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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นสํวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล             
มีพันธกิจหลักในด๎านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การบริหารจัดการ และการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล๎อม ซึ่งในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันมีผลการด าเนินงาน
ในพันธกิจตํางๆ ดังนี้  

 
พันธกิจด้านการวิจัย 

สถาบันมีผลงานด๎านการวิจัยและผลงานทางวิชาการท่ีได๎รับการเผยแพรํในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติและระดับนานาชาติ วารสารการประชุมระดับชาติและนานาชาติ รวมจ านวน 19 ผลงานวิจัย      
และตลอดระยะเวลาท่ีผํานมา สถาบันได๎รับการสนับสนุนทุนจากหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
หนํวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมจ านวน 6 ทุน และจากเงินรายได๎ของสถาบัน จ านวน 4 ทุน ในการ
บรรลุผลลัพธ์ของพันธกิจด๎านการวิจัยสถาบันนั้น เป็นผลมาจากสถาบันได๎พัฒนาระบบบริหารงานวิจัย 
และก าหนดให๎คณะกรรมการวิจัยท าหน๎าท่ีบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันให๎เป็นไปตามเปูาหมาย 

 
พันธกิจด้านการศึกษา  

สถาบันจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ ภาคปกติและภาคพิเศษ อีกท้ังสถาบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท                
รํวมระหวํางสํวนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลได๎แกํ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี                        
และคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในสาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุํนและครอบครัว  ซึ่งการจัดต้ัง
โครงการดังกลําว เป็นโอกาสเชิงกลยุทธ์ของสถาบันในการสร๎างภาคีเครือขํายด๎านการศึกษาและเป็นการ
สร๎างผลิตภัณฑ์การศึกษาเพิ่มอีก 1 หลักสูตร ตลอดระยะเวลาท่ีผํานมา สถาบันมีผลลัพธ์ทางด๎านการ
เรียนรู๎ของนักศึกษา ได๎แกํ จ านวนงานวิจัยของนักศึกษาท่ีกํอให๎เกิดองค์ความรู๎ในการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว จ านวน 6 เรื่อง นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะท่ีก าหนด ผ๎ูส าเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพเกี่ยวข๎องกับสาขาวิชาท่ีเรียนร๎อยละ 63.60 ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผํานมาเป็นไปตามเปูาหมายของ
สถาบัน 

 
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
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พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 
สถาบันมีพันธกิจด๎านการบริการวิชาการใน 3 ด๎าน คือ งานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย งานคลินิก

เด็กและวัยรุํน และงานบริการวิชาการสํูสังคม ซึ่งตลอดระยะเวลาท่ีผํานมาสถาบันมีผลงาน ดังนี้ 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยให๎บริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กกลางวัน โดยเปิดให๎บริการ

ส าหรับเด็กกลํุมอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี และโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให๎บริการ
ส าหรับเด็กกลํุมอายุ 3 ถึง  6 ปี ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2558 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎ท าการพัฒนา
หลักสูตรเฉาะของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเองตามแนวทางการเล้ียงพระราชบุตรและพระราชธิดาของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยถอดแนวทางการเล้ียงลูกของสมเด็จยําดังกลําวออกมาเป็น
คุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ และได๎มีการจัดต้ังชมรมผ๎ูปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย                 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านและศูนย์ รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู๎ 
ประสบการณ์และแนวคิดระหวํางผ๎ูปกครองและครู  

 
คลินิกเด็กและวัยรุ่น  

 คลินิกเด็กและวัยรุํนมีบริการหลายรูปแบบ ท้ังเชิงต้ังรับ ได๎แกํ ระบบผ๎ูปุวยนอก            
(คลินิกพัฒนาการเด็ก คลินิกวัยเรียน คลินิกวัยทีน) งานเชิงรุก ได๎แกํ ระบบดูแลนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลรํวมกับกองกิจการนักศึกษา (โครงการ MU Friends)  และ งานฝึกอบรม ซึ่งเกิดจาก
การสร๎างองค์ความรู๎จากการท างานในคลินิก ได๎แกํ การอบรมการสํงเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษอยํางเป็น
องค์รวม (DIR/Floortime) การอบรมแบบคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver 2)  

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ต่อ)  

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 

งานเชิงรุก งานฝึกอบรม งานผู้ป่วยนอก (OPD) 

- คลินิกพัฒนาการเด็ก 
- คลินิกวัยเรียน 
- คลินิกวัยทีน 

- DIR / Floortime 
- Denver 2 
 

- MU friends 
 

  



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การบริการวิชาการสู่สังคม 
สถาบันมุํงเน๎นการสร๎างและพัฒนาระบบการให๎บริการวิชาการด๎านเด็กและครอบครัว           

เพื่อมุํงสํูความเป็นเลิศ และมีการด าเนินงานด๎านการให๎บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ซึ่งในรอบปีงบประมาณ 2558 มีโครงการท่ีบริการวิชาการสํูสังคมท่ีส าคัญคือ โครงการ                
ศูนย์พัฒนา ศักยภาพนิทานในการพัฒนา เ ด็ก  โครงการ สัมมนาบทบาทครอบครั ว ไทย ใน                         
ศตวรรษที่ 21 โครงการเผยแพรํความรู๎สํูสาธารณชน ซึ่งตลอดระยะเวลาการด าเนินโครงการมีผ๎ูเข๎ารํวม
โครงการท้ังส้ิน จ านวน 825 ราย และได๎รับคะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 4.24 คะแนน นอกจากนี้บุคลากร
ของสถาบันยังมีการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถาบันกับหนํวยงานตํางๆ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน ท้ังในประเทศและตํางประเทศ การสร๎างเครือขํายดังกลําวจะเป็นการสร๎างโอกาสเชิง   
กลยุทธ์ของสถาบัน ในการขับเคล่ือนงานบริการวิชาการสํูสังคมได๎อยํางตํอเนื่องและยั่งยืน  

 
พันธกิจด้านการบริหารจัดการ 

สถาบันมุํงเน๎นการพัฒนากระบวนการท างานท่ีเป็นเลิศเพื่อให๎เกิดการพัฒนาองค์กรอยํางยั่งยืน 
ซึ่งสถาบันได๎เข๎ารํวมโครงการ : การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินท่ีเป็นเลิศ (Education 
Criteria Performance Excellence: EdPEx) พร๎อมกับหนํวยงานตํางๆ ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล                
ในปีงบประมาณ 2558 และในการนี้สถาบันได๎ใช๎เกณฑ์ดังกลําวเข๎ามาชํวยในการบริหาร จัดการ                
การด าเนินงานของสถาบัน ในระบบงานตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับพันธกิจ และเกิดผลลัพธ์การด าเนินงาน              
ซึ่งสะท๎อนให๎เห็นถึงความส าเร็จของสถาบัน    
 
พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

สถาบันมีนโยบายให๎การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในทุกพันธกิจ สถาบัน              
มีกิจกรรมในแตํละปี อาทิเชํน การจัดงานวันครบรอบวันคล๎ายวันสถาปนาสถาบัน งานวันพํอแหํงชาติ 
งานวันเด็กแหํงชาติ งานวันผ๎ูสูงอายุและวันครอบครัว วันแมํแหํงชาติ และงานท าบุญตักบาตรในวันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา อีกท้ังยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู๎ความเข๎าใจในวัฒนธรรมไทย ท้ังสนับสนุน
ให๎บุคลากร ครอบครัว ชุมชน ได๎รํวมมือรํวมใจ และสืบสานวัฒนธรรมไทยอยํางตํอเนื่องตํอไป 

ด๎านส่ิงแวดล๎อมสถาบันได๎สํงเสริมสนับสนุนให๎มีการด าเนินการเรื่อง 5 ส ตลอดจนปรับปรุง
ประสิทธิภาพและคุณภาพของหนํวยงาน รวมถึงเป็นการสร๎างแรงจูงใจให๎ตระหนักถึงบทบาทหน๎าท่ี              
ในการด าเนินกิจกรรม 5 ส ในส านักงานของบุคลากรภายในองค์กร 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (ต่อ)  



สารจากผู้อ านวยการ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผํานมา สถาบันมีการด าเนินการในฐานะท่ีเป็นสถาบันทางวิชาการด๎านการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวของประเทศไทย และมุํงมั่นในการบรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเป็น “สถาบันสห
วิทยาการช้ันน าระดับอาเซียนด๎านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ภายใต๎ปรัชญาในการท างานคือ            
“มุํงมั่น สร๎างสรรค์ พัฒนาเด็กและครอบครัวให๎เต็มศักยภาพทุกด๎าน พร๎อมเอื้อประโยชน์ตํอสังคม ”                 
สถาบันมีพันธกิจสร๎างความเป็นเลิศในด๎านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ ในเชิงสหวิทยาการ            
เพื่อสังคม  โดยสถาบันได๎เข๎าไปมีบทบาทส าคัญรํวมกับภาคีเครือขํายเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตลอดจน
สํวนงานตํางๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดลในการสนับสนุน รําง พ .ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ        
เพื่อปกปูองเด็กจากบุหรี่ จนสามารถประกาศเป็น พ.ร.บ. ในการบังคับใช๎ตํอไป  
 การบูรณาการพันธกิจนั้น สถาบันสร๎างสรรค์ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการสํูสังคมท่ีส าคัญ
หลายเรื่องโดยเฉพาะในด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัย การพัฒนาระบบพี่ เล้ียงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชนด๎วย
จิตวิทยาเชิงบวก และด๎านส่ือเพื่อการพัฒนาสังคม อีกท้ัง การพัฒนาตํอยอดผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการไปสํูการบริการวิชาการในหลายรูปแบบ อาทิ การพัฒนาต๎นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย หลักสูตรการสํงเสริมพัฒนาการลําช๎าเด็กพิเศษ อยํางเป็นองค์รวมด๎วย เทคนิค Dir/floortime   
และเกิดเครือขํายแพทย์ นักวิชาชีพ บุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเด็กพิเศษแบบมีสํวนรํวม
ของพํอแมํผ๎ูปกครอง  การด าเนินงานรํวมกับกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ               
MU Friend   
 ด๎านบริหาร สถาบันตระหนักและให๎ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยได๎จัดท า              
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เพื่อพัฒนาบุคลากร ให๎เต็มศักยภาพ พร๎อมรองรับการท างานภายใต๎การ
เปล่ียนแปลงของสังคม  นอกจากนี้สถาบันมีบุคลากรรํวมเป็นคณะกรรมการ คณะกรรมาธิการตํางๆ ใน
ระดับชาติด๎านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อผลักดันกฎหมาย นโยบายสาธารณะในหลาย
ประเด็น ยิ่งไปกวํานั้นเพื่อให๎สถาบันก๎าวไปสํูการเป็นองค์กร ท่ีมีการพัฒนาและเติบโตอยํางยั่งยืน กลําวได๎วํา 
ในปีงบประมาณ 2558 ท่ีผํานมา สถาบันให๎ความส าคัญในการท างานระดับภายนอกสถาบัน คือการพัฒนา
และสร๎างสรรค์ผลงานวิชาการ ตลอดจนการท างานเพื่อขับเคล่ือนสังคมบนฐานความรู๎ทางวิชาการในหลาย
ประเด็นจนน าไปสํูการเปล่ียนแปลงในสังคม กฎหมายและนโยบายในหลายประการ และสถาบันยังคงให๎
ความส าคัญและมุํงมั่นกับการพัฒนาระบบงานภายในของสถาบัน เพื่อพัฒนาสํูการเป็นสถาบันสหวิทยาการ 
ช้ันน าระดับอาเซียนด๎านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวตํอไป 
 
 
 
   รองศาสตราจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี  
        ผ๎ูอ านวยการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
                                                                        มหาวิทยาลัยมหิดล 





พ.ศ. 2533 

การประชุมสุดยอดระดับโลกเพื่อเด็ก (World Summit for Children) ณ องค์การ
สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได๎ประกาศปฏิญญาระดับโลกวําด๎วย
ความอยูํรอดของเด็ก การปกปูองและการพัฒนาเด็ก และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัติ
ปฏิญญาฯ ดังกลําวส 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 ได๎ลงนามรับรอง
ปฏิญญาระดับโลกวําด๎วยความอยูํรอดของเด็ก การปกปูองและการพัฒนาเด็ก 

พ.ศ. 2535 

รัฐบาลให๎จัดต้ังสถาบันวิชาการระดับชาติเพื่อพัฒนาเด็กให๎มีประสิทธิภาพ สนอง
นโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ และได๎ก าหนด
เปูาหมายเพื่อเด็กและการพัฒนาส าหรับทศวรรษ 1990 ซึ่งประกอบด๎วย เปูาหมายหลัก 
7 ประการ และเปูาหมายสนับสนุน หรือเปูาหมายเฉพาะด๎านอีก 26 ข๎อ ให๎สอดคล๎อง
กับแผนพัฒนาในด๎านตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องกับเด็กในระยะแผนฯ 7-8 

พ.ศ. 2537 
คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให๎มหาวิทยาลัยมหิดล ด าเนินโครงการจัดต้ังสถาบัน
แหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

พ.ศ. 2538 

มหาวิทยาลัยมหิดลได๎แตํงต้ังคณะกรรมการนโยบายและคณะกรรมการบริหารโครงการ
จัดต้ังสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อสนองนโยบายและแผนงาน
ท่ีคณะกรรมการนโยบายระดับชาติก าหนดเตรียมการและด าเนินการเพื่อรองรับการ
จัดต้ังสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวต้ังแตํปี พ.ศ. 2538-2540 

พ.ศ. 2540 
จัด ต้ังสถาบันแหํงชาติ เพื่ อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  และไ ด๎ ประกาศใน                         
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2540 จึงถือเป็นวันสถาปนาสถาบัน
แหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ประวัติความเป็นมา 
ของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



การด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบัน 

1 2 3 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

1. รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี  
วาระท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2541 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2545 
วาระท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2545 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2549 

 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร  

ต้ังแตํวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2549 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2553 
 
3. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  

วาระท่ี 1 ต้ังแตํวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2553 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 
  วาระท่ี 2 ต้ังแตํวันท่ี 9 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงปัจจุบัน 



 

 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

ยุทธศาสตร ์

สถาบันสหวิทยาการชั้นน าระดับอาเซียน 
ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ภายในปี 2561 

สร๎างความเป็นเลิศในการวิจัย การศึกษา การบริการวิชาการ 
ด๎านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ในเชิงสหวิทยาการเพ่ือสังคม 

(3) 
พัฒนารูปแบบการ
ให๎บริการวิชาการ             
เพ่ือการพัฒนา

ภาคีเครือขํายและ
สังคม  

(4) 
จัดการและ

ขับเคลื่อนองค์
ความรู๎สูํสังคมและ
นโยบายสาธารณะ 

(5) 
สร๎างความ

เข๎มแข็งให๎องค์กร 
บริหารจัดการ

องค์กรที่เป็นเลิศ 
ท างาน           

เชิงบูรณาการ 

(1)  
สร๎างความเป็นเลิศ

ในการวิจัยและ
วิชาการเชิง      
สหวิทยากร 

(2)  
สร๎างความเป็น
เลิศในการจัด
การศึกษาแบบ   
สหวิทยาการ 
เพ่ือคุณภาพ
บัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



มหาวิทยาลัยมหิดล 
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กลํุมวิชา
พัฒนาการ

มนุษย์ 

กลํุมวิชา
จิตวิทยา 

เด็กวัยรุํน
และ

ครอบครัว 

ส านักงาน 
ผ๎ูอ านวย 

การ 

งานคลินิก 

เด็กและ
วัยรุํน 

ศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย 

ศูนย์วิจัย
วิชาการ

ด๎าน
พัฒนาการ

มนุษย์ 

1. งานบริหารท่ัวไป 
2. งานคลังและพัสดุ 
3. งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 
4. งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. งานสนับสนุนการศึกษา 
6. งานสนับสนุนการบริการวิชาการ 
7. งานส่ือสารองค์กร 
8. งานทรัพยากรบุคคล 



รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี 
ผู้อ านวยการ 

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล 
รองผู้อ านวยการ 

 

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
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 

นายสุเมต ชื่นชู 
รักษาการหัวหน้างานคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 

 

นายเมธีณัฐ รัตนกุล 
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการบริการวิชาการ 

ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน 2557 
 
 

นางสาวปนิดา พยุหกฤษ 
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร 

นางนันทนา  อินทะใจ  
รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2558  
 

นางสาวจรัสโฉม  นามคันธี 
รักษาการหัวหน้างานสนับสนุนการศึกษา 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มีนาคม  2558  
 



1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว   ทรีปาตี ประธานคณะกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์   เจี่ยวิวรรธน์กุล 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. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลพัฒน์ ยศธร กรรมการ 

9. อาจารย์ แพทย์หญิงหัทยา ด ารงค์ผล กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์ กรรมการ 

ดร.ศรัล    ขุนวิทยา กรรมการ 

นางมาริสา    สังขาร กรรมการ 

นางนันทนา    อินทะใจ เลขานุการ 

นางสาวนฤมล   เปรมเดชา ผู้ช่วยเลขานุการ 

นางสาวเจนจิรา   ศรีงิ้วราย ผู้ช่วยเลขานุการ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

คณะกรรมการประจ าสถาบัน 
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11 

12 

13 

14 

15 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว   ทรีปาตี ประธานคณะกรรมการ 

อาจารย์ ดร.อธิวัฒน์   เจี่ยวิวรรธน์กุล กรรมการ 

นางสายสุนีย์   เบ็ญจโภคี กรรมการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลทิพย์   มุสิกพันธ์ กรรมการ 

อาจารย์ อิทธิพล   ปรีติประสงค์ กรรมการ 

ดร.นุชนาฎ    รักษี กรรมการ 

อาจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา   นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ 

อาจารย์ ดร.ปนัดดา   ธนเศรษฐกร กรรมการ 

อาจารย์ ดร.นนทสรวง   กลีบผึ้ง กรรมการ 

ดร. ศรัล   ขุนวิทยา กรรมการ 

นางนันทนา   อินทะใจ กรรมการ 

นางสาวสัณห์จุฑา   ศรีสุพรรณ กรรมการและเลขานุการ 

นางสาวสิริวรรณ   ดิษทรัพย์ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

นายวรพจน์   ส าราญทรัพย์ กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
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• คณะอนุกรรมการพิจารณารํางแผนแมํบท แผน
ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการกองทุนพัฒนาส่ือ
ปลอดภัยและสร๎างสรรค์  (พศ.2558-2562) ส่ัง ณ 
วันท่ี 7 มกราคม 2559 

• คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานแหํงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ ส่ัง ณ 
วันท่ี 9 ธันวาคม 2558 

• ท่ีปรึกษาพิจารณาข๎อเสนอแผนและยุทธศาสตร์
กอ ง ทุนพัฒนา ส่ือปลอดภั ยและสร๎ า ง สร ร ค์ 
กระทรวงวัฒนธรรม ส่ัง ณ วันท่ี 18 กันยายน 2558 

• คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น
ด๎านระบบพฤติกรรมไทย คณะกรรมการวิ จัย
แหํงชาติ  ส่ัง ณ วันท่ี 9 กันยายน 2558 

ผลงานเด่น 
ในรอบปีที่ผ่านมาของผู้อ านวยการสถาบัน  
รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี  
 

• คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน กรมกิจการเด็กและเยาวชน ส่ัง ณ 
วันท่ี 24 มิถุนายน 2558 

• คณะกรรมการกองทุนพัฒนาส่ือปลอดภัยและสร๎างสรรค์ 20 กรกฎาคม 2558 
• คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงานจัดการเรียนรู๎ตามหลักการพัฒนาสมอง ส านักงานบริการและพัฒนา

องค์ความรู๎ (BBL) ส่ัง ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม 2558 
• กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไมํสูบบุหรี่ ส่ัง ณ วันท่ี 18 ธันวาคม 2558 
• คณะกรรมการพิจารณาภาพยนต์และวีดีทัศน์ ส่ัง ณ วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2557 
• สมาชิกขององค์กรนานาชาติด๎านวัยรุํน สนับสนุนขององค์การอนามัยโลก ( International 

Association For Adolescent Health ) 
• Regional Advisory Board of International Epidemiological Association of South-East 

Asia region 
• Editorial Board of Indian Public Health Journal 

 
 
 
 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ยื่นจดหมายเปิด
ผนึกถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
วิงวอนให๎ เรํ งรัดออกพระราชบัญญัติควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกปูองเด็กจากบุหรี่ โดยมี
การจัดแถลงขําวสนับสนุนรําง พระราชบัญญัติ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ สถาบันแหํ งชา ติ เพื่ อการพัฒนาเ ด็กและ
ครอบครัว โดยมีภาคีเครือขํายด๎านเด็กเยาวชนและ
ครอบครัว รํวมแถลงขําวในครั้งนี้ อาทิเชํน สภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์   
แหํงประเทศไทย  องค์การสภาเด็กและเยาวชนใน
พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพฯ มูลนิธิศูนย์นมแมํ
แหํงประเทศไทย สมาคมวิทยุและส่ือเพื่อเด็กและ
เยาวชน (สสดย.)  มูลนิธิ เครือขํายครอบครัว 
เครือขํายครูเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ทุกสํวนงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาลัยราชสุดา (ผ๎ูพิการ) 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  เ ค รื อ ขํ า ย ยุ ว ทั ศ น์ 
กรุงเทพมหานคร (ยทก.)  

          รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว  
ทรีปาตี ผ๎ูอ านวยการสถาบันแหํงชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
กลําววํา การสูบบุหรี่สํงผลกระทบอยํางมากตํอ
การพัฒนาสํวนตําง ๆ ของเด็ก ท้ังนี้เนื่องจาก
ในชํวงวัยรุํนรํางกายก าลังพัฒนาสมองสํวนของ
การคิด กับการท างานขั้นสูงนั้น หากได๎รับสาร
นิโคตินจากการสูบบุหรี่เข๎าไปแล๎ว การพัฒนาใน
สํวนนั้นก็จะถูกท าลายไปตามปริมาณและ
ระยะเวลาท่ีสูบ  นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังเป็น
จุดเริ่มต๎นของการติดยาเสพติดอื่น ๆ และตามมา
ด๎วยพฤติกรรมเส่ียงอื่น ๆ เชํน เท่ียวกลางคืน 
เลํนการพนัน  ด่ืมสุรา  เป็นต๎น ตนเองในฐานะท่ี
ท างานด๎านการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาโดย
ตลอด จึงขอเรียกร๎องให๎รัฐบาล และพํอแมํ 
ออกมาชํวยปูองกันบุตรหลาน และรํวมกัน
หยุดยั้งวงจรการท าลายสมองเด็กเนื่องจากการ
สูบบุหรี่  

การสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

ผลงานเด่น 
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การสนับสนุน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผลงานเด่น 



คลินิกพัฒนาการเด็ก  

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ผลงานเด่น 

หลักสูตรการสํงเสริมเด็กพัฒนาการลําช๎า เด็กพิเศษอยํางเป็นองค์รวม สถาบันใช๎หลักการ  DIR 
Froor/Time ซึ่งเป็นแนวทางท่ีมีองค์ประกอบส าคัญ 3 สํวน คือ พัฒนาการเด็กแบบองค์รวม (Functional 
Development) ความแตกตํางพื้นฐานระบบประสาทของเด็ก (Individual differences) และสัมพันธภาพ
ท่ีแนํนแฟูน อบอุํนในครอบครัว (Relationship-based) แนวคิด DIR Froo/Time มีความเหมาะสมในการ
ประยุกต์ใช๎กับสภาพสังคมและครอบครัวไทย เพราะเป็นวิธีการท่ีพํอแมํ ปุูยํา ตายาย สามารถชํวยสํงเสริม
พัฒนาการบุตรหลานได๎เองท่ีบ๎าน เป็นวิธีการท่ีประหยัด นอกจากนั้นครอบครัวยังสามารถดัดแปลงวัสดุ
อุปกรณ์พื้นบ๎านท่ัวๆ ไป มาใช๎เป็นของเลํนสํงเสริมพัฒนาการลูกได๎ ซึ่งหลักสูตรการสํงเสริมเด็กพัฒนาการ
ลําช๎า เด็กพิเศษ อยํางเป็นองค์รวม แบํงเป็น 3 ประเภท คือ 

กรอบแนวคิดหลักในการด าเนินการ 
งานคลินิกพัฒนาการเด็กด าเนินการด๎านการสํงเสริม กระต๎ุนพัฒนาการเด็กพัฒนาการลําช๎า     

เด็กพิเศษ  โดยมีกรอบแนวคิดหลักในการด าเนินการ คือ สร๎างองค์ความรู๎ และเผยแพรํองค์ความรู๎ผํานการ
เป็น Demonstrration clinic และ การจัดอบรมสร๎างเครือขํายไปสํูหนํวยงานอื่นๆ ท่ัวประเทศ 



การอบรมหลักสูตรการส่งเสริมพัฒนาการล่าช้า  
เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 
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หลักสูตรอบรม 
การสํงเสริมเด็กพัฒนการลําช๎า เด็กพิเศษ  
อยํางเป็นองค์รวม (DIR / Floortime) 
1. ส าหรับแพทย/์นักวิชาชีพ (ภาคทฤษฎี/ 
   ภาคปฏิบัติ) 
2. บุคลากรสาธารณสุข 
3. พํอแม/ํครู 

ผลงานเด่น 



เวปไซต์เผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน www.mahidolclinic.com 

หนังสือการส่งเสริมเด็กพัฒนาการลา่ช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม (ฉบับความสุข) 
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ผลงานเด่น 



โครงการ MU Friends Project เป็นการด าเนินการรํวมกันระหวํางสถาบันแหํงชาติ               
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และกองกิจการนักศึกษา เพื่อให๎การดูแลชํวยเหลือนักศึกษาในด๎าน
สุขภาพโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านจิตใจ เป็นการสํงเสริมให๎นักศึกษาซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญมากท่ีสุด
อยํางหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดลได๎เป็นผ๎ูท่ีมีความสุข เป็นคนดี มีปัญญา สามารถส าเร็จการศึกษาและท า
ประโยชน์ให๎สังคมได๎ในอนาคต โครงการมีการด าเนินงานหลัก ได๎แกํ จัดการอบรมให๎บุคลากรผ๎ูเกี่ยวข๎อง 
มีทัศนคติและทักษะท่ีพร๎อมเป็นผ๎ูให๎การปรึกษาในเบ้ืองต๎นแกํนักศึกษาได๎ สามารถประเมินเพื่อสํงตํอ
นักศึกษาไปรับการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม และติดตามดูแลตํอเนื่องจนจบการศึกษา จัดการอบรมและ
พัฒนาเครือขํายนักศึกษาในการดูแลชํวยเหลือซึ่งกันและกัน ในลักษณะเพื่อนใสํใจดูแลเพื่อน คลินิกวัยทีน 
เพื่อให๎การตรวจวินิจฉัยและติดตามการรักษา โดยทีมบุคลากรด๎านกุมารเวชศาสตร์ และจิตเวชศาสตร์       
เด็กและวัยรุํน 
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ผลงานเด่น  
คลินิกวัยทีน  โครงการ MU Friends Project 
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ผลงานเด่น  
บูรณาการพันธกิจ ด้านการศึกษา - ด้านวิจัย - ด้านบริการวิชาการ  

คุณวีรวรรณ ยุวภูมิ นักศึกษาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 
พยาบาลวิชาชีพ หนํวยสํงเสริมพัฒนาการเด็ก รพ. บ๎านลาด จ.เพชรบุรี 

Abstract 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ผลงานเด่น  
บูรณาการพันธกิจ ด้านการศึกษา - ด้านวิจัย - ด้านบริการวิชาการ  

โครงการ มหิดลโมเดล: ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (community based) 

ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล
ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

เข๎ารํวมโครงการวิจัย  

ชุมชนสหพร  ชุมชนสาลวัน โพธ์ิทอง 
ชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์ ชุมชนสถานีรถไฟ 

ชุมชนรวมใจริมทางรถไฟ  ชุมชนตลาดเกําศาลายา 
ชุมชนคุณหลวง  ชุมชนศาลายานิเวศน์ 

ชุมชนซอย ส.พูนทรัพย์ และชุมชนหน๎าพุทธมณฑล 
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ผลงานเด่น  
บูรณาการพันธกิจ ด้านการศึกษา - ด้านวิจัย - ด้านบริการวิชาการ  

การประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

1.) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการในเรื่อง การ
ถํายทอดองค์ความรู๎เรื่อง
การเป็นพี่เล้ียงที่ปรึกษา  

2.) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การถํายทอด
องค์ความรู๎เรื่องต๎นทุนชีวิต
และวางแผนการท างาน  

3.) การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ การถํายทอด
องค์ความรู๎เรื่องอนามัย
เจริญพันธุ์ และวางแผนการ
ท างาน  

จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู๎แบบกลุํมยํอย (Social 
network)  

กิจกรรมใน
โครงการ 
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ผลการด าเนินงาน และความส าเร็จของโครงการจัดต้ังหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนที่และระบบ     
พี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน ปีงบประมาณ 2558  

เกิดแกนน านักพัฒนาการมนุษย์ท๎องถิ่น 14 คน ท่ีมีศักยภาพ และสามารถสร๎างการขับเคล่ือน
ชุมชนเกิดแกนน าพี่เล้ียง 60-80 คน ท่ีพร๎อมขับเคล่ือนชุมชนกับแกนน านักพัฒนาการมนุษย์ท๎องถิ่นเกิด
เครือขํายการท างานและบูรณาการในพื้นท่ี เช่ือมโยงกับวัด โรงเรียน สหกรณ์ รพ.สต. เป็นต๎น  

ผลงานเด่น  
บูรณาการพันธกิจ ด้านการศึกษา - ด้านวิจัย - ด้านบริการวิชาการ  

 

ระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชน  
ด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 

กรอบแนวคิด โครงการจัดต้ังหนํวยสนับสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและระบบพี่ เล้ียง                 

ท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน สร๎างให๎เกิดกระบวนการการมีสํวนรํวมในการด าเนินกิจกรรมของชุมชน               
โดยมีแกนน านักพัฒนาการมนุษย์ท๎องถิ่น และแกนน าพี่เล้ียงท่ีปรึกษา ชํวยกันขับเคล่ือนงาน และพัฒนา
กิจกรรมสร๎างสรรค์ด๎วยทรัพยากรและภูมิปัญญาท๎องถิ่น ท่ีเหมาะสมกับเด็กและเยาวชน เกิด ชุมชน             
ท่ีเข๎มแข็ง และเป็นรูปธรรม โดยมีเปูาหมายท่ีจะสร๎างกลไกการมีสํวนรํวมในรูปแบบภาคีเครือขํายคนท างาน
ด๎านเด็ก เยาวชน ครอบครัว เกิดโมเดลในการท่ีจะพัฒนาและขยายผลสํูสังคม ชุมชนอื่นๆตํอไป และท้ังนี้
โครงการยังเช่ือมโยงกับภารกิจของสถาบันท้ังทางด๎านการเรียนการสอน ด๎านงานวิจัย และด๎านบริการ
วิชาการผํานรถเคล่ือนท่ี (Mobile Unit) อีกด๎วย 

• แกนน านักพัฒนาการมนุษย์ท๎องถิ่นและแกนน าพี่เล้ียงผํานการอบรมเสริมศักยภาพ 
 - การบริหารจัดการ การวางแผน   

            - การใช๎เครื่องมือส ารวจต๎นทุนชีวิต   
             - ทักษะการเป็นพี่เล้ียงและท่ีปรึกษา   

            - ถอดบทเรียนรํวมกันตลอดการท างาน 

 - กระบวนการเสริมสร๎างต๎นทุนชีวิต 
 - การใช๎เครื่องมือส ารวจชุมชน 

 - กระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู๎รํวมกัน 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

• เกิดเว็บไซต์ฐานข๎อมูลชุมชน พี่เล้ียง และเครือขําย  

 กิจกรรมรถบริการเคล่ือนท่ีสํูชุมชนเพื่อชุมชน เชํน เสริมสร๎างพัฒนาการผํานกิจกรรม โดยศูนย์  

            พัฒนาเด็กปฐมวัย งานด๎านสุขภาพกับงานคลินิก เป็นต๎น 
• กิจกรรมสร๎างสรรค์ 4 ชุมชนโดยการบริหารจัดการของกลํุมแกนน าและนักพัฒนาการมนุษย์ 
       ท๎องถิ่น  

• คาราวานสถาบันเด็กสัญจรปีละ 1 ครั้ง โดยความรํวมมือระหวํางสถาบันและ 4 พื้นท่ีชุมชน 
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กิจกรรมที่ โดดเ ด่นของงานบริการ
วิชาการสู่ สั งคม ไ ด๎แกํ  โครงการศูนย์พัฒนา
ศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก ด๎วยนิทานมี
ความส าคัญตํอการพัฒนาเด็กและเยาวชน  สถาบัน
จึงจัดต้ังศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก 
เพื่อสร๎างนิสัยรักการอําน และพัฒนาการอํานของ
เด็กไทย กลํุมเปูาหมายคือ ครู อาจารย์ ผ๎ูปฏิบัติงาน
ด๎านเด็กและเยาวชน บิดา มารดา  ผ๎ูปกครอง เด็ก
เยาวชนท่ัวไป รวมท้ังนักเรียน นักศึกษา  ผ๎ูท่ีสนใจ
ท่ัวไป และคนในชุมชนในพื้นท่ีพุทธมณฑลและ
ใกล๎เคียง 

ผลงานเด่น 
ด้านบริการวิชาการ 
“นิทานในสวน”  
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สถาบันตระหนักและให๎ความส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ จึงได๎ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ด๎านทรัพยากรบุคคล ประกอบด๎วยแผน HRM (Human Resource Management) และแผน 
HRD (Human Resource Development) เพื่อเป็นการวางแผนการพัฒนาบุคลากรอยํางเป็นระบบ             
ท าให๎เกิดความชัดเจน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นสถาบันจึงได๎น าเอาวิธีการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) มาใช๎ในการพัฒนาบุคลากร                
สายสนับสนุนของสถาบัน ซึ่ง IDP เป็นกระบวนการข้ันตอนท่ีส าคัญท่ีถูกจัดท าข้ึนอยํางเป็นระบบ                
เพื่อก าหนดกรอบแนวทางท่ีชํวยให๎บุคลากรบรรลุถึงเปูาหมายของสถาบันเป็นแผนการปฏิบัติการ                     
(Action Plan) ท่ีจะพัฒนาบุคลากรไปสํูเปูาหมายตามท่ีบุคลากร หนํวยงาน และสถาบันต๎องการหรือ
คาดหวังให๎เกิดข้ึน สถาบันได๎ท าความเข๎าใจกับบุคลากรของสถาบันในเรื่องข๎อจ ากัดของงบประมาณ ดังนั้น
ในการเลือกเครื่องมือ จึงให๎มุํงเน๎นในการใช๎ศักยภาพของบุคลากรในสถาบันและบุคลากรในสํวนงานตํางๆ 
ของมหาวิทยาลัยเป็นล าดับแรก สถาบันได๎น าเรื่องการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : IDP) ไปรํวมน าเสนอโปรสเตอร์ในกิจกรรม “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
ประจ าปี 2558 ” เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารสิริวิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ผลงานเด่น 
โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

เป้าหมายของการท าแผน IDP 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ผลงานเด่น 
“บุคลากรที่ได้รับเหรียญรางวัล การแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยมหิดล” 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ประเภทกีฬา เหรียญท่ีได้รับ 

1 นายสุรศักด์ิ มณฑาสุวรรณ ขว๎างจักร ชาย 45-49 ปี  เหรียญทอง 

    ทํุมน้ าหนัก ชาย 45-49 ปี  เหรียญทอง 

2 นายสุเมต ช่ืนชู ทํุมน้ าหนัก ชาย 40-44 ปี  เหรียญทองแดง 

    พุํงแหลน ชาย 40-44 ปี  เหรียญทองแดง 

    สนุ๏กเกอร์ ชายเด่ียว มือ 1  เหรียญทองแดง 

3  นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม เทนนิสคํูผสมชาย 40 ปี เหรียญทองแดง 

          ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 ครั้ ง ท่ี 1 เมื่อวัน ท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เห็นชอบให๎ จัดการแขํงขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 หรือ "มหิดลเกมส์" ระหวํางวันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2558 
ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ านวน 20 ชนิดกีฬา ได๎แกํ 
ฟุตบอล ฟุตซอล กอล์ฟ ตะกร๎อ (เซปักและลอดหํวง) กรีฑา แอโรบิกส์ วํายน้ า หมากกระดาน เทนนิส เทเบิล
เทนนิส ประกวดกองเชียร์/ขบวนพาเหรด เปตอง แบดมินตัน สนุกเกอร์และบิลเลียด วอลเลย์บอล โบว์ล่ิง 
ครอสเวิร์ด ลีลาศ บาสเกตบอล และจักรยานเพื่อสุขภาพ นั้น สถาบันได๎สํงทีมนักกีฬาเข๎ารํวมการแขํงขัน และ
ได๎รับเหรียญรางวัล ดังนี้      
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ผลงานเด่น 
“นักศึกษา” 

    สถาบันได๎มีการประเมินประสิทธิผลของหลักสูตรจากการได๎รับทุนการศึกษาและการได๎รับ
รางวัลของนักศึกษาซึ่งในปีการศึกษา 2557  พบวํา มีผ๎ูได๎รับรางวัลเกียรติยศแกํผ๎ูส าเร็จการศึกษาท่ีมีผล
การศึกษาดีเยี่ยม (Dean’s List) ประจ าปีการศึกษา 2557 จ านวน 1 คน คือ  นางสาวฉัตรี บุญญานันต์ 
นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) มีคะแนนเฉล่ียตลอด
การศึกษา 3.94 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดให๎มีรางวัลและมีการบันทึกช่ือไว๎ในใบ
แสดงผลการศึกษาประจ าปีการศึกษานั้นๆ ด๎วย 

นอกจากนี้มีนักศึกษาของหลักสูตรได๎รับคัดเลือกให๎เป็น Miss Brand Ambassador of 
Graduate School, Mahidol University 2015 ฑูตบัณฑิตสัมพันธ์ รุํนท่ี 8 คือ นางสาวอรณิชชา       
เพ็ญวรรณ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน และครอบครัว 

นางสาวฉัตรี บุญญานันต์  นางสาวอรณิชชา เพ็ญวรรณ  





3.1 พันธกิจด้านวิจัย 

การท างานวิจัยของสถาบัน เป็นการสร๎างและพัฒนาตํอยอดองค์ความรู๎ด๎านการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว โดยเป็นการศึกษาวิจัยเชิงทฤษฎีและเชิงประยุกต์อยํางเป็นสหวิทยาการ โดยมี
เปูาหมายเพื่อสร๎างงานวิจัยสํูความเป็นเลิศและการเผยแพรํสํูสังคม มีการบริหารจัดการและติดตาม
โครงการตํางๆ ท่ีได๎รับอนุมัติเงินทุนการวิจัยอยํางเป็นระบบ โดยการจัดท าการบันทึกข๎อมูลการลงทะเบียน
งานวิจัยกํอนด าเนินการวิจัย และติดตามประเมินผล 
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ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย  

ผลการด าเนินงาน 2556 2557 2558 

จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได๎รับ 2,951,500 บาท 
(245,958.33 บาท/คน) 

5,100,000 บาท 
(392,307.69 บาท/คน) 

6,204,900 บาท 
(413,660.00 บาท/คน) 

จ านวนผลงานตีพิมพ์และน าเสนอใน
ระดับชาตินานาชาติ 

7 เร่ือง 
(0.58 เร่ือง/คน) 

 13 เร่ือง 
(1.00 เร่ือง/คน) 

18 เร่ือง 
(1.20 เร่ือง/คน) 

จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ระดับชาติ 1 ครั้ง ระดับชาติ 1 ครั้ง ระดับนานาชาติ 1 ครั้ง 

ผลงานวิจัย R2R 5 เร่ือง 6 เร่ือง 7 เร่ือง 

จ านวนผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับชาติ/ 
นานาชาติ 

จ านวนเงินทุนวิจัยท่ีได้รับ 
 

แผนภาพที่ 1 จ านวนผลงานตีพิมพ์และน าเสนอใน    
                   ระดับชาติ/นานาชาติ 
  

แผนภาพที ่2 จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับ 

ตารางที่ 1 ผลการด าเนินงานด้านการวิจัย 



ในการด าเนินงานวิจัยของสถาบัน เป็นการสร๎างและพัฒนาศักยภาพงานวิจัยให๎มีคุณภาพใน
ระดับสากล ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีผลงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได๎รับการเผยแพรํ โดยมี
รายละเอียดใน 2 สํวน กลําวคือ (1) ผลงานด๎านการวิจัยและผลงานวิชาการท่ีได๎รับการเผยแพรํในเอกสาร
วิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (2) การได๎รับการสนับสนุนการวิจัยจากหนํวยงานตํางๆ 

(1) ผลงานด้านการวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติในปีงบประมาณ 2558 

 1.1 ผลงานท่ีได๎รับการเผยแพรํโดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ               
             จ านวน 3 บทความ 
 1.2 ผลงานท่ีได๎รับการเผยแพรํโดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับชาติ                    
             จ านวน 1 บทความ 
 1.3 ผลงานท่ีได๎รับการเผยแพรํและตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   
             จ านวน 15 บทความ  

ตารางที ่2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติ    
             ในปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ช่ือผลงาน ช่ือผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับนานาชาติ 
แหล่งที่เผยแพร่ : ASIA-PACIFIC JOURNAL OF RESEARCH IN EARTY CHIDHOOD EDUCATION Vol.9, No.1, 
January 2015, pp.65-89 

1 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 

Panadda Thanasetkron 
Vasunun Chumchua 
Jutamard Sutho 
Nuanchan Chutabhakdikul 
  

แหล่งที่เผยแพร่ : Japanese Journal of Health Education and Promotion Vol. 22(2014) No. 2 , January 
2015 , P. 162-170 

2 A review of studies on children's well-being and life assets Naoko Nakayama 
Suriyadeo Tripathi 
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ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย 

แหล่งที่เผยแพร่ : PLOS ONE /DOI:10.1371/journal.phone.0117701 March 3, 2015 
3 Spirituality as a Scientific Construct: Testing Its Universality 

across Cultures and Languages 
Douglas A.MacDonald 
Harris L. Friedman 
Jacek Brewczynski 
Daniel Holland 
Kiran Kumar K.Salagame 
K. Krishna Mohan 
Zuzana Ondriasova Gubrij 
Hye Wook Cheong 

 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการระดับชาติ 

แหล่งที่เผยแพร่ : สงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 ม.ค. - มี.ค. 2558 
1 ผลของกิจกรรมศิลปะที่มีตํอการยอมรับ ความหลากหลายวัฒนธรรม

ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาท่ีอยํูในองค์ประกอบห๎องเรียนตํางกัน 
ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์  
บัญญัติ ยงยํวน 
 

(ต่อ) ตารางท่ี 2 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่โดยการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติและ 
                    ระดับชาติในปีงบประมาณ 2558 
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ตารางที ่3 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติใน      
             ปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย 
 

ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
แหล่งที่เผยแพร่ : Proceedings 18th Thai Neuroscience Society Conference 2014 & 2nd Joint CU-  
                      NIPS Symposium21-23 December 2014 Page: 72 

1 Effects of melatonin on dexamethasone exposure-
induced changes in melatonin receptor of adult mouse 
hippocampus 

Nootchanart Ruksee  
Walaiporn Tongjaroenbuangam 
Piyarat Govitrapong 

แหล่งที่เผยแพร่ : 9th International Technology, Education and Development Conference March 2nd  
                     -4th ,2015,Madrid Spain 

2 The new trend of discipline practices in Thailand: The 
101s positive discipline intervention program for 
promoting positive-teaching practices and child’s 
executive function development 

Panadda Thanasetkron 
Vasunun Chumchua 
Nuanjan Chutapakdeegul 

แหล่งที่เผยแพร่ : ACP 2015 The Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences March  
                      26-29, 2015, Osaga Japan 

3 The Impact of the 101s Storybook Intervention Program 
on Executive Function, The 101s Social-Emotional Skills, 
And School Achievement in Preschoolers 

Duangporn Jinnatanapong 
Vasunun Chumchua 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Panadda Thanasetkron 
  

4 The Effect of Equine-Assisted Therapy on Visual-Motor 
Integration in Adolescent Autism 

Parnan Chorachit 
Panadda Thanasetkron 
Nootchanart Ruksri 
Kannika Permpoonpattana 
Vasunun Chumchua 

5 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 
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(ต่อ) ตารางที่ 3 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ 
                   นานาชาติในปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย 

6 Role of Executive Function Among Young Adults in Music 
and Non-Music Programs 

Hiranya Sirisumthum 
Panadda Thanasetkron 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Vasunun Chumchua 

7 Switching Task in Thai University Students in Music and 
Non-Music Program 

Tantiya Thitithumrongkul 
Panadda Thanasetkron 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Vasunun Chumchua 

แหล่งที่เผยแพร่ : ACE-ID 2015 The Asian Conference on Education & International Development 
                      March 26-29, 2015, Osaga Prefecture Japan 

8 The Follow-up Study on the Impact of the 101s Positive 
Discipline Parent Training on First-Grade Children’s 
Executive Function Development 

Chattree Boonyanant 
Vasunun Chumchua 
Nuanchan Chutabhakdikul 
Panadda Thanasetkron 

แหล่งที่เผยแพร่ : 2015 International Hokkaido Forum Organization Behavior, Psychology and  
                      Education ,23 -25 June 2015 , Japan 

9 The Effect of Children with Hypermobility of Joint on 
Visual-motor Integration, pinch Strength and Pencil Grip 
in Preschool Children Age 5 – 6 Years 

Nootchanart Ruksee              
Ratchanee Jomsri   
Vasunun Chumchua      
 Panadda Thanasetkorn   
Orapin Lertawasadatrakul 

10 The Effect of Equine-assisted Therapy on Task of 
Executive Control in High-functioning autism 

Vasunan Chumchua   
Paranan Chorachit 

11 The impact of transcranial magnetic stimulation for 
promoting cognitive emotional control in late adult: A 
pilot study 

Jutathip Siriploy   
Rattana Swangkotchakron   
Nuanchan Chutabhakdikul   
Vorasith Siripornpanichb   
Vasunun Chumchua 

12 Music lesson training benefits on visual and motor 
integration in early childhood age 4 - 5 years 

Patcharaporn  Lekaparn   
Panadda Thanasetkorn   
Nootchanart  Ruksee   
Vasunun Chumchua 
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(ต่อ) ตารางที่ 3 ผลงานที่ได้รับการเผยแพร่และตีพิมพ์ในงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับ 
                   นานาชาติในปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ชื่อผลงาน ชื่อผู้วิจัย 

13 The advantage of music lesson in school on attention 
and working memory 

Panthip Praisan  
Panadda Thanasetkron 
Nootchanart Ruksee   
Vasunun Chumchua 

14 The impact of the yoga and 101s storybook integration 
program on preschoolers' executive function skills in 
Thailand 

Panadda Thanasetkron   
Nutsuda Panprasitwaj   
Vasunun Chumchua  
Nuanchan Chutabhakdikul 

แหล่งที่เผยแพร่ : 3rd APA Conference 27-30 July, 2015 Kuala Lumpur, Malaysia 

15 Risks and Immunity Factors Against Child Abuse in 
Domestic Violence: A Finding from the 2013 Thai Family 
Survey 

Thanate Kitisriworaphan 
Wimontip Musikaphan 
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(2) การได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ  
สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาเครือขํายงานวิจัยเพื่อสร๎างมูลคําและนวัตกรรม มผีลงานวิจัย             

ด๎านเด็กและเยาวชน โดยเน๎นการสร๎างองค์ความรู๎และเป็นแหลํงข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนใน
รูปแบบตํางๆ ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีโครงการท่ีได๎รับทุนสนับสนุนจากหนํวยงานตํางๆ ดังตาราง
ตํอไปนี ้

ล าดับ ช่ือโครงการ ช่ือนักวิจัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย 
1 โครงการความสัมพันธ์ของภาวะ

น้ าหนักเกิน พัฒนาการด๎าน
เชาว์ปัญญา อารมณ์ และความ
มุํงมั่นอดทนในเด็กวัยเรียน 

อ.พญ.หัทยา ด ารงค์ผล                
นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล 
นายศรัล  ขุนวิทยา                       
ที่ปรึกษา                                      

เงินงบประมาณ
แผํนดิน 

340,000 

ตารางที่ 4 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558 



(ต่อ) ตารางที่ 4 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากภายในมหาวิทยาลัย 

1 โครงการความสัมพันธ์ของภาวะ
น้ าหนักเกิน พัฒนาการด๎าน
เชาว์ปัญญา อารมณ์ และความ
มุํงมั่นอดทนในเด็กวัยเรียน 

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

เงินงบประมาณ
แผํนดิน 

340,000 

2 โครงการวิจัยยํอย “การพัฒนา
ศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัว
และสหวิชาชีพ เพ่ือการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไมํ
พร๎อมในวัยรุํน ในเขตเทศบาล
ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี                 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี                      
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์        
ดร.ศรัล ขุนวิทยา                         
นายสมชาย วิริภิรมย์กูล              
น.ส.ธัญลักษณ์ วัฒนาเฉลิมยศ   
น.ส.วินันดา ดีสวัสด์ิ 

เงินงบประมาณ
แผํนดิน 

2,219,000 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 

1 โครงการหนํวยสนับสนุนการ
วิจัยเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนา
และขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก 
เยาวชนและครอบครัว 

ดร.นุชนาฎ รักษี ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร๎าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) 

2,536,400 
  

2 โครงการการน ารํองเพ่ือพัฒนา
ห ลั ก สู ต ร วํ า ด๎ ว ย คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมในการปูองกันการ
ทุจริตส าหรับเด็กและเยาวชน               
: กลุํมเด็กปฐมวัย 

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

สภาการศึกษา 1,040,000 

3 โครงการติดตามพัฒนาการเด็ก 
ที่ จบการศึ กษา ในร ะ ดับชั้ น
อนุบาล 3 จากศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย สถาบันแหํงชาติเพ่ือการ
พัฒ น า เ ด็ ก แล ะ ค ร อ บ ค รั ว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

โครงการหนํวย
สนับสนุนงาน
วิชาการด๎านเด็กและ
เยาวชน แผนงานสุข
ภาวะเด็กและ
เยาวชน 

100,000 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 4 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อนักวิจัย แหล่งทุน 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ 

1 The Self-Esteem and Its 
Determinantsamong 
Children in Thailand 

อ.พญ.แก๎วตา นพมณีจ ารัสเลิศ  
อ.ดร.พัชริน เสรี                           
ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ 

Japanese Society 
for the Promotion 
of Science 

120,000 

โครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน 
1 โครงการศึกษาและส ารวจสุข

ภาวะครอบครัวไทยตาม
แนวทางครอบครัวอบอุํน               
ปี 2557 

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

มูลนิธิเครือขําย
ครอบครัว 

496,000 

นอกจากนี้ สถาบันมีการสร๎างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและระบบประเมินผล
อยํางครบวงจร มีคณะกรรมการวิจัย เพื่อท าหน๎าท่ีในการจัดการระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย
ของสถาบันใหเ๎ป็นไปตามเปูาหมาย  

กระบวนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด๎านการวิจัย ถือเป็นส่ิงส าคัญของสถาบัน มีการสนับสนุน
ใหบ๎ุคลากรเพิ่มพูนความรู๎ด๎วยการสนับสนุนงบประมาณในโครงการพัฒนางานประจ าสํูงานงานวิจัย (R2R) 
เพื่อให๎บุคลากรได๎มีความก๎าวหน๎าและมั่นคงในสายอาชีพตํอไป และมีการสนับสนุนให๎ บุคลากร              
สายวิชาการและสายสนับสนุนให๎ผลิตผลงานวิจัย และน าผลงานวิจัยท่ีมีไปเผยแพรํในรูปแบบของการ
ตีพิมพ์เผยแพรํในวารสารระดับชาติและนานาชาติ การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ซึ่งสถาบันได๎มีโครงการท่ีให๎การสนับสนุนด๎านการวิจัยตํางๆ ดังตารางตํอไปนี้ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ตารางที่ 5 โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของสถาบัน ปีงบประมาณ 2558  

ล าดับ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ จ านวนเงิน (บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการเข๎ารํวมน าเสนอ
ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการในระดับ
นานาชาติ 

ศูนย์วิจัยวิชาการ 
ด๎านพัฒนาการมนุษย์ 

140,000 

2 โครงการสนับสนุนเพ่ือตีพิมพ์บทความวิจัย ศูนย์วิจัยวิชาการ 
ด๎านพัฒนาการมนุษย์ 

100,000 

3 โครงการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของ
นักวิจัยรุํนใหมํ 

ศูนย์วิจัยวิชาการ 
ด๎านพัฒนาการมนุษย์ 

300,000 

4 โครงการพัฒนางานประจ าสูํงานวิจัย (R2R) ศูนย์วิจัยวิชาการ 
ด๎านพัฒนาการมนุษย์ 

100,000 



ตารางที ่6 รายชื่อโครงการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  ปีงบประมาณ 2558  

ล าดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้วิจัย สังกัดงาน 

1 โครงการ ความพึงพอใจการน าความรู๎ ไปใช๎
ประโยชน์ สูํมาตรฐานการบริการที่มีคุณภาพ 

นายเมธีณัฐ รัตนกุล งานสนับสนุนการ
บริการวิชาการ 
 

2 โครงการ การพัฒนาฐานข๎อมูลทะเบียนประวัติ
บุคลากรอิเล็กส์ทรอนิกส์ สถาบันแหํงชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

นายสุเมต ชื่นช ู งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 โครงการ การศึกษาทัศนคติ (Attitude) และ
แรงจูงใจ (Motivation) ของลูกค๎าท่ีมีตํอ สถาบัน
แหํงชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว      
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

นางสาวปนิดา พยุหกฤษ งานสื่อสารองค์กร 

4 โครงการศึกษาเพ่ือสร๎างความผูกพันองค์กรของ
บุคลากรสถาบันแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 
 

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภค ี งานบริหารทั่วไป 

5 โครงการ “Never Say “No” นางมาริสา สังขาร ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
 

6 โครงการ การจัดท าคูํมือการอพยพหนีไฟและ
ออกแบบวัสดุดับเพลิงเบื้องต๎น 
 

นายวิเชษฐ์ ประทีป งานวิศกรรมและ
สิ่งแวดล๎อม 

7 การส ารวจความต๎องการเข๎ารํวมโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ด๎านการวิจัย 

นางสาวธัญลักษณ์ วัฒนา
เฉลิมยศ   

ศูนย์วิจัยวิชาการด๎าน
พัฒนาการมนุษย์ 
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ชื่อ
โครงการวิจัย 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
1. โครงการ
การบูรณาการ
กระบวนการ
สร้างเสริม
ต้นทุนชีวิตเด็ก
และเยาวชน
ไทย  
(ปี 2554-
2558) 

รศ.นพ.สุริยเดว 
ทรีปาตี 

เป็นงานวิจัยที่
พัฒนาองค์ความรู๎ 
และเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ตํอ
การท างาน เพ่ือ
ขับเคลื่อนชุมชน 
และสังคม  

- งานวิจัยน้ีเกิดเครื่องมือที่
เป็นประโยชน์ตํอการท างาน
เพ่ือการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ต๎นทุนชีวิตในชุมชนและสังคม 
โดยเป็นเครื่องมือที่สามารถ
ขับเคลื่อนงานทางด๎านเด็ก 
เยาวชน ครอบครัว และ
ชุมชน 
- เกิดชุดความรู๎ ที่เป็น
ประโยชน์ตํอการท างานเพ่ือ
ขับเคลื่อนสังคม ชุมชน ได๎แกํ 
หนังสือถอดบทเรียน 
- เกิดการสื่อสาร และชํองทาง
เผยแพรํกิจกรรมผํานเว็บไซด์  
- เกิดเครือขํายการท างานทั้ง
ในระดับหนํวยงาน และพ้ืนที่ 
ซึ่งเกิดจากการเข๎ารํวม
กิจกรรมโครงการเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยรํวมกัน  
  

เครื่องมือ และกระบวนการ
เสริมสร๎างต๎นทุนชีวิตได๎ถูกขยาย
ผล และน าไปใช๎ในหนํวยงาน
องค์กรตํางๆ และมีการตีพิมพ์
เผยแพรํผลงานวิจัยทั้งใน
ประเทศและตํางประเทศ 

2. โครงการ
พัฒนารูปแบบ
การจัด
การศึกษาพหุ
วัฒนธรรมใน
โรงเรียน
ประถมศึกษา 
(ปี 2554-
2555) 

ผศ.ดร.บัญญัติ 
ยงยํวน 

ชํวยให๎นักศึกษา
เห็นความส าคัญ
ของการจัด
การศึกษาพหุ
วัฒนธรรม และ
ได๎เห็นแนวทาง/
วิธีการปฏิรูป
การศึกษาให๎
สอดคล๎องกับการ
เปลี่ยนแปลง 
  

- รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 

น าผลการวิจัยไปใช๎เป็นกรณี
ตัวอยํางในการบรรยายและ
เขียนบทความ 

ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ช่ือ
โครงการวิจัย 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
3. ผลของ
กิจกรรมศิลปะ 
ที่มีต่อการ
ยอมรับความ
หลากหลาย
วัฒนธรรม ของ
นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา   
ที่อยู่ใน
องค์ประกอบ
ห้องเรียน
ต่างกัน            
(ปี 2554-
2555) 

ผศ.ดร.บัญญัติ 
ยงยํวน 

ชํวยให๎นัก
การศึกษาเห็น
ความส าคัญของ
การน ากิจกรรม
ศิลปะพหุ
วัฒนธรรมมา
ประยุกต์ใช๎เพ่ือ
การพัฒนา
นักเรียนให๎เกิดการ
ยอมรับความ
หลากหลาย
วัฒนธรรมและเกิด
สมรรถนะทาง
วัฒนธรรม 

- รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
- บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ
สังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 
1 มกราคม-มีนาคม 2558 

น าผลการวิจัยไปใช๎จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการให๎กับนักศึกษาและครู
สอนศิลปะ จ านวน 2 รุํน              
(ปี 2556 – 2557) และบรรยาย
ให๎กับครูทั้งใน 3 จังหวัด
ชายแดนใต๎และกรุงเทพมหานคร 

4. โครงการ
การพัฒนา
ตัวชี้วัดสุข
ภาวะทาง
วัฒนธรรม
ระดับชุมชน 
ส าหรับ
ประเทศไทย 
(ปี 2555-
2556) 

ผศ.ดร.บัญญัติ 
ยงยํวน 

ชํวยให๎ผู๎บริหาร 
นักวิชาการ และ
นักปฏิบัติการ
วัฒนธรรม ได๎มี
แบบวัดสุขภาวะ
ทางวัฒนธรรมไว๎
ใช๎ประเมินสุข
ภาวะวัฒนธรรม
ของชุมชน 
  

- รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ 
-บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตหาดใหญํ    ปีที่ 8 
ฉบับที่ 1 มกราคม - 
มิถุนายน 2559 

จัดท าคูํมือการวัดสุขภาวะทาง
วัฒนธรรม แจกจํายไปยัง
ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัด
และวัฒนธรรมอ าเภอทั่ว
ประเทศ 

5. โครงการ
การละเล่นไทย 
(ปี 2554) 

ผศ.ดร.บัญญัติ 
ยงยํวน 

ชํวยให๎นัก
การศึกษาและ
นักพัฒนาการ
มนุษย์เห็น
ความส าคัญของ
การน าการละเลํน
ไทยไปใช๎สํงเสริม
พัฒนาการให๎กับ
เด็กปฐมวัย 

บทความวิจัยตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ 

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให๎กับครู
และผู๎สนใจมาอยํางตํอเน่ือง
เป็นปีที่ 4 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ช่ือ
โครงการวิจัย 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
6. โครงการ
ติดตาม
ประเมินผล
กระบวนการ
การน า
ข้อเสนอแนะ
จากสมัชชา
ครอบครัว
แห่งชาติ ปี 
2552 ไป
ด าเนินการ
เพื่อให้เกิด
นโยบาย: 
กรณีศึกษาใน
ข้อเสนอ
ประเด็นการ
หย่าร้างอย่าง
สร้างสรรค์              
(ปี 2554-
2555) 

ผศ.ดร.สาวิตรี  
ทยานศิลป์ 

- ได๎แนวทางใน
การผลักดัน
ข๎อเสนอจากการ
ประชุมสมัชชา
ครอบครัว
ระดับชาติหรือ
ข๎อเสนอจากภาค
สํวนตํางๆ ให๎เกิด
เป็นนโยบายและ
น าไปสูํการปฏิบัติ
ได๎อยํางเป็น
รูปธรรม 
- ได๎แนวทางใน
การผลักดัน
นโยบายให๎ไปสูํ
การปฏิบัติจริงใน
ระดับพ้ืนที่ รวมถึง
แนวทางการ
ด าเนินงานในพ้ืนที่
อยํางประสบ
ความส าเร็จ 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- หนังสือเพ่ือเผยแพรํ เรื่อง 
“โครงการติดตามประเมินผล
กระบวนการการน า
ข๎อเสนอแนะจากสมัชชา
ครอบครัวแหํงชาติ ปี 2552 
ไปด าเนินการเพ่ือให๎เกิด
นโยบาย: กรณีศึกษาใน
ข๎อเสนอประเด็นการหยําร๎าง
อยํางสร๎างสรรค์” 

- น าเสนอผลงานวิจัยและ
ข๎อเสนอแนะ เรื่อง “การ
ขับเคลื่อนนโยบายสูํความมั่นคง
ของครอบครัว กรณีหยําร๎าง 
(อยํางสร๎างสรรค)์ ในการประชุม
วิชาการครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 
4 ประจ าปี 2555 “ปฏิบัติการ
ครอบครัวไทยอบอุํน” จัดโดย
สมาคมครอบครัวศึกษาแหํง
ประเทศไทย (Thai Family 
Studies Association) ระหวําง
วันที่ 10-11 พฤษภาคม 2555 
-จัดอบรมเรื่อง “ทิศทางและ
แนวทางคลี่คลายปัญหกา
ครอบครัว กรณีตัวอยําง: ปัญหา
การหยําร๎าง” ในการอบรม 
“หลักสูตรครอบครัวศึกษา
ส าหรับนักพัฒนาครอบครัว” รุํน
ที่ 1 ปี 2555 ในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2555 จัดโดย
สมาคมครอบครัวศึกษาแหํง
ประเทศไทย 
- จัดท าเป็นหนังสือเผยแพรํ
ให๎แกํนักพัฒนาครอบครัวที่เข๎า
รับการอบรม “หลักสูตร
ครอบครัวศึกษาส าหรับ
นักพัฒนาครอบครัว” ต้ังแตํปี 
2555 เป็นต๎นมา 
-เผยแพรํผลงานวิจัยเรื่อง 
“ระบบการแก๎ปัญหาหยําร๎าง 
แนวทางปฏิบัติจากโครงการ
พัฒนาระบบการให๎ค าปรึกษา
ครอบครัวฯ” ในจดหมายขําว
สาระเพ่ือ 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ช่ือ
โครงการวิจัย 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
        การพัฒนาเด็ก เยาวชน และ

ครอบครัว ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 
กรกฎาคม – สิงหาคม 2557 
สถาบันแหํงชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. โครงการการ
จัดท าชุด
สวัสดิการ
พื้นฐานและการ
ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายราย
หัวเพื่อการดูแล
เด็กด้อยโอกาส
นอกระบบและ
เด็กกลุ่มเสี่ยงใน
ระบบการศึกษา 
(ปี 2554-
2556) 

ผศ.ดร.สาวิตรี  
ทยานศิลป์ 

มีการริเริ่มการ
จัดท าชุดสวัสดิการ
พ้ืนฐานส าหรับเด็ก
ด๎อยโอกาสและ
เด็กกลุํมเสี่ยงใน
ระบบการศึกษา 
เพ่ือให๎เกิดความ
เป็นไปได๎ในทาง
ปฏิบัติและ
กํอให๎เกิดความ
ย่ังยืนในการ
บริหารจัดการดูแล
เด็กด๎อยโอกาส
นอกระบบและเด็ก
กลุํมเสี่ยงในระบบ 
จ านวน 14 กลุํม 

- รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
- ชุดสวัสดิการพ้ืนฐาน           
(Basic Benefit Package) 
ส าหรับเด็กด๎อยโอกาสและเด็ก
กลุํมเสี่ยงในระบบการศึกษา 
จ านวน 14 กลุํม 

- เกิดการจัดต้ังห๎องเรียนศูนย์
การเรียนรู๎เด็กพิการด๎อยโอกาส
ใน 3 อ าเภอของจังหวัด
แมํฮํองสอน ได๎แกํ อ าเภอแมํสะ
เรียง อ าเภอแมํลาน๎อย และ
อ าเภอสบเมย 
- น าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 2 
บทความ ในเวทีวิชาการและใน
วารสารวิชาการ 

8.Senior      
 citizens : 
What they 
really need 
for public 
mass 
transportati
on (ปี 2554) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

ท าให๎ทราบถึง
ความต๎องการที่
แท๎จริงของ
ผู๎สูงอายุไทยตํอ
บริการขนสํง
มวลชนของรัฐ 

- รายงานวิจัย 1 ฉบับ 
- แถลงขําวสื่อมวลชน 1 ครั้ง 

-ไมํมีข๎อมูล- 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ช่ือ
โครงการวิจัย 

ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
9. เกมส์หมาก
กระดานกับการ
พัฒนาด้าน
ความคิด
สติปัญญาและ
บุคลิกภาพของ
เด็ก (ปี 2556-
2557) 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

ทราบถึงประโยชน์
ของหมากล๎อมตํอ
การพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

- รายงานวิจัย 1 ฉบับ 
- การแถลงขําว 3 ครั้ง 

-ไมํมีข๎อมูล- 

10. โครงการ
ศึกษาและ
ส ารวจ
สถานการณ์
สุขภาวะ
ครอบครัวไทย
ตามแนวทาง
ครอบครัว
อบอุ่น(ปี 
2554 -2557)  

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

ทราบถึง
สถานการณ์
ครอบครัวไทยใน
บริบทตํางๆ ทุก
ภาคของประเทศ 

- รายงานวิจัย 1 ฉบับ 
- การแถลงขําว 3 ครั้ง 

-ไมํมีข๎อมูล- 

11. โครงการ
การศึกษาการ
จัดการศึกษา
ระดับ
ประถมศึกษา
ของประเทศ
ญี่ปุ่น (ปี 
2556-2557)  
  

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

ทราบแนวทาง
การจัดการศึกษา
ระดับประถมของ
ประเทศที่เป็น
เลิศด๎าน
การศึกษาอยําง
ประเทศญ่ีปุุน 

- รายงานวิจัย 1 ฉบับ 
- การแถลงขําว 10 ครั้ง 

-ไมํมีข๎อมูล- 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ช่ือ
โครงการวจิยั 

ช่ือหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวจิยั 

ผลผลิต/ตวัช้ีวดั
ความส าเร็จ 

การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

12. โครงการ
การน าร่องเพื่อ
พัฒนาหลักสูตร
ว่าด้วย
คุณธรรม
จริยธรรมใน
การป้องกันการ
ทุจริตส าหรับ
เด็กและ
เยาวชน:กลุ่ม
เด็กปฐมวัย   
(ปี 2557-
2558)  

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

ทราบวําเทคนิค
การเลํานิทาน เพ่ือ
การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม
ต๎องด าเนินการ
อยํางไร 

- รายงานการวิจัย 1 เลํม 
  

-ไมํมีข๎อมูล- 

13. โครงการ
ย่อย การ
พัฒนาศักยภาพ
ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว
และสหวิชาชีพ 
 เพื่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
การต้ังครรภ์ไม่
พร้อมในวัยรุ่น
ในเขตเทศบาล
ต าบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม 
(ปี 2557-
2559) 

รศ.นพ.สุริยเดว 
ทรีปาตี 

1.  ศู น ย์ พั ฒ น า
ครอบครัวในเขต
เทศบาลต าบ ล
ศาลายาท างานได๎
อ ยํ า ง มี
ประสิทธิภาพมาก
ข้ึ น  ร ว ม ทั้ ง มี
ทักษะการเป็นพ่ี
เลี้ยงที่ปรึกษาใน
ชุมชน 
2. เกิดเครือขําย
ก า ร ท า ง า น
รํวมกัน 
3. เกิดองค์ความรู๎ 
แ ล ะ รู ป แ บ บ
ส าหรับชุมชนใน
การสร๎ างการมี
สํวนรํวมเพ่ือการ
ปู อ ง กั น  แ ล ะ
แก๎ไขปัญหาการ
ต้ังครรภ์ไมํพร๎อม
ในวัยรุํน  

- คูํมือฝึกอบรม1 ชุด 
- การพัฒนาคุณสมบัติของพ่ี
เลี้ยง  5 ด๎าน ได๎แกํ 1) ด๎าน
การบริหารจัดการ 2) ด๎าน
การเฝูาระวัง 
 3) ด๎านการสํงตํอ 
 4) ด๎านการเป็นที่ปรึกษา 5) 
ด๎านการพัฒนากิจกรรม  
- การพัฒนาระบบการท างาน
ของศูนย์พัฒนาศักยภาพใน
วัยรุํน 3 แหํง คือ 1.ระบบ
การท างานเฝูาระวังปัญหา
การต้ังครรภ์ในวัยรุํนของศูนย์
พัฒนาศักยภาพในวัยรุํน 
2.ระบบการเชื่อมโยงการ
ท างานกับฐานการท างานอื่น 
3.จ านวนกิจกรรมของศูนย์
พัฒนาศักยภาพในวัยรุํนสูํ
ชุมชนแยกชุมชน 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
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ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
14. โครงการ
ความสัมพันธ์
ของความอ้วน 
พัฒนาการด้าน
เชาวน์ปัญญา 
อารมณ์ และ
ความมุ่งมั่น
อดทนในเด็ก
วัยเรียน (ปี 
2557-2558) 
 

อ.พญ.หัทยา 
ด ารงค์ผล 

เป็นประโยชน์ตํอ
การเฝูาระวังและ
ก าหนดวิธีปูองกัน
ภาวะโภชนาการ
เกิน  

รายงานวิจัยฉบับบสมบูรณ์         
1 เลํม  
- ผลงานตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ 1 เรื่อง               
(Paper submitted) 

 15. โครงการ
หน่วย
สนับสนุนการ
วิจัยเชิง
วิชาการ เพื่อ
การพัฒนาและ
ขับเคลื่อน
ศักยภาพเด็ก 
เยาวชนและ
ครอบครัว 
 

ดร.นุชนาฎ  
รักษี 

1. เกิดเอกสารชุด
บทเรียน 
ประสบการณ์ 
การสร๎างการ
เรียนรู๎โดยชุมชน
ส าหรับพํอแมํ
วัยรุํนเพ่ือสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทาง
สังคมและ
สามารถน าไป
ขยายผลตํอใน
ชุมชนอื่น 
 

1. การสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้งานวิจัยด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว และ
การน าองค์ความรู้ที่ได้ไป
ปรับใช้ในระดับต่างๆ 
1.1 โครงการถอดบทเรียน
กระบวนการเรียนรู๎ของชุมชน
เพ่ือสร๎างภูมิคุ๎มกันทางสังคม
ส าหรับพํอแมํวัยรุํน จาก
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็กโดยชุมชน กรณีศึกษา
ชุมชนคลองสองต๎นนํุน เขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

- เกิดองค์ความรู๎จาก
การสร๎างการเรียนรู๎โดยชุมชน
ส าหรับพํอแมํวัยรุํนจากเวที
วิชาการ  

- เกิดสื่อเคลื่อนที่
เก่ียวกับการสร๎างการเรียนรู๎
ชุมชนและผลงานวิจัย  
      

1. ภาคีเครือขําย นักวิจัย 
นักวิชาการ และหนํวยงานที่
ท างานด๎านเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในระดับชาติ และ
นานาชาติ น าองค์ความรู๎ที่ได๎ไป
ปรับใช๎ในการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว 
2. โรงเรียนในเครือขําย 5 
โรงเรียนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการ
อบรม (Training for Trainer) 
เทคนิคการสร๎างวินัยเชิงบวกน า
ความรู๎ไปใช๎กับเด็กจริง 
3. ชุมชนน าคูํมือส าหรับพํอแมํ
วัยรุํนที่ได๎จากการสรุปบทเรียน
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎เพ่ือสร๎าง
ภูมิคุ๎มกันทางสังคมและอยํูใน
ระหวํางขยายผลสูํชุมชนอื่น 
4. จากผลของวิจัยเอกสารด๎าน 
พรบ.ที่มีผลตํอการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยทั้งในและตํางประเทศ ท า
ให๎เห็นแนวทางและทิศทางการ 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 
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ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้า
โครงการ 

ประโยชน์ของ
งานวิจัย 

ผลผลิต/ตัวชี้วัดความส าเร็จ การเอาไปใช้ประโยชน์ใน
ประเทศและต่างประเทศ 

 
1. ท าให๎เห็น
แนวทาง และทิศ
ทางการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยของ
ประเทศไทยใน
ปัจจุบัน เพ่ือ
น าไปสูํการพัฒนา
เด็กปฐมวัยใน
อนาคตอยํางรอบ
ด๎าน 
 
1. เกิดองค์ความรู๎ 
เครื่องมือ 
นวัตกรรมจาก
งานวิจัยในการ
พัฒนาเด็กใน
อนาคตอยํางรอบ
ด๎านโดยเฉพาะ
พัฒนาการด๎าน
สติปัญญาการรู๎คิด
แกํครอบครัวและ
บุคลากรที่ท างาน
เก่ียวกับเด็ก 
2.เกิดโปรแกรม
ประเมิน
พัฒนาการที่ใช๎ใน
โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็ก 
3. เกิดโปรแกรม
สํงเสริมและ
พัฒนาทักษะการรู๎
คิด (Early 
intervention 
Programs) 

1.2 โครงการทบทวนองค์
ความรู๎แนวทางการพัฒนาสุข
ภาวะเด็กปฐมวัย 
ข๎อมูลการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ของหนํวยงานทั้งในและ
ตํางประเทศที่ท าให๎เห็น
แนวโน๎ม/ทิศทางการพัฒนาใน
ปัจจุบัน 
      
 
      
1.3 ผลของการสื่อสารอยํางมี
ความหมายจากภาพยนตร์ตํอ
สัมพันธภาพ ระหวําง
ผู๎ปกครองกับเด็กและ
กระบวนการคิดเชิงบริหารของ
เด็กปฐมวัย 
1.4 การพัฒนาโปรแกรม
ประเมินสํงเสริมพัฒนาการ
และโปรแกรมสํงเสริมทักษะ
การรู๎คิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัย 
1.5 การศึกษาเปรียบเทียบทุน
ชีวิตและสุขภาวะอารมณ์
สังคมของนักศึกษาปริญญาตรี
ในประเทศไทยและประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
1.6 การพูดด๎วยวิธีวันโอวันส์:
เทคนิคการสร๎างวินัยเชิงบวก
ส าหรับการพัฒนาสมอง จิตใจ 
และพฤติกรรม 
1.7 ผลของศิลปะบูรณาการ
และการดูภาพยนตร์การ์ตูน
ตํอกระบวนการคิดข้ันสูงใน
เด็กปฐมวัย 

พัฒนาเด็กปฐมวัยของประเทศ
ไทยในปัจจุบัน เพ่ือน าไปสูํการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยในอนาคต
อยํางรอบด๎าน 
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4. เผยแพรํ
ผลงานวิจัยในเวที
วิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 
 
1. ขยายผลจาก
การอบรมสูํ
งานวิจัยและเกิด
เครือขํายวิจัย
ระหวํางนักวิจัย
และขยายผลองค์
ความรู๎สูํครอบครัว
และหนํวยงาน
อื่นๆ เกี่ยวกับการ
ใช๎เทคนิคการสร๎าง
วินัยเชิงบวกใน
การสํงเสริม
พัฒนาการ และ
เด็กปฐมวัยได๎ 
 
 
 
 
 
 
 
1. เกิดการ
แลกเปลี่ยนและ
น าเสนอองค์
ความรู๎ที่ได๎จาก
งานวิจัย ใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 

 
 
 
 
 
 
2. การสร๎างพ้ืนที่การเรียนรู๎
รํวมของนักวิจัย นักวิชาการ 
และเครือขํายของสถาบัน/
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  
2.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยน
ระหวํางนักวิจัยหน๎าใหมํ 
นักวิจัยมืออาชีพและ
กลุํมเปูาหมายของงานวิจัย 
โดยกิจกรรมการอบรม 
(Training for Trainer) 
วิธีการใช๎ 10 เทคนิคของ
หลักการ 101's การสร๎างวินัย
เชิงบวกและการติดตาม
ประเมินผล 
          - เกิดการแลกเปลี่ยน
องค์ความรู๎ที่ได๎จากงานวิจัย
ด๎วยการจัดประชุมติดตามเป็น
ระยะ  
- น าองค์ความรู๎ที่ได๎จาก

การอบรมสูํงานวิจัย 
 

2.2 จัดประชุมวิชาการ 
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2. เกิดภาคี
เครือขําย นักวิจัย 
นักวิชาการ และ
หนํวยงานที่ท างาน
ด๎านเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวใน
ระดับชาติ และ
นานาชาติ 
 
1. เกิดหนังสือ
รายงาน
สถานการณ์ด๎าน
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว 
(National 
report) เพ่ือ
เผยแพรํ 
 2. การเผยแพรํ
งานวิจัยวิชาการ
ผํานเว็บไซด์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การขยายผลองค์ความรู๎
งานวิจัยสูํสาธารณะ 
3.1 การจัดท าสื่อสิ่งพิมพ์, เว็บ
ไซด์เพ่ือเผยแพรํเกิดการ
เผยแพรํงานวิจัย กิจกรรมงาน
วิชาการ รวมทั้งการ
แลกเปลี่ยนประเด็นที่
เก่ียวข๎อง 
    
 

16. ผลของ
อาชาบ าบัดต่อ
ทักษะการคิด
เชิงบริหารใน
เด็กออทิสติก   
 2.อิทธิพลของ
ดนตรีต่อทักษะ
การคิดเชิง
บริหารและ
การท างาน
ประสาน
ระหว่างสายตา
และการ
เคลื่อนไหว 
 

ผศ.ดร.วสุนันท์  
ชุํมเชื้อ 

1. ครอบครัวและ
บุคลากรที่
เก่ียวข๎องน า
ความรู๎ไปใช๎ในการ
พัฒนาเด็ก 
2. เผยแพรํ
ผลงานวิจัยในเวที
วิชาการทั้ง
ระดับชาติและ
นานาชาติ 

1. เกิดโปรแกรมอาชาบ าบัดใน
การสํงเสริมเด็กออทิสติก 
2. เกิดโปรแกรมดนตรีในการ
สํงเสริมเด็กในทักษะการคิด
เชิงบริหาร 
 
 

เกิดการท างานรํวมกับเครือขําย
วิจัยวิชาการกับคณะสัตวแพทย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการท า
คลีนิกอาชาบ าบัด 

(ต่อ) ตารางที่ 7 ผลงานวิจัยที่เป็นผลประโยชน์และมีผลกระทบต่อสังคมไทยในช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา 



3.2 พันธกิจด้านการศึกษา 

สถาบันได๎มีการจัดระบบการศึกษาให๎มีความสอดคล๎องตํอวิสัยทัศน์และเปูาหมายของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และตอบสนองตํอความต๎องการของชุมชน สังคม และประเทศในด๎านการพัฒนาเด็ก              
และครอบครัว โดยการสร๎างและพัฒนาหลักสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ  

3.2.1 หลักสูตรที่เปิดสอน  
สถาบันได๎ด าเนินงานด๎านการศึกษาด๎วยการจัดให๎มีการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     

ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ได๎มีหลักสูตรที่เปิดให๎มีการเรียนการสอน จ านวน 3 หลักสูตร ได๎แกํ 
 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ)  
 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 
 3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน และครอบครัว                   
(โครงการรํวมระหวํางคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ
สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)    

3.2.2 จ านวนนักศึกษา แยกตามหลักสูตรและปีการศึกษา 
 ส าหรับจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2558 สามารถจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท ได๎แกํ 
จ านวนนักศึกษารับใหมํ จ านวนนักศึกษาท่ีอยูํระหวํางการศึกษา และจ านวนผ๎ูส าเร็จการศึกษา 
รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 

ตารางท่ี 8  จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 (คน) 

รับใหมํ อยํูระหวําง

การศึกษา 

ส าเร็จ

การศึกษา 

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) 2 16 3 

สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) 16 63 3 

สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน และครอบครัว   14 37 0 

รวม 32 116 6 

ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



3.2.3 ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 
ในสํวนการวัดผลลัพธ์ด๎านการเรียนรู๎ของนักศึกษาโดยการประเมินประสิทธิผลของ

หลักสูตรจากอัตราการจบการศึกษา หลักสูตรได๎ก าหนดระยะเวลาในการศึกษาสูงสุด 5 ปี ซึ่งพบวํามี
ผ๎ูส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ท่ีใช๎ระยะเวลาในการศึกษาไมํเกิน 5 ปี จ านวน 11 คน และมี
ผ๎ูส าเร็จการศึกษามีภาวะการมีงานท าภายใน 3 เดือนหลังจบการศึกษา ดังนี้ ท างานท่ีเกี่ยวข๎องกับ
สาขาวิชาท่ีเรียน จ านวน 7 คน (63.6 %) ท าธุรกิจครอบครัว 1 คน (9.09 %) อยูํในระหวํางการยืนยัน
สิทธิ์เข๎าท างาน 1 คน (9.09 %) และยังไมํประสงค์ท างาน จ านวน 2 คน (18.1 %) ท้ังนี้มีผ๎ูท่ีประสงค์จะ
ศึกษาตํอในระดับปริญญาเอก จ านวน 8 คน (72.7 %) 

3.2.4 ปัจจัยที่เอื้อต่อการเรียนการสอน 
 สถาบันได๎มีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรในการสนับสนุนการเรียนการสอนท่ี

เกื้อหนุนให๎ผ๎ูเรียนประสบความส าเร็จในการศึกษา ดังนี้ 
 1. มีห๎องสมุดในการศึกษาค๎นคว๎าต ารา เอกสารทางวิชาการท่ีเกี่ยวข๎องกับหลักสูตร และ

มีบริการยืม-คืน ในรูปแบบของ Book delivery ท่ีอ านวยความสะดวกในการเข๎าถึงแหลํงข๎อมูลของ
นักศึกษาและคณาจารย์ 
 2. มีห๎องเรียน ห๎องคอมพิวเตอร์ ส่ือ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องพิมพ์เอกสารส าหรับ
ให๎บริการแกํนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลากรอยํางเพียงพอ 
 3. มีเครื่องอ านวยความสะดวกและบริการอื่นๆ เชํน มีบริการรถต๎ูรับ -สํง ส าหรับ
นักศึกษาและคณาจารย์ในการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ท ากิจกรรม หรือรํวมกิจกรรมอื่นๆ อันจะสํงผลให๎
นักศึกษามีประสบการณ์ด๎านการพัฒนาเด็กและครอบครัว มีห๎องรับประทานอาหาร และห๎องพักนักศึกษา 
เป็นต๎น 

3.2.5 ผลงานนักศึกษา 
 สถาบันได๎มีการมุํงเน๎นการน าองค์ความรู๎จากภาคทฤษฎีไปสํูการท าวิจัยเพื่อคิดค๎นและ

พัฒนาให๎ได๎องค์ความรู๎หรือนวัตกรรมใหมํๆ ท่ีสามารถน าไปใช๎ประโยชน์ในการพัฒนามนุษย์ได๎ ซึ่งในปี
การศึกษา 2558 มีงานวิจัยของนักศึกษาท่ีกํอให๎เกิดองค์ความรู๎ในการพัฒนาเด็กและครอบครัว                
จ านวน 6 เรื่อง รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 
 

 ตารางที่ 9  รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย 

1 นางสาวปารณัน  จรจิต  กรณีศึกษา : ผลของการใช๎อาชาบ าบัดตํอการท างานประสานกันของกล๎ามเน้ือและ

การมองเห็นและกระบวนการคิดข้ันสูงในเด็กออทิสติก 
CASE STUDY : THE EFFECT OF EQUINE - ASSISTED THERAPY ON 

VISUAL- MOTOR INTEGRATION AND EXECUTIVE FUNCTION IN AUTISM 

SPECTRUM DISORDERS 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 9  รายชื่อวิทยานิพนธ์/ วิจัยของนักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

ล าดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อวิทยานิพนธ์/วิจัย 

2 นางสาวธัณธิญา  ธิติธ ารงกุล ผลการท าแบบทดสอบสตรูปคัลเลอร์เวิร์ดเทสต์ในนักศึกษาปริญญาตรีสาขา

ดนตรีและสาขาอื่น 
THE PERFORMANCE DURING STROOP COLOR-WORD TASKS OF 

UNDERGRADUATE STUDENT IN MUSIC AND NON-MUSIC 

PROGRAM 

เสนอผลงาน: The Fifth Asian Conference on Psychology & the Behavioral Sciences 2015. 26-29 

March 2015 at The Osaka International Convention Center  (JAPAN. : ระดับนานาชาติ ) 

3 นางสาวพันธ์ุทิพย์  ไพรสัณฑ์ ผลของแบบเรียนดนตรีตํอสมาธิในเด็กอายุ 4-5 ปี 

THE IMPACT OF MUSIC LESSON ON ATTENTION IN CHILDREN AGE 
BETWEEN 4-5 YEARS OLD 

เสนอผลงาน: 2015 International Hokkaido forum-Organizational Behavior, Psychology, and 

Education (iHOPE 2015). 23-25 June 2015 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ ) 

4 นางสาวฉัตรี  บุญญานันท ์ ผลการอบรมผู๎ปกครองเรื่อง 101s การสร๎างวินัยเชิงบวกตํอการคิดเชิง

บริหารในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
THE IMPACT OF THE 101S POSITIVE DISCIPLINE PARENT TRAINING 

ON EXECUTIVE FUNCTION IN FIRST GRADE STUDENTS 

เสนอผลงาน: The Inaugural Asian Conference on Education & International Development 2015 

ACEID 2015. 29 March-4 April 2015 at Osaka International Convention Center, Osaka, Kansai 
Region, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ ) 

5 นางสาวหิรัญญา  ศิริสุมทุม การศึกษากระบวนการรู๎คิดข้ันสูงในวัยผู๎ใหญํตอนต๎นที่ศึกษาสาขาวิชาดนตรี

และสาขาอื่น 
A STUDY OF EXECUTIVE FUNCTION BETWEEN MUSIC AND NON-

MUSIC PROGRAM IN YOUNG ADULTS 

เสนอผลงาน : Siam Physics Congress 2014. 26-29 March 2015 at the Osaka International Convention 

Center (JAPAN. : ระดับนานาชาติ ) 

6 นางสาวพัชรพร  เลขาพันธ์ ผลของแบบเรียนดนตรีตํอการประสานสัมพันธ์ระหวํางกล๎ามเน้ือในเด็กอายุ 

4-5 ปี 
THE IMPACT OF MUSIC LESSON ON MOTOR COORDINATION IN 

CHILDHOOD AGE 4 - 5 YEARS 

เสนอผลงาน : 2015 International Hokkaido Forum-Organizational Behavior, Psychology, and 

Education (iHOPE 2015). 23-25 June 2015 at Sapporo, Japan (JAPAN. : ระดับนานาชาติ ) 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

3.2.6 กิจกรรมนักศึกษา 
สถาบันได๎จัดให๎มีกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบสหวิทยาการ โดยมีคณาจารย์            

ท่ีมีความรู๎หลากหลายท้ังด๎านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มีการผสมผสานองค์
ความรู๎ในเชิงทฤษฎีเพื่อให๎นักศึกษาสามารถน าไปประยุกต์ใช๎ในเชิงปฏิบัติได๎แล๎วนั้น สถาบันยังจัดให๎มี
กิจกรรมเสริมของหลักสูตรเพื่อให๎ศึกษาได๎รับประสบการณ์การเรียนรู๎ในด๎านตํางๆ ท่ีจะสํงผลตํอการพัฒนา
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโดยผํานกิจกรรมตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

 1) กิจกรรมสัมมนาวิชาการ 
     โครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “การสร๎างพลเมืองจิตอาสา จิตสาธารณะในสังคมไทย” 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) วันท่ี 18 เมษายน 
2558 ณ ห๎องเจริญสามัคคี  สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการสัมมนาหัวข๎อวิทยานิพนธ์  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติ) วันท่ี 10 กรกฏาคม 2558 ณ ห๎อง 1511 ช้ัน 5 อาคารปัญญาวัฒนา สถาบัน
แหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน 
และครอบครัว ครั้งท่ี 2 ระหวํางวันท่ี 14-15 สิงหาคม 2558 ณ ภูผาผ้ึงรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี  

 2) กิจกรรมการศึกษาดูงานและการฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
การศึกษาดูงาน เรื่อง การท างานด๎านจิตอาสาพัฒนาเด็กและเยาวชนให๎เป็นพลเมืองท่ี

ดีของประเทศโดยผํานการจัดการศึกษา วันท่ี 21 มีนาคม 2558 ณ โรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี  
การศึกษาดูงาน เรื่อง การสร๎างพลเมืองจิตอาสา ระหวํางวันท่ี 4-7 เมษายน 2558           

ณ มูลนิธิฉือจ้ี ณ สาธารณรัฐไต๎หวัน 



 การฝึกปฏิบัติงานในงานพัฒนาการมนุษย์ของนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคพิเศษ) ณ โรงเรียนอนุบาลหมูํบ๎านเด็กสานรัก มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม 
สถานสงเคราะห์เด็กอํอนพญาไท อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ สถานสงเคราะห์เด็กอํอนรังสิต  จังหวัด
ปทุมธานี ระหวําง เดือนสิงหาคม - กันยายน 2558  

3) กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและสัมมนาพัฒนาการมนุษย์ 
  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

ได๎มีการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมํ ประจ าปี 2558 ในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห๎องเจริญคุณธรรม   
ช้ัน 3 อาคารปัญญาวัฒนา และจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาการมนุษย์ ในวันท่ี 8 สิงหาคม 2558              
ณ ห๎องเจริญสามัคคี ช้ัน 3 อาคารปัญญาวัฒนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎คณาจารย์ นักศึกษารุํนพี่ รุํนน๎อง          
ได๎มีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ด๎านการเรียนการสอน การปรับตัวในการเรียน และแนวทางการท างาน
วิจัยในสาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมท้ังส้ิน จ านวน 46 คน 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



       5) กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต  
                  งานสนับสนุนการศึกษาได๎
จัดกิ จกร รมแสดงความยิ น ดีบัณฑิ ต 
ประจ าปีการศึกษา 2557 จัดขึ้นในวันท่ี 3 
กันยายน 2558 ณ ห๎องเจริญสามัคคี ช้ัน 3 
อาคารปัญญาวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เป็นขวัญและก าลังใจแกํบัณฑิตท่ีได๎มุํงมั่น 
อุตสาหะเลําเรียนจนส าเร็จการศึกษา และ
เพื่อให๎นักศึกษารุํนน๎องได๎มีสํวนรํวมใน
บรรยากาศของความส าเร็จ เกิดความรัก
ความผูกพันตํอสถาบันการศึกษาของตน 
และเพื่อเป็นส่ิงกระต๎ุนให๎เกิดก าลังใจใน
การศึกษาเลําเรียนให๎ส าเร็จลุลํวงตํอไป 
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมประกอบด๎วยผ๎ูบริหาร 
คณาจารย์ มหาบัณฑิต ศิษย์เกํา นักศึกษา
ปัจจุบัน และบุคลากรของสถาบัน จ านวน
ท้ังส้ิน  45 คน 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

4) กิจกรรมไหว้ครู  
 งานสนับสนุนการศึกษาได๎จัดกิจกรรมไหว๎ครู ประจ าปีการศึกษา 2558 จัดขึ้นในวันท่ี 

27 สิงหาคม 2558 ณ ห๎องเจริญสามัคคี ช้ัน 3 อาคารปัญญาวัฒนา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวทีของลูกศิษย์ท่ีมีตํอครูบาอาจารย์ เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย  
มีผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมประกอบด๎วยคณาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 
นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน และครอบครัว ศิษย์เกํา และเจ๎าหน๎าท่ีงานสนับสนุนการศึกษา 
จ านวนท้ังส้ิน 30 คน  



3.3 พันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

 เป้าหมาย “เด็ก” ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
“ แข็งแรง เป็นคนดี มีความสุข คิดสร้างสรรค์ ” 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกํอต้ังเมื่อปี พ .ศ. 2542 ภายใต๎การก ากับของสถาบันแหํงชาติ               
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดให๎บริการวิชาการด๎านการรับเล้ียงและพัฒนา
เด็กระดับปฐมวัย โดยแบํงเป็น 2 โครงการคือ  

1) โครงการบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กกลางวัน เปิดให๎บริการส าหรับเด็กกลํุมอายุ 1ปี                  
    3 เดือน ถึง 3 ปี 
2) โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให๎บริการส าหรับเด็กกลํุมอายุ 3-6 ปี          
    มีนโยบายการด าเนินงานดังนี้ 

1. จัดให๎บริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเน๎นการพัฒนาการเป็นองค์รวม                    
   ท้ังด๎านรํางกาย อารมณ์ – จิตใจ สังคม สติปัญญา  
2. สนับสนุนให๎ครอบครัวและชุมชนมีสํวนรํวมในการเล้ียงดูและสํงเสริมพัฒนาการ 
   ด๎านตํางๆ  ของเด็กปฐมวัยอยํางเป็นรูปธรรม เพื่อพัฒนาเด็กให๎ ดี มีความสุข 
   และเกํง 
3. ประยุกต์ทฤษฏีทางด๎านการศึกษาท้ังในและตํางประเทศท่ีศึกษาแล๎ววํามี    

                             ประสิทธิภาพดีมาใช๎ในแบบของตนในบริบทไทย ภายใต๎บรรยากาศและ  
                             ส่ิงแวดล๎อมของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

4. มุํงให๎บุคลากรทุกคนในสถาบัน ท้ังเจ๎าหน๎าท่ี ครู เด็ก และผ๎ูปกครอง พัฒนา 
   ตนเองไปตลอดชีวิต 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ตลอดชํวงเวลาท่ีผํานมา ผ๎ูปกครองมีความสนใจน าบุตรหลานมารับบริการท่ีศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพิ่มข้ึนโดยล าดับ ในปีพ.ศ. 2555 – 2558 (แผนภาพที่ 3 และ4) 

ปีการศึกษา2555 ปีการศึกษา2556 ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา2558 

107 107 122 122 

18 20 
22 20 

65 84 
84 84 

77 
88 73 85 

โครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวัน 

ยืนใบสมัคร เด็กเกํา เปูาหมายตามแผน จ านวนเด็กที่มีจริง 

แผนภาพที่ 3 แสดงจ านวนเด็กโครงการบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กกลางวันปีการศึกษา 2555-2558 

 แผนภาพที่ 4 แสดงจ านวนเด็กในโครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพปีการศึกษา 2555-2558 

ปีการศึกษา2555 ปีการศึกษา2556 ปีการศึกษา2557 ปีการศึกษา2558 
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โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ยืนใบสมัคร เด็กเกํา เปูาหมายตามแผน จ านวนเด็กที่มีจริง ย่ืนใบสมัคร ย่ืนใบสมัคร 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

จากแผนภาพ 1 และ 2 จะเห็นได๎วํา มีจ านวนผ๎ูสนใจซื้อใบสมัครมากขึ้น และจ านวนเด็กเกํา   
ท่ีโดยปกติจะลาออกในระดับช้ันอนุบาล 1-2 เพื่อไปศึกษาตํอในระดับช้ันอนุบาล 3 ในโรงเรียนแหํงอื่น               
แตํในรอบ 4 ปีท่ีผํานมากลํุมดังกลําวมีแนวโน๎มท่ีจะศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ครบจ านวน 3 ปี               
ของการศึกษาในระดับอนุบาล 

  ในปี พ.ศ. 2558  ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได๎ท าการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเอง ตามแนวทางการเล้ียงพระราชบุตรและพระราชธิดาของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
โดยถอดแนวทางการเล้ียงลูกของสมเด็จยําดังกลําวออกมาเป็นคุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ อันได๎แกํ  
 1. ความหนักแนํน (Determination) 
 2. การท าความดี (Doing Good) 
 3. การให๎ (Giving) 
 4. ความซื่อตรง (Integrity) 
 5. ความอํอนโยน (Gentleness) 
 6. ความเพียร (Perseverance) 
 7. ความไมํโกรธ (Freedom From hatred) 
 8. ความอดทนอดกล้ัน (Tolerance) 
 9. ความไมํเบียดเบียน (Non-harming) 
 10. การละวาง (Sacrifice) 
ซึ่งคุณสมบัติ 10 ข๎อ ถูกถอดออกมาเป็นกิจกรรมการเรียนรู๎ของเด็กๆ ตามชํวงวัย บนหลักการพื้นฐาน
ทฤษฎีท่ีเป็นสัจจะของสหวิทยาการในเรื่องพัฒนาการมนุษย์  พัฒนาการสมอง  Neo-Humanist และ
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)  ผํานการเรียนรู๎โดยการลงมือปฏิบัติ (Learning by Doing) ) 
โดยมีแนวคิดท่ีส าคัญ คือการสร๎างพื้นฐานท่ีแข็งแรงด๎านจิตใจ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีจ าเป็นต๎องท าในเกิดขึ้นต้ังแตํ
ระดับปฐมวัย เพื่อเป็นต๎นทุนชีวิตของเด็กในการเติบโตอยํางมีคุณภาพตํอไป 

กิจกรรมถอดบทเรียนของคุณครู เร่ืองหลักสูตรปฐมวัยตามแนวทางสมเด็จย่าเลี้ยงลูก 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

และในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ชมรมผ๎ูปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยได๎ถูกจัดต้ัง
ขึ้นบนการท างานรํวมกันอยํางมีความสุขและเป็นกัลยาณมิตรของครูและผ๎ูปกครอง มีวัตถุประสงค์เพื่อ                        
สร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวํางบ๎านและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รวมถึงการแลกเปล่ียนความรู๎ 
ประสบการณ์และแนวคิดระหวํางผ๎ูปกครองและครู น ามาซึ่งการผลักดันโครงการหลายๆประการท่ีเป็น
ประโยชน์ตํอเด็ก สถาบัน และชมรมผ๎ูปกครองและครูยังรํวมจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกหลายประการ อาทิ  

วันท่ี 13 มีนาคม 2558 ความรํวมมือระหวํางชมรมผ๎ูปกครองกับศูนย์ในการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศปีการศึกษา 2558 

วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2558 ความรํวมมือระหวํางชมรมผ๎ูปกครองกับศูนย์ในการจัดกิจกรรมดนตรีในสวนครั้งท่ี 1 

วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2558 ความรํวมมือระหวํางชมรมผ๎ูปกครองกับศูนย์ในการจัดกิจกรรมกีฬาสามัคคีพี่น๎อง 

วันท่ี 4 กันยายน 2558 ชมรมผ๎ูปกครองและครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเข๎าพบผ๎ูอ านวยการสถาบัน                
เพื่อขอบคุณและให๎ก าลังใจผ๎ูอ านวยการสถาบัน ในการท างานด๎านการพัฒนาเด็กปฐมวัยท่ีมีประสิทธิภาพดี
อยูํแล๎ว ให๎มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นไปอีก 



คลินิกเด็กและวัยรุ่น 
 งานคลินิกเด็กและวัยรุํนเปิดให๎บริการเด็กทุกชํวงวัยโดยมีบริการตั้งแตํชํวงเด็กปฐมวัย วัยเรียน
และวัยรุํนระบบการให๎บริการออกเป็น 3 งานหลักได๎แกํ  
 1. งานผ๎ูปุวยนอก (OPD)  
 2. งานฝึกอบรม  
 3. งานเชิงรุกได๎แกํ ระบบดูแลนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (โครงการ MU Friends)  

 -
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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จ านวนคร้ังการให้บริการ ต้ังแต่ปี 2556 - 2558 
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แผนภาพที่ 5 แสดงจ านวนคนไข้ใหม่ที่เข้ามารับบริการ 
คลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2556-2558 

แผนภาพที่ 6 แสดงจ านวนคร้ังการให้บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก ปี 2556 – 2558 
หมายเหตุ : จ านวนให๎บริการปี 2558 ลดลงเน่ืองจากมีบุคลากรผู๎ให๎บริการลาคลอด 1 คน 

 ระบบงานผู้ป่วยนอก  
งานคลินิกเด็กและวัยรุํน มีการ

ให๎บริการ 3 สํวน คือ 1) คลินิกพัฒนาการเด็ก      
2) คลินิกวัยเรียน และ 3) คลินิกวัยทีน  

1) คลินิคพัฒนาการเด็ก เป็นหนํวย
บริการตรวจวินิจฉัยและบ าบัดสํงเสริมพัฒนาการ
เ ด็ก ท่ีมีพัฒนาการลําช๎าและก ลํุม เ ด็กพิ เศษ            
มีบุคลากร คือ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 1 คน   
นักวิชาชีพ 2 คน (นักจิตวิทยาพัฒนาการ 1 คน    
นักกายภาพบ าบัดเด็ก 1 คน) เด็กท่ีมารับบริการ
สํวนใหญํเป็นเด็กกลํุมปฐมวัยในปี พ .ศ. 2558            
มีผ๎ูเข๎ารับบริการคลินิกพัฒนาการเด็กในเวลา
ราชการ มีจ านวน 111 ราย/1,104 ครั้ง ผ๎ูเข๎ารับ
บริการมีความพึงพอใจเฉล่ียร๎อยละ 97.60  



จากแผนภาพ 5 และ 6 ต้ังแตํปี 2557 ถึง 2558 จ านวนคนไข๎ใหมํ และจ านวนครั้งการ
ให๎บริการของคลินิกพัฒนาการเด็ก มีแนวโน้มคงท่ี เนื่องจากงานคลินิกมีการปรับรูปแบบการท างานโดย
เน้นการให้บริการวิชาการ การฝึกอบรมเพิ่มขึ้น  

  
คลินิกพัฒนาการเด็กมีการให๎บริการกระต๎ุนพัฒนาการเด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/Floortime 

และมีหนํวยงานภายนอกเข๎ ามา ศึกษาดูง าน  ไ ด๎แกํ  ภาควิ ชา จิตวิ ทยา  คณะ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร๎อมท้ังมีนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ท่ีมาฝึกปฏิบัติงานระยะส้ัน (3 เดือน) จากหนํวย
การศึกษาท้ังกํอนปริญญาและหลังปริญญา นักศึกษากํอนปริญญา ไ ด๎แกํ  ภาควิชาจิตวิทยา              
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จ านวน 3 คน และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 2 คน และนักศึกษาหลังปริญญา คือ หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต       
สาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุํน และครอบครัว จ านวน 3 คน 

 
2) คลินิกวัยเรียน ให๎บริการตรวจวินิจฉัยให๎ค าปรึกษา ประเมินทักษะความสามารถทางเชาวน์

ปัญญาและการเรียน โดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุํน และนักจิตวิทยา ผ๎ูมารับบริการสํวนใหญํเป็นคนไข๎เด็ก
วัยเรียนท่ีมีปัญหาด๎านพฤติกรรมและด๎านการเรียน ในปี 2558 มีคนไข๎ใหมํเข๎ามารับบริการรวมท้ังส้ิน               
36 ราย/81 ครั้ง (แผนภาพท่ี 7 และ 8)  ผ๎ูเข๎ารับบริการมีความพึงพอใจเฉล่ียร๎อยละ 88.8 

 
 
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

แผนภาพที่ 8 แสดงจ านวนคร้ังที่ให้บริการของคลินิกพฤติกรรมและอารมณ์เด็ก ปี 2556 – 2558 
หมายเหตุ : จ านวนคนครั้งที่ให๎บริการในปี 2557 ลดลงเน่ืองจากผู๎ให๎บริการมีการท าวิจัยด๎วย 

3) คลินิกวัยทีน ได๎ให๎บริการตรวจวินิจฉัย ให๎ค าปรึกษา บ าบัดทางจิตวิทยา ประเมิน
ความสามารถทางเชาน์ปัญญาและการเรียน โดยกุมารแพทย์ อาจารย์ผ๎ูให๎ค าปรึกษา และนักจิตวิทยา 
ผ๎ูรับบริการได๎แกํ นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วัยรุํน ผ๎ูปกครองและบุคลากรของสถาบัน รวมท้ังส้ิน
จ านวน 89 คน   

แผนภาพที่ 9 แสดงจ านวนคร้ังที่ให้บริการ จ านวนคร้ังคนไข้ท่ีมารับบริการ (คลินิกวัยทีน) ปี 2557 – 2558 
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บริการวิชาการสู่สังคม 
สถาบันเน๎นการสร๎างและพัฒนาระบบการให๎บริการวิชาการด๎านเด็กและครอบครัวเพื่อมุํงสํูความ

เป็นเลิศ มีการด าเนินงานด๎านการให๎บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังในรูปแบบการ
จัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีให๎เด็กและผ๎ูปกครองสามารถเข๎ารํวมได๎ การจัดฝึกอบรมเพื่อให๎ความรู๎ ความเข๎าใจแกํผ๎ูท่ี
ท างานด๎านเด็กและเยาวชนจากหนํวยงานตํางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน การให๎บริการวิชาการของ สถาบัน 
แบํงออกเป็นด๎านตํางๆ ดังนี้  

 1. ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  
 2. คลินิกพัฒนาการเด็กและวัยรุํน  
 3. บริการวิชาการสํูสังคม  
 4. การสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการ  
ในด๎านการบริการวิชาการของสถาบัน ยังได๎ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร๎างและพัฒนามาตรฐาน

การบริการวิชาการสํูสาธารณชน ท้ังระดับชุมชน ภูมิภาคและระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม 
เสวนาทางวิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให๎ความรู๎แกํผ๎ูท างานด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
สถาบัน เป็นแหลํงบริการด๎านวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงาน
ด๎านบริการวิชาการสํูสังคมท่ีมีเปูาหมายให๎หนํวยงาน องค์กรภายนอกได๎น าความรู๎ไปใช๎ให๎เกิดประโยชน์ ซึ่ง
ด าเนินการแล๎วเสร็จในปี 2558 ดังตํอไปนี้  
 1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมจ านวน 3 ครั้ง               
มีเด็กและผ๎ูปกครองเข๎ารํวมกิจกรรมดังกลําวรวมทั้งส้ิน 922 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.21 คะแนน  
 2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จ านวน 3 ครั้ง มีผ๎ูเข๎ารับการอบรมรวมท้ังส้ิน 143 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.37 คะแนน  
 3. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 ครั้ง              
มีผ๎ูเข๎ารับการอบรมรวมทั้งส้ิน 97 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.15 คะแนน  
  

แผนภาพท่ี 10 จ านวนคร้ังและร้อยละความพึงพอใจที่ให้บริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2556 - 
                  2558  
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4.35 4.27 4.24 จ านวนครั้ง 

ร๎อยละความพึง
พอใจ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

กิจกรรมครอบครัวนิทานสวน สถาบันเด็กสานรัก 

กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม 



นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2558 สถาบันได๎จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ 
รวมท้ังกิจกรรมสร๎างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว รวมท้ังส้ิน 7 ครั้ง และมีผ๎ูเข๎ารํวมท้ังหมด 803 คน 
รายละเอียดดังตารางตํอไปนี้ 

 
ล าดับ 

 
กิจกรรม 

 
วัน/เดือน/ป ี

ผูเ้ข้า 
ร่วม 
(คน) 

ร้อยละ 
ความพึง
พอใจ 

ร้อยละการ
น าความรู้

ไปใช ้
ประโยชน์ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู๎ใน
ศตวรรษที่ 21 ส าหรับเด็กปฐมวัย 

27 พฤศจิกายน 
2557 

38 4.41 4.35 

2 โครงการมหัศจรรย์แหํงนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 10 

9  ธันวาคม  
2557 

250 4.27 4.09 

3 โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  ก า ร ส อ น
ภาษาอังกฤษด๎วยเทค นิคงํายๆ ส าหรับเ ด็ก              
รุํน 2 

5 กุมภาพันธ์ 
2558 

59 4.46 4.58 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โภชนาการสมวัยและ
การจัดกิจกรรมโภชนาการส าหรับเด็ก 

22 เมษายน  
2558 

35 4.15 4.14 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ การจัดการเรียนรู๎ผําน
การเลํนส าหรับเด็กปฐมวัย 

18 มิถุนายน 
2558 

40 4.15 4.14 

6 โครงการมหัศจรรย์แหํงนิทาน ตอน สถาบันเด็ก
สานรัก ครั้งที่ 11  

15 กรกฎาคม 
2558 

335 4.18 4.07 

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินและ
สํงเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 

17 กรกฎาคม 
2558 

46 4.26 4.43 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถาบันยังมีการให๎บริการวิชาการในการเป็นผ๎ูทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการอนุกรรมการ 
และคณะท างานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ  2558    
มีการให๎บริการ ดังตารางตํอไปนี้ 

ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก 
                  มหาวิทยาลัย 
ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

1 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ  จิ ต
ประภัสสร 

2 พฤศจิกายน 
2557 

เสถียรธรรมสถาน รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

2 เป็นวิทยากรหัวข๎อ เข๎าใจวัยรุํน 9 พฤศจิกายน 
2557 

วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการ
สุโขทัย 

  

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

3 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ 
T-News หัวข๎อ คํานิยมวัยรุํน  

10 พฤศจิกายน 
2557 

T-News รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

ตารางที่ 10  การจัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ 



ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

4 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ  ก า ร
เสริมสร๎าง ต๎นทุนชี วิตให๎กับ
สมาชิกในครอบครัวเข๎มแข็ง
ปร าศ จ า กค วา มรุ นแ ร ง ใ น
ครอบครัว 

12 พฤศจิกายน 
2557 

สภาสตรีแหํงชาติในพระบรม
ราชินูปถัมภ์ 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

5 เป็นวิทยากรหัวข๎อ ความรุนแรง
ในเด็กและการเยียวยา 

18 พฤศจิกายน 
2557 

โรงพยาบาลรามาธิบดี 
  

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

6 ให๎สัมภาษณ์ลงหนังสือพิมพ์
ก าแพงแดง ของ ม. ราชภัฎสวน
สุนันทา ในหัวข๎อ เด็ก 8 ขวบ 
อ๎วน 60 กิโลกรัม ผลจากขนม
หวานหน๎าโรงเรียน 

24 พฤศจิกายน 
2557 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ                  
สวนสุนันทา 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

7 เป็นวิทยากรหัวข๎อ Thailand' s 
Community Baby-sitting 
System with Positive 
Psychology Approach 

29 พฤศจิกายน 
2557 

International Family       P
olicies 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

8 เป็นวิทยากร หัวข๎อ เซ็กส์และ
การต้ังครรภ์ในวัยรุํน ปัญหาอยํู
ที่ใด 

17 ธันวาคม 
2557 

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

9 เป็นวิทยากรหลักสูตร ต๎นน้ า
แหํงชีวิต สร๎างภูมิค๎ุมกันและ
ปูอ งกั นยา เสพ ติด ด๎วยสื่ อ
นิทานสร๎างสุขในเด็กปฐมวัย 

23-24 ธันวาคม 
2557 

ส านักงาน ปปส. ภาค 9 • ผศ.ดร.วิมลทิพย ์ 
  มุสิกพันธ์ 
• นายเมธีณัฐ   
  รัตนกุล 
• นางมาริสา   
   สังขาร 
• นางสาวสาลินี   
   จันทร์เจริญ 
• นางสาวศุภรดา  
   เกษร  
• นายศรานนท์   
  บุญกระสินธุ ์
• นางสาวสุปราณี  
  หุํนปั้น 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน    
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก 
                     มหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

10 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ต๎นทุนชีวิต
ลูก  เรื่องที่ผู๎ปกครองควรรู๎ 

25 ธันวาคม 
2557 

โรงเรียนอนุบาลมูลนิธิมัสยิด
ดารุลอิหซาน 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

11 ใ ห๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ชํอง 3 Family ใน
หัวข๎อ รายการโทรทัศน์ที่จะ
ชํวยสํงเสริมพัฒนาการเด็ก 

6 มกราคม 2558 ชํอง 3 Family รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

12 ใ ห๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศ น์  ไทยรั ฐที วี  หั ว ข๎อ 
ของขวัญวันเด็ก ความคาดหวัง
ของเด็กยุคใหมํ 

8 มกราคม 2558 ไทยรัฐทีวี รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

13 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ  ก า ร
วางแผนอนาคตทางการศึกษา
ของลูกในศตวรรษที่ 21 

11 มกราคม 
2558 

โรงเรียนยานาเวศ รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

14 เป็นวิทยากร ในหัวข๎อ ความ
รุนแรงในเด็กและการเยียวยา 

29 มกราคม 
2558 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

15 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ 
พัฒนาการเด็กปฐมวัย การ
พั ฒ น า ส ม อ ง ท่ี เ กี่ ย ว กั บ
คุณธรรม จริยธรรม และ
ระบบจิตใต๎ส านึก 

4 กุมภาพันธ์ 
2558 

สภาองค์การเด็กและเยาวชน รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

16 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ ฮาร์ดคอขําว ใน
หัวข๎อ ต๎ูถุงยางอนามัยหยอด
เหรียญในสถานศึกษา 

10 กุมภาพันธ์ 
2558 

ฮาร์ดคอขําว รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

17 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการ
โทรทัศน์ หัวข๎อ เด็กไทยยุค 
Alpha 

10 กุมภาพันธ์ 
2558 

รายการ Mom Club ชํอง 9 รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

18 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ห๎องเรียน
พํอแมํ 

15 กุมภาพันธ์ 
2558 

สเถียรธรรมสถาน รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอก 
                     มหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

19 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ
กรมประชาสั ม พัน ธ์  หั ว ข๎ อ 
ปัญหาบุหรี่ ในวัยรุํน พ .ร .บ.
ค ว บ คุ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ย า สู บ     
(ฉบับใหมํ) 

16 กุมภาพันธ์ 
2558 

วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

20 เป็นวิทยากรหลักสูตร “ต๎นน้ า
แหํงชีวิต สร๎างภูมิคุ๎มกันและ
ปูองกันยาเสพติดด๎วยสื่อนิทาน
สร๎างสุขในเด็กปฐมวัย” รุํนที่ 2 

23 - 24 
กุมภาพันธ์ 2558 

ส านักงาน ปปส. ภาค  9 • ผศ.ดร. วิมลทิพย์  
   มุสิกพันธ์ 
• นายเมธีณัฐ   
   รัตนกุล 
• นางมาริสา   
   สังขาร 
• นางสาวสาลินี   
   จันทร์เจริญ 
• นางสาวศุภรดา   
   เกษร 
• นางธีรนุช   
   ศิริพิพัฒน์ 
• นางนันท์กนก   
   พัชรนิธิอ าไพ 

21 ใ ห๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ Thai PBS ในหัวข๎อ
การผลักดันกฎหมายควบคุมสื่อ
ลามกอนาจารในเด็ก 

24 กุมภาพันธ์ 
2558 

Thai PBS รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

22 เป็นวิทยากร หัวข๎อ พลัง ใจ
สร๎างได๎ 

5 มีนาคม 2558 รัฐสภา รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

23 เป็นวิทยากร หัวข๎อ จิตวิทยา
และพัฒนาการเด็ก 

14 มีนาคม 2558 ส านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

อุบลราชธานี 

รศ.นพ.สุริยเดว ทรี
ปาตี 

24 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ห๎องเรียน
พํอแมํ 

15 มีนาคม 2558 เสถียรธรรมสถาน รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

25 เป็นวิทยากร หัวข๎อ คนส าราญ 
งานส าเร็จ 

22 มีนาคม 2558 โรงเรียนพระแทํน 
ดงรังวิทยาคาร 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

26 ให๎สัมภาษณ์ลงในวารสารหนังสือ
สื่อเด็ก หัวข๎อ ข๎อมูลด๎านจิตวิทยา
เด็ก 

25 มีนาคม 2558 สถาบันอิศรา รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

27 เป็นวิทยากร หลักสูตร ต๎นน้ าแหํง
ชีวิต สร๎างภูมิคุ๎มกันยาเสพติด
ด๎วยสื่อ นิทานสร๎ างสุ ขในเด็ก
ปฐมวัย รุํน 3 

26-27  
มีนาคม 2558 

ส านักงาน ปปส. ภาค 9 • ผศ.ดร. วิมลทิพย์   
   มุสิกพันธ์ 
• นายเมธีณัฐ   
   รัตนกุล 
• นางมาริสา   
   สังขาร 
• นางสาวสาลินี   
   จันทร์เจริญ 
• นางสาวศุภรดา   
   เกษร 
• นางธีรนุช   
   ศิริพิพัฒน์ 
• นางสาวไพจิตตรี  

ชาญเดชรัตนะ 
28 ให๎สัมภาษณ์ลงรายการขําว 3 มิติ 

หัวข๎อ เพราะเป็นเด็กจึงเจ็บปวด 
26 มีนาคม 2558 รายขําว 3 มิติ รศ.นพ.สุริยเดว  

ทรีปาตี 
29 เป็นวิทยากรหัวข๎อ เตรียมตัว 

เตรียมใจเมื่อลูกเข๎าสูํวัยเรียน 
28 มีนาคม 2558 โรงเรียนเพลินพัฒนา รศ.นพ.สุริยเดว  

ทรีปาตี 
30 เป็นวิทยากร หัวข๎อ เตรียมตัว 

เตรียมใจ เมื่อลูกเข๎าสูํวัยเรียน 
3 เมษายน 2558 โรงเรียนเพลินพัฒนา รศ.นพ.สุริยเดว  

ทรีปาตี 
31 เป็นวิทยากร หัวข๎อ พัฒนาการ

เด็กปฐมวัย 
7 เมษายน 2558 สมาคมอนุบาลศึกษาแหํง

ประเทศไทย 
รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

32 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการของ 
Thai PBS หัวข๎อ การให๎เวลาใน
ครอบครัว ในอดีตกับปัจจุบัน 

8 เมษายน 2558 Thai PBS รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

33 เป็นอาจารย์บรรยายพิเศษ หัวข๎อ 
สถานการณ์ครอบครัวเลี้ยงเด่ียว
ในสังคมไทย : สภาพปัญหาและ
การแก๎ไข 

29 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.สาวิตรี   
ทยานศิลป์ 

34 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ต๎นทุนชีวิต
เด็กและเยาวชนไทย 

9 พฤษภาคม 
2558 

มหาวิทยาลัยศิลปากร รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

35 เป็นกรรมการพิจารณาหัวข๎อ
วิทยานิพนธ์ เรื่อง ปัจจัยที่สํงผล
ตํอการใช๎สื่ อสังคมออนไลน์
อยํางเหมาะสมของนักเรียนชํวง
ชั้นที่ 3 

15 พฤษภาคม 
2558 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

36 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ 
กระบวนการสร๎างภูมิคุ๎มกันยา
เสพติดให๎กับเด็กและเยาวชน 

19 พฤษภาคม 
2558 

ส านักงาน ปปส. รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

37 เป็นวิทยากร หัวข๎อ บริษัทบุหรี่
ท าอะไร เพ่ือให๎เด็กติดบุหรี่งําย
ข้ึน 

20 พฤษภาคม 
2558 

มูลนิธิรณรงค์เพ่ือการไมํสูบ
บุหรี่ 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

38 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ปรองดอง
ตํางวัย เพ่ือดูแลผู๎สูงวัย 

22 พฤษภาคม 
2558 

สภากาชาดไทย รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

39 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ  MU 
Friend การให๎ค าปรึกษาวัยรุํน 

23 พฤษภาคม 
2558 

กองกิจการนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

40 ให๎สัมภาษณ์ลงรายการโทรทัศน์ 
หัวข๎อ สอนลูกให๎รู๎จักพ่ีน๎อง 

26 พฤษภาคม 
2558 

รายการ Mom Club ชํอง 
MCOT Family 14 ชํอง 9 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

41 เป็นวิทยากร หัวข๎อ วัยรุํนกับ
ปัญหาการต้ังครรภ์ที่ไมํพร๎อม 

27 พฤษภาคม 
2558 

สมาคมวางแผนครอบครัวแหํง
ประเทศไทย 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

42 เป็นผู๎ทรงคุณวุฒิเข๎ารํวมงาน
เสวนา "อัจฉริยะสร๎างได๎ : 
แนวทางการจัดการเรียนรู๎
และพัฒนาวัยรุํน" 

28 พฤษภาคม 
2558 

สถาบันรามจิตติ รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

43 เป็นวิทยากร หัวข๎อ โครงการ
สํงเสิรมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
อยํางมีสํวนรํวมของครอบครัว
และชุมชน 

30 พฤษภาคม 
2558 

ส านักงานเทศบาลเมืองไรํขิง อ.พญ.แก๎วตา นพ
มณีจ ารัสเลิศ 

44 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ 
ส ถ า น ก า ร ณ์ สุ ข ภ า ว ะ
ครอบครัวไทย ปี 2557 

12 มิถุนายน 
2558 

สมาคมครอบครัวศึกษาแหํง
ประเทศไทย 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 
45 เป็นวิทยากร หัวข๎อ รู๎จัก Gen 

x เข๎าใจ Gen Y ท างานอยํางไร
ให๎มีความสุข 

12 มิถุนายน 
2558 

โรงพยาบาลตากสิน รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี
ผศ.ดร.วิมลทิพย์  
มุสิกพันธ์ 

46 ให๎สัมภาษณ์ลงรายการโทรทศัน์ 
หั ว ข๎ อ  ก า ร แก๎ ปั ญ ห า เ ด็ ก
ก๎าวร๎าว 

17 มิถุนายน 
2558 

รายการ Mom Club ชํอง 
Mcot Family 14 ชํอง 9 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

47 เป็นวิทยากร หัวข๎อ งานวิจัยใน
เด็กกลุํมเสี่ยง 

18 มิถุนายน 
2558 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ (วช.) 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

48 เป็นวิทยากร หัวข๎อ family - 
confered care in child 
development and 
stimulation 

23 มิถุนายน 
2558 

สมาคมพยาบาลกุมารเวช
ศาสตร์ประเทศไทย 

อ.พญ.แก๎วตา นพ
มณีจ ารัสเลิศ 

49 เป็นวิทยากร หลักสู ตร  สื่ อ
สร๎างสรรค์ นิทานสร๎างสุข ปลูก
ภูมิ คุ๎ มกั นยา เสพ ติด ใน เ ด็ ก
ปฐมวัย 

27 มิถุนายน 
2558 

ส านักงานปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร 

• ผศ.ดร. วิมล
ทิพย์   

   มุสิกพันธ์ 
• นายเมธีณัฐ   
   รัตนกุล 
• นางมาริสา   
   สังขาร 
• นางสาวสาลินี   
   จันทร์เจริญ 
• นางสาวศุภรดา   
   เกษร 
• นางธีรนุช   
   ศิริพิพัฒน์ 

50 เป็นวิทยากร หัวข๎อ พลังบวก
เพ่ิมพลังใจเยาวชนไทย 

29 มิถุนายน 
2558 

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 4 กรม
สุขภาพจิต 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาต ี

51 เป็นวิทยากร ประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "update on 
well childcare : 
investment for the future 
(การลงทุนเพ่ืออนาคตเริ่มต๎นที่
คลินิกสุขภาพเด็กดี) 

3 กรกฎาคม 
2558 

สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติ
มหาราชินี 

อ.พญ.แก๎วตา นพ
มณีจ ารัสเลิศ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 
52 เป็นวิทยากร หัวข๎อ Stra tegie 

for promoting parent-child 
interation 

3 กรกฎาคม 
2558 

สถาบันสุขภาพเด็กแหํงชาติ
มหาราชินี 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

53 เป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์
ปริญญาเอก หัวข๎อ แนว
ทางการจัดการศึกษาส าหรบัเจ
เนอเรชั่นแอลฟาให๎เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยใน
อนาคต 

6 กรกฎาคม 
2558 

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

54 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ทิศทางการ
พัฒนา ต๎นทุ นชี วิ ต เ ด็ กและ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 

7 กรกฎาคม 
2558 

คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

55 เ ป็ น ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร
ขับเคลื่อนงานจัดการเรียนรู๎
ตามหลักการพัฒนาสมอง 

14 กรกฎาคม 
2558 

ส านักงานบริหารและพัฒนา
องค์ความรู๎ 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

56 เป็นวิทยากร หัวข๎อ skill for 
your life 

14 กรกฎาคม 
2558 

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

57 ให๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ หัวข๎อ เมื่อลูกน๎อยไมํ
กินข๎าว 

16 กรกฎาคม 
2558 

รายการ Mom Club ชํอง 9 
อสมท. 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

58 เป็นวิทยากร หัวข๎อ รู๎จักเด็ก
ทั้ง ตัวและหัวใจ และ หัวข๎อ 
ปัญหาพฤติกรรมที่พบบํอยและ
แนวทางการปรับพฤติกรรม 

18 กรกฎาคม 
2558 

ส านักงาน ปปส. รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

59 เป็นวิทยากร เรื่ อ ง  สื่ อสาร
อยํางไรวัยรุํนไมํเซ็ง 

23 กรกฎาคม 
2558 

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

60 เป็นวิทยากร การประชุมเชิง
ปฏิบั ติการครู และบุคลากร
ทางการแนะแนว 

24 กรกฎาคม 
2558 

โรงเรียนผดุงปัญญา จ.ตาก นางพรรณนิภา  
หริมเทพาธิป 

61 เป็นวิทยากรหัวข๎อ การสร๎างสุข
ในองค์กรตามแนวทาง Happy 
Workplace 

24 กรกฎาคม 
2558 

สถาบันเหล็กและเหล็กกล๎า
แหํงประเทศไทย 

อ.ดร.อธิวัฒน์   
เจี่ยวิวรรธน์กุล 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

62 ให๎ ค วา มอ นุ เ ค ร าะ ห์ ต ร ว จ
ประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ข อ ง ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก 
เทศบาลไรํขิง 

27 กรกฎาคม 
2558 

ส านักงานเทศบาลเมืองไรํขิง อ.พญ.แก๎วตา นพ
มณีจ ารัสเลิศ 

63 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ผลกระทบ
ของละครตํอเยาวชนกรณีศึกษา
ซีรี่ย์ Lovesick 

15 สิงหาคม 
2558 

สถาบันอิศรา รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

64 ใ ห๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ หัวข๎อ ผู๎หญิงยุคใหมํ
กับบทบาทการเป็นแมํ 

16 สิงหาคม 
2558 

Wisdom talk รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

65 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ  ก า ร
สํงเสริมพัฒนาการและสุขภาพ
ของเด็กไทยโดยการเพ่ิมทักษะ
ในชีวิต 

17 สิงหาคม 
2558 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แหํงชาติ 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

66 เป็นวิทยากร หัวข๎อ การบริหาร
ความรั ก ในสถานศึกษา ข้ัน
พ้ืนฐานของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

19 สิงหาคม 
2558 

สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

67 เป็นวิทยากร หัวข๎อ ก๎าวตํอไป
ของการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

20 สิงหาคม 
2558 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

68 เป็นวิทยากร หัวข๎อ 10 โรค
หน๎าฝนยอดฮิต ท่ีไมํอยากให๎ติด
โรคเลย 

20 สิงหาคม 
2558 

บริษัท รักลูกกรุ๏ป รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

69 เป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรการ
พัฒ นา อ ง ค์ ก ร ไ ป สูํ  Happy 
Workplace อยํางย่ังยืน 

21 สิงหาคม 
2558 

บริษัทเอ็นอีซี แพลทฟอมส์
ไทย จ ากัด 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

70 เป็นวิทยากร หัวข๎อ พัฒนาการ
เด็กแรกเกิด – 5 ปี 

21 สิงหาคม 
2558 

ศูนย์อนามัยที่ 7 จ.
อุบลราชธานี 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

71 เป็นวิทยากร หัวข๎อ การพัฒนา
ความคิดเชิงบวก 

25 สิงหาคม 
2558 

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จ.
อุดรธานี 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



(ต่อ) ตารางที่ 11  การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างาน 
                     ภายนอกมหาวิทยาลัย 

ล าดับ กิจกรรม วันที่ หน่วยงาน ชื่อ – สกุล 

72 เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  หั ว ข๎ อ 
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ รี ย น รู๎ ข อ ง
ครอบครัวที่มีเด็กออทิสติก 

26 สิงหาคม 
2558 

คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

73 เป็นวิทยากร การจัดกิจกรรม
ประชุมกลุํ มผู๎ปกครอง เ พ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เรื่อง การ
สํงเสริมพัฒนาการบุตร 

3 กันยายน 2558 ส านักงานเทศบาลเมืองไรํขิง รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

74 เป็นวิทยากร หัวข๎อ “เลี้ ย ง
อยํางเข๎าใจ...วัยใส Gen Me” 

8 กันยายน 2558 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

75 เป็นวิทยากร การประชุมกลุํม
ผู๎ ปกครอง เ พ่ือแลก เปลี่ ยน
เรี ยนรู๎  เ รื่ อ ง  กา ร สํ ง เ ส ริ ม
พัฒนาการบุตร 

11 กันยายน 
2558 

ส านักงานเทศบาลเมืองไรํขิง • นาวสาวประพา  
   หมายสุข 
• นางฒามรา  
   สุมาลย์โรจน์ 

76 ใ ห๎ สั ม ภ า ษ ณ์ ท า ง ร า ย ก า ร
โทรทัศน์ หัวข๎อ สร๎างไอคิวลูก
ด๎วยตัวพํอแมํ 

16 กันยายน 
2558 

รายการ Mom Club ชํอง 9 
อสมท. 

รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

77 ให๎สัมภาษณ์ทางรายการวิทยุ 
อ ส ม ท .  1 0 0 . 5  หั ว ข๎ อ 
สถานการณ์เยาวชนติดเกมส์ 

16 กันยายน 
2558 

วิทยุ อสมท. 100.5 รศ.นพ.สุริยเดว  
ทรีปาตี 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
 การสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถาบันกับหนํวยงานตํางๆ                   
ท่ีเกี่ยวข๎อง ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ท้ังในประเทศและนอกประเทศ เพื่อท าการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ ประเมินสภาวการณ์ วิเคราะห์แนวโน๎มในอนาคต เสนอแนะการแก๎ไขปัญหาอยําง                  
สหวิชาการและเป็นรูปธรรมท่ีปฏิบัติได๎ เสนอแนะนโยบายและแผนปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครอบครัวใน
ระดับท๎องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได๎มีการสร๎างและพัฒนาเครือขํายความรํวมมือ         
ทางวิชาการ ประชุมหารือรํวมกันวําด๎วยความรํวมมือทางวิชาการ โครงการพัฒนาครู ปฐมวัย             
เขตกรุงเทพมหานคร ภายใต๎โครงการส่ือสร๎างสรรค์ นิทานสร๎างสุข ปลูกภูมิค๎ุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 
ระหวํางสถาบันกับส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครและโครงการพัฒนาครู
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นท่ีภาคใต๎ตอนลําง ภายใต๎หลักสูตร  “ต๎นน้ าแหํงชีวิต” สร๎างภูมิค๎ุมกันและปูองกัน
ยาเสพติดด๎วยส่ือนิทานสร๎างสุขในเด็กปฐมวัย ระหวํางสถาบันกับส านักงานปูองกันและปรามปราม            
ยาเสพติดภาค 9 จังหวัดสงขลา  

นายเพ่ิมพงษ์  เชาวลิต เลขาธิการส านักงานป้องกันและปราบปราบยาเสพติด 
นายนิยม เติมศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร  

เข้าหารือความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อ านวยการสถาบัน และทีมผู้บริหาร 
  

สถาบันยังเป็นกลไกส าคัญในการขับเคล่ือนแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหํงชาติ ปี 2555-2559 
โดยม ี3 มาตรการที่เป็นภารกิจของสถาบัน ได๎แกํ  
 1. มาตรการการพัฒนาบุคลากรด๎านเด็กและเยาวชน  
 2. มาตรการพัฒนาระบบ และการจัดการข๎อมูล องค์ความรู๎ กลไกของรัฐและชุมชน  
 3. มาตรการการพัฒนาองค์ความรู๎ การศึกษาวิจัย ระบบข๎อมูลสารสนเทศด๎านเด็ก             
                      และเยาวชนทุกระดับ โดยเฉพาะฐานข๎อมูลด๎านโครงสร๎างสถานการณ์เด็กและเยาวชน   
                      ฐานข๎อมูลต๎นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน แหลํงบริการ องค์ความรู๎ และบุคลากรท่ีเป็นคลัง 
                      ปัญญาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน  

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



3.4 พันธกิจด้านบริหารจัดการ 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
 การใช๎จํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 

(1) จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ตารางที่ 12 การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2558 

ผลผลิต เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 

เงินรายได้สถาบัน รวม 

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสาตร์และ

เทคโนโลยี 

23,533,544.79 8,829,567.69 32,363,112.48 

2.ผลงานการให้บริการวิชาการ 12,674,554.87 9,222,855.17 21,897,410.04 

3.ผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี   246,000.00 246,000.00 

4.ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม   433,015.25 433,015.25 

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี) 

332,480.00 0 

  

332,480.00 

รวมทั้งสิ้น 36,540,579.66 18,731,438.11 55,272,017.77 

 58.55%  

 39.62%  

 0.45%  
 0.78%   0.60%  

แผนภาพที่ 11  เปรียบเทียบการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2558 จ าแนกตามผลผลิต 



(2) จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน 
 

ตารางที่ 13 การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ  2558 
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 

เงินเดือน 22,240,425.66 3,115,054.52 25,355,480.18 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 411,820.00 3,055,097.97 3,466,917.97 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 371,200.00 2,344,860.24 2,716,060.24 

ค่าตอบแทน 272,000.00 1,387,928.01 1,659,928.01 

ค่าใช้สอย 478,832.33 3,317,015.74 3,795,848.07 

ค่าวัสดุ 153,223.29 2,744,645.72 2,897,869.01 

ค่าสาธารณูปโภค 806,596.86 1,489,849.46 2,296,446.32 

ค่าครุภัณฑ์ 0 61,244.13 61,244.13 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,768,000.00 339,724.16 5,107,724.16 

เงินอุดหนุน 7,038,481.52 876,018.16 7,914,499.68 

รวมทั้งสิ้น 36,540,579.66 18,731,438.11 55,272,017.77 

0.00

20.00

40.00

60.00
45.87% 

6.27% 
4.91% 

3.00% 6.87% 
5.24% 

4.15% 
0.11% 

9.24% 14.32% 

แผนภาพที่ 12 เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้  
                  ประจ าปีงบประมาณ 2558  จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  



เปรียบเทียบการใช๎จํายระหวํางปีงบประมาณ 2556 – 2558  จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
(1) จ าแนกตามแหล่งเงิน 

 
ตารางที่ 14 เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ  2556 – 2558 

 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน รวม 

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 

พ.ศ. 2558 36,540,579.66 18,731,438.11 55,272,017.77 

พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 

พ.ศ. 2558 

 52.15 %  

 62.59 %  

 66.11 %  

 47.85 %  

 37.41 %  

 33.89 %  

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน 

แผนภาพที่ 13 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2556 – 2558  จ าแนกตามแหล่งเงิน 



(2) จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
 
ตารางที่ 15  เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ                   
                2556 – 2558 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย  

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

หมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

เงินเดือน 20,536,136.21 23,594,578.03 25,355,480.18 

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,000,059.03 3,106,294.78 3,466,917.97 

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 3,067,045.03 1,990,151.67 2,716,060.24 

ค่าตอบแทน 1,428,360.70 1,527,079.98 1,659,928.01 

ค่าใช้สอย 3,678,636.13 3,426,043.55 3,795,848.07 

ค่าวัสดุ 2,919,585.70 3,473,096.24 2,897,869.01 

ค่าสาธารณูปโภค 2,708,163.44 2,142,173.00 2,296,446.32 

ค่าครุภัณฑ์ 259,935.60 392,461.50 61,244.13 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,718,000.00 1,212,905.77 5,107,724.16 

เงินอุดหนุน 3,458,316.52 8,335,460.39 7,914,499.68 

รวมทั้งสิ้น 45,774,238.36 49,200,244.91 55,272,017.77 
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แผนภาพที่ 14 เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2556 – 2558 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

รายได้จากการบริหารงาน 
สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมีรายได๎จากการบริหารงาน ในปีงบประมาณ  

2558 ประกอบด๎วย คําธรรมเนียมการศึกษา /การจัดการศึกษา รายได๎จากการบริการวิชาการและการ
วิจัย และรายได๎จากการด าเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายได๎จากการบริหารงาน ปีงบประมาณ  
2556 – 2558  แยกตามประเภทรายได๎ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 16 รายได้สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ 2556 – 2558 จ าแนกตามประเภทรายได้ 

ประเภทรายได้ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา 174,500.00                 140,266.00     210,599.00     

รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย 12,813,366.00               13,161,577.00  12,951,485.00  

รายได้จากการด าเนินงานอื่น    5,251,992.20       2,654,734.10  2,610,086.15  

รวม 18,239,858.20 15,956,577.10 15,772,170.15 
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รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจยั รายได้จากการด าเนินงานอื่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจดัการศึกษา 

แผนภาพที่ 15 รายได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2556- 2558 จ าแนกตามประเภทรายได้ 



การบริหารบุคลากร 
สถาบันวิเคราะห์อัตราก าลังของบุคลากรท่ีต๎องการ ดังนี้ บุคลากรสายวิชาการ วิเคราะห์

อัตราก าลังของอาจารย์โดยภาพรวมจากหลักสูตรท่ีเปิดสอน ประกอบกับพิจารณาตามเกณฑ์ท่ี สกอ . 
ก าหนด บุคลากรสายสนับสนุน มีนโยบายให๎หัวหน๎างานทุกงานวิเคราะห์อัตราก าลัง โดยการค านวณภาระ
งานเพื่อวิเคราะห์อัตราก าลังท่ีเหมาะสม งานแผนและพัฒนาคุณภาพพิจารณาทบทวนภาระงานขีด
ความสามารถทักษะ สมรรถนะและอัตราก าลังท่ีเหมาะสม เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ พิจารณาอนุมัติขอจัดสรรอัตราก าลังเพิ่มเติม 
 

การพัฒนาบุคลากร 
สถาบันมีการประเมินความต๎องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร (Training Need) ท้ัง

สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยในปีงบประมาณ 2558 สถาบันได๎มีการน ารํองจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (IDP) โดยการน าข๎อควรพัฒนาจากการประเมินผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมิน
สมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนมาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) และส ารวจความ
ต๎องการในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร โดยจัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นตํอการปฏิบัติงาน 
เพื่อตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ที่สถาบันก าหนด และน ามาจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 

สถาบันสํงเสริมให๎บุคลากรพัฒนาศักยภาพและพัฒนาตนเองในทุกสายงานและทุกต าแหนํง
เพื่อใหเ๎กิดความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ โดยสนับสนุนให๎เข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน ท้ังใน
ประเทศและตํางประเทศ ซึ่งการไปพัฒนาเพิ่มพูนความรู๎และประสบการณ์ตามวิชาชีพภายนอกสถาบัน 
จะต๎องเสนอและจัดสํงเรื่องไปยัง ผ๎ูบังคับบัญชาตามล าดับช้ัน จนถึงผ๎ูมีอ านาจลงนามอนุมัติ โดย 
งานทรัพยากรบุคคลจะด าเนินการเสนอและจัดสํงเรื่องไปยังหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องตํอไป ท้ังนี้การสนับสนุน
และสํงเสริมให๎บุคลากรไปพัฒนาความรู๎และศักยภาพ สถาบันจะกระท าโดยการพิจารณาเสนอช่ือผ๎ูมี
คุณสมบัติเหมาะสม หรือบุคลากรเป็นผ๎ูพิจารณาหัวข๎อท่ีตนเองสนใจเข๎ารํวมพัฒนาและเพิ่มพูนความรู๎ 
นอกจากนี้ สถาบันยังสนับสนุนให๎บุคลากรลาศึกษาตํอในสาขาวิชาท่ีตรงกับต าแหนํงงานท่ีปฏิบัติ และ
สํงเสริมให๎บุคลากรขอความก๎าวหน๎าในสายอาชีพ ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 สถาบันมีคณาจารย์ท่ีเสนอผลงาน
เพื่อขอต าแหนํงท่ีสูงขึ้น จ านวน 3 ราย 

งานทรัพยากรบุคคล ได๎ด าเนินการจัดโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ีก าหนดไว๎ โดยแตํงต้ัง
คณะท างานฝุายตํางๆ ซึ่งเป็นตัวแทนของแตํละงานภายใต๎สถาบันให๎ครอบคลุมท้ังสายวิชาการและ 
สายสนับสนุน เพื่อรํวมกันด าเนินโครงการตามแผนพัฒนาบุคลากรให๎บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์                 
ซึ่งโครงการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี พ.ศ. 2558 ท่ีงานทรัพยากรบุคคลรํวมกันด าเนินการกับคณะท างาน
ฝุายตํางๆ ได๎แกํ โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร โครงการสํงเสริมให๎บุคลากรมี ความก๎าวหน๎า                         
ในสายอาชีพ และโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 สถาบันสํงบุคลากร
เข๎ารํวมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา และดูงานท้ังในประเทศและตํางประเทศ ดังแสดงในตารางตํอไปนี้ 
 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



ตารางที่ 17  การพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ าแนกตามประเภทบุคลากร 

จากตารางดังกลําว สรุปข๎อมูลจ านวนบุคลากรท่ีเข๎าพัฒนาตามแผน และจ านวนบุคลากรท่ีได๎รับการพัฒนา
จริงตามแผนดังนี้ 
            สายวิชาการ  
 - คณาจารย์ประจ า  13 คน ได๎รับการพัฒนา 12 คน คิดเป็นร๎อยละ 92.31 
 - กลํุมวิชาชีพเฉพาะ  2 คน ได๎รับการพัฒนา   2 คน คิดเป็นร๎อยละ 100 
            สายสนับสนุน 
 - ท้ังปีบุคลากรได๎รับการพัฒนาจริง คิดเป็นร๎อยละ 76.51 
สวัสดิการ 

คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได๎มีการส ารวจความ
คิดเห็นและความต๎องการของบุคลากรด๎านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตํางๆ เพื่อน ามาจัดล าดับ
ความส าคัญและจัดสวัสดิการให๎เหมาะสมกับบุคลากรทุกประเภท ผํานโครงการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (Study of the 
Factors Affecting Employee Engagement of NICFD) 

โดยใช๎แบบสอบถามปัจจัยเกี่ยวกับการสร๎างความผูกพันองค์กร เป็นเครื่องมือท่ีใช๎ในการวิจัย 
โดยเก็บข๎อมูลจากกลํุมตัวอยํางท่ีใช๎ในการวิจัย บุคลากรสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
จ านวน 52 คน  แบบสอบถามมีข๎อค าถามเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของสถาบัน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลตํอความผูกพันตํอองค์กรด๎านงานสวัสดิการของสถาบัน ผลการตอบแบบสอบถาม
พบวํา บุคลากรสถาบันท่ีเคยใช๎สวัสดิการภายในของสถาบันมีความพึงพอใจสวัสดิการทุกประเภทอยูํใน
ระดับมาก และเมื่อจ าแนกตามประเภท พบวํา มีความพึงพอใจสวัสดิการประเภทเงินสนับสนุนการแขํงขัน
กีฬาและขบวนพาเหรดมากท่ีสุด มีคําเฉล่ียเทํากับ 2.52 อยูํในระดับมาก รองลงมาเป็นสวัสดิการประเภท 
เงินชํวยเหลือการคลอดบุตรบุคลากร มีคําเฉล่ียเทํากับ 2.50 อยูํในระดับมาก สวัสดิการประเภท เงิน
ชํวยเหลืองานศพ พร๎อมพวงหรีด บุคลากร/ญาติสายตรง มีคําเฉล่ียเทํากับ 2.38 อยํูในระดับมาก สวัสดิการ
ประเภทการให๎เงินกู๎ยืมดอกเบี้ยต่ า มีคําเฉล่ียเทํากับ 2.32 อยูํในระดับมาก ตามล าดับ และสวัสดิการ
ประเภทท่ีบุคลากรมีความพึงพอใจน๎อยท่ีสุดคือ เงินชํวยเหลือการเยี่ยมไข๎ บุคลากร/ญาติสายตรง เทํากับ 
2.24 อยูใํนระดับมาก สํวนบุคลากรสถาบันที่ไมํเคยใช๎สวัสดิการภายในของสถาบันได๎ให๎ข๎อเสนอแนะในการ 

ข๎อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ประเภทบุคลากร 

จ านวนบุคลากรที่เข้า

พัฒนาตามแผน 
 (คน) 

จ านวนบุคลากร 

ที่ได้รับการพัฒนาจริง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

สายวิชาการ      

      - คณาจารย์ประจ า   13 12 92.31 

      - กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ   2 2 100 

สายสนับสนุน 

      - รอบครึ่งปีแรก 79 58 73.42 

      - รอบครึ่งปีหลัง 98 78 79.59 

ข๎อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 58 



5) ขอเส้ือแบบฟอร์มในแตํละวัน ขอท าบัตรสวัสดิการการออกก าลังกาย ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอชุดยูนิฟอร์มพิธีการออกงานภายนอกและภายในสถาบัน  
6) ดูแลหรือลดคําใช๎จํายในการเสียคําเทอมบุตรหลานของเจ๎าหน๎าท่ี ในกรณีท่ีมีหลานควรจะน ามา
พิจารณาได๎บ๎างไมํมากก็น๎อย ขอบัตรสมาชิกส าหรับออกก าลังกาย ณ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล 7) แจกเส้ือส าหรับใสํปฏิบัติงาน เพิ่มอาหารกลางวันอีก 1 วัน ในวันศุกร์  
ซึ่งคณะกรรมการสวัสดิการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวได๎น าข๎อเสนอแนะดังกลําวมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ดังนี้  
 1. จัดท าประกาศคณะกรรมการสวัสดิการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสวัสดิการของสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว พ.ศ. 2558 
 2. รับข๎อเสนอแนะ ข๎อ 4) – 7) ไว๎พิจารณา แตํขอชะลอการด าเนินงานไว๎กํอน และเมื่อน า
กลับมาพิจารณาแตํละครั้ง ให๎น าผลการด าเนินงานของกองทุนสวัสดิการสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัวมาประกอบการพิจารณา 
 นอกจากนี้ ยังมีการหารายได๎เข๎าสมทบกองทุนสวัสดิการสถาบัน โดยการจัดท าเส้ือโปโล 
ออกจ าหนําย นอกเหนือจากเงินรับบริจาค 

กองทุนสวัสดิการสถาบันเล็งเห็นความส าคัญด๎านสุขภาพของบุคลากร จึงจัดให๎มีการตรวจ
สุขภาพประจ าปีข้ึนอยํางตํอเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยมุํงเน๎นสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพและเป็นท่ียอมรับ
มาให๎บริการ รวมถึงด าเนินการจัดกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหมํและกีฬาสานสามัคคีข้ึนทุกปีเพื่อสร๎าง ขวัญ 
และก าลังใจให๎กับบุคลากร สร๎างความสามัคคี และเช่ือมความสัมพันธ์ระหวํางคณาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษาของสถาบัน 

 
กิจกรรมสัมพันธ์ของบุคลากร (กีฬา) 

นอกจากกิจกรรมสังสรรค์วันปีใหมํและกีฬาสานสามัคคีแล๎ว กองทุนสวัสดิการสถาบันยังจัดให๎มี
เงินสนับสนุนการแขํงขันกีฬาให๎กับบุคลากรในการแขํงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปี หรือ 
“มหิดลเกมส์” อีกท้ังยังสํงเสริมให๎บุคลากรเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยเข๎ารํวมการแขํงขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นประจ าทุกปี  

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 



บุคลากรได้รับการเชิดชูเกยีรติ 
บุคลากรของสถาบันได๎รับคัดเลือกให๎เข๎ารับรางวัลเชิดชูเกียรติจากหนํวยงานตํางๆ ท้ังภายใน

และภายนอกสถาบัน ดังนี้  

ตารางที่ 18  รายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจ าปี พ.ศ. 2558 

ประเภทรางวัล ผู้มอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัล 

ระดับสถาบัน 

รางวัลแม่ดี - บุคลากรเด่น สถาบันแหํงชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว 

นางสายสุนีย์  เบ็ญจโภคี 

MU Brand Ambassador 

- M = Mastery 
- A = Altruism 

- H = Harmony 

- I  = Integrity 
- D = Determination 

- O = Originality 
- L = Leadership 

สถาบันแหํงชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว 

  

-รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี 
-น.ส.สัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ 

-ดร.นุชนาฎ รักษี 

-น.ส.ชัชชนัน เทพพานิช 
-อ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 

-อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ 
-นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 

ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

        พิธมีอบรางวัล “แมํดี – บุคลากรเดํนของสถาบัน
แหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” ประจ าปี 

พ.ศ. 2558 ณ สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 2558 

        พิธีมอบรางวัล “MU Brand Ambassador” 
ประจ าปี  พ.ศ. 2558 เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2558  

ณ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อ
วันท่ี 2 ตุลาคม 2558 ณ สถาบันแหํงชาติเพื่อการ

พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 



ด้านพัฒนาคุณภาพ 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ด้านการบริหารจัดการความเส่ียง 
ด๎านการบริหารจัดการความเส่ียง สถาบันได๎ด าเนินการเป็นประจ าทุกปีตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด มีการวิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นได๎ในรอบปีและสํงผลกระทบตํอสถาบันใน
ด๎านตํางๆ โดยวิเคราะห์ตามกลยุทธ์ของสถาบัน เพื่อวางแผนและบริหารจัดการตามแนวทางท่ีวางไว๎ และ
ในปีนี้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพได๎จัดอบรมการจัดท ารายงานความเส่ียงให๎กับงานตํางๆ เพื่อทบทวน
และสร๎างความเข๎าใจเกณฑ์ความเส่ียงรํวมกัน 

หลังจากการวิเคราะห์ความเส่ียงของสถาบันแล๎ว พบวํามีท้ังหมด 29 เหตุการณ์ความเส่ียง             
ดังตารางตํอไปนี้ 

1 

6 
5 

1 

4 

1 

1 

1 

1 

1 1 
2 

1 

1 

1 1 

สงูมาก 

สงู 

ปานกลาง 

ต า่ 

รวม 29 เหตกุารณ์ 

และหลังจากนี้จะด าเนินการวิเคราะห์ตามแนวทาง Root Cause Analysis เพื่อแก๎ไขต๎นเหตุของ
เหตุการณ์ความเส่ียง 

แผนภาพที่ 16  จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยงแยกตามงาน  



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ภาพการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้(KM) 

            งานแผนและพัฒนาคุณภาพได๎จัดท าโครงการการจัดการความรู๎ภายในสถาบันแหํงชาติ เพื่อ           
การพัฒนาเด็กและครอบครัว (CFKM) ประจ าปีงบประมาณ 2558 เพื่อให๎บรรลุตามเปูาประสงค์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) โดยเชิญ
บุคลากรทุกงานเข๎ารํวมเตรียมกระบวนการจัดการแลกเปล่ียนเรียนรู๎และหารือกระบวนการท างานตาม
เกณฑ์ EdPEx  

การจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 



ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

พัฒนานโยบายและแผนการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศของสถาบัน ให้สอดคล้องกับนโยบาย

ของมหาวิทยาลัย พร้อมสื่อสารไปยังหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างทั่วถึง 

กลยุทธ์ที่ 1  

ก าหนดนโยบายในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ใน
การบริหารจัดการ การด าเนินงานด๎านตํางๆ ของสถาบันเพ่ือลด

ข้ันตอนการท างาน เพ่ือประหยัดทรัพยากร และงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการ
บริหารจัดการและการปฏิบัติงานของสถาบัน 

กลยุทธ์ที่ 1  

สร๎าง/จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เ ข๎ามาใช๎ ในการ
ปฏิบัติงานของสถาบัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรเพื่อให้
สามารถพัฒนาและใช้งาน IT อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1  

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรของสถาบันเพ่ือให๎สามารถพัฒนา
และใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 2 

 พัฒนาความรู๎ ความสามารถของบุคลากรสถาบันเพ่ือให๎สามารถ
พัฒนาและใช๎งานเทคโนโลยีสารสนเทศอยํางมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 3  
พัฒนาบุคลากรผู๎แทนหนํวยงานในการพัฒนางานด๎านเทคโนโลยี

สารสนเทศ CF-IT-CoPs 

กลยุทธ์ที่ 4 
 ประสานความรํวมมือระหวําง เครือขํายผู๎ปฏิบั ติงานด๎าน

เทคโนโลยีสารสนเทศสํวนงาน เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ และขอ
ค าปรึกษาด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ MU-CoPs 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะชํวยในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการของสถาบัน 

เพื่อชํวยให๎การด าเนินงานเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สถาบันได๎มีการพัฒนางานด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศอยํางตํอเนื่อง ซึ่งมียุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดังตํอไปนี้ 



ปีงบประมาณ 2558 สถาบันมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข๎ามาใช๎ในการด าเนินงาน
ของสถาบัน โดยการพัฒนาระบบการจองห๎องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของงานบริหารทั่วไป และระบบ PR 
service ของงานส่ือสารองค์กร ท้ังสองระบบนี้เป็นสํวนหนึ่งของระบบ MU-SIS ของมหาวิทยาลัย 

ระบบการจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการห้องประชุมภายในสถาบัน ของงานบริหารทั่วไป 

ระบบ PR service 
ส าหรับบันทึกข้อมูลการขอใช้บริการด้านประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ของงานส่ือสารองค์กร 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

PR Service 

จองหอ้งประชุม 



นอกจากนี้ สถาบันได๎จัดท าแผนการด าเนินงานโครงการพัฒนา
ระบบส านักงานอัตโนมัติ สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว (NICFD e-Office) ข้ึน โดยการน าเทคโนโลยีระบบ
คอมพิวเตอร์และการท างานผํานระบบเครือขํายอินเตอร์เน็ต และ
อินทราเน็ตเข๎ามาชํวยให๎การปฏิบัติงาน เพื่อลดขั้นตอนและเวลาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการเพิ่มชํองทางในการติดตํอ ส่ือสาร         
การรับรู๎ขําวสารท่ีสะดวกและรวดเร็วท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
และท่ีส าคัญเป็นการลดงบประมาณจ านวนมากท่ีต๎องสูญเสียไปกับ
ทรัพยากรกระดาษและหมึกพิมพ์  โดยสถาบันได๎น าผลการศึกษาจาก
โครงการ R2R : e-meeting  เรื่อง “การศึกษาการพัฒนาระบบการ
ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting)” โดยน า Google App for 
Education @ MAHIDOL  มาเป็นเครื่องมือในการจัดประชุมแบบ         
e-meeting และมีการน า Tablet เข๎ามาใช๎ในการประชุมคณะกรรมการ
ชุดตํางๆ ของสถาบัน 

ตารางที่ 19  ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                ของสถาบัน ปี 2556 – 2558 

การให้บริการด้านต่างๆ 
คะแนนความพึงพอใจ 

2556 2557 2558 

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.25 4.37 4.55 

2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 3.70 4.55 4.66 

3. การพัฒนาเว็บไซต์ 3.94 4.44 4.49 

4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.50 4.43 4.76 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด๎าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาเว็บไซต์ 

การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 

การให๎บริการด๎านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

แผนภาพที่ 17  ความพึงพอใจของบุคลากรในการใช้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                   ของสถาบัน ปี 2556 – 2558 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ด้านสื่อสารองค์กร 

การประชาสัมพันธ์ของสถาบัน  
การด าเนินงานทางด๎านการประชาสัมพันธ์ได๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง โดยด าเนินการตามแผน

ยุทธศาสตร์ ง าน ส่ือสารอง ค์กร  ซึ่ งมีพันธกิ จในการเผยแพรํสาระความรู๎  ให๎ข๎ อมูลขํ าวสาร  
ผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร๎างภาพลักษณ์ท่ีดีให๎กับสถาบัน รวมท้ังเตรียมความความพร๎อมใน
การด าเนินงานระดับนานาชาติ เป็นการด าเนินงานเชิงรุกท่ีมุํงเปูาหมายในการสนับสนุนพันธกิจของ
สถาบัน โดยมีการด าเนินงานส่ือสารหลากหลายชํองทาง ดังนี้  

การน าเสนอข๎อมูลขําวสารของสถาบันสํูสังคม ผํานส่ือมวลชนในประเด็นเด็ก เยาวชนและ 
ครอบครัว มีการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน ในปีงบประมาณ 2558 มีขําวท่ีน าเสนอผํานส่ือส่ิงพิมพ์
ประเภทหนังสือพิมพ์จ านวน 162 ขําว คิดเป็นมูลคําส่ือโดยประมาณ 8.1 ล๎านบาท 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การจัดงานแถลงข่าว 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวเป็นหนํวยงานหลักใน

การจัดงานแถลงขําวการจัดงานวันเด็กแหํงชาติประจ าปี 2558 ในวันพุธท่ี 7 มกราคม 2558 ซึ่งได๎จัดข้ึน
เป็นประจ าทุกปีโดยมีหนํวยงานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังส้ินกวํา 21 หนํวยงาน โดยใน
ปีนี้ แถลงขําวในหัวข๎อ “ปฏิรูปอยํางไร ให๎ค๎ุมคํากับคุณภาพพลเมืองเด็ก Gen Alpha” และรายละเอียด
เกี่ยวกับงานวันเด็ก “เด็กไทย...ปัญญาของแผํนดิน” ปีท่ี 3 

สถาบันยังได๎เป็นแกนหลักในการจัดงานแถลงขําวสนับสนุนรําง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
ฉบับใหมํรํวมกับเครือขํายด๎านเด็ก เยาวชน และครอบครัว 8 หนํวยงาน เมื่อวันท่ี 19  กุมภาพันธ์  2558  
เพื่อเรํงรัดออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อปกปูองเด็กจากบุหรี่ และพร๎อมกันนี้ขอเชิญ
ชวนพํอแมํรํวมกันปกปูองบุตรหลานด๎วยการสนับสนุนกฎหมายฉบับนี้ 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การน าเสนอบทความสาระความรู๎ และBanner ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข๎อมูลขําวสารในประเด็น
เด็กเยาวชน ครอบครัว ผํานทางส่ือออนไลน์ ดังนี้ 

 เว็บไซต์สถาบัน www.cf.mahidol.ac.th  
 เ ว็ บ ไ ซ ต์ ง า น ค ลิ นิ ก เ ด็ ก แ ล ะ วั ย รุํ น  www.cf.mahidol.ac.th/ floortime 

www.mahidolclinic.com 
 เว็บไซต์ระบบการประเมินรายการโทรทัศน์ www.me.in.th สถาบันจัดท าระบบ

รํวมกับสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานกองทุก
สนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.)  และบริษัท ทรัยคาสท์ จ ากัด 

 ประชาสัมพันธ์ผํานทาง facebook : cfwww@facebook.com ,YouTube     
ของสถาบัน 

 ประชาสัมพันธ์ผํานทางเว็บไซต์เครือขํายด๎านเด็กเยาวชนและครอบครัว  อาทิเช่น 
เว็บไซต์ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร๎างเสริมสุขภาพ (สสส.) ,เว็บไซต์กรม
ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์คณะตํางๆภายในมหาวิทยาลัย เป็นต๎น 

 เว็บไซต์ความรู๎ เพื่อชีวิตออนไลน์ www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th  
รํวมกับหนํวยงานอื่น ได๎แกํ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แหํงประเทศ
ไทยโดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การจัดท ารายการวิทยุ “ที่นี่.....หาวิทยาลัยมหิดล”  
ออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 17.10 น. – 18.00 น. 
สถานีวิทยุกระจายเสียงแหํงประเทศไทย คล่ืน AM 
819 Khz 

การถ่ายทอดสดและเทปบันทึกภาพ 
มีการถํายทอดสดและเทปบันทึกภาพกิจกรรม
ของสถาบันผํานรายการ IP-TV เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชาสัมพันธ์ผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆของสถาบัน อาทิเชํน กิจกรรมนิทานสถาบันเด็ก
สานรัก  กิจกรรมวันเด็กแหํงชาติ กิจกรรมวันครอบครัวและวันผ๎ูสูงอายุ กิจกรรมวันพํอแหํงชาติ กิจกรรม
วันแมํแหํงชาติ เป็นต๎น  



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก อาทิเชํน สถาบันรํวมกับคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันทันตสาธารณสุขแหํงชาติ ประจ าปี 2558 ให๎บริการตรวจสุขภาพชํองปากฟรี
แกํประชาชนท่ัวไป และกิจกรรมมหิดลวันแมํ โดยรํวมจัดนิทรรศการและเป็นกรรมการในการมอบรางวัล
แมํส๎ูชีวิตเป็นประจ าทุกปี  

การจัดท าจดหมายข่าวสาระความรู้ เพื่อเด็ก เยาวชนและครอบครัว  มีการเผยแพรํราย       
2 เดือน โดยในปีงบประมาณ 2558 มีการปรับปรุงเนื้อหาภายในเลํมให๎มีความทันสมัย ทันตํอเหตุการณ์
มากยิ่งขึ้น และจัดพิมพ์ในรูปแบบส่ีสี พร๎อมท้ังเผยแพรํในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร๎างความนําสนใจให๎กับ
ผ๎ูอําน 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

การออกแบบสัญลักษณ์สถาบัน 
เป็นภาพการ์ตูนเด็กผ๎ูหญิง ผ๎ูชายแตํงกายชุด
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการเผยแพรํ
ให๎งานตํางๆ น าไปใช๎ในการออกแบบงานตํางๆ 
เพื่อสร๎างอัตลักษณ์ให๎กับสถาบัน อาทิเชํน การ
จัดท างาน ส่ิงพิมพ์  นามบัตร ปกหนั ง สือ                
แ บ ค ด ร อ ป  ปู า ย ไ ว นิ ล  ปู า ย บ อ ก ท า ง                  
ปูายประกาศ สต๊ิกเกอร์ และพิมพ์บนผ๎ากัน
เป้ือน พิมพ์บนกระเป๋าผ๎า เป็นต๎น 

สัญลักษณ์สถาบัน  

การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให๎กลํุมเปูาหมายของสถาบันได๎รับ
ขําวสารผํานทางการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ปูายต๎อนรับ แผํนพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ตํางๆ 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

สถ าบั น มี ก า ร ติ ด ต าม ผล ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ โดยรายงานผลการด าเนินงาน
หลังเสร็จส้ินกิจกรรม/โครงการตํางๆ และมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการประเมินออนไลน์เพื่อวัดผล
เกี่ยวกับการบริการด๎านงานส่ือสารองค์กร และ
แบบประเมินการรับข๎อมูลขําวสาร และความพึง
พอใจงานด๎านการประชาสัมพันธ์  สถาบัน
แหํงชาติ เพื่ อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนั้นยังก าหนดให๎มีการรายงาน
ความคืบหน๎าการประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ 
ต้ังแตํเริ่มต๎นโครงการไปจนถึงการประชุมสรุป
งาน โดยน าข๎อเสนอแนะตํางๆ และผลการ
ประเมินความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน เพื่อให๎การประชาสัมพันธ์ผลงานตาม
พั น ธ์ กิ จ ข อ ง ส ถ า บั น มี สํ ว น ส นั บ ส นุ น ใ ห๎
มหาวิทยาลัยมุํงสํูความเป็นเลิศ 

 



3.5 พันธกิจด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ    
     สิ่งแวดล้อม 

สถาบันได๎ให๎ความส าคัญ สํงเสริม สนับสนุน กิจกรรมด๎านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
โดยจัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีมุํงเน๎น สํงเสริม พัฒนาการเรียนรู๎ด๎านตํางๆ ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนสํงเสริม
สัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัวและชุมชน ท้ังนี้สถาบันได๎จัดกิจกรรมตํางๆ ท่ีหลากหลาย และสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของทุกคนในครอบครัว จ านวนท้ังส้ิน 18 กิจกรรม และได๎รํวมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดล
จัดอีก 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีถือวําเป็นกิจกรรมท่ีโดดเดํนของสถาบัน คือ 

2. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2557 
เ นื่ อ ง ใ น วั น เ ฉ ลิ ม พ ร ะ ช น ม พ ร ร ษ า

พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 5 ธันวาคม 2557 
สถาบันแหํงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได๎จัดกิจกรรมวันพํอแหํงชาติขึ้น
เป็นประจ า ซึ่งในปี 2557 สถาบันจัดกิจกรรมขึ้น เมื่อ
วันท่ี 4 ธันวาคม 2557 โดยจัดเป็นครั้งท่ี 16 และในปีนี้
จัดงานในหัวข๎อ “พํอ คือ ผ๎ูสร๎างปัญญาของแผํนดิน” 
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแดํพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวภูมิพลอดุลยเดช เชิดชูบทบาทของพํอท่ีทํุมเท
อบรมเล้ียงดูลูกให๎เป็นคนดี สํงเสริมด๎านการศึกษาแกํ
ลูก และสํงเสริมให๎เด็กได๎แสดงความกตัญญูกตเวที 
ระลึกถึงพระคุณของพํอ  เป็นการร๎อยดวงใจบุคลากรใน
การรํวมมือรํวมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีตํอสถาบันพระมหากษัตริย์ ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
มีระดับความพึงพอใจ คิดเป็น 4.68 ตํอ 5 คะแนน 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

1. วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา
สถาบัน ประจ าปี พ.ศ.2557 
วันท่ี 2 ของเดือนตุลาคม เป็นวันครบรอบวันคล๎าย
วันสถาปนาของสถาบัน  ซึ่ ง ในปี พ .ศ. 2557 
สถาบันมีอายุครบ 17 ปี และจัดเป็นครั้ง ท่ี 16 
กิจกรรมท่ีจัดขึ้นประกอบด๎วย การท าบุญเล้ียงพระ          
เพื่อความเป็นสิริมงคลแกํสถาบันและบุคลากร 
รวมท้ังท าบุญให๎กับเจ๎าหน๎าท่ีท่ีได๎ลํวงลับไปแล๎ว 
และผ๎ูรํวมงานมีความพึงพอใจคิดเป็น 3.58 ตํอ      
5 คะแนน 



3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
เนื่ อ งจาก วั น เ สาร์ ท่ี  2  ขอ ง เ ดือน

มกราคมของทุกปีนั้น ถูกก าหนดให๎เป็น “วันเด็ก
แหํงชาติ” สถาบันได๎จัดงานวันเด็กข้ึนเป็นประจ า
ทุกปีโดยจัดเป็นครั้งท่ี 16 และในปีนี้จัดงานใน
หัวข๎อ “เด็กไทย ปัญญาของแผํนดิน” เพื่อสํงเสริม
พัฒนาการในทุกๆ ด๎านสํงเสริมให๎เด็กและเยาวชน
มีความกล๎าแสดงออก ตระหนักในหน๎าท่ีของ
ตนเองและมีความรับผิดชอบตํอสังคม ในการจัด
งานได๎รับความรํวมมือเป็นอยํางดีจากหนํวยงาน
ตํางๆ ภายในมหาวิทยาลัย ภาคีเครือขําย รวมท้ัง
หนํวยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน
โดยรอบ ผ๎ูเข๎ ารํวมกิจกรรมมีความพึงพอใจ      
คิดเป็น 4.15 ตํอ 5 คะแนน 

4. กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว  ประจ าปี   
   พ.ศ. 2558 
 เนื่ อง ใน โอกาสวันสงกรานต์ วั น
ผ๎ูสูงอายุและวันครอบครัว ในเดือนเมษายนของทุกปี 
สถาบันได๎จัดงานวันผ๎ูสูงอายุและวันครอบครัวขึ้นเป็น
ประจ า ซึ่งในปี พ.ศ. 2558 สถาบันได๎จัดกิจกรรมขึ้น 
เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2558  โดยจัดเป็นครั้งท่ี 18 และ
ในปีนี้จัดงานในหัวข๎อ “ครอบครัวสามวัย สืบทอดวิถี
ไทย สานสายใยสํูสากล” เพื่อเป็นการเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหวํางสมาชิกในครอบครัว และ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของคนไทย 
ให๎สืบตํอไป ซึ่งได๎รับความรํวมมือจากหนํวยงานตํางๆ 
ในอ าเภอพุทธมณฑล เชํน โรงพยาบาลพุทธมณฑล 
โรงพยาบาลสํง เสริ ม สุขภาพต าบลบ๎ านสาลวัน 
โ ร งพยาบาล สํ ง เ สริ ม สุขภาพต าบลวั ด สุ ว ร รณ 
โ ร งพยาบาล สํ ง เ สริ ม สุ ขภาพต าบลมหาสวั ส ด์ิ 
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลคลองโยง 1 และ 2 
ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรมมีระดับความพึงพอใจคิดเป็น 3.82 
ตํอ 5 คะแนน 
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5. กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
เนื่องด๎วยวันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวัน

เฉ ลิมพระชนมพรรษาสมเ ด็จพระนาง เ จ๎ า
พระบรมราชินีนาถ สถาบันจึงได๎จัดงานวันแมํ
แหํงชาติ ข้ึนเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2558 โดย
จัดเป็นครั้งท่ี 16 และในปีนี้จัดงานในหัวข๎อ “แมํ 
คือ ผ๎ูสร๎างปัญญาของแผํนดิน” ปีท่ี 3 เพื่อเป็น
การเฉลิมพระเกียร ติแดํสมเด็จพระนาง เจ๎า
พระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแมํท่ีทํุมเท
อบรมเล้ียงดูลูกให๎เป็นคนดีและสํงเสริมด๎าน
การศึกษาแกํลูก และสํงเสริมให๎เด็กได๎แสดงความ
กตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณของแมํ เป็นการ
ร๎อยดวงใจบุคลากรในการรํวมมือรํวมใจจัด
กิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันพระมหากษัตริย์ โดยโรงเรียนวัดสาลวันได๎
จัดการแสดงรํวม จ านวน 1 ชุด ผ๎ูเข๎ารํวมกิจกรรม
มีระ ดับความพึ งพอใจ คิดเป็น 4 .53 ตํอ 5 
คะแนน 

กิจกรรม 
ปี 2557 ปี 2558 
คําคาดหวัง
(3.80 : 5) 

คําคาดหวัง
(3.85 : 5) 

1. กิจกรรมท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา 3.98 3.58 

2. งานวันพ่อแห่งชาติ 4.63 4.68 

3. วันเด็กแห่งชาติ 4.05 4.15 

4. งานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว 4.47 3.82 

5. งานวันแม่แห่งชาติ 4.48 4.53 
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ตารางที่ 19 ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ปี 2557 – 2558 
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ในอีก 3 ปีถัดไป (พ.ศ. 2559 - 2561) สถาบันจะมุํงสํู “ สถาบันสหวิทยาการช้ันน าระดับอาเซียน
ด๎านการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัว ภายในปี 2561” ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์             
ของสถาบัน ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1. พันธกิจด้านวิจัย 
มีแผนการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อสร๎างความเป็นเลิศในการ

วิจัยและวิชาการเชิงสหวิทยาการ โดยมีแนวทางด าเนินโครงการสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย โครงการ
สนับสนุนการเข๎ารํวมน าเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการระดับนานาชาติ โครงการพัฒนางานประจ าสํู
งานวิ จัย (R2R) การประชาสัมพันธ์ รายช่ือวารสารตีพิมพ์  การเป็นศูนย์ เครื่องมือกลางงานวิ จัย               
จัดประชุมวิชาการสถาบัน การจัด Happy Research: กิจกรรมเลําสํูกันฟังรํวมแลกเปล่ียนงานวิจัยและ
สร๎างแรงบันดาลใจ การประชาสัมพันธ์ข๎อมูลทุนจากแหลํงตํางๆ เป็นระยะ การจัดโครงการสนับสนุนการ
ผลิตผลงานวิจัยของนักวิจัยรุํนใหมํ และต้ังคณะกรรมการวิจัยสถาบัน  
 

2. พันธกิจด้านการศึกษา 
ในปี พ.ศ. 2559-2560 งานสนับสนุนการศึกษามีแผนการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร

ปริญญาโท นานาชาติ หลักสูตรปริญญาเอก ต าราพัฒนาการมนุษย์ ต าราพัฒนาการวัยรุํน และ
วารสารวิชาการด๎านการพัฒนามนุษย์ และมีแผนด าเนินการประสานงานและพัฒนาความรํวมมือในเชิง
วิชาการกับภาคีเครือขํายในระดับอาเซียน รวมถึงการประสานงานภาคีเครือขํายกับกลํุมศิษย์เกําเพื่อสร๎าง
เครือขํายทางสังคม   

 
3. พันธกิจด้านบริการวิชาการ 

 3.1 งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 
 มีแนวทางในการด าเนินงานด๎านคลินิกพัฒนาการเด็ก หลักสูตรการสํงเสริมเด็ก

พัฒนาการลําช๎า เด็กพิเศษอยํางเป็นองค์รวม โดยมีทิศทางในอนาคต จากการเปิดคลินิกพัฒนาการเด็ก คือ 
แพทย์ นักวิชาชีพ บุคลากรสาธารณาสุข ท่ัวท้ังประเทศจะได๎รับความรู๎และฝึกทักษะการสํงเสริมเด็ก
พัฒนาการลําช๎า เด็กพิเศษ และมีการสร๎างเครือขํายการตํอยอดองค์ความรู๎ของกลํุมบุคลากรสาธารณสุขท่ี
ท างานด๎านเด็กพัฒนาการลําช๎า เด็กพิเศษ ของประเทศไทย รวมท้ังการพัฒนาชํองทางในการเผยแพรํ
ความรู๎และการประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมสํูสังคม 

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการด าเนินงาน ในระยะถัดไป 
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3.2 คลินิกวัยทีน 
ในปี 2559 คลินิกวัยทีนมีแผนจัดการอบรมส าหรับผ๎ูเข๎าอบรมใหมํ กลํุมละ 1 รุํน 

และ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและรักษาเครือขํายส าหรับผ๎ูท่ีผํานการอบรมแล๎วอยํางตํอเนื่องปีละ 6 ครั้ง 
เพื่อให๎บุคลากรและนักศึกษาท่ีมารับการอบรม ตระหนักถึงความส าคัญมีทัศนคติท่ีเห็นคุณคําของการดูแล
ชํวยเหลือกันในเบื้องต๎นในสถานศึกษาของตน รู๎แนวทางในการประเมินและสํงตํอผ๎ูสมควรได๎รับการดูแล
โดยผ๎ูเช่ียวชาญในด๎านการตรวจและบ าบัดรักษา รวมท้ังมีหนํวยบริการท่ีสามารถเข๎าถึงได๎งําย คอยรับการ
สํงตํอและเป็นท่ีปรึกษาให๎กับบุคลากรและนักศึกษาท่ีเป็นเครือขํายการดูแลสุขภาพนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

3.3 ระบบพ่ีเลี้ยงที่ปรึกษาของเด็กในชุมชนด้วยจิตวิทยาเชิงบวก 
โครงการจัดต้ังหนํวยสนับสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและระบบพี่เล้ียงท่ีปรึกษาของ

เด็กในชุมชน มีทิศทางในอนาคตท่ีต๎องการพัฒนาศักยภาพท้ังแกนน านักพัฒนาการมนุษย์ ท๎องถิ่น              
แกนน าพี่เล้ียงท่ีปรึกษา กลํุมนักศึกษา รวมท้ังเจ๎าหน๎าท่ีหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวข๎อง โดยมุํงหวังท่ีจะสร๎างกลไก
การมีสํวนรํวมในรูปแบบภาคีเครือขํายคนท างานด๎านเด็ก เยาวชนและครอบครัวท่ียั่งยืน รวมท้ังพัฒนา
กิจกรรมสร๎างสรรค์โดยคนท๎องถ่ินด๎วยทรัพยากรท๎องถ่ินและภูมิปัญญาท๎องถ่ินท่ีเหมาะสมกับเด็กและ
เยาวชน เกิดชุมชนท่ีเข๎มแข็งและเป็นรูปธรรม สามารถท่ีจะเป็นโมเดลในการท่ีจะพัฒนาและขยายผลสํูสังคม 
ชุมชนอื่นๆตํอไป  

 

3.4 ทิศทางการด าเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยในปี 2559 
 

1. ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนตามแนวทางพระราชด าริของ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเล้ียงดูพระราชโอรส พระราชธิดา 

2. บริหารจัดการเพื่อผลักดันศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสํูการประกันคุณภาพ 
ภายนอก ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

3. การบริหารจัดการเพื่อให๎บรรลุพันธกิจการเป็นศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค 
4. การวางแนวทางเพื่อเป็นหนํวยฝึกอบรม เป็นการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ 

            ผ๎ูดูแลเด็ก 
และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีแผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ปฐมวัยต๎นแบบ ดังนี้ 

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการด าเนินงาน ในระยะถัดไป 
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แผนการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ปฐมวัยต้นแบบ 

กิจกรรมการด าเนินงาน ความก้าวหน้า ระยะเวลา 

ทบทวนและวางแผนการด าเนินงานให๎สอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบัน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน
แหํงชาติ 

เม.ย.-พ.ค.58 

ส ารวจความต๎องการจ าเป็นและออกแบบศูนย์เรียนรู๎ปฐมวัยต๎นแบบเพื่อ
รองรับแผนพัฒนาศูนย์เรียนรู๎ปฐมวัยต๎นแบบ และเขียนโครงการตํางๆ 
เพื่อเสนอของบประมาณแผํนดิน ปี 2560 

อยูํระหวําง
ด าเนินการ 

มิ.ย.-พ.ย.58 

พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสมเด็จยํา หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผ๎ู
ท างานด๎านเด็ก และด าเนินการเพื่อให๎หนํวยบริการฝุานการรับรอง
มาตรฐานสากล 

อยูํระหวําง
ด าเนินการ 
 

ต.ค.58-ก.ย.59 

ด าเนินการตามแผนฯ และปรับปรุงพัฒนาระบบตํางๆ ให๎มี
ประสิทธิภาพ 

ต.ค.59-ก.ย.60 
 

ผลลัพธ์ 

Qualified Children 
•  Mindfulness 
• Environmental Idea 
• 21st  Century Skill 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

Lay-Out-Plan 



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 

4. พันธกิจด้านบริหาร 
 โครงการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 

ในปีงบประมาณ 2559  สถาบันจะน า IDP ไปใช๎ในการพัฒนาบุคลากรให๎
ครอบคลุมสายวิชาการ ซึ่งท่ีผํานมาได๎พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนตามแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ร๎อยละ 
76.51 โดยได๎รับการพัฒนาตรงตาม Competency และเปูาหมายของสถาบัน 

 

ประเด็นท้าทายและแนวคิดในการด าเนินงาน ในระยะถัดไป 



  คณะท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปีงบประมาณ 2558  
คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี  และผ๎ูท่ีมีสํวนรํวมในการให๎ข๎อมูลซึ่งท าให๎เกิดรายงาน
ประจ าปี 2558 ส าเร็จลงได๎ด๎วยดี 

ขอขอบคุณ 

คณะท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปี 2558 
1. ผ๎ูอ านวยการ    ท่ีปรึกษา 
2. รองผ๎ูอ านวยการ   ประธานคณะท างาน 
3. รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริหาร      คณะท างาน 
4. รองผ๎ูอ านวยการฝุายบริการวิชาการ     คณะท างาน 
5. รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิจัย      คณะท างาน 
6. รองผ๎ูอ านวยการฝุายวิชาการ      คณะท างาน 
7. ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการด๎านส่ือสารองค์กร     คณะท างาน 
8. ผ๎ูชํวยผ๎ูอ านวยการด๎านพัฒนาคุณภาพ     คณะท างาน 
9. รักษาการเลขานุการสถาบัน      คณะท างาน 
10. หัวหน๎างานแผนและพัฒนาคุณภาพ     คณะท างานและเลขานุการ 
11. นายวรพจน์    ส าราญทรัพย์     คณะท างานและเลขานุการ 
12. นางสาวอุมาพร    เริงรื่น       คณะท างานและผ๎ูชํวยเลขานุการ 

คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 2558 
1. รองผ๎ูอ านวยการ   ประธานคณะท างาน 
2. หัวหน๎างานบริหารท่ัวไป   คณะท างาน 
3. หัวหน๎างานคลังและพัสดุ   คณะท างาน 
4. หัวหน๎างานคลินิกเด็กและวัยรุํน   คณะท างาน 
5. หัวหน๎างานส่ือสารองค์กร   คณะท างาน 
6. รักษาการหัวหน๎าศูนย์วิจัยวิชาการด๎านพัฒนาการมนุษย์    คณะท างาน 
7. รักษาการหัวหน๎างานสนับสนุนการศึกษา  คณะท างาน 
8. รักษาการหัวหน๎างานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ    คณะท างาน 
9. รักษาการหัวหน๎างานสนับสนุนการบริการวิชาการ  คณะท างาน 
10. รักษาการหัวหน๎างานทรัพยากรบุคคลหรือผ๎ูแทน  คณะท างาน 
11. ครูใหญํหรือผ๎ูแทนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  คณะท างาน 
12. หัวหน๎างานแผนและพัฒนาคุณภาพ  คณะท างานและเลขานุการ 
13. นางสาวอุมาพร เริงรื่น  คณะท างานและผ๎ูชํวยเลขานุการ 



http://www.cf.mahidol.ac.th 
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