด้านเชาว์
ปัญญา อารมณ์ และความมุ่งมั่น
อดทนในเด็กวัยเรียน 

อ.พญ.หัทยา ด ารงค์ผล                
นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล 
นายศรัล  ขุนวิทยา                      
ที่ปรึกษา                                      
ผศ.ดร.ชนินทร์ นันทเสนามาตย์                 
อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 340,000 

2 โครงการการใช้การละเล่นไทยเพ่ือ
ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน เงินงบประมาณแผ่นดิน 100,000 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 
1 โครงการการ พัฒนาและหาค่ า

เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมิน
การคิดข้ันสูงในเด็กปฐมวัย (ท า
ร่ ว ม กั บ ส ถ า บั น ชี ว โ ม เ ล กุ ล 
มหาวิทยาลัยมหิดล) 

รศ.ดร. นวลจันทร์จุฑาภักดี                    
อ.ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร   
นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล                
ดร.นุชนาฎ  รักษี 

เงินงบประมาณแผ่นดิน
ของสถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข(สวรส.) 

1,540,000 

2 โครงการติดตามพัฒนาการเด็กที่
จบการศึกษาในระดับชั้นอนุบาล 3 
จากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.ดร. นนทสรวง กลีบผึ้ง 
นางบุษยรัต ซื่อดี 
นางสาวนันทนัช สงศิริ 
นางสาวธันยพัฒน์ พิรุณโปรย 
ที่ปรึกษา 
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์                                     

โ ค ร ง ก า ร ห น่ ว ย
สนับสนุนงานวิชาการ
ด้านเด็กและเยาวชน 
แผนงานสุขภาวะเด็ก
และเยาวชน 

100,000 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
1 โครงการเกมส์หมากกระดานกับ

การพัฒนาด้านความคิดสติปัญญา
และบุคลิกภาพของเด็ก   

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

บริษัทซีพีออลล์จ ากัด 
(มหาชน) 

583,000 

2 โ ค ร ง ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร จั ด
การศึกษาระดับประถมศึกษาของ
ประเทศญ่ีปุ่น 

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

บริษัทซีพีออลล์จ ากัด 
(มหาชน) 

396,000 
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 นอกจากนี้ สถาบันมีการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัย และระบบประเมินผล
อย่างครบวงจร มีคณะกรรมการวิจัย เพื่อท าหน้าท่ีในการจัดการระบบ และกลไกบริหารจัดการงานวิจัยของ
สถาบันให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
 กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านการวิจัย ถือเป็นส่ิงส าคัญของสถาบัน มีการสนับสนุนให้
บุคลากร เพิ่มพูนความรู้ด้วยการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานงานวิจัย  (R2R) เพื่อให้
บุคลากรได้มีความก้าวหน้าและมั่นคงในสายอาชีพต่อไป และมีการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนให้ผลิตผลงานวิจัย และน าผลงานวิจัยท่ีมีไปเผยแพร่ในรูปแบบของการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ซึ่งสถาบัน
ได้มีโครงการท่ีให้การสนับสนุนด้านการวิจัยต่างๆ ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4  โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของสถาบัน ปีงบประมาณ 2557  

 

ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
 

จ านวนเงิน (บาท) 
1 โครงการสนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยหรือ

ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
งานวิจัย 100,000 

2 โครงการสนับสนุนเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัย งานวิจัย 100,000 

3 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่ งานวิจัย 300,000 

4 โครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) งานวิจัย 100,000 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 

3 โครงการศึกษาและส ารวจสุขภาวะ

ค ร อ บ ค รั ว ไ ท ย ต า ม แ นว ท า ง
ครอบครัวอบอุ่น ปี 2556 

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

มู ล นิ ธิ เ ค รื อ ข่ า ย
ครอบครัว 

496,000 

(ต่อ) ตารางท่ี 3 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ 2557 

26 



 

ล าดับ 
 

ชื่อโครงการ 
 

ชื่อผู้วิจัย 
 

สังกัดงาน 
1 โครงการการพัฒนาคู่มือระบบการให้บริการศึกษาดูงาน

จากหน่วยงานภายนอก 
น.ส.ศุภรดา เกษร 
  

งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

2 โครงการการพัฒนาฐานข้อมูลคลินิกพัฒนาการเด็ก 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

นายณัฐพล  เรืองพยุงศักด์ิ งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 โครงการการพัฒนาคู่มือการใช้หลักสูตรฝึกอบรม                
การพัฒนาทักษะการคิดเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ต้ังแต่ปี 2553 - 2555 

นายเมธีณัฐ  รัตนกุล งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

4 โครงการพัฒนาระบบบ ารุงรักษางานสถาปัตยกรรม
ทางด้านผนังตัวอาคาร 

นางสาวนันทนัช  สงศิริ งานวิจัยและบริการ
วิชาการ 

5 โ ค ร ง ก า ร ศึ ก ษ า ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร ป ร ะ ชุ ม
อิเล็กทรอนิกส์ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา เด็ก              
และครอบครัว 

นางนันทนา  อินทะใจ งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตารางที่ 5  รายชื่อโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  ปีงบประมาณ 2557  
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3.2 พันธกิจด้านการศึกษา 
สถาบันได้มีการจัดระบบการศึกษาให้มีความสอดคล้องต่อวิ สัยทัศน์  และเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศในด้านการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว โดยการสร้างและพัฒนาหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน  
สถาบันได้ด าเนินงานด้านการศึกษาด้วยการจัดให้มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งในปี

การศึกษา 2557 ได้มีหลักสูตรที่เปิดให้มีการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)  

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว  
โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

 

จ านวนนักศึกษา ( แยกตามหลักสูตร และปีการศึกษา ) 

ส าหรับจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2557 สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
จ านวนนักศึกษารับใหม่ จ านวนนักศึกษาท่ีอยู่ระหว่างการศึกษา และจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 11 จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

 
   

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 (คน) 

รับใหม ่ อยู่ระหว่าง

การศึกษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) 3 23 6 

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 13 50 0 

สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว   14 13 0 

รวม 30 86 6 

ตารางที่ 6   จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ข้อมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2558 
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ปัจจัยท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน 

 สถาบันได้มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีเกื้อหนุนให้
ผู้เรียนประสบความส าเร็จในการศึกษา ดังนี้ 

 1. มีห้องสมุดในการศึกษาค้นคว้าต ารา เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตร และมี
บริการยืม-คืน ในรูปแบบของ Book delivery ท่ีอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของนักศึกษาและ
คณาจารย์ 

 2. มีห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ส่ือโสตทัศนูปกรณ์ส าหรับให้บริการแก่นักศึกษา คณาจารย์ 
และบุคคลากรอย่างเพียงพอ 

 3. มีเครื่องอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ เช่น มีบริการรถตู้รับ-ส่ง ส าหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์ในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท ากิจกรรม หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆอันจะส่งผลให้นักศึกษามี
ประสบการณ์ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีห้องรับประทานอาหาร และห้องพักนักศึกษา เป็นต้น 

 

ผลลัพธ์ด้านการศึกษา 
 สถาบันได้มีการมุ่งเน้นการน าองค์ความรู้จากภาคทฤษฎีไปสู่การท าวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนา

ให้ได้องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ๆท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ได้ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
มีงานวิจัยของนักศึกษาท่ีก่อให้เกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว จ านวน 6 เรื่อง รายละเอียดดัง
ตารางท่ี 9 รายช่ือวิทยานิพนธ์/วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557                                                                             
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ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย 

1 นายอนุชา  จิตรอักษร การศึกษาผลของกิจกรรมลูกเสือจูเนียร์ที่มีต่อพัฒนาการของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 
THE EFFECT OF JUNIOR SCOUT ACTIVITIES ON KINDERGARTEN STUDENT DEVELOPMENT 

เสนอผลงาน: การประชุมวิชาการวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งท่ี 1 วันท่ี 04 ส.ค. 2557 ณ โรงแรมเซ้นทาราแอนด์คอนเวนชัน เซ็น
เตอร์ ขอนแก่น (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation ) 

2 น.ส. อุษา  มะลิซ้อน ความสุขของปู่ย่าตายายที่เลี้ยงหลานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  : กรณีศึกษาใน
จังหวัดขอนแก่น 

HAPPINESS OF GRANDPARENTS WHO PROVIDING CARE FOR THEIR GRANDCHILDREN IN 

NORTHEAST OF THAILAND : A CASE STUDY IN KHON KAEN PROVINCE 

เสนอผลงาน: การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี 2557 วันท่ี 16 มิ.ย. 2557 ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพฯ 
 (THAILAND. : ระดับชาติ ) 

3 น.ส. สุฐิตา  โอภาษี การระบุต าแหน่งระหว่างสารประกอบของ CYPERUS ROTUNDUS LINN และไนตริกออกไซด์ซินเทส 
ซึ่งเก่ียวข้อง กับภาวะสมองเสื่อมที่เกิดจากหลอดเลือด 

IDENTIFICATION OF MOLECULAR BINDING SITE AMONG LEAD COMPOUNDS OF CYPERUS 

ROTUNDUS LINN. AND NOS-2: IMPLICATION FOR VASCULAR COGNITIVE IMPAIRMENT 

เสนอผลงาน: Mahidol University Research Expo 2014. 01 Dec 2014 at Ramathibodi School of Nursing Building, Faculty of 
Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University (THAILAND. : ระดับนานาชาติ ) 

4 น.ส. รัชนี จอมศรี การท านายปัจจัยที่ส่งผลต่อทักษะการท างานประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเน้ือมือและตาและการศึกษา
ความสัมพันธ์ ระหว่างทักษะการท างานประสานสัมพันธ์กันของกล้ามเน้ือมือและตากับกระบวนการคิด

ขั้นสูงในเด็กปฐมวัย 

THE PREDICTING FACTORS INFLUENCING ON VISUAL-MOTOR INTEGRATION AND THE 

CORRELATION BETWEEN THE VISUAL-MOTOR INTEGRATION AND EXECUTIVE FUNCTION 

IN PRESCHOOL CHILDREN 

เสนอผลงาน : The 2nd aSEAN Plus Three Graduate Research Congress. 05 Feb 2014 at Bangkok  
(THAILAND. : ระดับนานาชาติ : Poster Presentation ) 

5 น.ส. กฤติยาณี  ธรรมสาร การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประสานสัมพันธ์ของสายตาและกล้ามเน้ือสั่งการและกระบวนการ
คิดขั้นสูงใน เด็กวัยเรียน 

THE CORRELATION ANALYSIS BETWEEN THE VISUAL - MOTOR INTEGRATION AND THE 

TASK OF EXECUTIVE CONTROL IN SCHOOL - AGED CHILDREN 

เสนอผลงาน : The 2nd ASEAN Three Graduate Research Congress : RESEARCH AND INNOVATION IN ASEAN PLUS THREE. 
05 Feb 2557 Sukhumvit Hotel, Bangkok, Thailand (THAILAND. : Oral Presentation ) 

7 น.ส. สุภานันท์ โกสัย การศึกษาผลการฝึกปฏิบัติการเจริญสติแบบเคลื่อนไหวต่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต สัมพันธภาพทาง
สังคมและ การท างานของสมอง : กรณีศึกษาเด็กวัยรุ่นตอนต้นที่บกพร่องทางการได้ยิน 

THE EFFECT OF MOVING MEDITATION ON PHYSICAL - MENTAL HEALTH, SOCIAL 

RELATIONSHIPS, AND BRAIN ACTIVITIES : A CASE STUDY OF EARLY ADOLESCENTS WITH 

IMPAIRED HEARING 

เสนอผลงาน : การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ประจ าปี 2557 วันท่ี 14 มี.ค. 2557 ณ โรงแรม
รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation ) 

ตารางที่ 7   รายชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557  
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สถาบันได้มีการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจากการประเมินอัตราการได้รับทุนการศึกษา
ของนักศึกษาในประเภทต่างๆ พบว่า มีผู้ได้รับทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี ครองราชสมบัติ"               
จ านวน  2 คน ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 ทุน 
และได้รับทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาโท-เอกไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ 
จ านวน 1 คน รายละเอียดดังตารางท่ี 13 ทุนการศึกษาท่ีนักศึกษาได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในส่วนการวัดผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจาก
อัตราการจบการศึกษา หลักสูตรได้ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาสูงสุด 5 ปี ซึ่งพบว่ามีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีใช้
ระยะเวลาในการศึกษาไม่เกิน 5 ปี จ านวน 5 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีใช้ระยะเวลาเกินกว่าท่ีหลักสูตร
ก าหนด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 83 และพบว่าร้อยละ 100 ของผู้ส าเร็จการศึกษามีภาวะการท างานท่ี
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียน และมีภาพรวมความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา/ นายจ้างต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา คิดเป็น ร้อยละ 89.6  

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 8   ทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ ประจ าปีการศึกษา 2557 

ปี
การศึกษา 

ชื่อนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา จ านวน (บาท) 

1/2557 น.ส. อุษา มะลิซ้อน ผศ.ดร. สาวิตรี              

ทยานศิลป์ 

ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์บางส่วน  

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล 

15,000 

1/2557 น.ส. พลาศิณี           

ศรสีองเมือง 

อ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ ทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 

ครองราชสมบัติ" 

ได้รับการยกเว้น

การจ่ายค่าหน่วย 
กิตของหลักสูตร 

1/2557 น.ส. ปรีญานุช 

มากวัฒนสุข 

อ.พญ. แก้วตา  
นพมณีจ ารัสเลิศ 

ทุนการศึกษา "เฉลิมพระเกียรติ 60 ปี 

ครองราชสมบัติ" 

ได้รับการยกเว้น

การจ่ายค่าหน่วย 
กิตของหลักสูตร 

2/2557 น.ส. ฉัตรี บุณยานันต์

  

อ.ดร. ปนัดดา                       

ธนเศรษฐกร 
ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษาระดับ

ปริญญาโท -เอกไปเสนอผลงานทาง
วิชาการ ณ ต่างประเทศ 

20,000 
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1. กิจกรรมหลักสูตร 

 สถาบันได้จัดให้มีกิจกรรมการเรียนการ
สอนในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีคณาจารย์ท่ีมีความรู้
หลากหลายท้ัง ด้านการแพทย์  วิทยาศาสตร์  และ
สังคมศาสตร์ มีการผสมผสานองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎี
เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในเชิงปฏิบัติได้ 
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้จัดประสบการณ์เรียนรู้
โดยการให้นักศึกษาไปศึกษาดูงานในประเทศ เช่น 
การศึกษาดูงานศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน (ชาย) 
บ้านกาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม และต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เช่น การน านักศึกษาและคณาจารย์ไปศึกษาดูงาน
เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและครอบครัว ณ ประเทศเกาหลี 
เพื่อน าความรู้ท่ีได้มาแลกเปล่ียนเชิงวิชาการ ตลอดจน
น าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งทางสถาบันเองได้เปิดโอกาสให้
นักศึกษาน าความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชน เช่น การประเมินพัฒนาการเด็กและ
จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการในด้านต่างๆให้แก่เด็ก
นักเรียน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุวรรณ และโครงการ
หมู่บ้านเด็ก จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมนักศึกษา ( การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ) 

2. กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
หลักสูตรจัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

และจัดให้มีกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปี  
2557 เพื่อให้ค าแนะน าทางวิชาการ วิธีการเรียนการ
สอน และค าแนะน าอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องแก่นักศึกษาใหม่ 
และนอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมอื่นๆของหลักสูตร 
เช่น กิจกรรมวันเด็ก วัน ผู้สูงอายุ วันไหว้ครู วัน
สถาปนาสถาบัน และอื่นๆท่ีจะส่งเสริมให้นักศึกษามี
ประสบการณ์การเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ของ
ห ลัก สูตร ในการผ ลิตบัณฑิ ต ให้ มี คุณภาพตาม
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ บั ณ ฑิ ต ท่ี พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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3.3 พันธกิจด้านบริการวิชาการ 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2542 ภายใต้การก ากับของสถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัวเปิดให้บริการวิชาการด้านการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กระดับปฐมวัย โดยแบ่งเป็น 2 
โครงการคือ 
1. โครงการบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กกลางวัน เปิดให้บริการส าหรับเด็กกลุ่มอายุ 1.3–3ปี 
2. โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให้บริการส าหรับเด็กกลุ่มอายุ 3-6 ปี มีนโยบายการ 

ด าเนินงานดังนี้ 
  
 
 
 
 
 

 

    2.1 จัดให้บริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดย
เน้นการพัฒนาการท้ังด้านร่างกายอารมณ์ – จิตใจ สังคม 
สติปัญญา  

    2.2 สนับสนุนให้ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการ
เล้ียงดูและส่งเสริมพัฒนาการ ด้านต่างๆ  ของเด็กปฐมวัย
อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นการให้ความรู้ความ      
สามารถทางด้านวิชาการ และทางด้านการปฏิบัติ เพื่อ
พัฒนาเด็กให้ดีมีความสุขและเก่ง 

    2.3 ประยุกต์ทฤษฏีทางด้านการศึกษาท้ังในและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ท่ี ศึ ก ษ า แ ล้ ว ว่ า มี ป ร ะ สิ ท ธิ                                   
ภาพดีใช้ในแบบของตน  ในบริบทไทยภายในบรรยากาศ
และส่ิงแวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบัน
แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว 
    2.4 มุ่งให้บุคลากรทุกคนในสถาบันฯ ท้ังเจ้าหน้าท่ี ครู 
เด็ก และผู้ปกครอง พัฒนาตนเองไปตลอดชีวิต 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
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ในปีพ.ศ. 2557  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้รับ
โอกาสจากทางมหาวิทยาลัยเดินทางไปศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ
และพื้นท่ีการท างานพัฒนาเด็กปฐมวัยของโครงการ ณ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโครงการ
พัฒนาดอยตุงฯ (พื้นท่ีทรงงาน) อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (เมื่อวันท่ี 17-18 มิถุนายน 2557)  และได้
น าแนวทางค าสอนของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จย่า” ซึ่งพระองค์ทรงใช้ความเช่ือและ
ศรัทธาใน “สัจจะ”ของสรรพส่ิงบนโลก มาเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ตาม
แนวทางการเล้ียงพระราชบุตรและพราราชธิดาของสมเด็จย่า ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีความเช่ือ และศรัทธาใน
คุณสมบัติ 10 ประการ ท่ีพระองค์ทรงใช้เป็นแนวทางในการเล้ียงดูพระราชโอรสและพระราชธิดา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

คุณสมบัติท้ัง 10 ประการดังกล่าว ถูกถอดออกมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กๆ ตามช่วงวัยบน
หลักการพื้นฐานทฤษฎี ท่ีเป็น  สัจจะ  ของสหวิทยาการในเรื่อง พัฒนาการมนุษย์  พัฒนาการสมอง                     
(Neo-Humanist) จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)  ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning by Doing)    
ส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย นั้น คือการสร้างพื้นฐานท่ีแข็งเกรงด้านจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นต้องท าใน
เกิดขึ้นตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นต้นทุนชีวิตของเด็กในการเติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป 

 

คุณสมบัติทางจิตใจ 

  ความหนักแน่น (Determination) 
  การท าความดี (Doing Good) 
  การให้ (Giving) 
  ความซื่อตรง (Integrity) 
  ความอ่อนโยน (Gentleness) 
  ความเพียร (Perseverance) 
  ความไม่โกรธ (Freedom From hatred) 
  ความอดทนอดกล้ัน (Tolerance) 
  ความไม่เบียดเบียน (Non-harming) 
  การละวาง (Sacrifice) 

  

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
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วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 

 ในปี พ.ศ. 2557 ท่ีผ่านมา ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้มีการจัดต้ัง ชมรมผู้ปกครองและครูขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
 1. เพื่อการด าเนินงานสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านและศูนย์ 
 2. เพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาเด็ก 
 3. เพื่อให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์และแนวคิดระหว่างผู้ปกครอง ครู และเด็ก 
     นักเรียนภายในศูนย์ 
 4. เพื่อให้มีการติดต่อส่ือสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สถาบันได้ร่วมกับคณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ
เมื่อ วันท่ี 21 ตุลาคม 2557 เป็นครั้งท่ี 7  ซึ่งให้บริการแก่เด็ก ผู้ปกครอง บุคลากรและบุคคลท่ัวไป มีจ านวน
ผู้เข้าร่วมท้ังหมด 133 คน  

วันท่ี 21 ตุลาคม 2557 
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้เริ่มด าเนินการปรับปรุงพื้นท่ีปลอดภัยส าหรับเด็ก อาทิ การสร้างทางเดิน
สีเหลืองส าหรับเด็กภายนอกอาคาร การสร้างทางเดินเพื่อการซ้อมหนีไฟส าหรับเด็กในตัวอาคาร เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ทางเดินสีเหลืองส าหรับเด็ก 

เส้นทางเดินหนีไฟภายในตัวอาคาร 
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 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ยังให้บริการแก่
หน่วยงานภายนอกท่ีสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน และ จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ท่ีท างานด้านเด็กปฐมวัย ร่วมถึง 
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้ปกครองหลากหลายกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แหล่งศึกษาดูงานผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย 

จัดอบรมผู้ที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ปกครอง 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน   
11 พฤศจิกายน 2557 

คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน 
 18 ธันวาคม 2557 

วันที่ 11สงิหาคม 2557 วันที่ 28 สงิหาคม 2557 
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 ในขณะเดียวกันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้มีองค์ความรู้ท่ีทันสมัยก้าวหน้าและปฏิบัติได้จริง ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยก าหนดให้มีการ
จัดอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ภายในของศูนย์ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการดูแล และส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ 
เด็กปฐมวัย  เพื่อให้การด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพน ามา
ซึ่งการพัฒนาเด็กอย่างบรรลุเป้าประสงค์สูงสุด ตามปรัชญาของสถาบันท่ีเน้นย้ าความเป็นเลิศในการให้บริการ
วิชาการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทิศทางของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต 
 

 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีเป้าหมายชัดเจนในการก้าวต่อไป โดยในอนาคตอันใกล้ศูนย์มีพันธกิจท่ี
ส าคัญท่ีจะต้องบรรลุคือ 
 1. เป็นแหล่งพัฒนาบุคลากรด้านเด็กปฐมวัย และเป็นศูนย์อบรมวิทยากรแกนน าด้านการพัฒนา 
     ศักยภาพเด็กปฐมวัย 
 2. เป็นแหล่งการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเด็กปฐมวัย 
 3. เป็นศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบในการให้บริการเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย 
  
  
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 6-9 ตุลาคม 2557 
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คลินิกเด็กและวัยรุ่น 
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ประกอบไป

ด้วย 3 ส่วนคลินิก คือ คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิก
พฤติกรรมและอารมณ์เด็ก และคลินิกวัยทีน  

คลินิคพัฒนาการเด็ก เป็นหน่วยบริการ
ตรวจวินิจฉัยและบ าบัดส่งเสริมพัฒนาการเด็กท่ีมี
พัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กพิเศษ มีบุคลากร คือ 
กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 1 คน นักวิชาชีพ 2 คน 
(นักจิตวิทยาพัฒนาการ 1 คน นักกายภาพบ าบัดเด็ก 
1 คน) เด็กท่ีมารับบริการส่วนใหญ่เป็นเด็กกลุ่ม
ปฐมวัย ในปี พ.ศ. 2557 มีผู้เข้ารับบริการคลินิก
พัฒนาการเด็กในเวลาราชการ มีจ านวน 107 
ราย/1,153 ครั้ง และนอกเวลาราชการมีจ านวน   
59 ราย/720 ครั้ง รวมท้ังส้ิน 166 ราย/1,873 ครั้ง 
(แผนภาพท่ี 3 และ 4) ผู้เข้ารับบริการมีความพึง
พอใจเฉล่ียร้อยละ 94.40 และ 95.60  

  

 

คลินิกพัฒนาการเด็กมีการให้บริการ
กร ะ ตุ้ น พัฒ น าก าร เ ด็ ก พิ เ ศษต ามแ น วทา ง 
DIR/Floortime (การส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ
แบบองค์รวมผ่านการเล่น) มีหน่วยงานภายนอก  
เข้ ามา ศึกษา ดูงาน  ไ ด้แก่  ภาควิ ชา จิตวิ ทยา                     
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
แพทย์ประจ า บ้าน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 
โรงพยาบาลรามาธิบดี  นั ก ศึกษาปริญญาโท             
คณะ พยาบาลศาสตร์  มหา วิ ทย า ลัย มหิ ด ล 
นอกจากนั้นมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีมาฝึกปฏิบัติงาน
ระยะส้ัน (3 เดือน) จากหน่วยการศึกษาต่างๆ  
ไ ด้แก่  ภาควิ ชา จิตวิทยา  คณะ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 คน และคณะ
มนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
จ านวน 1 คน 
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 งานคลินิกพัฒนาการเด็ก มีการบริหารจัดการระบบโดยจัดท า โครงการ R2R เรื่อง                    
“การพัฒนาฐานข้อมูลคลินิกพัฒนาการเด็ก” โดยมีการบันทึกทะเบียนผู้ป่วยในโปรแกรม Microsoft Access 
ช่วยให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระเบียบ แยกข้อมูลเป็นประเภท สามารถค้นหาและเรียกใช้ได้ง่าย ประหยัดเนื้อท่ี
ในการจัดเก็บ เกิดความรวดเร็วในการค้นหาและจัดเก็บข้อมูลด้วย สามารถลดความเส่ียงท่ีเกิดจากข้อมูลสูญ
หาย และช่วยให้สามารถท ารายงานบริการวิชาการในแต่ละไตรมาสได้ง่ายมากขึ้น อีกท้ังยังรองรับการน าข้อมูล
ไปใช้ในงานวิจัยต่อไป 

 คลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก ให้บริการตรวจวินิจฉัยให้ค าปรึกษา ประเมินทักษะ
ความสามารถทางเชาวน์ปัญญาและการเรียน โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และ นักจิตวิทยา ผู้มารับบริการส่วน
ใหญ่เป็นคนไข้เด็กวัยเรียนท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรมและด้านการเรียน ในปี 2557 มีคนไข้ใหม่เข้ามารับบริการ
รวมท้ังส้ิน 32 ราย/78 ครั้ง (แผนภาพท่ี 3 และ 4) ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉล่ียร้อยละ 88 

 

 

แผนภาพที่ 1 แสดงจ านวนคนไข้ใหม่ที่เข้ามารับบริการ คลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2554-2557 
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แผนภาพที่ 2   แสดงจ านวนคร้ังการให้บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2554 - 2557 

จากแผนภาพ 1 และ 2 ท่ีแสดงจ านวนคนไข้ใหม่ และจ านวนครั้งการให้บริการของคลินิก
พัฒนาการเด็กต้ังแต่ปี 2554 ถึง 2557 นั้นพบว่าปี 2554 ถึง 2556 มีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ในปี 2557               
มีจ านวนลดลง เนื่องจากงานคลินิกมีการปรับรูปแบบการท างานโดยเน้นการให้บริการวิชาการเพิ่มขึ้น                 
เช่น เตรียมจัดท าโครงการอบรมบุคลากรด้านเด็กพิเศษ (บุคลากรท่ีท างานให้บริการมีจ านวนลดลงเนื่องจาก
ลาออก 1 คน) 
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แผนภาพที่ 3 แสดงจ านวนคนไข้ใหม่ที่มารับบริการ คลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็กปี 2554 - 2557 

แผนภาพที่ 4 แสดงจ านวนคร้ังที่ให้บริการของคลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก ปี 2554 – 2557 
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แผนภาพที่ 5 จ านวนคนไข้ใหม่ และจ านวนคร้ังที่มารับบริการ (คลินิกวัยทีน) 

 ท้ังนี้ในส่วนของคลินิกวัยทีน ได้เริ่มเปิดให้บริการคลินิกวัยทีนอย่างเป็นทางการ โดยมีการเปิด
พื้นท่ีบริการวิชาการพื้นท่ีช้ัน 2 และช้ัน 4 แก่นักศึกษา และได้ด าเนินงานโครงการอบรมทักษะการให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา และบุคลากรด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งมีเข้าร่วมโครงการท้ังส้ินจ านวน 41 คน  
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บริการวิชาการสู่สังคม 
สถาบันเน้นการสร้างและพัฒนาระบบการ

ให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพื่อมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ
เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังในรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ 
การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ท่ีทางาน
ด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชน การให้บริการวิชาการของสถาบัน แบ่ง
ออกเป็นด้านต่างๆ ดังนี้  

1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

  2. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุ่น  

  3. บริการวิชาการสู่สังคม  

  4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  

ในด้านการบริการวิชาการของสถาบัน ยังได้
ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐานการ
บริการวิชาการสู่สาธารณชน ท้ังระดับชุมชน ภูมิภาค 
และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม เสวนา
ทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้
ทางานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันเป็นแหล่ง
บริการด้านวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการวิชาการสู่
สังคมท่ีมีเป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้น า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งด าเนินการแล้วเสร็จในปี 
2557 ดังต่อไปนี้  

 กิจกรรมมหกรรมมหศัจรรย์แห่ง
นิทาน ตอน สถาบันเด็กสานรัก คร้ังที่ 1 

 

 

                
 

  

1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมจ านวน 4 ครั้ง มีเด็กและผู้ปกครองเข้า 
    ร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งส้ิน 1,655 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.29 คะแนน  
2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้า  
    รับการอบรมรวมทั้งส้ิน 51 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.52 คะแนน  
3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม  
    รวมท้ังส้ิน 169 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.12 คะแนน  
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แผนภาพท่ี 6   จ านวนคร้ังและร้อยละความพึงพอใจที่ให้บริการบริการวิชาการสู่สังคมปีงบประมาณ            
                   2555-2557  

แผนภาพท่ี 7   จ านวนผู้รับบริการบริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2555-2557 
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กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 
โครงการสอนศิลปะแบบพหุวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นพลเมืองอาเซียน 
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นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2557 สถาบันได้จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ รวมท้ัง
กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว รวมท้ังส้ิน 17 ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 1,627 คน รายละเอียด
ดังตารางท่ี 14  

 

ล า
ดับ 

 
กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ปี 

 
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละการน า
ความรู้ไปใช้ 
ประโยชน์ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยาเชิงบวก
กับการพัฒนาสติ 

2  ธ.ค. 2556 36 3.86 4.29 

2. มหกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบัน
เด็กสานรัก ครั้งที่ 1 

25  ธ.ค. 2556 301 4.42 4.32 

3. ครอบครัวนิทานในพุทธมณฑล ครั้งที ่4 29  ม.ีค.  2557 600 4.21 4.22 
4. มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน

รักครั้งที่ 8 
28  พ.ค.  2557 243 4.33 4.31 

5. กา ร อ บ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ส อ น
ศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม :  นวัตกรรม
เพื่ อ เตรียมความพร้อมเป็น  พล เมื อง
อาเซียน ระดับดับชั้นประถมศึกษา 

16-17 ม.ิย. 2557 26 4.42 4.54 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสมอง
ด้วยพลังแห่งเสียงเพลง 

19 ม.ิย. 2557 60 4.26 4.34 

7. กา ร อ บ รม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ส อ น
ศิลปศึกษาแบบพหุวัฒนธรรม :  นวัตกรรม
เพื่ อ เตรียมความพร้อมเป็น  พล เมื อง
อาเซียน ระดับดับชั้นมัธยมศึกษา 

28-29  ก.ค.  
2557 

25 4.63 4.43 

8. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้าน
สติปัญญาส าหรับเด็ก 

6 ส.ค. 2557 70 4.25 4.29 

9. มหัศจรรย์แห่งนิทาน ตอน สถาบันเด็กสาน
รักครั้งที ่9 

13  ส.ค.  2557 210 4.22 4.25 

  
สถาบันยังมีการให้บริการวิชาการในการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และ

คณะท างานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ 2557 มีการให้บริการ 
ดังตารางต่อไปนี้ 

ตารางที่ 9   จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก                     

                 และครอบครัว 
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   ตารางที่ 10  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก    

                   มหาวิทยาลัย 

 ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

1 กรรมการตัดสินผลงานโครงการการ
ประกวดรายการวิทยุส าหับเ ด็กและ
เยาวชน เ พ่ือสร้ างสรรค์ สั งคมไทย              
ครั้งที่ 3  

5 ตุลาคม 2556 สมาคมวิทยุและสื่อ
เพ่ือเด็กและเยาวชน 

รศ.ดร.สุริยเดว  ทรีปาตี 

2 ผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เรื่อง การ
มีส่วนร่วมของผู้ปกครองต่อการจั ด
การศึกษาระ ดับก่อนประถมศึกษา 
โ ร ง เ รี ยนสั งกั ดส า นักง านเขต พ้ืนที่
การศึกษานครปฐม เขต 2 ของนักศึกษา
ปริญญาโท หลักสูตรศึ กษาศาสตร
มหาบัณ ฑิต  ส าขา วิช าการบริ หา ร
ก า ร ศึ ก ษ า  ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ต ร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

8 มกราคม 2557 มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์ 

3 กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
แนวทางการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาเด็ก
เจเนอเรชั่นแอลฟาให้เหมาะสมกับบริบท
ของสังคมไทยในอนาคต 

10 กุมภาพันธ์ 
2557 

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.สุริยเดว  ทรีปาตี 

4 The Impact of Local Level 
Institutions in Addressing Rural 
Porerty in Nyamagabe District, 
Rwanda. 

28 กุมภาพันธ์ 
2557 

The Social 
Collection 
Journal 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์ 

5 กรรมการตัดสินคัดเลือกผู้เข้ารอบการ
ประกวดระดับประเทศ ประกวดการเล่า
นิท า นส า ห รั บ เ ด็ ก ป ฐ ม วั ย  3 -5  ปี              
เพ่ือบรรจุลงในเทคโนโลยี ipad และ/
หรือ MP3 และสื่อสมัยใหม่ 

4-5 มีนาคม 
2557 

ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 

นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

6 ผู้ ท ร งคุณ วุฒิตรวจ เค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย
วิทยานิพนธ์เรื่อง  การวิจัยแบบผสมวิธี
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้และตรวจสอบความ
ตรงของโมเดลแสดงอิทธิพลของความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อประสิทธิผล
องค์การทางการศึกษาเอกชน ของนิสิต
ห ลั ก สู ต ร ค รุ ศ า ส ต ร์ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 
สาขาวิชาวิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา 
ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์
มหาวิทยาลัย  

10 มีนาคม 2557 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

7 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณางานวิจัยเรื่อง 
ความพึงพอใจของผู้สู งอา ยุที่ มี ต่อ
กระบวนการ พัฒนาผู้ สู ง อา ยุขอ ง
องค์การบริหารส่วนต าบลบางขนุน
อ าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ของ
คณาจารย์วิทยาลัยราชพฤกษ์ 

10-11 มีนาคม 2557 วิทยาลัยราชพฤกษ์ อ.ดร.อธิวัฒน์  
 เจี่ยวิวรรธน์กุล 

8 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าชี้แนะแผน
ยุทธศาสตร์งานครอบครัวระดับจังหวัด 

3 เมษายน 2557 สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

9 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้ค าชี้แนะแผน
ยุทธศาสตร์งานครอบครัวระดับจังหวัด 

3 เมษายน 2557 สมาคมครอบครัว
ศึกษาแห่งประเทศ
ไทย 

ผศ.ดร.สาวิตรี  
ทยานศิลป์ 

10 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางและ
แผนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 

18 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

(ต่อ) ตารางท่ี 10  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก    
                       มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 
11 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทางและ

แผนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล 
18 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์อิทธิพล   

ปรีติประสงค์ 
12 ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแนวทาง1

และแผนการเรียนรู้การรู้เท่าทันสื่อ
ดิจิทัล 

18 เมษายน 2557 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อาจารย์ ดร. 
นนทสรวง  กลีบผึ้ง 

13 กรรมการการจัดท าแนวทางทางการ
ช่ วย เหลื อ เ ด็ กและ เยาวชน ต้ าน
เพศสัมพันธ์ เอดส์และสารเสพติด 

25 เมษายน 2557 ส านักอนามัย
กรุงเทพมหานคร 

รศ.ดร.สุริยเดว   
ทรีปาตี 

14 กรรมการการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 
1 ประเด็น การต้ังครรภ์ในวัยรุ่น 

6 พฤษภาคม 2557 ส านักงานกองทุนสนับสนุน
ก า ร ส ร้ า ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 
องค์การ UNFPA มูลนิธิแพธ
ทูเฮลท์ มูลนิ ธิสร้างความ
เข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง 

รศ.ดร.สุริยเดว   
ทรีปาตี 

15 ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเย่ียมองค์กรสุข
ภาวะต้นแบบ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

13 มิถุนายน 2557 สภาอุตสาหกรรม จังหวัด
ราชบุรี 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

16 ผู้ทรงคุณวุฒิเ ข้าร่วมประชุมกลุ่ ม 
วิทยานิพนธ์เรื่อง ยุทธศาสตร์การ
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนสู่การเป็น
องค์ ก รแห่ ง ความสุ ข   ขอ ง นิสิ ต
หลั กสู ต ร ค รุ ศ าสตร ดุษฎี บัณ ฑิต 
สาขาวิชาอุดมศึกษา คณะครุศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

25 มิถุนายน 2557 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

(ต่อ) ตารางที่ 10  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก    
                       มหาวิทยาลัย 
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ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

17 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจ าลอง
การเรี ยนภาษาอังกฤษผ่ านเ ว็บ
ส าหรับสาขาวิชาธุรกิจการบินใน
ระดับอุดมศึกษา ของนักศึกษาระดับ
ดุษฎีบัณฑิต วิชาเอก การศึกษา
ทางไกล สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

1-31 กรกฎาคม 
2557 

มหาวิทยาลัยสุโขทัย          
ธรรมาธิราช 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

18 ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์  
เรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสั งกัดองค์กร
ปกครองส่ วนท้อง ถ่ินในจังห วัด
กาฬสินธ์ุ  ของนิสิตระดับปริญญา
เ อ ก  ส า ข า วิ ช า พั ฒ น า สั ง ค ม 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

7 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.ดร.สาวิตรี   
ทยานศิลป์ 

19 ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
ของเครื่องมือวิจัย เรื่อง การพัฒนา
วัฒนธรรมวิจัยตามแนวคิดแบบ
เสริมสร้างพลงอ านาจในโรงเรียน
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า   ข อ ง นิ สิ ต ร ะ ดั บ
บัณฑิตศึกษา  หลักสูตรปรัชญาดุษฎี
นิพนธ์ สาขาวิจัย วัดผลและสถิติ
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 

1-15 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยบูรพา อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรระน์กุล 

20 ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาบทความเรื่อง 
ภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุในเขต
เมืองนครราชสีมา 

7 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยสงขลา 
นครินทร์ 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

21 ผู้ทรงคุณ วุฒิพิจารณาบทความ
วิชาการเพ่ือลงตีพิมพ์ในวารสารนัก
บริหาร เรื่อง การเปิดเผยตนเองกับ
การสื่อสารผ่าน Facebook 

7 ตุลาคม 2557 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

(ต่อ) ตารางท่ี 10  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก    
                       มหาวิทยาลัย 
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การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างสถาบัน กับหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง
ภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
ท้ังนี้  เพื่อท าการแลกเปล่ียนประสบการณ์ ประเมิน
สภาวการณ์ วิเคราะห์แนวโน้มในอนาคต เสนอแนะการ
แก้ไขปัญหาอย่างสหวิชาการ และเป็นรูปธรรมท่ีปฏิบัติได้ 
เสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบั ติการเพื่อพัฒนา
ครอบครัวในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ในปีงบประมาณ 2557 สถาบัน ได้มีการ
สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ
วันท่ี 28 กรกฎาคม 2557 สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมพิธี 
ลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ 
โครงการน าร่องเพื่อพัฒนาหลักสูตรว่าด้วยคุณธรรม 
จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต ส าหรับเด็กและ
เยาวชนกลุ่มปฐมวัย ระหว่างสถาบัน กับส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

 สถาบันยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ปี  2555-2559              
โดยมี 3 มาตรการท่ีเป็นภารกิจของสถาบัน ได้แก่  

1. มาตรการการพัฒนาบุคลากรด้านเด็กและเยาวชน  
2. มาตรการพัฒนาระบบ และการจัดการข้อมูล องค์ความรู้ กลไกของรัฐและชุมชน  
3. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนทุก 
    ระดับ โดยเฉพาะฐานข้อมูล ด้านโครงสร้างสถานการณ์เด็กและเยาวชน ฐานข้อมูลต้นทุนชีวิต 
    เด็กและเยาวชน แหล่งบริการ องค์ความรู้ และบุคลากร ท่ีเป็นคลังปัญญาเกี่ยวกับเด็กและ 
    เยาวชน 
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3.4 พันธกิจด้านบริหารจัดการ 
ด้านการเงินและงบประมาณ 
การใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ  2557  จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 

  
 

ผลผลิต 
 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
 

เงินรายได้สถาบัน 
 

รวม 

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสาตร์และ    

    เทคโนโลยี 

18,081,128.28 10,133,208.71 28,214,336.99 

2. ผลงานการให้บริการวิชาการ 12,423,563.65 7,630,162.27 20,053,725.92 

3. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 136,000.00 136,000.00 

4. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม 0 506,622.00 506,622.00 

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

   (เรียนฟรี 15 ปี) 

289,560.00 0 289,560.00 

รวมทั้งสิ้น 30,794,251.93 18,405,992.98 49,200,244.91 

ตารางที่ 11 การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2557 

แผนภาพที่ 8  สัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน 

 57.37  

 40.73  

 0.28   1.03   0.59  

จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน 
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จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 

ตารางที่ 12 การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ  2557 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 

เงินเดือน 21,124,007.33 2,470,570.70 23,594,578.03 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 374,700.00 2,731,594.78 3,106,294.78 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 0 1,990,151.67 1,990,151.67 

ค่าตอบแทน 192,000.00 1,335,079.98 1,527,079.98 

ค่าใช้สอย 485,620.43 2,940,423.12 3,426,043.55 

ค่าวัสดุ 184,813.80 3,288,282.44 3,473,096.24 

ค่าสาธารณูปโภค 802,475.98 1,339,697.02 2,142,173.00 

ค่าครุภัณฑ์ 0 392,461.50 392,461.50 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 1,212,905.77 1,212,905.77 

เงินอุดหนุน 7,630,634.39 704,826.00 8,335,460.39 

รวมทั้งสิ้น 30,794,251.93 18,405,992.98 49,200,244.91 

แผนภาพที่ 9  สัดส่วนการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2557  
                   จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  
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เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2555 – 2557  จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 

ตารางที่ 13 เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ  2555 – 2557 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 

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 

พ.ศ. 2557 30,794,251.93 18,405,992.98 49,200,244.91 

แผนภาพที่  10  เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2555 – 2557  จ าแนกตามแหล่งเงิน 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 

 45.55  %  

 52.15  %  

 62.59  %  

 54.45  %  

 47.85  %  

 37.41  %  

แผนภูมิ เปรียบเทียบการใช้จ่ายปีงบปรมาณ 2555-2557 ตามสัดส่วนเงิน
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน 

จ าแนกตามแหล่งเงิน 
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จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

ตารางที่ 14 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ปีงบประมาณ 2555 – 2557 
               จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

เงินเดือน 15,005,700.07 20,536,136.21 23,594,578.03 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 2,365,530.16 3,000,059.03 3,106,294.78 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,850,470.89 3,067,045.03 1,990,151.67 

ค่าตอบแทน 1,124,306.00 1,428,360.70 1,527,079.98 

ค่าใช้สอย 2,989,113.17 3,678,636.13 3,426,043.55 

ค่าวัสดุ 1,980,311.16 2,919,585.70 3,473,096.24 

ค่าสาธารณูปโภค 2,891,227.50 2,708,163.44 2,142,173.00 

ค่าครุภัณฑ์ 399,703.00 259,935.60 392,461.50 

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 0 4,718,000.00 1,212,905.77 

เงินอุดหนุน 6,302,622.91 3,458,316.52 8,335,460.39 

รวมทั้งสิ้น 35,908,984.86 45,774,238.36 49,200,244.91 
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แผนภาพที่  11  เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ  2555 – 2557 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 

หมายเหตุ : ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง สถาบันได้รับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยปีงบประมาณ  2555 จ านวน  4,000,000 บาท 
และ สถาบันสมทบ 1,300,000 บาทโดยเบิกจ่ายแล้วทั้งสิ้น 3,975,000 บาท คงเหลือยกไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558 
จ านวน 1,325,000  บาท 
 
 

รายได้จากการบริหารงาน 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีรายได้จากการบริหารงาน ในปีงบประมาณ  

2557 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย และรายได้จากการ
ด าเนินอื่นๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงานปีงบประมาณ  2555 – 2557  แยกตามประเภท
รายได้ ดังนี้ 
 ตารางที่ 15 รายได้สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ  2557 

ประเภทรายได ้
ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 91,000.00 130,000.00 91,666.00 

รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย 
10,398,715.60 12,943,065.90 12,659,620.00 

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 2,021,171.78 5,166,792.30 3,205,291.10 

รวม 12,510,887.38 18,239,858.20 15,956,577.10 

 -
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 พ.ศ. 2556 

 พ.ศ. 2557 
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แผนภาพที่ 12   รายได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2555- 2557 จ าแนกตามประเภทรายได้ 

พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2556 

 พ.ศ. 2557 

83 % 

71 % 

79 % 

16 % 

28 % 

20 % 

1 % 

1 % 

1% 

ค่าบริการวิชาการ   รายได้จากการด าเนินงานอื่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

58 



ด้านบุคลากร 
1. ด้านการพัฒนาบุคลากร 

สถาบันมีการประเมินความต้องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Training Need) ท้ังสาย
วิชาการและสายสนับสนุน โดยการจัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นในการจัดอบรม จัดล าดับความส าคัญและ
ความจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองตามแผนกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนด รวมท้ังน าผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานมา
ประกอบการพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

สถาบันส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองในทุกสายงานและทุกต าแหน่ง เพื่อให้
เกิดความก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยสนับสนุนให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งการไปพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ตามวิชาชีพภายนอกสถาบัน จะต้องเสนอและ
จัดส่งเรื่องไปยังผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน จนถึงผู้มีอ านาจลงนามอนุมัติ โดยงานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการ
เสนอและจัดส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องต่อไป ท้ังนี้ การสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรไปพัฒนาความรู้
และศักยภาพ สถาบันจะกระท าโดยการพิจารณาเสนอช่ือผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม หรือบุคลากรเป็นผู้พิจารณา
หัวข้อท่ีตนเองสนใจเข้าร่วมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให้บุคลากรลาศึกษาต่อใน
สาขาวิชาท่ีตรงกับต าแหน่งงานท่ีปฏิบัติ และส่งเสริมให้บุคลากรขอความก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งในปี                   
พ.ศ. 2557 สถาบันมีอาจารย์ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ จ านวน 1 ท่าน 

งานทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีก าหนดไว้ โดยแต่งต้ัง
คณะท างานฝ่ายต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละงานภายใต้สถาบันให้ครอบคลุมท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพื่อร่วมกันด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งโครงการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2557 ท่ีงานทรัพยากรบุคคลร่วมกันด าเนินการกับคณะท างานฝ่ายต่างๆ ได้แก่ โครงการ
ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร โครงการพัฒนานักบริหารระดับต้นและระดับกลาง 
โครงการพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเอง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สถาบันส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา และดูงานท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ 

 ตารางที่ 16 การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

จากตารางดังกล่าว สรุปข้อมูลการพัฒนาบุคลากรได้ ดังนี้ 
 สายวิชาการ จ านวนทัง้หมด 14 คน  ได้รับการพฒันา 7 คน  คิดเป็นร้อยละ 50.00
 สายสนับสนุน จ านวนท้ังหมด 95 คน  ได้รับการพัฒนา 27 คน  คิดเป็นร้อยละ  28.42 

ประเภทบุคลากร ได้รับการพัฒนา รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

สายวิชาการ 7 50.00 14 100 

สายสนับสนุน 27 28.42 95 100 

รวมทั้งหมด 34 82.27 109 100 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2557 
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ด้านสวัสดิการ 
คณะอนุกรรมการสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้มีการส ารวจความ

คิดเห็นและความต้องการของบุคลากรด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ เพื่อน ามาจัดล าดับความส าคัญ
และจัดสวัสดิการให้เหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท นอกจากนี้ ยังมีการหารายได้เข้าสมทบกองทุนสวัสดิการ
สถาบัน โดยการจัดท าเส้ือโปโลออกจ าหน่าย นอกเหนือจากเงินรับบริจาค 

กองทุนสวัสดิการสถาบันเล็งเห็นความส าคัญด้านสุขภาพของบุคลากร จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีข้ึนอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมุ่งเน้นสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับมาให้บริการ 
รวมถึงด าเนินการจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหม่และกีฬาสานสามัคคีขึ้นทุกปีเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้กับ
บุคลากร สร้างความสามัคคี และเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน 

 

ด้านบุคลากรดีเด่น 
บุคลากรของสถาบันได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกสถาบัน ดังนี้ 
 

ตารางที่ 17   รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจ าปี พ.ศ. 2557 

ประเภทรางวัล ผู้มอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัล 

ระดับสถาบัน 

รางวัลแม่ดี - บุคลากรเด่น สถาบันแห่ งชา ติ เ พ่ื อการ พัฒนาเ ด็กและ

ครอบครัว 

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 

รางวัลพ่อดี – บุคลากรเด่น สถาบันแห่ งชา ติ เ พ่ื อการ พัฒนาเ ด็กและ

ครอบครัว 

นายสุรศักด์ิ มณฑาสุวรรณ 

MU Brand Ambassador 

- A = Altruism 
- H = Harmony 

- I  = Integrity 

- D = Determination 
- O = Originality 

สถาบันแห่ งชา ติ เ พ่ื อการ พัฒนาเ ด็กและ

ครอบครัว 

  

-นางนันทนา อินทะใจ 
-อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์บัญญัติ ยงย่วน 

-นางสาวชญาภา เสมฉาย 
-นางสาวไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ 

พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น สถาบันแห่ งชา ติ เ พ่ื อการ พัฒนาเ ด็กและ

ครอบครัว 

นายณัฐพล เรืองพยุงศักด์ิ 
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รางวัล “พ่อดี – บุคลากรเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันท่ี 4 

ธันวาคม 2557 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ประมวลภาพการรับรางวัล 

 

รางวัล “แม่ดี – บุคลากรเด่น” ประจ าปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันท่ี 

2 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ด้านพัฒนาคุณภาพ 
สถาบันได้ด าเนินการประกันคุณภาพตามมาตรฐานมหาวิทยาลัย (MUQD) ซึ่งได้น าค าแนะน าของ

คณะกรรมการเยี่ยมส ารวจมาปรับปรุง พัฒนาสถาบันอย่างต่อเนื่อง  และสถาบันยังได้เริ่มเข้าสู่การประเมินการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)                 
ในปีงบประมาณ 2558 ซึ่งตลอดท้ังปี 2557 สถาบันร่วมเข้ารับการอบรม EdPEx ตามท่ีมหาวิทยาลัยจัดขึ้น             
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้บริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง 

  สถาบันได้ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด มีการวิเคราะห์เหตุการณ์
ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได้ในรอบปีและส่งผลกระทบต่อสถาบันในด้านต่างๆ โดยวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ของ
สถาบัน เพื่อวางแผนและบริหารจัดการตามแนวทางท่ีวางไว้ 
 

ด้านการจัดการความรู้ 

 สถาบันได้ด าเนินการจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จ านวนท้ังหมด 12 ครั้ง ซึ่งแต่ละครั้งนั้น 
ผู้อ านวยการเป็นผู้น าและเป็นคุณลิขิตให้เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ หลังจากนั้นสถาบันได้น าผลจาก KM มา
ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายในวันท่ี 4 กันยายน 
2557 

 

 

กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือน มี.ค. - เม.ย.57 

62 



 
 

ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบัน เพื่อ

ช่วยให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันได้มีการพัฒนางานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนานโยบายและแผนการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย พร้อม ส่ือสารไปยั ง
หน่วยงานต่างๆ อย่างท่ัวถึง 

กลยุทธ์ที่  1 ก าหนดนโยบายในการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ 

การด าเนินงานด้านต่างๆ ของสถาบันเพื่อลดขึ้นตอน
การท างาน เพื่อประหยัดทรัพยากร และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา

ใช้ในการบริหารจัดการและการปฏิบั ติงานของ
สถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้าง/จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาคว ามรู้  ค ว ามสามารถของ

บุคลากรเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้งาน IT อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบัน
เพื่ อ ให้ สามารถพัฒนาและ ใ ช้ง าน เทคโน โลยี

สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาความรู้  ความสามารถของ
บุคลากรสถาบันเพื่อให้สามารถพัฒนาและใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาบุคลากรผู้แทนหน่วยงานในการ

พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ CF-IT-CoPs 
กลยุทธ์ที่ 4 ประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศส่วนงาน เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และขอค าปรึกษาด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ MU-CoPs 
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ปีงบประมาณ 2557 สถาบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการด าเนินงานของ
สถาบัน ได้แก่ การพัฒนาเว็บไซต์สถาบัน และได้รับรางวัลเว็บไซต์ยอดนิยม รางวัลดาวรุ่ง  การพัฒนาฐานข้อมูล
คลินิกพัฒนาการเด็ก และการน าระบบลาอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ในงานด้านทรัพยากรบุคคล 

 

รางวัลเว็บไซต์ยอดนิยมปี 2557 รางวัลดาวรุ่ง 

ฐานข้อมูลคลินิกพัฒนาการเด็ก ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์ 
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นอกจากนี้  สถาบันได้จัดท าแผนการ
ด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบส านักงานอัตโนมัติ 
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
(NICFD e-Office) ขึ้น โดยการน าเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์และการท างานผ่านระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต และอินทราเน็ตเข้ามาช่วยให้การ
ปฏิบัติงาน เพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร เป็นการเพิ่มช่องทางในการติดต่อ ส่ือสาร 
การรับรู้ข่าวสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

และท่ีส าคัญเป็นการลดงบประมาณจ านวนมากท่ี
ต้องสูญเสียไปกับทรัพยากรกระดาษ ระยะทาง และ
เวลา  โดยสถาบันได้น าผลการศึกษาจากโครงการ 
R2R : e-meeting  เรื่อง “การศึกษาการพัฒนา
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)” โดย
น า Google App for Education @ MAHIDOL  
มาเป็นเครื่องมือในการจัดประชุมแบบ e-meeting 
โดยการจัดซื้อ Tablet เข้ามาใช้ในการประชุม
คณะกรรมการชุดต่างๆ  

 

ตารางที่ 18  ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบัน  
                ปี 2555 - 2557  
                 

การให้บริการด้านต่างๆ คะแนนความพึงพอใจ 

2555 2556 2557 

1.การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.17 4.25 4.37 

2.การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 4.05 3.70 4.55 

3.การพัฒนาเว็บไซต์ 4.09 3.94 4.44 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.34 4.5 4.43 

0 1 2 3 4 5

2555 

2556 

2557 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซต์ 

การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 

การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ด้านสื่อสารองค์กร 

 การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน 

การด าเนินงานทางด้านการประชาสัมพันธ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร้างระบบการ
ด าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ รวมท้ังงานส่ือสารองค์กร เพื่อมาสนับสนุนการด าเนินงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น 
เพื่อเผยแพร่สาระความรู้ ให้ข้อมูลข่าวสาร ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับ
สถาบัน รวมท้ังเตรียมความความพร้อมในการด าเนินงานในระดับนานาชาติของสถาบันต่อไปในอนาคต 

สถาบันได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ของสถาบัน              
ซึ่งเป็นการด าเนินงานเชิงรุกท่ีมุ่งเป้าหมายในการสนับสนุนพันธ์กิจสู่ความเป็นเลิศในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้ 

มีการน าเสนอข้อมูล ข่าวสารของสถาบันสู่สังคม ผ่านส่ือมวลชนในประเด็นเด็ก เยาวชน 
ครอบครัว เป็นประจ าทุกเดือน โดยมีมูลค่าส่ือประจ าปีงบประมาณ 2557 อยู่ ท่ี 5,750,000 บาท                 
(เฉพาะข่าวประเภทส่ือส่ิงพิมพ์จ านวน 115 ข่าว ท่ีสามารถติดตามข้อมูลได้)  
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มีการจัดงานแถลงข่าวงานวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2557 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้าง
ส่ือมวลชนสัมพันธ์ 

น าเสนอบทความสาระความรู้ และBanner ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารในประเด็นเด็ก
เยาวชน ครอบครัว ผ่านทางส่ือออนไลน์   
 

  เว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th  
  เว็บไซต์งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น www.cf.mahidol.ac.th/floortime 
  เว็บไซต์ระบบการประเมินรายการโทรทัศน์ www.me.in.th สถาบันจัดท า 
     ระบบร่วมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส านักงาน  
     กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และบริษัท ทรัยคาสท์ จ ากัด 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านทาง facebook : cfwww@facebook.com ; youtube  
     ของสถาบัน 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์เครือข่ายด้านเด็กเยาวชนและครอบครัว อาทิเช่น        
     เว็บไซต์ส านักงานกองทุกสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,เว็บไซต์กรม 
     ประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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 เว็บไซต์ความรู้ เพื่อชีวิตออนไลน์www.factsforlife thai.cf.mahidol.ac.th 
ร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ราชวิทยาลัย กุมารแพทย์แห่งประเทศ
ไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 

 

จัดท ารายการวิทยุ “ท่ีนี่.....มหาวิทยาลัยมหิดล” ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.10 น. – 18.00 น. 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย คล่ืน AM 819 Khz 
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ถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพกิจกรรมของสถาบันผ่านรายการ IP-TV เว็บไซต์มหาวิทยาลัยมหิดล 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
ประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ ของสถาบัน อาทิเช่น โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทาน

ในการ พัฒนาเด็กกิจกรรมครอบครัวนิทานในพุทธมณฑล กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ และ         
วันครอบครัว กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เป็นต้น  

การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น สถาบันร่วมกับคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ ประจ าปี 2557 ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปากฟรี           
แกป่ระชาชนท่ัวไป และกิจกรรมมหิดลวันแม่ ท่ีได้ร่วมจัดนิทรรศการเป็นประจ าทุกปี  
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มีการประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าจดหมายข่าวสาระความรู้ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยมี
การเผยแพร่ราย 2 เดือน 

นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรของสถาบันได้รับข่าวสาร              
โดยท่ัวกัน ผ่านทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ป้ายต้อนรับ และโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 

  
สถาบันมีการติดตามผลในการประชาสัมพันธ์ โดยให้นักประชาสัมพันธ์รายงานในท่ีประชุมหัวหน้า

งาน และการประชุมของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ก าหนดให้มีการรายงานความคืบหน้าการประชาสัมพันธ์เป็น
ระยะๆ ต้ังแต่เริ่มต้นโครงการไปจนถึงการประชุมสรุปงาน โดยน าข้อเสนอแนะต่างๆ และผลการประเมินความ
พึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงาน เพื่อให้การประชาสัมพันธ์ผลงานตามพันธ์กิจของสถาบันมีส่วน
สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
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3.5 พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
     ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2557 
     ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันได้ให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีมุ่งเน้น ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดี
ในครอบครัวและชุมชน ท้ังนี้สถาบันได้จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนใน
ครอบครัว จ านวนท้ังส้ิน 18 กิจกรรม และได้ร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอีก 2 กิจกรรม                     
โดยกิจกรรมท่ีถือว่าเป็นกิจกรรมท่ีโดดเด่นของสถาบัน คือ 

  
1. วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบัน ประจ าปี พ.ศ.2556 

วัน ท่ี  2 ของ เ ดือนตุลาคม เป็นวั นครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบัน  ซึ่ ง ในปี                  
พ.ศ. 2556 สถาบันมีอายุครบ 16 ปี และจัดเป็นครั้งท่ี  15 กิจกรรมท่ีจัดขึ้นประกอบด้วย การท าบุญเล้ียงพระ 
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันและบุคลากร รวมท้ังท าบุญให้กับเจ้าหน้าท่ีท่ีได้ล่วงลับไปแล้ว โดยใช้
งบประมาณ 41,332.00 บาท และผู้ร่วมงานมีความพึงพอใจคิดเป็น 3.98 ต่อ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 

   
   2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2556 

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2556 สถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติขึ้นเป็นประจ าซึ่งในปี 2557 
สถาบันจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันท่ี 3 ธันวาคม 2556 โดยจัดเป็นครั้งท่ี 15 และในปีนี้จัดงานในหัวข้อ “พ่อ คือ 
ผู้สร้างปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช              
เชิดชูบทบาทของพ่อท่ีทุ่มเทอบรมเล้ียงดูลูกให้เป็นคนดี ส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้
แสดงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของพ่อ  เป็นการร้อยดวงใจบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรม
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 
4.63 ต่อ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
    จัดกิจกรรมขึ้นวันท่ี 3 ธันวาคม2556 
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     3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2556 
เนื่องจากวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปีนั้น ถูกก าหนดให้เป็น “วันเด็กแห่งชาติ” สถาบัน

แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันเด็กขึ้นเป็นประจ าในทุกๆ ปี             
โดยจัดเป็นครั้งท่ี 15 และในปีนี้จัดงานในหัวข้อ “เด็กไทย ปัญญาของแผ่นดิน” เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในทุกๆ 
ด้านส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความกล้าแสดงออก ตระหนักในหน้าท่ีของตนเอง และมีความรับผิดชอบ                
ต่อสังคม ในการจัดงานได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภาคีเครือข่าย 
หน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนโดยรอบ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ คิดเป็น 4.05                          
ต่อ 5 คะแนน 
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     4. กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว  ประจ าปี พ.ศ.2557 
 

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุและวันครอบครัว ในเดือนเมษายนของทุกปี สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขึ้น              
เป็นประจ า ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 สถาบันได้จัดกิจกรรมขึ้น เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2557  โดยจัดเป็นครั้งท่ี 17 
และในปีนี้จัดงานในหัวข้อ “สืบทอดวิถีไทย ครอบครัวสามวัย สุขใจพอเพียง” เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของคนไทย             
ให้สืบต่อไป ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ในอ าเภอพุทธมณฑล เช่น โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาลวัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวัดสุวรรณ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลมหาสวัสด์ิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1 และ 2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความ
พึงพอใจคิดเป็น 4.47 ต่อ 5 คะแนน 
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     5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจ าปี พ.ศ.2557 
เนื่องด้วยวันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ      

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดงานวันแม่แห่งชาติข้ึน                    
เมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2557 โดยจัดเป็นครั้ง ท่ี 15 และในปีนี้ จัดงานในหัวข้อ “แม่ คือ ผู้สร้างปัญญา               
ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของ แม่            
ท่ีทุ่มเทอบรมเล้ียงดูลูกให้เป็นคนดีและส่งเสริมด้านการศึกษาแก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้แสดง ความ                  
กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแม่ เป็นการร้อยดวงใจบุคลากรในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อ
แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยชมรมผู้สูงอายุบ้านสาลวัน จากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านสาลวัน ได้จัดการแสดงร่วม จ านวน ๑ ชุด  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจ 
คิดเป็น 4.48 ต่อ 5 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ปี 2556 ปี 2557 
(3.75 : 5) (3.80 : 5) 

1. กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเน่ืองในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 4.27 3.98 

2. งานวันพ่อแห่งชาติ 4.43 4.63 

3. วันเด็กแห่งชาติ 4.13 4.05 

4. งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 4.58 4.47 

5. งานวันแม่แห่งชาติ 4.43 4.48 
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ตารางที่ 19 ผลการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมปีงบประมาณ 2556 - 2557 



ด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
สถาบันจัดกิจกรรมโครงการด้านการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อม โดยการปรับปรุงพื้นท่ีภายใน

อาคารสถาบันให้สวยงาม มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรสถาบัน รวมท้ังมีการ
ด าเนินงานในด้านความปลอดภัยของอาคาร โดยจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ ได้แก่ โครงการปรับภูมิทัศน์
สวนหย่อมด้านหน้าสถาบันเพื่อความสวยงามและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โครงการกิจกรรม 5ส ประจ าปีงบประมาณ 
2557 (Big Cleaning Day) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การป้องกันอัคคีภัย ประจ าปีงบประมาณ 2557” 
เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงในการป้องกันอัคคีภัยและลดความเสียหาย
แก่ชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 

 
โครงการ/กิจกรรมด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม  
1. การป้องกันอัคคีภัย 
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2. กิจกรรม 5ส 

3. โครงการปรับภูมิทัศน์สถาบัน 



4 



สถาบันมีประเด็นท้าท้าย และการด าเนินงานในระยะถัดไปจากปี 2557 คือ 

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน 

การเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการนานาชาติปี 2559 

ด้านการศึกษามีการจัดเตรียมหลักสูตรปริญญาเอกสาขา
พัฒนาการมนุษย์ 

จัดต้ังศูนย์วิจัยวิชาการด้านพัฒนาการมนุษย์ 

เตรียมการต้อนรับการตรวจเยี่ยมจาก สมศ. 

การบริหารงานด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินงาน            
ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

1 

2 

3 

4 

5 

6. 
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                       ท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปี งบประมาณ 2557  
คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี  และผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลซึ่งท าให้เกิดรายงานประจ าปี 
2557 ส าเร็จลงได้ด้วยดี 

 


