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ในปี 2561-2562 ท่ีผ่านมาสถาบันฯมีแนวทางในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีต้ังไว้ เพื่อเป็น 
“สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมและ
ความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน” 

สถาบันฯ มุ่งมั่นสร้างงานวิจัยท่ีน าสู่ผลิตภัณฑ์  รูปแบบ
บริการ และนโยบายสาธารณะ สร้างความร่วมมือและระบบ
สารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
แก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ และ
ส่ือสารสาธารณะวงกว้างเพื่อน า สู่ค่านิยมสังคมซึ่ งผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ จะปรากฏในรายงาน
ประจ าปีฉบับนี้ 

ในนามคณะผู้บริหารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน 
ท้ังทีมผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร นักศึกษา และ
ศิษย์เก่า ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนท้ัง
ในประเทศและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ ด้วยดีเสมอมา สถาบันฯ 
จะมุ่ ง มั่ น ในการด า เนิน ง าน ให้ บรร ลุ วิ สัย ทัศน์  เพื่ อ เป็ น 
“สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและความ
ร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว
เพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน” ต่อไป
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สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดลโดยด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯ ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในรอบปี 2561 - 2562 ท่ีผ่านมา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และวาระการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของสังคมโลก ค.ศ. 2030 เพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

สถาบันฯ เน้นการสร้างและขับเคล่ือนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การช้ีน านโยบายและการเปล่ียนแปลงของ
สังคมในการพัฒนาเด็กและครอบครอบในวงกว้างในเวทีสาธาณะและเวทีวิชาการ ในระหว่างปี 2561-2562 
มีงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ท้ังระดับชาตินานาชาติ 31 เรื่อง และได้รับเงินทุนสนับสนุนการวิจัยประมาณ 18,254,753 บาท 
และสถาบันได้ท า MOU ร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส) ในการสนับสนุนทุนวิจัยใน“แผนงานวิจัยการ
ปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี21” สถาบันมีกลุ่ม (Cluster) งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
และคุ้มครองเด็ก เยาวชน ครอบครัว 4 clusters 7 มาตรการวิจัย และมีโครงการภายใต้กลุ่มมาตรการวิจัย จ านวน 
25 โครงการ ดังนี้

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย (Reform in early childhood education and 
care: RECEC) จ านวน 9 โครงการ
1.1 โครงการปฐมวัยสาธิต/อนุบาลสาธิต
1.2 โครงการวิจัยพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline
1.3 โครงการส่งเสริมและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยโดยครูผ่านกิจกรรมการ

เรียนรู้ในห้องเรียน
1.4 โครงการ Landscape Analysis for Early Childhood Care Services to address the 3 : 3 

challenge
1.5 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเด็กและเยาวชนของหน่วยงานต่างๆ เพื่อสร้างนวัตกรรมการ

บริหารจัดการงานเด็กและเยาวชน
1.6 การศึกษาพหุวัฒนธรรม: รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะพหุวัฒนธรรมและความ

สมานฉันท์
1.7 โครงการวิจัยประเมินประสิทธิผลการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF) เด็กปฐมวัยโดยชุมชน 

ของ 18 โรงเรียนในพื้นท่ีจังหวัดระยอง
1.8 โครงการวิจัยเชิงสังเคราะห์เพื่อพัฒนาตัวช้ีวัดส าคัญมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ
1.9 การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน
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Cluster 2 : พัฒนาพื้นที่เรียนรู้แก่เด็กและครอบครัว (Child and Family Space: CFS) จ านวน 3 โครงการ

2.1 โครงการวิจัยงบประมาณภาคกลาง : เมืองนครปฐม พื้นท่ีเด็ก และการพัฒนาเด็กกลุ่มเปราะบาง 
และโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหารเด็กปฐมวัยในพื้นท่ีนครปฐม

2.2 โครงการสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยกับเด็กวัยเรียน
2.3 โครงการเพิ่มพื้นท่ีเรียนรู้ของเด็กในระดับชุมชน

Cluster 3 : วิจัย นวัตกรรม และองค์กรรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว(CCFR: Corporate child and 
family responsibility) จ านวน 4 โครงการ

3.1 โครงการวิจัยครอบครัวอยู่ดีมีสุข รากฐานการพัฒนาเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21
3.2 โครงการวิจัยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
3.3 การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคมและความสามารถการคิดเชิง

บริหารของผู้สูงอายุ
3.4 โครงการเพิ่มพื้นท่ีครอบครัวในองค์กร : ห้องนมแม่และห้องสมุดนิทานของเล่น ห้องดูแลผู้สูงอายุ 

พื้นท่ีครอบครัวสนทนา

Cluster 4 : ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ยั่งยืน (Child’s Brain 
Protection from Unsustainable Economic and Technology Growth: CBPU) 
จ านวน 9 โครงการ
4.1 คลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วย 

โปรแกรมไทย
4.2 โครงการความสัมพันธ์ของการคิดเชิงบริหารและภาวะโรคอ้วนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ในเด็กวัยเรียน
4.3 Identifying the sources of individual difference in working memory capacity and 

improving performance in 4-6 years old children.
4.4 โครงการทีมบูรณาการสุขภาพ การพัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะ 

กลุ่มเด็กยากจนและมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย
4.5 The impact of smartphone and social media on emotional wellbeing
4.6 โครงการวิจัยผลกระทบของส่ือดิจิทัลท่ีมีผลตอ่พัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21
4.7 โครงการ “การผลิตคู่มือการรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ และการใช้ส่ืออย่างสร้างสรรค์ปลอดภัย 

ส าหรับ เด็กและเยาวชน ส าหรับ พ่อแม่ ครู และครอบครัว”
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ยุทธศาสตร์ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้ปฏิบั ติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน
ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

สถาบันฯ พัฒนาปรับเปล่ียนหลักสูตรให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต (lifelong learning) 
และเป็นไปตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษท่ี 21 ปัจจุบันสถาบันฯ 
เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 2 หลักสูตร คือ (1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ 
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) และ (2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 
(โครงการร่วมฯ) และในปีการศึกษา 2562 นี้ จะเปิดรายวิชา “การออกแบบชีวิต” (Life Design) ให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 จากทุกคณะ/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตผ่าน
มุมมองและรูปแบบการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย และสถาบันฯ อยู่ในช่วงยกร่างหลักสูตรปริญญา โท
อีก 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็กโดยจะเปิดรับลงทะเบียนเรียนภายในปีการศึกษา 2563 โดยเน้นกลุ่มผู้เรียนท่ีท างานในพื้นท่ี สามารถ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาวิชาเรียน ท าการศึกษาวิจัยในพื้นท่ีของตนเอง และทุกหลักสูครเปิดให้มีการเรียนร่วม 
“การเรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว” เปิดให้ผู้ท่ีสนใจเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษา
ของสถาบันฯ ได้แก่ รายวิชาพัฒนาการเด็ก การส่งเสริมเด็กพิเศษแบบองค์รวม ส่ือเพื่อการพัฒนาเด็ก และ
ครอบครัวศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์กับท้ังผู้เรียนร่วมท่ีต้องการหลักสูตรท่ีใช้ระยะเวลาไม่นาน น าไปใช้งานได้
จริง และนักศึกษาท่ีได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากประสบการณ์ของบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาเรียน

SDGs

4.8 โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีท่ี 4-6

4.9 โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก จากปัญหาความ รุนแรงใน
ครอบครัว
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พัฒนาการบริการวิชาการ/ ฝึกอบรม แก่เครือข่าย เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนด
นโยบายทุกภาคส่วน ซึ่งท่ีผ่านมา สถาบันฯ ได้มีการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 2561 เรื่อง “EF ทักษะสมองขั้น
สูงทางรอดของเด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21 ถือว่าเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม ท่ีส าคัญ ท้ังในด้านเนื้อหาท่ีให้
ความส าคัญกับการพัฒนาเด็กอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และการช่วยเหลือ
ตนเองท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะน าไปสู่วิธีการและนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ในเด็กได้
ทันท่วงที เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่โลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 ท้ังนี้การบริการ
วิชาการท่ีส าคัญในปี 2561-2562  มีดังนี้

1. “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้" ค่ายท่ีบูรณาการความรู้และทักษะด้านต่างๆ โดยใช้พื้นท่ี
ภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบเป็นหลัก ผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้ามาล้วนพึงพอใจและต้องการให้
สถาบันฯจัดค่ายลักษณะดังกล่าวเพิ่มเติม ก่อให้เกิดการสร้างรูปแบบการเรียนรู้ และการมีส่วนรวมของบุคลากรใน
สถาบันฯจากทุกๆงานได้เป็นอย่างดี 

2. “ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย” ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกัน
การบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ส่งเสริมทักษะท่ีจ าเป็นใน
การสร้างความปลอดภัยส าหรับเด็ก

3. “The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” เป็นโครงการส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการอยู่รอด
ปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ อาทิ ทักษะความปลอดภัยในการเดินทางและเดินเท้า ทักษะการช่วยเหลือคนตก
น้ าด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น” ทักษะความปลอดภัยภายในบ้านและการอยู่บ้านคนเดียว ทักษะการปฐม
พยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น เป็นต้น โดยต้ังเป้าหมายให้เกิดความรู้และทักษะเรื่องดังกล่าวกับเด็กท่ีเข้าร่วม
โครงการ และยังมุ่งหวังให้หน่วยงานภายนอกได้มาศึกษาดูงาน เพื่อน าไปปรับใช้ในพื้นท่ีของตนเองได้ด้วย
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ยุทธศาสตร์ 3  ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและช้ีน าสังคมด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันฯ มีการขับเคล่ือนนโยบาย และช้ีน าสังคม ไม่ว่าจะเป็นการจัดแถลงข่าวหรือการให้สัมภาษณ์ทางส่ือ
ต่างๆ เช่น (1) เรื่อง 7 ข้อเสนอเพื่อควบคุม ก ากับจริยธรรมผู้ประกอบการธุรกิจ กิจกรรมการแข่งขันวิดีโอเกม
ชิงเงินรางวัล หรือ อีสปอร์ต (e-Sport) (2) ไม่มี “รถหัดเดิน” ใช้นานเด็กยิ่งเดินช้า (3) เครือข่ายเรื่องครอบครัว 
การปกป้องเด็กจากเทคโนโลยี ส่ือ IT, พื้นท่ีการเล่นสู่การเรียนรู้, ส่ิงแวดล้อม และความปลอดภัยในเด็ก เป็นต้น 
สถาบันฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านส่ือมวลชน โดย ปีงบประมาณ 2561 คิดเป็นมูลค่าส่ือ 
15,299,959 บาท และปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นมูลค่าส่ือ 12,967,175 บาท (ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562)

สถาบันฯ เป็นคณะจัดท าคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2562 ร่วมกับกระทรวงและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 มกราคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการด าเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดท่ี
ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุต้ังแต่แรกเกิด ถึง 6 ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 และ
ยกระดับการพัฒนาเด็กปฐมวัยและใช้เป็นมาตรฐานกลางท้ังประเทศ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

ข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและการศึกษา (MOU)
1. MOU between Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University and National 

Institute for Child and Family Development, Mahidol University on Scientific Research 
and Education Cooperation

2. MOU between National Institute for Child and Family Development, Mahidol University 
and The Education University of Hong Kong on Scientific Research Cooperation

3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ในการด าเนินงาน “แผนงานวิจัย
การปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี 21”
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ยุทธศาสตร์ 4 เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

สถาบันฯ จัดให้มีการประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการ หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง
ร่วมกับบุคลากรสถาบันฯ เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักของสถาบันฯ โดยได้แผน
ยุทธศาสตร์ใหม่ของสถาบันฯ พ.ศ. 2562 - 2565 สถาบันฯ ทบทวนโครงสร้างการบริหารงานภายในใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ มีการก าหนดทิศทางการบริหารอัตราก าลัง และวาง
แผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีศักยภาพและ
ทักษะการท างานท่ีหลากหลาย สามารถท างานทดแทนอัตราว่าง ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่ง
ความสุข และความปลอดภัยในการท างาน การบริหารงบประมาณให้มีค่าเป็นบวก โดยในปี 2561 ผลการ
ด าเนินงาน EBITDA เป็นบวก 3,744,620.57 บาท

สถาบันฯ ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) 
เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี เพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน 
(Lean) ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญให้เป็นระบบและมีประสิทธิผล มีโครงการท่ีส าคัญ ได้แก่ โครงการ
ส านักงานอัตโนมัติ (NICFD e-office) โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) มีผลการประเมินส านักงานท่ีเป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม “ระดับดีเยี่ยม” โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการ 
Learning English by Yourself เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ โครงการ 
5ส โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการอนุรักษ์พลังงาน (มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 17.30 
ปริมาณการใช้น้ ามันลดลงร้อยละ 12.71 ปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 25.27 และปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลดลงร้อยละ 24.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

ผู้อ านวยการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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วิสัยทัศน์
“สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชน
และครอบครัวเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและยั่งยืน”

“A national academic institute committed to create innovation and collaboration in the 
field of child, youth, and family development and protection, leading the way toward a 
more equitable and sustainable society.”

พันธกิจของสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน ครอบครัว
1. สร้างงานวิจัยท่ีน าสู่ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ และนโยบายสาธารณะ

2. สร้างความร่วมมือและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย

3. จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

4. ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะ

5. ส่ือสารสาธารณะวงกว้างเพื่อน าสู่ค่านิยมสังคม

เป้าประสงค์
1. เพื่อใหไ้ด้งานวิจัยและนวัตกรรมท่ีน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ ข้อเสนอเชิงนโยบายท่ีมีผลต่อการพัฒนาและ

คุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว ท่ีเท่าทันการเปล่ียนแปลงของภาวะสังคมโลก เป็นธรรมและยั่งยืน

2. เพื่อใหม้ีระบบสารสนเทศ และความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-
ครอบครัว ท้ังในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ

3. เพื่อให้ได้หลักสูตรและการฝึกอบรมท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีเป็นลักษณะการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการ
พัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัวแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบาย 
และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

4. เพื่อใหไ้ด้นโยบายสาธารณะ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว 
ในระดับประเทศ และข้อเสนอในระดับนานาชาติ

5. ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ท่ีหวังผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงค่านิยมของสังคมผ่านส่ือสารสาธารณะ ส่งผลให้เกิดการ
รับรู้ข้อมูลเป็นวงกว้าง
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วิสัยทศัน ์พันธกจิ เป้าประสงค์



ตัวชี้วัด
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรมท่ีน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชน

ครอบครัว ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและวาระการพัฒนายั่งยืน 2030

2. โครงการบูรณาการและฐานข้อมูลความรู้จากความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
เยาวชนและครอบครัว ท้ังในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับองค์กรภาคีเครือข่ายในประเทศ และระดับ
นานาชาติ

3. ได้หลักสูตรและมีการจัดการฝึกอบรมท้ังระยะส้ันและระยะยาวท่ีเป็นลักษณะการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้าน
การพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัวแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนด
นโยบาย และทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

4. นโยบายสาธารณะ กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัวใน
ระดับประเทศ ท้ังนโยบายใหม่และการปรับปรุงนโยบายเดิม

5. ผลงานการเผยแพร่ข้อมูลความรู้ผ่านส่ือสารสาธารณะ ท่ีส่งผลให้เกิดการรับรู้ข้อมูลเป็นวงกว้าง หรือส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงค่านิยมของสังคม 

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ 1 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และวาระการ

พัฒนาท่ียั่งยืนของสังคมโลก ค.ศ. 2030 เพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

ยุทธศาสตร์ 2  สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก  เยาวชนและครอบครัว
แก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน ตามกระบวนทัศน์การศึกษา
ใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที2่1

ยุทธศาสตร์ 3  ขับเคล่ือนนโยบายสาธารณะและช้ีน าสังคมด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ 4 เป็นองค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
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ตัวชี้วดั  ยุทธศาสตร์



โครงสร้างการบริหารงานภายใน สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โครงสรา้งการบรหิารงานภายใน
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณและบริหารสินทรัพย์

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริหาร

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย
รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการคลินิก

และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ผู้อ านวยการ

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ

คณะกรรมการ
นโยบายสถาบันฯ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ

รองผู้อ านวยการฝ่าย
นวัตกรรมและ
สารสนเทศ

ส านักงาน
ผู้อ านวยการ

งานคลินิก
เด็กและ
วัยรุ่น

ศูนย์
พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
เพื่อพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว

ส านักงานบ่มเพาะ
นวัตกรรมและ
สารสนเทศ

รองผู้อ านวยการ
ฝ่ายบริการวิชาการ

และการศึกษา

กลุ่มวิชา
พัฒนาการ

มนุษย์

กลุ่มวิชา
จิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่นและ
ครอบครัว

งานบริการวิชาการ
การศึกษา และเทคโนโลยี

สารสนเทศ

หน่วยบริการ
วิชาการ

หน่วยการศึกษา

หน่วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยวิจัยสหวิทยาการ

หน่วยบริหารเพื่อส่งเสริม
สนับสนุนการวิจัย

หน่วยเผยแพร่องค์ความรู้
และนวัตกรรมวิจัย

งานแผนและทรัพยากร
บุคคล

หน่วยทรัพยากรบุคคล

งานคลังและพัสดุ

หน่วยการเงิน

หน่วยพัสดุ

หน่วยแผนและพัฒนา
คุณภาพ

งานบริหารสารสนเทศ

งานบริหารจัดการนวัตกรรม

งานประสานงานเครือข่าย
และภารกิจพิเศษ

งานกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม

งานบริหารทั่วไป

งานสื่อสารองค์กร

คณะกรรมการประจ าสถาบันฯ
ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562



คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ศ.นพ. บรรจง มไหสวริยะ 
ประธานคณะกรรมการ

1

ศ.นพ.วิจารณ์  พานิช
กรรมการ

3

ศ.พญ. สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์
กรรมการ

5

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ 
กรรมการ

7

พญ.พรรณพิมล  วิปุลากร 
กรรมการ

9

ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี
กรรมการ

2

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
กรรมการ

4

รศ. ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ 
กรรมการ

6

นายสมคิด  สมศรี 
กรรมการ

8

นางสาววรวรรณ พลิคามิน 
กรรมการ

11

นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 
กรรมการ

12

ดร.อธิปัตย์ บ ารุง 
กรรมการ

13

ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ 
กรรมการ

14

ดร.โชค บูลกุล 
กรรมการ

15

รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ 
กรรมการและเลขานุการ

16

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

17

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ
กรรมการ

10



+ รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ านวยการ

+อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร

+ ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิก
และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

+อ.ดร.นุชนาฏ รักษี
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย

+ อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ
และการศึกษา

+ นางงามตา รอดสนใจ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายบูรณาการเครือข่าย

+นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรม

การบริหารจัดการ
+ นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณและบริหารสินทรัพย์

+
ดร. ธีรตา ข านอง
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ

คณะผูบ้รหิาร

22

+ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ
รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรม

และสารสนเทศ

+ นางสาวปาลิดา ปริชญาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ



หัวหนา้งาน

+ นางสาวชัชชนัน  เทพพานิช
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 

+นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์ 
หัวหน้างานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

และรักษาการหัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

+อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา
รักษาการหัวหน้าศูนย์วิจัยและ

นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

+ นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ
หัวหน้างานแผนและ
ทรัพยากรบุคคล

+นายเมธีณัฐ รัตนกุล
หัวหน้างานบริการวิชาการ

การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

+ นายวิเชษฐ์ ประทีป
หัวหน้างานกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม

+นางสาวเจนจิรา  ศรีง้ิวราย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

+ นางสาวธีรารัตน์ สองเมือง
หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นางบุษยรัต  ซ่ือดี
ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

23



คณะกรรมการประจ า
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รศ.นพ.อดิศักด์ิ   ผลิตผลการพิมพ์
ประธานคณะกรรมการ

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล
กรรมการ

ผศ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ 
กรรมการ

อ.ดร.นุชนาฎ  รักษี
กรรมการ

อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข
กรรมการ

อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี
กรรมการ

ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน
กรรมการ

ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
กรรมการ

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร
กรรมการ

ดร.ธีรตา ข านอง
กรรมการ

นางมาริสา สังขาร
กรรมการ

นางสาวเจนจิรา ศรีง้ิวราย
เลขานุการ

นายวิเชษฐ์   ประทีป
ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาวพัชรี   แหสมุทร
ผู้ช่วยเลขานุการ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
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ยุทธศาสตร์ 1 
สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560-2579 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของสังคมโลก 

ค.ศ. 2030 เพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย

มาตรการที่ 1.1 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
(learning potential) และทักษะความเป็นมนุษย์ (human skill) 
ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มาตรการที่ 1.2 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงภาวะสุขภาพ และความ
ปลอดภัย (health and safety)

มาตรการที่ 1.3 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวเพื่อลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมและ                  
ความยากจน

มาตรการที่ 1.4 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและภาวะ               
โลกดิจิตอล  (disruptive technology)

มาตรการที่ 1.5 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะสิ่งแวดล้อม 

มาตรการที่ 1.6 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแข็งของสภาวะครอบครัว 

มาตรการที่ 1.7 งานวิจัย นวัตกรรมด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็กในการพัฒนา 

26

7 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform in 
early childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว (Child 
and Family Space:  
CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection 
from Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.1
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ (learning 
potential)และ ทักษะ
ความเป็นมนุษย์ 
(human skill) ตาม
กระบวนทัศน์การศึกษา
ใหม่เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21

1.โครงการปฐมวัย
สาธิต/อนุบาลสาธิต
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
SDGs Goal 4

2. โครงการวิจัย
พัฒนาทักษะการสอน
ของครูปฐมวัยด้วย
เครื่องมือ EF 
Guideline (ทุน RLG 
งบฯ 194,304 บาท) 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
SDGs Goal 4

1. โครงการเพ่ิมพ้ืนที่
เรียนรู้ของเด็กใน
ระดับชุมชน
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 
3,4 
SDGs 3,10

1. โครงการวิจัย
ครอบครัวอยู่ดีมีสุข 
รากฐานการพัฒนา
เด็กไทยในศตวรรษ
ที่ 21
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ข้อ 3 
SDGs 3,4

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย  (Reform in early childhood education and 
care: RECEC)

Cluster 2 : พื้นท่ีเด็กและครอบครัว (Child and Family Space: CFS )

Cluster 3 : องค์กรรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (CCFR: Corporate child and family responsibility)

Cluster 4 : ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีไม่ยั่งยืน (Child’s Brain Protection 
from Unsustainable Economic and Technology Growth: CBPU)

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
ครอบครัว 4 กลุ่ม (clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform in 
early childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว (Child 
and Family Space:  
CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection 
from Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.1
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ (learning 
potential)และ ทักษะ
ความเป็นมนุษย์ 
(human skill) ตาม
กระบวนทัศน์การศึกษา
ใหม่เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษ 
ที่ 21

3. โครงการส่งเสริม
และประเมินทักษะ
การคิดเชิงบริหาร 
(EF) ในเด็กปฐมวัย
โดยครูผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในห้องเรียน  
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3 
SDGs Goal 4

2. โครงการวิจัย
ภาวะผู้น าเชิง
จริยธรรมในองค์กร
เอกชน: การพัฒนา
โมเดลเชิงสาเหตุ                                                              
(อ.ดร.อธิวัฒน์                 
เจี่ยวิวรรธ์กุล ทุน 
วช. งบฯ 612,000 
บาท) 
(ก าลังส่งรายงาน)
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ข้อ 3
SDGs Goal 4

4. โครงการ 
Landscape 
Analysis for Early 
Childhood Care 
Services to 
address the 3 : 3 
challenge (ทุน 
Unicef งบฯ 
638,550 บาท)  
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,11

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้และ
การดูแลเด็กปฐมวัย  
(Reform in early 
childhood education 
and care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว 
(Child and 
Family 
Space:  CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection 
from Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.1
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ (learning 
potential)และ ทักษะ
ความเป็นมนุษย์ 
(human skill) ตาม
กระบวนทัศน์การศึกษา
ใหม่เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  ที่ 
21

5. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านเด็กและ
เยาวชนของหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการ
บริหารจัดการงานเด็กและ
เยาวชน (ผศ.ดร.วิมลทิพย์ 
มุสิกพันธ์ ทุน พม. งบฯ 
319,847 บาท)              
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 17

6. การศึกษาพหุวัฒนธรรม: 
รูปแบบการจัดการศึกษา
เพ่ือส่งเสริมสมรรถนะพหุ
วัฒนธรรมและความ
สมานฉันท์ (ทุน วช. งบฯ 
900,000 บาท)          
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4
SDGs Goal 4,11

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้และ
การดูแลเด็กปฐมวัย  
(Reform in early 
childhood education 
and care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว 
(Child and 
Family 
Space:  CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection 
from Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.1
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ (learning 
potential)และ ทักษะ
ความเป็นมนุษย์ 
(human skill) ตาม
กระบวนทัศน์การศึกษา
ใหม่เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษ  
ที่ 21

7. โครงการวิจัยประเมิน
ประสิทธิผลการส่งเสริม
ทักษะการคิดเชิงบริหาร
(EF) เด็กปฐมวัยโดยชุมชน 
ของ 18 โรงเรียนในพ้ืนที่
จังหวัดระยอง
(อ.ดร.นุชนาฎ รักษี ทุน 
พม. จ.ระยอง งบฯ 
497,750 บาท)                
(อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

8. โครงการวิจัยเชิง
สังเคราะห์เพ่ือพัฒนา
ตัวชี้วัดส าคัญมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ
(ผศ.พญ.แก้วตา นพมณี
จ ารัสเลิศ ทุน สกว. งบฯ 
914,650 บาท) 
(อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4
SDGs 3,4,17

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 
1

Cluster 
2

Cluster 
3

Cluster 
4

อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 -
2579 และวาระการพัฒนา
ที่ย่ังยืนของสังคมโลก ค.ศ. 
2030  เพ่ือน าสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแล
เด็กปฐมวัย  (Reform in early 
childhood education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็ก
และ
ครอบครัว 
(Child 
and 
Family 
Space:  
CFS )

องค์กร
รับผิดชอบต่อ
เด็กและ
ครอบครัว 
(CCFR: 
Corporate 
child and 
family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain 
Protection from 
Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.1
งานวิจัย นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 
(learning potential)และ 
ทักษะความเป็นมนุษย์ 
(human skill) ตาม
กระบวนทัศน์การศึกษาใหม่
เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ใน
ศตวรรษ  ท่ี 21

9. การสังเคราะห์แนวทางการ
พัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแล
เด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน
(รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์
ทุน สกว งบฯ 1,625,875 บาท)                  
(อยู่ระหว่างเซ็นสัญญา)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4
SDGs Goal 3,4,17

10. โครงการวิจัยการใช้ค าถาม
ผ่านกิจกรรมการเล่านิทานเพ่ือ
ส่งเสริมทักษะ EF ในเด็กปฐมวัย
(ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล
ทุน สวรส.)
(อยู่ระหว่างน าเสนอขอทุน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

11. โครงการวิจัยประสิทธิผลการ
อ่านนิทานต่อการส่งเสริม
พัฒนาการของหลานปฐมวัยและ
ปู่ย่าตายายสูงวัย (ผศ.ดร.สาวิตรี 
ทยานศิลป์ ทุน สวรส.) 
(อยู่ในระหว่างพัฒนาโครงร่างส่ง
แหล่งทุน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform in 
early childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและครอบครัว 
(Child and Family Space:  
CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจาก
การเติบโตทางเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain 
Protection from 
Unsustainable 
Economic and 
Technology Growth: 
CBPU)

มาตรการที่ 1.2
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวให้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง
ภาวะสุขภาพ และ
ความปลอดภัย 
(health and safety)

12. A Pilot 
Program for 
Inclusive Child 
Care in Thailand: 
Assessing 
Readiness for 
Inclusion 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

1. โครงการวิจัยงบประมาณ
ภาคกลาง : เมืองนครปฐม 
พ้ืนที่เด็ก และการพัฒนาเด็ก
กลุ่มเปราะบาง และ
โครงการพัฒนาทักษะการคดิ
เชิงบริหารเด็กปฐมวัยใน
พ้ืนที่นครปฐม 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4,11

1. คลินิกพัฒนาการเด็ก
ต้นแบบ และการศึกษา
ผลการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กออทิสติก
ด้วย โปรแกรมไทย (ทุน 
สวรส. งบฯ  
1,600,000 บาท) 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

2. โครงการสร้างพฤติกรรม
ความปลอดภัยกับเด็กวัย
เรียน
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,16

2. โครงการ
ความสัมพันธ์ของการ
คิดเชิงบริหารและภาวะ
โรคอ้วนกับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการศึกษาในเด็ก วัย
เรียน (ทุน สกว. งบ
ฯ 837,000 บาท ) 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform in 
early childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว (Child 
and Family 
Space:  CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการ
เติบโตทางเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน (Child’s 
Brain Protection from 
Unsustainable Economic 
and Technology Growth: 
CBPU)

อื่นๆ

มาตรการที่ 1.3 
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวเพ่ือลด
ผลกระทบจากความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และความยากจน

1. Identifying the sources 
of individual difference in 
working memory capacity 
and improving 
performance in 4-6 years 
old children. 
(ทุนต่างประเทศ The 
Education University of 
Hong Kong งบฯ 100,000 
บาท) (ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,4

2. โครงการทีมบูรณาการ
สุขภาพ การพัฒนา และการ
คุ้มครองเด็ก เพ่ือการสร้าง
เสริมสุขภาวะ กลุ่มเด็กยากจน
และมีความขาดแคลนแบบพหุ
ปัจจัย (ทุน สวรส. งบฯ 
2,412,025 บาท) 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4
SDGs Goal 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการ
เรียนรู้และการดูแล
เด็กปฐมวัย  
(Reform in early 
childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็ก
และ
ครอบครัว 
(Child 
and 
Family 
Space:  
CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection from 
Unsustainable Economic and 
Technology Growth: CBPU)

มาตรการที่ 1.4 
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี
และภาวะโลกดิจิตอล  
(disruptive 
technology)

1. The impact of smartphone and 
social media on emotional 
wellbeing  (ทุนต่างประเทศ  งบฯ 
191.040 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

2. โครงการวิจัยผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่
มีผลตอ่พัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21  
(ทุน สวรส. งบฯ 990,660 บาท)              
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

3. โครงการ “การผลิตคู่มือการรู้เท่าทัน
สื่อออนไลน์ และการใช้สื่ออย่าง
สร้างสรรค์ปลอดภัย ส าหรับ เด็กและ
เยาวชน ส าหรับ พ่อแม่ ครู และ
ครอบครัว” (อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ทุนกองทุนสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์ Thai 
Media Fund งบฯ 800,000 บาท) 
(ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform in 
early childhood 
education and 
care: RECEC)

พ้ืนที่เด็กและ
ครอบครัว (Child 
and Family 
Space:  CFS )

องค์กรรับผิดชอบ
ต่อเด็กและ
ครอบครัว (CCFR: 
Corporate child 
and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่
ย่ังยืน (Child’s Brain 
Protection from 
Unsustainable Economic and 
Technology Growth: CBPU)

มาตรการที่ 1.4 
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัวในการ
เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วของเทคโนโลยี
และภาวะโลกดิจิตอล  
(disruptive 
technology)

4. คู่มือแนวปฏิบัติการเฝ้าระวัง
การโฆษณาเชิญชวนการเล่นพนัน
ฟุตบอลในสื่อออนไลน์ (อ.ธาม 
เชื้อสถาปนศิริ ทุนมูลนิธิ
สาธารณะสุขแห่งชาติ สสส. งบฯ 
100,000 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

5. ข้อเสนอแนะในการก ากับดูแล
การพนันที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม
การแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกม
ออนไลน์ เพ่ือแข่งขันหรือชิงเงิน
รางวัล (e-sports) ที่มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม” 
(อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ ทุนมูลนิธิ 
สาธารณสุขแห่งชาติ สสส. งบฯ 
200,000 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

6. ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
หน่วยงานรัฐบาล เอกชน และ
ภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องต่อ
มาตรการในการก ากับดูแล

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว 
4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 -
2579 และวาระการพัฒนาที่
ย่ังยืนของสังคมโลก ค.ศ. 
2030  เพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิง
นโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้
และการดูแลเด็ก
ปฐมวัย  (Reform 
in early 
childhood 
education and 
care: RECEC)

พื้นที่เด็กและครอบครัว 
(Child and Family 
Space:  CFS )

องค์กรรับผิดชอบต่อ
เด็กและครอบครัว 
(CCFR: Corporate 
child and family 
responsibility)

ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน 
(Child’s Brain Protection from 
Unsustainable Economic and 
Technology Growth: CBPU)

ป้องกันเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขันเล่นวิดีโอเกม/เกมออนไลน์
เพื่อ แข่งขันชิงเงนิรางวัล (e-Sports) 
อย่างปลอดภัยและรู้เท่าทัน” (อ.ธาม 
เชื้อสถาปนศิริ ทุนสมาคมวิทยุและสื่อ
เพื่อเด็กและเยาวชน ภายใต้ สสส. งบฯ 
200,000 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3

มาตรการที่ 1.5
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาและคุ้มครอง
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ของภาวะสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบ
จากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ 
และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 (อ.ดร.นุชนาฎ 
รักษี ทุน สวรส.งบฯ 3,797,952  บาท) 
(ได้รับทุนแล้ว)

ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 5
SDGs Goal 3,4,17

มาตรการที่ 1.6
งานวิจัย นวัตกรรมด้าน
การพัฒนาและคุ้มครอง
เด็ก เยาวชน และ
ครอบครัวในการ
เปลี่ยนแปลงของความ
เข้มแข็งของสภาวะ
ครอบครัว 

1.โครงการเพิ่มพื้นที่
ครอบครัวในองค์กร : 
ห้องนมแม่และ
ห้องสมุดนิทานของ
เล่น ห้องดูแลผู้สูงอายุ 
พื้นที่ครอบครัว
สนทนา
ยุทธศาสตร์ชาติ
ข้อ 3,4
SDGs Goal 3,10

1. โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนา
ต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก 
จากปัญหาความ รุนแรงในครอบครัว 
(ทุนศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
งบฯ 1,500,000 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 3,10

ยุทธศาสตร์ที่ 1



37

ยุทธศาสตร์สถาบันฯ / 
มาตรการ

Research and Innovation Cluster  กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-
เยาวชน-ครอบครัว 4 กลุ่ม (Clusters) ในปี 2562-2565

ยุทธศาสตร์ที่ 1 Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 อื่นๆ

สร้างงานวิจัย นวัตกรรม
ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
พ.ศ. 2560 - 2579 
และวาระการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของสังคมโลก 
ค.ศ. 2030  เพ่ือน าสู่
ข้อเสนอเชิงนโยบาย

การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย  
(Reform in early childhood education and 
care: RECEC)

พ้ืนทีเ่ด็ก
และ
ครอบครัว 
(Child and 
Family 
Space: 
CFS )

องค์กร
รับผิดชอบต่อ
เด็กและ
ครอบครัว 
(CCFR: 
Corporate 
child and 
family 
responsibili
ty)

ปกป้องสมองเด็ก
จากการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีที่ไม่
ย่ังยืน (Child’s 
Brain Protection 
from 
Unsustainable 
Economic and 
Technology 
Growth: CBPU)

มาตรการที่ 1.7
งานวิจัย นวัตกรรม
ด้านสิทธิและการมีส่วน
ร่วมของเด็กในการ
พัฒนา 

13. โครงการการวิจัยและพัฒนาแนวทางการ
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและ 
ผู้สูงอายุในการพัฒนาเด็กปฐมวัย                   
(งบฯ 900,000 บาท) (ได้รับทุนแล้ว)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 4
SDGs Goal 3

14. โครงการวิจัยประเมินและส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีของ
เด็กไทย (อ.กันนิกา เพ่ิมพูนพัฒนา งบฯ 
911,240 บาท ย่ืนขอทุน สวรส.) 
(อยู่ระหว่างน าเสนอขอทุน)
ยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 3
SDGs Goal 4,17

ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทศาสตร์ชาติ 20 ปี  มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน SDGs

ข้อ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ข้อ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ข้อ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

Goal 1_ No Poverty 
Goal 3_ Good Health and Well Being
Goal 4_ Quality Education
Goal 6_ Clean Water and Sanitation 
Goal 10_ Reduced Inequality
Goal 11_ Sustainable Cities and Communities
Goal 16_ Peace Justice and Strong Institution
Goal 17_Sustainable Development Knowledge Platform

ความเช่ือมโยงของ Research and Innovation Cluster กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ SDGs 



ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจาก ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บ และ การส่งเสริมความปลอดภัย 
ครั้งท่ี 13 เลขท่ี 290/2560 ประกาศ ณ วันท่ี 27 กุมาภาพันธ์ 2560 กระทรวงสาธารณสุข สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน (สพฉ.) และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2. อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 37/3 เครื่องเล่นสนาม ประกาศ ณ วันท่ี 25กันยายน 2560 
(ค าส่ังคณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 37 อุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์เพื่อนันทนาการท่ี 4/2560) ส านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

3. อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 37/1 ของเด็กเล่น ท่ี 1/2559 ประกาศ ณ วันท่ี 13 กรกฎาคม 
2559 กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 37 อุปกรณ์กีฬาและผลิตภัณฑ์เพื่อ
นันทนาการ ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. อนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 31/1 หมวกนิรภัยส าหรับงานอุตสาหกรรม ประกาศ ณ วันท่ี 3
สิงหาคม 2559 สนง. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม 

5. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดท า ร่าง มาตรฐานคุณภาพขั้นต่ าของการเล้ียงดู การพัฒนา และ
การให้การศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ท่ี 9/2559 ประกาศ ณ วันท่ี 5 ตุลาคม 2559
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

6. คณะอนุกรรมการพิจารณากล่ันกรองสินค้าและบริการท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค ท่ี 17/2559
ประกาศ ณ วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2559 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 

7. คณะท างานจัดท ามาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง ท่ี 707/2559 ประกาศ ณ วันท่ี 8
ธันวาคม 2559 กรมกิจการกเด็กและเยาวชน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

8. คณะอนุกรรมการพิจารณาจัดท าร่างประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเงื่อนไขการด าเนินการเกี่ยวกับสินค้าท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค และร่างประกาศคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการด าเนินการเกี่ยวกับบริการท่ีอาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค  
ประกาศ ณ วันท่ี 27 มกราคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โครงการปฐมวัยปลอดภัย
รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน
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กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังความปลอดภัยในเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาเครื่องมือ “หลักเกณฑ์มาตรฐาน คู่มือแบบการประเมินเรื่องความปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย” คู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ได้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถ่ิน

2. พัฒนาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัยสอดคล้องกับ “หลักเกณฑ์มาตรฐาน คู่มือแบบการประเมิน 
เรื่อง ความปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย” ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคลองบางกระบือ จ. สมุทรปราการ 
โดยใช้เกณฑ์การด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามแบบประเมินในเอกสารท้ัง 9 ชุด ดังนี้

 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกอาคารเพื่อความปลอดภัย

 แบบคัดกรองความเส่ียงสนามเด็กเล่น

 แบบประเมินสภาพแวดล้อมภายในอาคารเพื่อความปลอดภัย

 แบบประเมินเครื่องใช้เพื่อความปลอดภัย

 แบบประเมินของเล่นเพื่อความปลอดภัย

 แบบบันทึกผลิตภัณฑ์ของเล่น ของใช้อันตราย

 แบบประเมินการใช้ยานพาหนะท่ีปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย

 แบบบันทึกการบาดเจ็บรายบุคคล

 แบบประเมินระบบอัคคีภัย

3. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ขยายผลเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลอดภัย จัดอบรมครู
ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เรื่อง “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย” 
4 ครั้ง ผู้เข้าร่วมการอบรม จ านวน 203 คน ( ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ.นครปฐม 120 คน จ.สมุทรปราการ 
จ านวน 65 คน ครูผู้ดูแลกรุงเทพมหานคร จ านวน 14 คน จ.ชัยภูมิ จ านวน 1 คน จ.พระนครศรีอยุธยา จ านวน  
1 คน จ.เพชรบุรี จ านวน 1 คน และ จ.พิจิตร จ านวน 1 คน  
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โครงการปฐมวัยปลอดภัย (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



ประชุมวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมความปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย"  
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมจ านวน 52 คน 9 จังหวัด จ.บุรีรัมย์ จ.พัทลุง                 

จ.สุราษฎร์ธานี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พิจิตร จ.ศรีษะเกษ จ.ชัยนาท จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม  

อบรมมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย 
รัฐบาลการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัยท่ีเกิดจากการบูรณาการหลาย

กระทรวง ปี 2561 ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก ร่วมกับ สถาบันฯ จัดอบรมมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัยใน จ.น่าน  โดยครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน จ .น่าน เข้าร่วม 13 อ าเภอ  
จ านวน 147 คน  
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โครงการปฐมวัยปลอดภัย (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



โครงการปฐมวัยปลอดภัย
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อบรม “การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ปลอดภัย”

ผู้เข้าร่วมการอบรม
จ านวน 203 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ารับการอบรม
มากกว่า 200 แห่ง 

ประชุมวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมความปลอดภัยในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย”

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
จ านวน 52 คน

• กรุงเทพมหานคร
• นครปฐม
• สมุทรปราการ
• ชัยภูมิ
• อยุธยา
• เพชรบุรี
• พิจิตร

• บุรีรัมย์
• พัทลุง
• สุราษฎร์ธานี
• พระนครศรีอยุธยา
• พิจิตร

7 จังหวัด

9 จังหวัด

ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดน่าน จ านวน 147 คน

• ศรีษะเกษ
• ชัยนาท
• สมุทรสาคร
• นครปฐม

อบรม “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย”

ยุทธศาสตร์ที่ 1



การพัฒนาโปรแกรมส่งเสรมิทักษะสมองการรูค้ิดเชิงบริหารผ่านกิจกรรมบูรณาการ
ประสาทสัมผัสในเด็กปฐมวัย 

โดย อ.ดร.นุชนาฎ  รักษี ผศ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
น.ส.กรณัฐ โรจน์ไพรินทร์ น.ส.กนกพร ดอนเจดีย์ นายเจตพล แสงกล้า

สถาบันฯ ได้พัฒนาโปรแกรม MU-EF.SI เพื่อใช้ส่งเสริม EF เด็กปฐมวัย ซึ่งเด็กท่ีได้การส่งเสริมในช้ัน                       
อนุบาล 1-3 มีระดับพัฒนาการด้าน EF ในภาพรวมในระดับดีมากเพิ่มขึ้น และพบว่าพัฒนาการคิดเชิงบริหารด้าน

ความจ าขณะท างาน และพัฒนาการคิดเชิงบริหารด้านการวางแผนจัดการเพิ่มขึ้นเช่นกัน และครูสามารถท ากิจกรรม
ส่งเสริมและเพิ่มทักษะ EF แก่เด็กได้

ได้โปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัสจ านวน 20 กิจกรรม 

(MU-EF.SI) แก่เด็กปฐมวัยในช่วงอายุ 3-6 ปี อยู่ในระหว่างปรับและยื่นจดลิขสิทธิ์ จากการศึกษาน าร่องในการใช้
โปรแกรม MU-EF.SI ส่งเสริมเด็กเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ (32 ช่ัวโมง) พบว่าระดับพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร 

EFของภาพรวม ในระดับดีมากเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.7 เป็นร้อยละ 70.2

ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งทักษะดังกล่าวนั้น
ความสัมพันธ์กับทักษะการคิดเชิงบริหาร (Brain Executive Function- EF) การศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์             

เพื่อพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารผ่านกิจกรรมบูรณาการประสาทสัมผัส จ านวน 20 กิจกรรม             
(MU-EF.SI) แก่เด็กปฐมวัยอายุ 3-6 ปี

ผลการด าเนินงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ 1



โครงการส่งเสรมิและประเมนิทักษะการคิดเชิงบริหาร (Executive Function Skills) 
ในเด็กปฐมวัยโดยครูผ่านกิจกรรมการเรียนรูใ้นห้องเรียน

โดย อ.ดร.นุชนาฎ รักษี  อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร นายเจตพล แสงกล้า 
น.ส.กนกพร ดอนเจดีย์  น.ส.นันทนัช สงศิริ

โดยโครงการได้  ศึกษาน าร่องในเด็ก
ปฐมวัยท่ีมีอายุระหว่าง 3-6 ปี จ านวน 136 คน ท่ี
ก าลังศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดห้วยโป่ง เขต
เทศบาลเมืองมาบตาพุด และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมาบข่าพัฒนา เขตเทศบาลตาบลมาบ
ข่าพัฒนา จังหวัดระยอง และได้รับการสนับสนุน
งบประมาณทุนวิจัยจาก บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด 
เป็นจ านวนเงิน 609,950บาท โดยมีระยะเวลาใน
การด าเนินโครงการต้ังแต่วันท่ี 28 ธันวาคม 2560
ถึงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2561

ยุทธศาสตร์การศึกษาของชาติเน้นการพัฒนาศักยภาพเด็กให้มีทักษะสมองการคิดเชิงบริหาร 
(Brain Executive Function - EF) ซึ่งเป็นกระบวนการท่ีน าความจ าจากประสบการณ์ในอดีตมาเช่ือมต่อกับ
สถานการณ์ปัจจุบันเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ วางแผน การจัดล าดับความส าคัญ การริเริ่มลงมือท างาน 
การยืดหยุ่นและปรับเปล่ียนเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ และการควบคุมยับยั้งอารมณ์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว้
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คะแนนเฉล่ียทักษะEF ภาพรวมในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการส่งเสริมสูง
กว่ากลุ่มก่อนควบคุมอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05

ผลการวิจัย พบว่าทักษะ EF ในภาพรวมของเด็กในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการส่งเสริมสูงกว่ากลุ่มก่อนควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญ  และทักษะEF รายด้านในการยับยั้งช่ังใจ พบว่าในกลุ่มทดลองหลังได้รับการส่งเสริมสูงกว่ากลุ่มก่อน
ควบคุมอย่างมีนัยส าคัญด้วยเช่นกัน นอกจากพัฒนาการตามวัยของเด็กสมวัยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการส่งเสริมจาก 
20.7% เป็น 55.2%

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเดก็ปฐมวัย  (Reform in early   
childhood education and care: RECEC)

1. ครูท่ีได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ EF มี EF ท่ีดี มีทัศนคติและความต้ังใจในการส่งเสริมเด็ก สามารถเขียน
แผนการสอนและท ากิจกรรมส่งเสริม EF และ Development เด็กในห้องเรียนได้ 

2. ครูสามารถประเมินทักษะ EF เด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เกิด Collaboration Model ความร่วมมือจากท้ังหน่วยงานท้องถิ่นท้ังเทศบาลและคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ห้วยโป่งและมาบข่าพัฒนา หน่วยงานด้านวิชาการ (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล) และหน่วยงานภาคเอกชนท้ัง บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด และบริษัทดาว เคมิคอล 
ประเทศไทย จ ากัด

4. กลุ่มทดลองหลังการส่งเสริมเด็กมีทักษะ EF ในระดับปกติ เพิ่มขึ้นจาก 48.4% เป็น 86.5% ซึ่งเพิ่มขึ้นหลังการ
ส่งเสริมถึง 38.1%

5. คะแนนเฉล่ียทักษะ EF ภาพรวมในกลุ่มทดลอง หลังได้รับการส่งเสริมสูงกว่ากลุ่มก่อนควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05

6. คะแนนเฉล่ียทักษะ EF ด้านการยับยั้งช่ังใจ ในกลุ่มทดลองหลังได้รับการส่งเสริมสูงกว่ากลุ่มก่อนควบคุมอย่างมี
นัยส าคัญท่ี 0.05 

ผลการด าเนินงาน
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การเผยแพร่และขับเคลื่อนงานวิจัยสู่หน่วยงานท้องถิ่น
ในวันท่ี 27 มี.ค 2562 คณะวิจัยของสถาบันฯ ได้ไปน าเสนอคืนข้อมูลผลงานวิจัย”โครงการส่งเสริมและ
ประเมิน EFเด็กโดยครูผ่านกิจกรรมในห้องเรียน พื้นท่ีน าร่องจังหวัดระยอง” ในเวทีประชุมวงผู้ว่าราชการ
จังหวัดระยอง ท่ีมีหัวหน้าส่วนงานต่างๆและมีวาระท่ีน าไปสู่การขยายผลโครงการพัฒนา EF เด็ก                
โดย ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน จากพื้นท่ีน าร่องให้ครอบคลุมท้ังจังหวัด โดยการบูรณาการความ
ร่วมมือจากท้ังภาครัฐ(พมจ ระยอง) ร่วมกับ ภาคเอกชน และภาคชุมชนสาธารณะ โดย NICFD จะร่วมมือ
ในด้านวิชาการ 

คะแนนเฉล่ียทักษะEF ด้านการยับยั้งช่ังใจ ในกลุ่มทดลองหลังได้รับการส่งเสริมสูง
กว่ากลุ่มก่อนควบคุมอย่างมีนัยส าคัญท่ี 0.05

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเดก็ปฐมวัย  (Reform in early   
childhood education and care: RECEC)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



ส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร(EF) เด็กปฐมวัยโดยครู ของ 18 โรงเรียนในพ้ืนโครงการวิจัย
ประเมินประสิทธิผลการท่ีจังหวัดระยอง 

(หัวหน้าโครงการ อ.นุชนาฎ ทุน พมจ.ระยอง งบ 497,750 บาท)

เป็นโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนขยายผลโครงการจาก พมจ.ระยอง อันเนื่องมาจากโครงการน าร่องท่ีท าใน
ศูนย์พัฒนาเด็กจ.ระยอง “โครงการส่งเสริมและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF)ในเด็กปฐมวัยโดยครู”
โดยขยายผลอีก 18 โรงเรียน อยู่ในระหว่างขอจริยธรรมงานวิจัยและวางแผนอบรมครูในการประเมินและส่งเสริม
ทักษะ EF เด็ก

ผลการด าเนินงาน
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- การน า EF Guideline ไปใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์แผนการจัดประสบการณ์ท่ีมีอยู่ 
เพื่อปรับเปล่ียนให้แผนการจัดประสบการณ์มีเป้าหมายท่ีชัดเจนมากขึ้น มีกระบวนการจัดกิจกรรม และส่ิงแวดล้อม
ท่ีช่วยกระตุ้นทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย 

- การน า EF Guideline ไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนการจัดประสบการณ์ เพื่อช่วยส่งเสริมทักษะ
สมอง EF ในแต่ละด้าน ให้สอดคล้องกับศักยภาพ และความสามารถของของเด็กปฐมวัยในชั้นเรียน

- การวางแผนการจัดประสบการณ์ท่ีส่งเสริมทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยในแต่ละด้านให้สมดุลย์ ไม่เน้น
ทักษะสมอง EF เพียงด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น 

โครงการผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพ่ือชีวิตท่ีส าเร็จในเด็กปฐมวัย
โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และคณะวิจัย

โครงการได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากโครงการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนไทยระยะ 
3 ปี ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด

ผลการด าเนินงาน
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สถาบันฯ ไ ด้ จัดท า โครงการ ศูนย์พัฒนา
ศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก เพื่อ เผยแพร่
ศักยภาพของนิทานในการพัฒนาเด็กด้านต่างๆ ท้ัง
อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเพื่อปลูกฝังลักษณะ
นิสัยรักการอ่านตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครู อาจารย์ บิดา มารดา  
ผู้ปกครอง เด็กเยาวชนทั่วไป รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  
ผู้ท่ีสนใจท่ัวไปท่ีเข้าร่วมกิจกรรมและเข้ามาศึกษา
รูปแบบการจัดกิจกรรม จึงถือได้ว่าโครงการศูนย์
พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็กเป็นแหล่ง
เรียนรู้ท่ีส าคัญอีกแหล่งหนึ่งของสถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว

กิจกรรมมหัศจรรย์แห่งนิทาน 
ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งท่ี 19

โครงการศูนย์พัฒนาศักภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก

จัดกิจกรรมจ านวน 4 ครั้ง มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วม
กิจกรรมรวมท้ังส้ิน 1,251 คน และมีความพึงพอใจ
เฉล่ีย 4.31 คะแนน 
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โครงการการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline 
ในอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร น.ส.พิชชาดา  สุทธิแป้น น.ส.วรวลัญช์  โพธยานุกูล นายอภิรักษ์ ตาแม่ก๋ง

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 
179,124 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี 12 มีนาคม 2560 ถึงวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2561 
ซึ่งมีผลลัพธ์ในการด าเนินงานการสรุปผลการศึกษาในครั้งนี้ พบว่า EF Guideline ช่วยให้ครูมีทักษะในการวาง
แผนการจัดประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ได้

1. EF Guideline ช่วยจัดระบบความคิดของครูให้วางแผนการจัดประสบการณ์ได้เป็นระบบ ระเบียบมาก
ข้ึน ส่งผลให้แผนการจัดประสบการณ์มีเป้าหมายการสอนท่ีชัดเจน มีข้ันตอนการสอนท่ีเป็นระบบ และมี
การประเมินทักษะการสอนของตนเองท่ีสอดคล้องกัน

2. EF Guideline ช่วยให้ครูวางแผนการจัดประสบการณ์ได้ประณีต ละเอียดลออ และตรงตามหลัก
พัฒนาการ และการส่งเสริมทักษะสมอง EF

3. EF Guideline ช่วยทบทวนความคิด และการปฏิบัติของครู จึงส่งผลให้ครูได้ตระหนักถึงการสอนและ
เป้าหมายในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กระหว่างสอนมากขึ้น

4. EF Guideline ช่วยให้เกิดการแชร์ประสบการณ์ส าเร็จ และร่วมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขกับเพื่อน
ร่วมงาน รวมถึงผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5. EF Guideline ช่วยให้ผู้บริหารใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจและให้ค าแนะน าคุณครูปฐมวัยในเรื่องการจัด
ประสบการณ์เพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็กปฐมวัย

ผลการด าเนินงาน
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โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ              
EF Guideline

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร น.ส.พิชชาดา  สุทธิแป้น น.ส.เมธาวี เมฆบวร น.ส.ฉัทชนัน  อาซัน
น.ส.ปุณณาสา อิ่มตะคุ  น.ส.สุทธิรัตน์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ น.ส.ไพลิน วิญญกูล น.ส.วรวลัญช์  โพธยานุกูล

นายอภิรักษ์ ตาแม่ก๋ง

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 134,660
บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 ถึงวันท่ี 30 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีผลการ
วิเคราะห์การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ EF Guideline ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า 

1. ภาษา/ค า ใน EF Guideline ควรมีการให้นิยามค าศัพท์หรือยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อของ EF 
Guideline ให้ชัดเจนมากขึ้น 

2. คุณครูมีความเข้าใจในวิธีการใช้ EF Guideline ท่ีถูกต้องมากขึ้นเมื่อมี ผู้เ ช่ียวชาญและนักวิ จัย
ให้ค าแนะน าช่วยเหลือ (Coaching) 

3. ส่วนใหญ่มีความมั่นใจในการเขียนแผน EF Guideline มากขึ้น แต่มีส่วนน้อยท่ีกังวลใจในเรื่องความ
ถูกต้องในการเขียนแผนฯ เมื่อไม่ได้รับค าแนะน าจากผู้เช่ียวชาญ 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ EF Guideline ต่อการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ของครูและการ
รับรู้ความสามารถของครูในการเขียน และการจัดประสบการณ์ส่งเสริมทักษะ EF แก่เด็กปฐมวัย (Self-Efficacy) 
ของครู พบว่า ครูต้องใช้กระบวน PAOR ในการใช้ EF Guideline เป็นจ านวน 3 รอบจึงจะเกิดประสิทธิภาพในการ
ออกแบบการจัดประสบการณ์ และในระยะติดตาม ภายหลังจากการใช้ EF Guideline ครูมีความรู้เรื่องทักษะสมอง 
EF ประสิทธิภาพในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์ และการรับรู้ความสามารถของตนเองของคุณครูดีข้ึน

ผลการด าเนินงาน

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเดก็ปฐมวัย  (Reform in early 
childhood education and care: RECEC)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



โครงการปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสือ่สารของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขด้วยเครื่องมือ 
7 วิธี พัฒนาลูกสมวัยสมองดี มี EF กรณีศึกษาในอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

โดย ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร  น.ส.พิชชาดา  สุทธิแป้น  น.ส.วรวลัญช์  โพธยานุกูล นายอภิรักษ์ ตาแม่ก๋ง

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิ จัยจาก บริษัท รักลูก กรุ๊ป จ ากัด เป็นจ านวนเงิน 
194,304 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการตั้งแต่วันท่ี 18 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 18 มกราคม 2562 
ซึ่งผลการวิเคราะห์การศึกษาและพัฒนาเครื่องมือ 7 วิธี ด้วยการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา พบว่า 

1) เครื่องมือ 7 วิธี ช่วยเพิ่มความเข้าใจ ความมั่นใจ และความสามารถในการส่ือสารให้แก่เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข โดยเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใช้เครื่องมือ 7 วิธี เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษา และเป็นส่ือกลางในการ
อ้างอิงกับผู้ปกครองเอง เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ท าให้การอธิบายง่ายข้ึน ผู้ปกครองเข้าใจง่ายข้ึน และ
เจ้าหน้าท่ีรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้น 

2) เครื่องมือ 7 วิธี มีความสะดวกสบายในการใช้งาน ผู้ปกครองท่ีมารับบริการ สามารถน าแผ่นพับไปใช้ได้
ง่ายในรูปแบบ checklist ส าหรับติดตามพัฒนาการทักษะสมอง EF และกระตุ้นพัฒนาการลูก 

3) เครื่องมือ 7 วิธี เป็นส่ือในการติดตามผลได้ดี เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขใช้เครื่องมือในการติดตามผลจาก
ผู้ปกครองได้สะดวกขึ้น 

4) ผู้ปกครองท่ีมารับบริการใช้เครื่องมือในการติดตามพัฒนาการลูกหลาน และขอค าแนะน าจากเจ้าหน้าท่ี
ได้ตรงประเด็นขึ้น และส่ือสารกับเจ้าหน้าท่ีได้อย่างมั่นใจมากขึ้น 

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ เครื่องมือ 7 วิธี ต่อการให้บริการของเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขเรื่องการ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF พบว่า เจ้าหน้าท่ีมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF ดีข้ึน มีความม่ันใจในการให้
บริการและค าแนะน าเรื่องการส่งเสริมทักษะสมอง EF มากขึ้น และมีทักษะการส่ือสารในการให้ค าแนะน าเรื่องการ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF กับผู้ปกครองดีขึ้น

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของการใช้ เครื่องมือ 7 วิธี ต่อทักษะติดตามและส่งเสริมพัฒนาการเด็กของพ่อ
แม่ หรือผู้ปกครอง พบว่า พ่อแม่ หรือผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะสมอง EF ดีขึ้น มีความมั่นใจใน
ตัวเองเรื่องการส่งเสริมทักษะสมอง EF มากขึ้น และมีทักษะการเล้ียงดูเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF กับผู้ปกครองดี
ขึ้นด้วยเช่นกัน

ผลการด าเนินงาน
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โครงการความสัมพันธ์ของภาวะโรคอ้วนและความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมอง
ในเด็กวัยเรียน

โดย อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา อ.ดร.นุชนาฎ รักษี และ คุณอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

โครงการได้รับการสนับสนุนการวิจัยส านักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปี 2560 มีวัตถุประสงค์ท่ี
จะศึกษาสถานการณ์ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วน ความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในเด็กวัยเรียน              
อายุระหว่าง 6-12 ปี ซึ่งมีข้อมูลท่ีน่าสนใจ คือ

1. กลุ่มตัวอย่างเด็กวัยเรียนประมาณ 400 ราย มีภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนร้อยละ 14 และพบว่า
เด็กชายมีจ านวนภาวะน้ าหนักเกินและโรคอ้วนมากกว่าเด็กหญิง 1.5 เท่า

2. ระดับความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองของเด็กนักเรียนในด้าน Inhibit, Shift, Emotional 
control, Initiate, Working Memory, Plan/Organize, Monitor  พบว่าอยู่ในระดับปกติ ร้อยละ 
75.2 และอยู่ในเกณฑ์ควรได้รับการส่งเสริม ร้อยละ 24.8

3. ภาวะน้ าหนักเกินหรือโรคอ้วนมีกับความสัมพันธ์ทางสถิติกับความสามารถการคิดเชิงบริหารของ
สมอง (P<0.05)

4. การท ากิจกรรมวาดรูประบายสี การท ากิจกรรมเล่นกับเพื่อน และการเข้านอนอย่างเพียงพอ  
(10-12 ชม.) ส่งผลดีต่อความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในเด็กวัยเรียน 

5. การท ากิจกรรมเล่นเกมคอมพิวเตอร์/iPad/Tablet เป็นประจ า จะส่งผลทางลบต่อความสามารถการ
คิดเชิงบริหารของสมองในเด็กวัยเรียน 

ผลลัพธ์จากโครงการวิจัยครั้งนี้ จะน าไปสู่การวางแนวทางส่งเสริมการดูแลสุขภาพกายและความสามารถ
การคิดเชิงบริหารสมองของเด็กไทยเพื่อก้าวสู่คนไทย 4.0 ท่ีมีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศไทย
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โครงการแนวทางการพัฒนาการสอนเพ่ือพัฒนาปัญญา: การวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

โดย อ.ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
จ านวนเงิน 250,000 บาท ด าเนินโครงการวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 ถึงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 งานวิจัยนี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาค าจ ากัดความขอบเขตของค าว่า ‘ปัญญา’ กระบวนการเรียนการ
สอนท่ีส่งเสริมให้เกิดปัญญา แนวทางการประเมินผลการพัฒนาปัญญาและการพัฒนาหลักสูตรส าหรับนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ผลการวิจัยพบว่า 1) การนิยามค าจ ากัดความและขอบเขตของค าว่า ปัญญา (Wisdom)
ควรมีความสอดคล้องตามจุดหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือการมีสัมมาทิฏฐิ ความเห็นความเข้าใจท่ีถูกต้อง
ตามความจริงว่า ทุกส่ิงล้วนอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติหรือสามัญลักษณะ (ไตรลักษณ์) 2) เนื้อหาการสอนควรมีองค์
ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจและการคิด หลักความจริง แนวคิดในการด าเนินชีวิตเพื่อส่งเสริม
ความสามารถและทักษะการพัฒนาตนเองในด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนากระบวนการคิด ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้และด้านการรับข้อมูลอย่างมีสติของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ปัญญาควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องต้ังแต่ช้ันปีท่ี 1 จนส้ินสุดการศึกษาระดับปริญญาตรี 3) ควรมุ่งพัฒนาปัญญาท่ีเกิด
จากการศึกษาเรียนรู้ (สุตมยปัญญา) ปัญญาท่ีเกิดจากการคิดพิจารณา (จินตามยปัญญา) และปัญญาท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติ (ภาวนามยปัญญา) ตามล าดับ และมีการประยุกต์ใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางการเรียนรู้เพื่อการ
เปล่ียนแปลง เช่น การเรียนรู้ท่ีเน้นประสบการณ์ตรง อภิปัญญา การโยนิโสมนสิการ และการใช้สติและสมาธิ
เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ความคิดและอารมณ์ของผู้เรียน 4) การประเมินผลการเรียนรู้ควรพิจารณาจาก
คุณลักษณะ สมรรถนะและ พฤติกรรม ได้แก่ ความมีเมตตา ความสามารถในการพัฒนาจิตใจและการคิด 
ความสามารถในการเรียนรู้ การตัดสินใจ และความสามารถในการด าเนินชีวิต 5) งานวิจัยช้ินนี้เสนอค านิยาม
เชิงปฏิบัติการ คุณลักษณะ สมรรถนะและพฤติกรรมอันพึงประสงค์ รวม 12 ด้าน และตัวช้ีวัด 12 ข้อ 
ตามแนวทางการจัดการศึกษาท่ีมุ่งผลลัพธ์ (Outcome-Based Education) เพื่อเป็นแนวทางในการประยุกต์สู่การ
จัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาปัญญาในระดับอุดมศึกษา
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กิจกรรมเพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยงส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, โรงเรียน

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 10 เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่เล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย
และวัยประถมศึกษา” ซึ่งมีความมุ่งหมายให้เกิดกลไกการท างานร่วมกันแบบบูรณาการท้ังในระดับชาติและระดับ
พื้นท่ีโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นท่ีเล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัยและวัย
ประถมศึกษา เช่น การรวบรวมฐานข้อมูล พัฒนา เผยแพร่ แลกเปล่ียนองค์ความรู้และการเรียนรู้ เพื่อเป็นแนวทาง
ด้านการเล่นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการ ซึ่งเป็นการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการเล่น ความ
ปลอดภัยในพื้นท่ีเล่น รวมถึงการดูแลและผู้ดูแลการเล่น พัฒนาปรับปรุง พื้นท่ีเล่นและกิจกรรมการเล่นให้เหมาะสม
กับพัฒนาการตามวัยและมีความปลอดภัยส าหรับเด็ก ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
สติปัญญาผ่านการเล่น

กิจกรรมเพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยงส าหรับเด็กในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเด็ก

การจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้งส าหรับเด็กปฐมวัย ท่ีเกิดจากปัญหาในการจัดสนามเด็กเล่น ในเรื่องการ
เล่น  การก ากับดูแลการเล่น  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการเรียนรู้ให้กับเด็ก  สนามเด็กเล่นกลางแจ้งเป็นแหล่งเรียนรู้
และพัฒนาเด็ก  ท่ีช่วยให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรง และเกิดความงอกงามได้หลากหลายด้าน  อย่างไรก็ตาม  
สนามเด็กเล่นท่ีจัดเตรียมไว้โดยมีการวางแผนอย่างรอบคอบ  รัดกุม  บนพื้นฐานหลักทฤษฎีท่ีถูกต้องเหมาะสม  
ย่อมสามารถตอบสนองความต้องการในการใช้งานของเด็กได้เป็นอย่างดี  ปราศจากเงื่อนไขของปัญหาอันจะ
ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตหรืออวัยวะร่างกายของเด็กได้  หลักส าคัญท่ีต้องน ามาพิจารณาเพื่อการจัดสนามเด็กเล่น
กลางแจ้ง

ปัญหาการจัดสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ส่งผลให้เด็กได้รับอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บทางร่างกายจาก   
เครื่องเล่น วิธีการในการเล่น ตลอดจนสภาพดินฟ้าอากาศหรือความเปล่ียนแปลงทางธรรมชาติต่างๆ ลักษณะของ
ปัญหาท่ีพบเกิดจากปัจจัย ดังนี้ ลักษณะเครื่องเล่น  เช่น  เครื่องเล่นท่ีท าจากไม้อาจมีเส้ียน หรือเครื่องเล่นท่ีเคลือบ
ด้วยสารเคมีท่ีมีส่วนท่ีมีส่วนผสมของสารตะกั่ว นอกจากนี้เครื่องเล่นท่ีมีความสูง  หรือค่อนข้างมีความโลดโผน  
ก่อให้เกิดความเส่ียงและอุบัติเหตุ รวมถึงเครื่องเล่นท่ีช ารุด  ค่าบ ารุงรักษาสนามเล่นนั้นมีมูลค่าค่อนข้างสูง การไม่
สามารถซ่อมแซมได้ในทันที
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Cluster 2 : พื้นที่เด็กและครอบครัว (Child and Family Space: CFS )

ยุทธศาสตร์ที่ 1



กิจกรรมเชิงประเด็นเฉพาะเร่ือง “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” (ทักษะความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน)  
นักเรียน ป.1 – ม.3  ในกลุ่มโรงเรียน และชุมชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม ดังนี้  
 โรงเรียนวัดสลุด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ จ านวน 125 คน   
 บุตรหลาน ของพนักงานบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จ.สระบุรี จ านวน 40-50 คน
 ชุมชนสวนเงิน ณ ชุมชนซอยสวนเงิน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 48 คน
 ค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้ ครั้งท่ี 1 และ 2 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 110 คน 
 ค่ายยุวชน ชุมชนปลอดภัยใน 3 จังหวัด (น่าน พิจิตร พระนครอยุธยา) จ านวน 118 คน
 โรงเรียนท่ีด าเนินงานกิจกรรม 10 ทักษะความปลอดภัย จ านวน 5 โรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองสองพี่น้อง จ.ตรัง โรงเรียนวัดสโมสร จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนบ้านขุนน้อย จ.อุบลราชธานี โรงเรียนวัดมังคลาราม จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว จ.น่าน
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เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยงส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, โรงเรียน
 การพัฒนานโยบายสาธารณะระดับชาติ เรื่อง “การพัฒนาพื้นท่ีเล่นสร้างเสริมสุขภาวะของเด็กปฐมวัย

และวัยประถมศึกษา” ในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ 
 ศึกษาดูงานตัวอย่าง สนามเด็กเล่น ในโครงการสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)

ณ โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ และโรงเรียนบ้านหนองโรง จังหวัดนครสวรรค์ เขต1 
 จัดการประชุมการปรับปรุงพัฒนา “คู่มือสนามเด็กเล่นปลอดภัย” ครั้งท่ี 1   
 โรงเรียนวัดสุวรรณาราม เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา จ.นครปฐม  
 โรงเรียนท่ีด าเนินงานกิจกรรม จ านวน 4 โรงเรียน 

โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อแก้ว จ.น่าน โรงเรียนบ้านหนองนก จ.น่าน
โรงเรียนบ้านเนินจ าปา จ.จันทบุรี โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ จ.พิษณุโลก

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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กิจกรรมเพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัย ลดพื้นที่เสี่ยงส าหรับเด็กในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเด็ก

 จัดท าสนามเด็กเล่น ส าหรับเด็กปฐมวัยให้ได้มาตรฐาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ต าบลเวียงสา 

จ.น่าน
 จัดท าสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนอันนูรอยน์ (บึงขวาง) 

กรุงเทพมหานคร
 จัดสนามเด็กเล่นเสริมทักษะการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลไทรย้อย 

จ.พิษณุโลก

ผลการด าเนินงาน
กิจกรรมเชิงประเด็นเฉพาะเร่ือง “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” (ทักษะความปลอดภัยของเด็กวัย

เรียน) จัดท าคู่มือกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก ออกแบบ (เนื้อหา, กระบวนการ, รูปแบบกิจกรรม, ส่ือ,             
การประเมินความรู้ ) เพิ่มพื้นที่เล่นปลอดภัย ลดพื้นที่ เสี่ยงส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน,                 
โรงเรียนจัดท าคู่มือกิจกรรมการสอนท่ีเหมาะสมกับเด็ก ออกแบบ (เนื้อหา, กระบวนการ,รูปแบบกิจกรรม, ส่ือ,              
การประเมินความรู้)  

ยุทธศาสตร์ที่ 1

15 จังหวัด

โรงเรียน 
จ านวน 9 แห่ง

ผู้เข้าร่วมการอบรม 
ป.1-ม.3 จ านวน 451 คน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 3 ศูนย์



โครงการการศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาวะกาย  จิต สังคม 
และความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในผู้สูงอายุ : สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (ระยะท่ี 1)

โดย อ.ดร.ศรัล  ขุนวิทยา อ.ดร.อธิวัฒน์  เจ่ียวิวรรธน์กุล และ อ.ดร.นุชนาฎ รักษี 

โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ซึ่งมีผลลัพธ์ในการด าเนินงานระยะท่ี 1 ดังนี้

1. โครงการวิจัยส ารวจข้อมูลผู้สูงอายุท่ีเป็นสมาชิกของชมรมผู้สูงอายุฯ พบว่า มีจ านวนผู้สูงอายุเพศชาย
ร้อยละ 30.5 เพศหญิงร้อยละ 69.5

2. ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยพบว่า 3 อันดับแรกของการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุคือ  (1) ความดันโลหิตสูง
ร้อยละ 45.4 (2) โรคเบาหวานร้อยละ 34 และ (3) โรคไขข้อเส่ือมร้อยละ 20.6

3. ข้อมูลสุขภาพจิตพบว่า ผู้สงอายุมีสุขภาพจิตปกติร้อยละ 95.3 และมีความเศร้าเล็กน้อยร้อยละ 4.7

4. ข้อมูลด้านความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองพบว่า ผู้สูงอายุมีระดับความสามารถการคิดเชิง
บริหารแบบองค์รวมอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 4.3 ปกติร้อยละ 58.9 และควรได้รับการส่งเสริมร้อยละ 36.9

5. เมื่อท าการวิเคราะห์เชิงลึกถึงองค์ประกอบของความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองพบว่า ผู้สูงอายุ
ควรได้รับการส่งเสริมความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองด้านความจ าขณะท างานร้อยละ 
53.2 และด้านการยืดหยุ่นทางความคิดร้อยละ 46.8 (2 ล าดับแรกที่ควรให้การส่งเสริมในผู้สูงอายุ)

6. การด าเนินงานวิจัยในระยะที่ 2 จะท าการถอดบทเรียนกิจกรรมที่ดี อันมีผลต่อการส่งเสริม
ความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองผู้สูงอายุ และขยายความรู้ที่ได้ให้กับชมรมผู้สูงอายุต่อไป
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Cluster 3 : องค์กร/ ธุรกิจ ที่มีความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate 
Child and Family Responsibility : CCFR)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



การศึกษาพหุวัฒนธรรม : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
พหุวัฒนธรรมและความสมานฉันท์

โดย ผศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน  ผศ.รักตวรรณ ศิริถาพร  อ.สุวรรนีย์ ธุระแพง

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
เป็นจ านวนเงิน 900,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมิถุนายน 
2561

1. ท าให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมกับห้องเรียนท่ีนักเรียน
ไทยเรียนร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ ในระดับช้ันปฐมวัยและช้ันประถมศึกษา 1-3 ในโรงเรียน สังกัด 27 ส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 (สพป. ราชบุรี เขต 1) และถ้าพบว่ารูปแบบการจัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรมมี ความ เหมาะสมกับบริ บทโ รง เรี ยน  และสามารถพัฒนา ผู้ เ รี ยนตาม คุณ ลักษณะ ท่ีพึ ง
ประสงค์ได้ ก็จะน ารูปแบบวิธีการดังกล่าวไปเป็นฐานเพื่อต่อยอด พัฒนาเป็นหลักสูตรการฝึกอบรมให้กับครู
ประจ าการ และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ และเมื่อทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหลักสูตรฝึกอบรม
แล้วจึงน าองค์ความรู้เหล่านี้ถ่ายทอดไปยัง สพป . ราชบุรี เขต 1 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมีบริบท
คล้ายคลึงกัน อาทิ สพป . ราชบุรี เขต 2 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ต่อไป อีกท้ังคาดหวังว่าคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะน าหลักสูตรการฝึกอบรมการศึกษาพหุวัฒนธรรม ไปจัดให้กับนักศึกษา
ทุกคนก่อนท่ีจะออกฝึกสอน และในอนาคตคาดว่า การศึกษาพหุวัฒนธรรม จะได้รับการบรรจุเป็นรายวิชาหนึ่ง
ในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง และเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการสอนวิชา
ดังกล่าวให้กับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอื่นๆ ต่อไป 

2. สามารถน าผลการส ารวจสมรรถนะพหุวัฒนธรรม และความรอบรู้ ในการ จัดการศึกษาพหุ
วัฒนธรรม มาเสนอแนะให้กับผู้บริหาร และนักวิชาการใน สพป . ราชบุรี เขต 1 เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึง
ความจ าเป็นในการวางแผนการพัฒนาครูประจ าการ และครูบรรจุใหม่ ให้มีความพร้อมท่ีจะจัดการเรียนรู้ ท่ี
เหมาะสมส าหรับห้องเรียนท่ีนักเรียนไทยเรียนร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์ต่อไป และยังคาดหวังว่า สพป . ราชบุรี 
เขต 1 จะเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม และเป็นต้นแบบของการพัฒนาครูให้มีความรู้ ทักษะ 
และเจตคติท่ีดีต่อการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรม ให้กับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา อื่นๆ ต่อไป

ผลการด าเนินงาน
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Cluster 4 : ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยทีี่ไม่ยั่งยนื 
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โครงการติดตามผลกระทบจากสารโลหะหนักและการฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา การเรียนรู้ 
และกระบวนการรู้คิดในเด็กประถมศึกษาท่ี 4-6

ลงพื้นท่ีแนะน าโครงการและแลกเปล่ียนเรียนรู้
กับ ผอ.ท้ัง 6 โรงเรียน ในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก พิจิตร 
และเพรชบูรณ์ , การอบรมการใช้เครื่องมือแก่ทีมวิจัย
และการเก็บข้อมูล Pre-Test ท้ัง ทักษะสติปัญญา 
การเรียนรู้  และตรวจสุขภาพเด็ก รวมท้ังสอบถาม
ข้อมูลพื้นฐาน เศรษฐสถานะ และการเล้ียงดูเด็กของ
ครอบครัว 

ผลการด าเนินงาน
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ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
1. คณะกรรมการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) 

ป้องกันการจมน้ า เลขท่ี 818/2560 ประกาศ ณ วันท่ี 20 มิถุนายน 2560
2. คณะกรรมการด าเนินงานวันรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ า ปี 2556  ท่ี 207/2556 

ประกาศ ณ วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556
3. คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานป้องกันเด็กจมน้ า ท่ี 1693/2555

ประกาศ ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555

กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายที่ร่วมด าเนินกิจกรรม 

โครงการปกป้องสมองเด็กจากภัยจมน้ า  โรงเรียนท่ีได้รับการสนับสนุนให้ด าเนินโครงการทักษะความ
ปลอดภัยทางน้ าในสถานศึกษา ภายใต้ 5 จังหวัด ดังนี้

1. จังหวัดระยอง ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาช่องลม , โรงเรียนวัดชากหมาก , โรงเรียนวัดบ้านฉาง และ
โรงเรียนวัดสุวรรณรังสรรค์

2. จังหวัดพิจิตร ได้แก่  โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร , โรงเรียนวัดเขาทราย , โรงเรียนวัดส าโรง , 
โรงเรียนโพธิ์ทะเล , โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ , โรงเรียนเยาวชนศึกษา

3. จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ โรงเรียนสุรินทรศึกษา , โรงเรียนท่าตูม (สนิทราษฎร์วิทยาคม) , โรงเรียนวิทยา
ราษฎร์นุกูล , โรงเรียนบ้านตาคง , โรงเรียนบ้านหนองบัวมิตรภาพท่ี 85

4. จังหวัดนครพนม ได้แก่ โรงเรียนเรณูวิทยาคาร
5. จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ โรงเรียนวัดมังคลาราม , โรงเรียนวัดสโมสร

ผลการด าเนินงาน
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว   ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนละ 2 คน  

ผู้เข้าร่วมตัวแทนจากโรงเรียน 44 คน วิทยากรและเจ้าหน้าท่ี 13 คน รวม 57 คน

โครงการปกป้องสมองเด็กจากภัยจมน้ า

โดย รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน
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ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กระทรวงมหาดไทย ดังนี้

1. คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านป้องกันอุบัติภัยและสาธารณภัย 

ค าส่ังคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 

2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.)

ประกาศ ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

3. คณะท างานตรวจรับรองชุมชนปลอดภัย  ท่ี 1/2559 ประกาศ ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2559
คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย 

4. คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชนปลอดภัย 

ประกาศ ณ วันท่ี 12 กันยายน 2556 ท่ี 02/2556 คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัย

กลุ่มเป้าหมาย และเครือข่ายท่ีร่วมด าเนินกิจกรรม 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะอนุกรรมการสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมด้านชุมชน

ปลอดภัย (ในคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ) ซึ่งมีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน ศูนย์วิจัยเพื่อ
สร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (International 
safe community supporting centre) และ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัย 
มหิดล ได้สนับสนุน  ส่งเสริมและยกระดับการด าเนินงานสร้างเสริมและป้องกันการบาดเจ็บขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการยกระดับเป็นสมาชิกชุมชนปลอดภัยในระดับสากล และเป็นพื้นท่ีตัวอย่างการเรียนรู้ด้าน
ความปลอดภัย  โดยความร่วมมือกับ International Safe Community Certifying Centre (ISCCC)

ผลการด าเนินงาน
ท่ัวโลกมีสมาชิกชุมชนปลอดภัย กว่า 400 แห่ง โดยท่ีประเทศไทยมีการลงนามรับรองและเป็นสมาชิก

ชุมชนปลอดภัยในระดับสากล รวม 3 แห่ง ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายพูน อ .วังทรายพูน จังหวัด
พิจิตร  ชุมชนปลอดภัยล าดับท่ี 228 เทศบาลต าบลตลาดเกรียบ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ชุมชน
ปลอดภัยล าดับท่ี 229 และเทศบาลเมืองน่าน อ.เมือง จ.น่าน ล าดับท่ี 316 

โครงการชุมชนปลอดภัย (Safe Community) 
โดย รศ.นพ.อดิศักด์ิ   ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน
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ได้รับการแต่งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ดังนี้

1. คณะกรรมการจัดงานสัมมนาระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งท่ี 13 “ลงทุนเพื่อความ
ปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”  (13th Thailand Road Safety Seminar : Invest for Sustainable 
Road Safety)  ส่ัง ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 คณะกรรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน         
มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

2. คณะท างานสวัสดิศึกษาและความปลอดภัยทางถนน ณ ปี 2556 กระทรวงศึกษาธิการ

3. คณะกรรมการจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้ง 11 “สิทธิกับความปลอดภัย
ทางถนน” (11th Thailand Road Safety Seminar : Tights and Road Safety) ท่ี 03/2556
ประกาศ ณ วันท่ี 9 ตุลาคม 2556 คณะกรรมการศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุข
แห่งชาติ (มสช.) 

Safe Kids Thailand (www.safekidsthailand.com) ภายใต้ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและ
ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก (www.csip.org) ด าเนินการโครงการ “Safe Kids Walk This Way” (ความปลอดภัย
เด็กเดินเท้า) มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน (รวม 9 ปี) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ
การเดินเท้าท่ีปลอดภัยแก่เด็กและเยาวชน ครอบครัว โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานเกี่ยวข้อง รวมถึงการปรับแก้
ส่ิงแวดล้อมเส่ียงต่อการเดินเท้า (เช่น มีทางเท้าและทางข้ามท่ีปลอดภัย) การผลักดันนโยบายการบังคับใช้กฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง (เช่น ลดความเร็วบริเวณเขตชุมชน/โรงเรียน) ตลอดจนการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วม
ข อ ง ทุ ก ค น ใน สั ง คม  ภ า ย ใ ต้ ก า ร สนั บ ส นุ น จ า ก  Safe Kids Worldwide (www.safekids.org) FedEx 
(www.fedex.com) และภาคีเครือข่ายท่ีส าคัญ เช่น กรุงเทพมหานคร, กระทรวงศึกษาธิการ, องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน NGOs ฯลฯ 

โครงการ Safe Kids Walk This Way
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน
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ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมด้าน Education 
1. เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ จ านวนกว่า 84,000 คน 

2. ผู้บริหารและครูได้รับความรู้ จ านวนกว่า 1,200 คน 

3. พ่อแม่/ผู้ปกครอง เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง อาสาสมัคร ได้รับความรู้ จ านวนกว่า 9,200 คน   

4. เครื่องมือและส่ือการสอนจากโครงการ เช่น คู่มือให้ความรู้เดินเท้าปลอดภัย คู่มือ PHOTOVOICE คู่มือ 
Safe School Zone อุปกรณ์และส่ือการสอนต่าง ๆ ได้ถูกเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียน 
ชุมชน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยมีให้ดาวน์โหลดในเว็บไซต์ www.safekidsthailand.com 

กิจกรรมด้าน Advocacy and Infrastructure Improvements 
1. โครงการ PHOTOVOICE and Safe-Walking Zones ได้ท าให้จุดเส่ียงทางถนนท่ีไม่ปลอดภัยส าหรับ

เด็กเดินเท้า ได้ถูกค้นพบจากภาพถ่าย PHOTOVOICE ของเด็กและเยาวชน จ านวนกว่า 300 จุดเส่ียง 
และได้ถูกปรับปรุงแก้ไขจ านวน 108 จุดเส่ียง

2. บทบาทผู้น าความปลอดภัยทางถนนของเด็กและเยาวชน ตลอดจนผู้บริหาร ครู พ่อแม่/ผู้ปกครอง 
ผู้น าชุมชน ท่ีเกิดจากการเข้าร่วมโครงการ ท าให้หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น (เช่น เทศบาล, 
องค์การบริหารส่วนต าบล, กรุงเทพมหานคร) ได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนและชุมชนในการปรับปรุง
แก้ไขจุดเส่ียงทางถนน

3. เกิดโรงเรียนต้นแบบในโครงการ Safe School Zone (เขตโรงเรียนปลอดภัยทางถนน) ได้แก่ โรงเรียน
จุมปีวนิดาภรณ์ อ.เมือง จ.น่าน และโรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน โดยจุดเส่ียงทางถนนท่ีไม่
ปลอดภัยส าหรับเด็กเดินเท้าได้ถูกปรับปรุงแก้ไขจ านวนกว่า 30 จุด จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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โครงการ Safe Kids Walk This Way (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1



อุบัติเหตุจราจรเป็นสาเหตุการตายอันดับสองของเด็กไทย มากกว่า 1,000 รายต่อปี สาเหตุหลักมาจาก                   
รถมอเตอร์ไซค์ ท้ังขับขี่ก่อนวัย (กฎหมายก าหนดห้ามผู้มีอายุต่ ากว่า 15 ปีขับข่ีมอเตอร์ไซค์) ขับเร็ว เมาแล้วขับ และ
ไม่สวมหมวกกันน็อก (กฎหมายก าหนดให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องสวมหมวกกันน็อก) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้โดยสาร
เด็กไม่สวมหมวกกันน็อกถึงร้อยละ 93.2 สอดคล้องกับข้อมูลของ Save the Children ท่ีเปิดเผยข้อมูลจากองค์การ
อนามัยโลกว่ามีเด็กไทยมากกว่า 2,600 ราย ตายจากอุบัติเหตุทางถนน และมากกว่า 72,000 ราย ได้รับบาดเจ็บ 
อย่างไรก็ตามมีเพียง 7% ของเด็กเท่านั้นท่ีสวมใส่หมวกกันน็อกเมื่อโดยสารรถมอเตอร์ไซค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บ                       
ใ น เ ด็ ก  ( www.csip.org) ร่ ว ม กั บ บ ริ ษั ท  Halliburton (www.halliburton.com) Safe Kids Worldwide 
(www.safekids.org) กระทรวงศึกษาธิการ และภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนน ด าเนินการโครงการ 
C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก 

ผลการด าเนินงาน
1. เด็กได้รับหมวกกันน็อกจากโครงการจ านวน 751 คน 

2. จ านวนการสวมหมวกกันน็อกของเด็กเพิ่มข้ึนร้อยละ 81

3. รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานคณะกรรมการวิชาการมาตรฐานหมวกกันน็อก ผลักดันการ
ผลิตหมวกกันน็อกเด็กมาตรฐานใหม่ท่ีมีความเหมาะสมกับศีรษะเด็ก และมีน้ าหนักท่ีเบากว่ารุ่นเก่า 
(มาตรฐาน ปี 2539) และประกาศใช้อย่างเป็นทางการโดยส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

4. พัฒนานวัตกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับหมวกกันน็อกเด็ก โดยการติดต้ังอุปกรณ์เสริมในหมวกกันน็อก 
(Helmet Fitting Pads) CSIP ร่วมกับ นักออกแบบ และโรงงานผลิตหมวกกันน็อก พัฒนา
อุปกรณ์เสริมในหมวกกันน็อก (Helmet Fitting pads) เพื่อให้ความกระชับกับศีรษะของเด็กท่ีมีขนาด
แตกต่างหลากหลายตามอายุ เพศ รูปร่าง อีกท้ังมีความยืดหยุ่น นุ่ม ท าให้สวมใส่สบายโดยท่ีหมวก
ยังคงยึดติดกับศีรษะของเด็กอย่างปลอดภัย

โครงการ C&H กันน็อก..ปกป้องสมองเด็ก

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน
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โครงการการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและสิ่งแวดล้อมอันตราย
รศ.นพ.อดิศักดิ์   ผลิตผลการพิมพ์ และคณะท างาน

ตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประจ าปี 2560 มี 3 กิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมเชิงประเด็นเฉพาะเรื่อง “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” (ทักษะความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน)
2. กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีเล่นปลอดภัย ลดพื้นท่ีเส่ียงส าหรับเด็ก โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน, โรงเรียน   
3. กิจกรรมเพิ่มพื้นท่ีเล่นปลอดภัย ลดพื้นท่ีเส่ียงส าหรับเด็กในชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเด็ก

ผลการด าเนินงาน

กิจกรรมเชิงประเด็นเฉพาะเรื่อง “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” (ทักษะความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน)
อุบัติเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีพบบ่อยในเด็กท่ัวโลก การเกิดอุบัติเหตุในเด็กเป็นปัญหาส าคัญท่ี
ท าให้เกิดความสูญเสียท้ังร่างกายและทรัพย์สิน โดยเฉพาะการเกิดทุพพลภาพและเสียชีวิตของเด็กซึ่งถือว่าเป็น
ทรัพยากรท่ีส าคัญเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บในเด็ก นอกจากท าให้เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายท่ีนับเป็นมูลค่า
มหาศาลในแต่ละปีของประเทศชาติ แล้วยังเป็นสาเหตุให้เกิดการตายของเด็กในปัจจุบัน ดังนั้นการเรียนรู้สาเหตุและ
แนวทางป้องกันเพื่อให้ค าแนะน าล่วงหน้าแก่บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พ่อแม่ ครู ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางสุขภาพ 
รวมถึงการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงความส าคัญและร่วมมือกันเพื่อไม่ให้เด็กต้องประสบปัญหาทางด้านร่างกาย 
จิตใจ หรือการสูญเสียใดๆ อันเป็นผลมาจากการได้รับอันตรายจากการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก พยาบาลเป็นผู้ท่ีมีบทบาท
ส าคัญในการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในเด็ก รวมท้ังการดูแลและฟื้นฟูสุขภาพเด็กเพื่อให้เด็กมีการ
เจริญเติบโตให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี เด็กวัยเรียนจึงเป็นวัยท่ีต้องเรียนรู้ เข้าใจ และ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกลุ่มของสังคมให้ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และสร้างกิจกรรมการมีส่วนร่วมของเด็ก
ในการจัดการความปลอดภัย การป้องกันภัยในเด็กในภัย 5 ด้าน ได้แก่ ภัยจากอุบัติเหตุ ส่ิงแวดล้อมอันตราย สินค้า
ผลิตภัณฑ์อันตราย ภัยพิบัติ และความรุนแรง (ภัยทางสังคม)  ท่ีมีวัตถุประสงค์ในการสร้างพฤติกรรมและทักษะชีวิต
ความปลอดภัยในเด็ก “ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง 
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โครงการฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก ส านักงานงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ 
(องค์การมหาชน) เป็นจ านวนเงิน 650,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต้ังแต่เดือนธันวาคม 
2560 ถึงเดือนกันยายน 2561 ซึ่งมีผลลัพธ์ การด าเนินงาน โดยเน้นการขยายผลไปยังแผนกวิชาอื่นๆ ในโรงเรียน
ต้นแบบ และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ท่ีให้โรงเรียนมีบทบาทในการแลกเปล่ียนมากขึ้น รวมท้ัง
การขยายผลองค์ความรู้การจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองไปยังวิทยาลัยอื่นๆ ในเขตพื้นท่ีโครงการพัฒนา
ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC 

โครงการพัฒนาต้นแบบการจัดการเรยีนรูต้ามหลักการพัฒนาสมอง 
(Brain-Based Learning in Adolescent ในกลุ่มอาชีวะ)

โดย รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี  อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี  น.ส.ศศิตา หมัดเหล็ม น.ส.แกมแก้ว โฆษกรนัฏ

จากการถอดบทเรียนการด าเนินงาน สามารถสรุปได้ว่าเมื่อครูมีความเข้าใจในพัฒนาการวัยรุ่น เข้าใจ
หลักการเรียนรู้ เข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน น ามาสู่การจัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม กระตุ้นให้เกิดความ
น่าสนใจท้าทาย ให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการเรียนมากท่ีสุด เด็กและครูจะเกิดการเปล่ียนแปลง ท้ังในด้าน
สัมพันธภาพการเรียน ความภาคภูมิใจ และมีความสุขท้ังเด็กและครูผู้สอนด้วยเช่นกัน

- เกิดแผนการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และเด็กได้รับการพัฒนาตามแผนการจัดการเรียนรู้
- พัฒนาคู่มือและแผนการจัดการการเรียนการสอนเพื่อสร้างโรงเรียนต้นแบบ
- พัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและครูท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้
- ครูมีการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมองแล้วนั้นนักเรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนมากขึ้น 
- ครูมีทัศนคติต่อเด็กและการสอนดีข้ึน และมีความม่ันใจในแผนการสอน รวมถึงมีกิจกรรมมากข้ึน
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โครงการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ 

โดย อ.ดร.อธิวัฒน์  เจ่ียวิวรรธน์กุล , อ.ดร.ศรัล ขุนวิทยา , น.ส.กนกพร ดอนเจดีย์ ,อ.ดร.ดวงเนตร ธรรมกุล

ประเทศไทยมีปัญหาการคอรัปช่ันอยู่ในระดับสูง จริยธรรมจึงกลายเป็นหัวข้อท่ีส าคัญขององค์กร โดยเฉพาะ
องค์กรเอกชนแทบทุกองค์กรซึ่งจะต้องด าเนินการท่ามกลางการแข่งขันสูง และความซับซ้อนของสภาพแวดล้อมทาง
ธุรกิจ ซึ่งองค์กรเอกชนจ าเป็นจะต้องให้ความส าคัญในการด าเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม ซึ่งการส่งเสริมให้ผู้น าปฏิบัติ
ตนตามหลักจริยธรรมมีบทบาทส าคัญส าหรับการกระตุ้น พัฒนาบุคลากรขององค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ 

โครงการได้รับการสนับสนุนงบประมาณทุนวิจัยจาก ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)                
เป็นจ านวนเงิน 612,000 บาท โดยมีระยะเวลาในการด าเนินโครงการ ต้ังแต่วันท่ี 2 ตุลาคม 2560 ถึงวันท่ี 2 
ตุลาคม 2561 

1. จากการศึกษาเชิงคุณภาพ พบว่า ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม หมายถึง พฤติกรรมและการกระท าต่างๆ ท่ีบุคคล
จะแสดงออกถึงค่านิยมของตนเองและกล้าหาญท่ีจะยึดค่านิยมหลักในการด าเนินชีวิต ในการท างานหรือการบริหาร
เพื่อน าองค์กร ไปในทิศทางท่ีดีต่อส่วนรวมอีกท้ังยังสามารถจูงใจให้ผู้อื่นมองไกลไปกว่าผลประโยชน์ส่วนตัว จากการ
สัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ประกอบไปด้วย 6 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) ความซื่อสัตย์  (2) การมุ่งเน้นการดูแลบุคลากร
(3) ความยุติธรรม (4) การเคารพสิทธิของผู้อื่น (5) การให้ค าแนะน าทางจริยธรรม และ (6) การช้ีแจงบทบาท ยกเว้น 
การมุ่งเน้นความยั่งยืน

2. ได้เครื่องมือวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมและบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรเอกชน ท่ีแสดงให้เห็นถึงความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างตามการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างในองค์กรเอกชนของประเทศไทย

3. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมมีอิทธิพลทางตรงในทิศทางบวก ต่อบรรยากาศจริยธรรมในองค์กรโดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพล เท่ากับ 0.28 อย่างมีนัยส าคัญท่ีระดับ 0.01

4. องค์กรเอกชนทุกองค์กรท่ีเข้าร่วมสนใจการประเมินวัดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และสนับสนุนให้เพิ่มเติม
หลักสูตรการฝึกอบรมเสริมสร้างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในบุคคลต่อไปในอนาคต

ผลการด าเนินงาน
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โครงการจัดต้ังหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนท่ี และระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน

การด าเนินการในปี 2561 มีจ านวนทั้งส้ิน 5 
ชุมชน มีจ านวนแกนน าพี่เล้ียง รวมทั้งส้ิน 38 คน 
มีเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่อายุ 
3-18 ปี จ านวน 250 คน โดยมีชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการดังนี้

1. ชุมชนเอื้ออาทรโครงการ 1-2 

2. ชุมชนสหพร 

3. ชุมชนหมู่ 6 ศาลายา 

4. ชุมชนหมู่ 1 คลองโยง 

5. ชุมชนหมู่ 4 คลองโยง 
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ คือ โรงเรียนวัด
มะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) มีจ านวนนักเรียน
ทั้งส้ิน 601 คน จ านวนครู 36 คน 

แกนน าพ่ีเล้ียงชุมชนมีกิจกรรม ดังนี้

1. การประชุมเพ่ือร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้

และวางแผนการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

30 คน

2. กิจกรรมอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพแกน

น าพ่ีเล้ียงชุมชน จ านวน 3 ครั้ง 

2. กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงาน

2.1 กิจกรรมถอดบทเรียนการ

ด าเนินงานโครงการ มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 36 คน

2.2 กิจกรรมถอดบทเรียนงานคาราวาน

สถาบันเด็กสัญจรครั้งที่ 4 มี

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 30 คน

1.1 การอบรม เรื่องการเขียนโครงการ             

มีผู้เข้าร่วม กิจกรรม 46 คน

1.2 การอบรม เรื่องติดตามการเขียน

โครงการมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 36 คน

1.3 การอบรม เรื่องสิทธิเด็กและการ

เล้ียงดูลูกเชิงบวก มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 46 คน

ผลการด าเนินงาน 
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โครงการจัดต้ังหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคลื่อนท่ีและระบบพ่ีเลี้ยงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน (ต่อ)

เด็กและเยาวชนในชุมชน มีกิจกรรมดังนี้
1. ค่ายวัยรุ่น...ก้าวเพื่อการเติบโต (Teen…Go 4 Growth Camp) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน

2. กิจกรรมทัศนศึกษา จ านวน 2 ครั้ง
2.1 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม (เด็กอายุ 10-12 ปี) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 97 คน
2.2 กิจกรรมทัศนศึกษา ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ (เด็กอาย1ุ3-18 ปี) มีผู้เข้าร่วม

กิจกรรม 54 คน
3. กิจกรรมถอดบทเรียนการด าเนินงานจากเด็กและวัยรุ่นในชุมชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 37 คน

ชุมชน มีกิจกรรมดังนี้

1. กิจกรรมคาราวานสถาบันเด็กสัญจรครั้งท่ี 4 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 180 คน
2. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสัญจร จ านวน 31 ครั้ง 

โรงเรียน มีกิจกรรมดังนี้
1. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านรถบริการเคล่ือนท่ีสัญจร ให้กับนักเรียน                  

ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 8 ครั้ง

1.1 เรื่องการกล่ันแกล้งรังแกกัน (Bullying) จ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 149 คน
1.2 เรื่องทักษะการส่ือสาร (Communication Skills) จ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 71 คน

1.3 เรื่องความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) จ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 153 คน
งานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ (อยู่ในระหว่างการอภิปรายผล)

1. การศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการอบรมเล้ียงดูและความแข็งแกร่งในชีวิตของวัยรุ่นในโครงการ
จัดต้ังหน่วยสนับสนุนทางวิชาการเคล่ือนท่ีและระบบพี่เล้ียงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน

2. การศึกษาทัศนคติและแรงจูงใจในการท างานเป็นพี่เล้ียงท่ีปรึกษาของเด็กในชุมชน
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โครงการความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family 
Responsibility) สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปีงบประมาณ 2561-2562 ได้มีการด าเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้

พัฒนาแนวคิดโครงการความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family 
Responsibility)

สถาบันฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการดูแล ส่งเสริม และพัฒนาจากครอบครัว ดังนั้นจึงเกิดแนวความคิด
ท่ีจะด าเนินโครงการความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family Responsibility) 
ขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 4 โครงการย่อย ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาห้องสมุดหนังสือ ของเล่นปฐมวัยและพื้นท่ีกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและ
ครอบครัว (Parent Kids Space)

2. โครงการมุมนมแม่ในท่ีท างาน (Breast Feeding Corner at Workplace) 
3. โครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก 
4. โครงการดูแลคนท างานวัยเกษียณ 

Cluster 4 : ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยทีี่ไม่ยั่งยนื 
(Child’s Brain Protection from Unsustainable Economic and Technology Growth) 
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1. โครงการพัฒนาห้องสมุดหนังสือ ของเล่นปฐมวัยและพ้ืนท่ีกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็ก                     
และครอบครัว (Parent Kids Space)

โครงการพัฒนาห้องสมุดหนังสือ ของเล่นปฐมวัยและพื้นท่ีกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว 
(Parent Kids Space) เป็นหนึ่งในแนวทางท่ีส าคัญ ได้แก่การส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาห้องสมุดหนังสือ ของเล่น
ปฐมวัย และพื้นท่ีกิจกรรมส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว (Parent Kids Space) อันจะน าไปสู่การพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ท้ังนี้คณะท างานโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ ดังนี้ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และข้อเสนอโครงการ
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ  และด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจห้องสมุดของสถาบันฯ

2. โครงการมุมนมแม่ในท่ีท างาน (Breast Feeding Corner at Workplace) 

โครงการมุมนมแม่ในท่ีท างาน (Breast Feeding Corner at Workplace) เป็นโครงการท่ีสนับสนุนให้เด็ก
แรกคลอดได้รับนมแม่อย่างเพียงพอและต่อเนื่องอันเพื่อพัฒนาการท่ีสมบูรณ์ 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  จึงริเริ่มจัดท ามุมนมแม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล                  
เพื่อใหบุ้คลากรมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเป็นแม่ลูกอ่อน  รวมท้ังแม่ท่ัวไปท่ีมีลูกอ่อนสามารถมาใช้บริการด้านสถานท่ี
ในการให้นมลูกอย่างมีความสุข  และปั้มนมอย่างถูก สุขลักษณะตลอดจนเป็นต้นแบบให้ส่วนงานอื่นใน
มหาวิทยาลัยมหิดลได้สามารถน าแนวคิด และแนวทางการด าเนินงานไปปรับใช้ในการจัดมุมนมแม่ในคณะ/สถาบัน
ของตนเองได้ต่อไป ท้ังนี้คณะท างานโครงการดังกล่าวได้ด าเนินการ ดังนี้ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และ
ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนงบประมาณ ศึกษาความจ าเป็นและสถานการณ์การให้นมแม่ ศึกษา
ตัวอย่างห้องนมแม่ และด าเนินการลงพื้นท่ีส ารวจห้องส าหรับจัดท าเป็นมุมนมแม่

พัฒนาแนวคิดโครงการความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family 
Responsibility) (ต่อ)
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3. โครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และเพิ่มสายใยสัมพันธ์ แม่ - ลูก 

โครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก เป็นโครงการท่ีสนับสนุน
การเล้ียงลูกด้วยนมแม่ซึ่งเป็นประโยชน์ท่ีดีท้ังต่อแม่และลูก เนื่องจากนมแม่เป็นแหล่งสารอาหารท่ีดีท่ีสุดของลูกวัย 
6 เดือนแรกของชีวิต ซึ่งจะช่วยให้เด็กมีสุขภาพและพัฒนาการการทีดี่ ส่วนแม่ก็จะสามารถฟื้นฟูสุขภาพร่างกายได้
ดี เกิดผลลัพธ์ที่ดีท้ังต่อตัวแม่และลูก อีกท้ังยังช่วยเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก ให้ดียิ่งขึ้น 

สถาบันฯ จึงริเริ่มจัดท าโครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่ -ลูก   
โดยเริ่มจากบุคลากรของสถาบันท่ีต้ังครรภ์สามารถแจ้งความประสงค์ท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ ตามความสมัครใจ 
และขยายแนวคิดเป็นโมเดลให้น าไปใช้การปฏิบัติในวงกว้าง และขยายผลต่อไป ท้ังนี้คณะท างานโครงการดังกล่าว
ได้ด าเนินการ ดังนี้ จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างาน และข้อเสนอโครงการร่างประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่ -ลูก ร่างระบบการประเมินการท างาน และ
ด าเนินการจัดประชุมท าความเข้าใจกับหัวหน้างาน

4. โครงการดูแลคนท างานวัยเกษียณ 

โครงการดูแลคนท างานวัยเกษียณ บทบาทองค์กรในการดูแลบุคลากรสูงอายุ กรณีศึกษาโครงการความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว ซึ่งสถาบันฯ มีแนวความคิดท่ีจะจัดท าโครงการดูแลคนท างานวัยเกษียณ จากกรณีศึกษา
ต่างๆ อาทิ เช่น กรณีศึกษาของบริษัทในประเทศญี่ปุ่นท่ีดูแลบุคลากรจนถึงช่วงสูงอายุ และกรณีศึกษาของ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ท้ังนี้สถาบันฯ มีแนวคิดให้องค์กรควรดูแลบุคลากรของตนเอง ผู้สูงอายุไม่ต้องไปดูแลตัวเอง
หรืออยู่บ้านพักคนชรา หากทุกบริษัททุกองค์กรต่างช่วยกันดูแลบุคลากรผู้สูงวัยของตนเองก็จะช่วยลดปัญหาสังคม

สถาบันฯ ตระหนักถึงปัญหาและความส าคัญดังกล่าว ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงจัดโครงการดูแลคนท างานวัย
เกษียณข้ึน และมีการด าเริ่มด าเนินการแล้วดังนี้ ด าเนินการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานและเขียนร่างข้อเสนอ
โครงการ 

พัฒนาแนวคิดโครงการความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family 
Responsibility) (ต่อ)



ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
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จ านวนโครงการวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาครัฐและเอกชน 5,023,000.00 4,292,400.00 4,836,400.00 2,891,345.00 4,163,703.60

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ 4,591,400.00 3,676,400.00 4,836,400.00 2,748,000.00 2,821,442.00

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากองค์กรต่างประเทศ - 120,000.00 - 143,345.00 -

เงินสนับสนุนงานวิจัยจากเอกชน 431,600.00 496,000.00 - - 1,342,261.60

เงินรายได้ส่วนงาน 77,000.00 100,000.00 120,000.00 93,315.00 -

เงินรายได้มหาวิทยาลัยมหิดล - 1,812,500.00 497,400.00 75,000 25,000.00

จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยทั้งหมด 5,100,000.00 6,204,900.00 5,453,800.00 3,059,660.00 4,188,703.60

 -

 1,000,000.00

 2,000,000.00

 3,000,000.00

 4,000,000.00

 5,000,000.00

 6,000,000.00

 7,000,000.00

แหล่งทุนและจ านวนเงินทุนวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง 
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ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ 0 2 3 1 15

น าเสนอผลงานใน
ระดับชาติ
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งานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับชาติ 5 ปี ย้อนหลัง 

ล าดับ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561

1 อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล และอุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล. (2561). ความสุขของแรงงานไทยและพม่า: 
กรณีศึกษาในโรงงานผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูป. วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561

2 ณศศิอุษา บุษบกแก้ว, อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล , นนทสรวง กลีบผึ้ง และดลพัฒน์ ยศธร. (2561).
การเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมโครงงานและทักษะชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย: กรณีศึกษาโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์. วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561

3 จิราภรณ์ ส าเภาทอง, สาวิตรี ทยานศิลป์ และอธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครัว
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร. วารสารเกษมบัณฑิต ปีท่ี 19
ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561

4 กฤติณภัทร สุขเจริญ , ดลพัฒน์ ยศธร และอธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล . (2561). พฤติกรรมปัญหา
สมรรถภาพทางกายภาพและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาพลศึกษา . วารสารเกษมบัณฑิต 
ปีท่ี 19 ฉบับพิเศษเดือน มีนาคม 2561

5 แกมแก้ว โบษกรนัฏ, สุพร อภินันทเวช, พัชรินทร์ เสรี และบัญญัติ ยงย่วน. (2560). การศึกษาปัญหา
สุขภาพจิตของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4-6 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน ในโครงการ
สุขภาพจิตโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร . วารสารวิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ศรีนครินทรวิโรฒ   ปีท่ี12 ฉบับท่ี 1 เดือนสิงหาคม–ธันวาคม 2560
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ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับชาติ 

ล าดับ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561

6 พัชรินทร์ เสรี . (2561). การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนในระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4–6. วารสารวิจัยทางการศึกษา ปีท่ี 13 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

7 พัชรินทร์ เสรี. (2561). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตท่ีมีต่อทักษะชีวิต ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 5 ท่ีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในสังกัดกรุงเทพมหานคร . วารสารวิชาการศึกษา 
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีท่ี 19 ฉบับท่ี 1 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2561

8 อัญมณี โกสัลล์ประไพ , คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์ และพัชรินทร์ เสรี. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่าง
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ประถมศึกษาตอนต้น .
วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 63 ฉบับท่ี 2

9 กาญจนา วงศ์นิรามัยกุล, อนุช สินารอด, อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล และวสุนันท์ ชุ่มเช้ือ. (2561).
การศึกษาความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมการนอนในวัยผู้ใหญ่และปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง . บทความวิจัย
ตีพิมพในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งท่ี 16 ความรอบรู้สุขภาพ
เพื่อเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน : มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

10 อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล, พรธิดา  วิเศษศิลปานนท์, ภัทรียา  กิจเจริญ, วีนันท์กานต์  รุจิภักด์,
ศิวะพร  ภู่พันธ์ และศรัล  ขุนวิทยา . (2561). การพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนสุขภาวะ
องค์กร. Journal of Safety and Health Vol. 11 No. 1 January - April 2018

11 ดนยา  วสุวัต และวิมลทิพย์  มุสิกพันธ์ . (2560). แนวทางการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในเด็กวัย 3-6 ปี. นิเทศศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2560

12 กนกพร  ดอนเจดีย์, สาลินี  จันทร์เจริญ และพรรณนิภา  หริมเทพาธิป. (2561). การศึกษาโปรแกรม
การพัฒนาทักษะการสร้างแบบประเมินผลความพึงพอใจของบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล . Journal of Professional Routine to 
Research Volume 5 August 2018

13 อารี  อยู่ภู่, วรพจน์  ส าราญทรัพย์ และสิริวรรณ  ดิษทรัพย์. (2561). การพัฒนารูปแบบรายงานและ
ติดตามผลการด าเนินงาน (PA) ออนไลน์. Journal of Professional Routine to Research 
Volume 5 August 2018
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ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับชาติ (ต่อ)

ล าดับ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ ปี 2561

14 รุจา ภู่ไพบูลย์, ดารุณี จงอุดมการณ์, จินตนา วัชรสินธุ์, วรรณี เดียวอิศเรศ, ถวัลย์ เนียมทรัพย์ ,
สาวิตรี ทยานศิลป์, อัจฉรียา ปทุมวัน, จิตตินันท์ เดชะคุปต์, นิทัศน์ ภัทรโยธิน, เดชาวุธ นิตยสุทธิ,
ระพีพรรณ ค าหอม และทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิล . (2561). การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างครอบครัวไทยตาม
วงจรชีวิตครอบครัว: การศึกษาเบ้ืองต้น. วารสารประชากรศาสตร์ ปีท่ี 34 ฉบับท่ี 1 มิถุนายน 2561.

15 พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล , พิชัย แสงชาญชัย และวสุนันท์ ชุ่มเช้ือ. (2561). ประสิทธิผลของการบ าบัด
ร่วมระหว่างรูปแบบ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเครื่องมือไบโอฟีดแบค ชนิดควบคุมอัตราการ
แปรปรวนการเต้นของหัวใจ ส าหรับผู้ติดสุรา . วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ปีท่ี 63 
ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2561

ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับนานาชาติ 5 ปี ย้อนหลัง 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ
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ล าดับ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปี 2561

1 Suriyadeo Tripathi. (2018). Validation of the factor structure of the Positive Life Assets 
Scale for high school students in Thailand. International Journal of School & 
Educational Psychology, Taylor & Francis.

76

ยุทธศาสตร์ที่ 1



ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับนานาชาติ

ล าดับ ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ปี 2561

2 Punnapat Thana-ariyapaisan, Chanvit Pornnoppadol , Suporn Apinuntavech, Patcharin
Seree. (2018). Effectiveness of an Intervention Program to Develop and Enhance 
Protective Skills against Game Addiction among 4th through 6th Grade Students. Journal 
of the Medical Association of Thailand. Vol.101 Suppl.1 2018. 

3 Chanvit Pornnoppadol, Patcharin Seree, Niramon Yasinthorn, Chutima Jangjit, Sirinda
Chanpen. (2018). Factors Associated with Premature Treatment Discontinuation among 
Thai Children and Adolescents with Attention Deficit Hyperactivity Disorder [ADHD].
Journal of the Medical Association of Thailand. Vol.101 Suppl.1 2018. 

4 Suttirat Permsubhirunya, Patcharin Seree, Panadda Thanasetkorn. (2018). The impact of 
the learning experiences base on EF Guideline on children's executive function skills: A 
case study of a kindergarten in Bangkok. INTED 2018 proceeding.

5 Chatchanan Arsan, Patcharin Seree, Panadda Thanasetkorn. (2018). The impact of the 
learning experiences base on EF Guideline on children's executive function skills: A case 
study of a kindergarten in provinces. INTED 2018 proceeding.

6 Poonnasa Imtaku, Patcharin Seree, Panadda Thanasetkorn. (2018). The effect of the 
executive function guidline for writing learning experience plans on the preschool 
teacher's teaching skills:a case study of the kindergartens in Bangkok. INTED 2018 
proceeding.

7 Methavee Mekboworn, Patcharin Seree, Panadda Thanasetkorn. (2018). The effect of the 
executive function guidline for writing learning experience plans on the preschool 
teacher's teaching skills:a case study of the kindergartens in provinces. INTED 2018 
proceeding.

8 Vasunun Chumchua, Paranut Jarajit, Nuttawut Nuchpayun. (2018). Equine Assisted 
therapy promote visual processing and intelligent thinking in adolescence
with autism. Journal of US-China Medical Science.
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การอ้างถึงบทความ (Citations)

ปี ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน จ านวนการอ้างถึงบทความ (ครั้ง)/ปี

55 56 57 58 59 60 61 รวม

2555 0 0 0 0 0 0 0 0

Melatonin attenuates dexamethasone induced cognitive impairment

N. Ruksee, W.Tongjaroenbuangam, T. Mahanam

2 3 2 4 2 6 1 20

Draft genome sequence of Arthrospira platensis C1 (PCC9438)

V.Chumchua

จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง 5 ปี ย้อนหลัง

0

10

20

30

40

ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

จ า
นว

นค
รั้ง

ล าดับ ชื่อเรื่อง ชื่องานประชุม สถานที่/วันที่ ผู้น าเสนอ

1 Horse riding theraputic The 7th Asia Pacific 
Conference 

Hongkong/15 – 18 
November 2017

Vasunun
Chumchua

ผลงานตีพิมพ์และน าเสนอในระดับนานาชาติ (ต่อ)
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การอ้างถึงบทความ (Citations) (ต่อ)

ปี ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน จ านวนการอ้างถึงบทความ (ครั้ง)/ปี

55 56 57 58 59 60 61 รวม

2555 2 0 0 0 1 1 0 4

Improving neonatal health in South-East Asia

H. Nair, G. Arya, J.Vidnapathirana, S. Tripathie, S.H. Talukder, V. Srivastava

0 0 1 0 4 1 3 9

Glycemic Control, Quality of life and Self-Care Behavior Among Adolescents With Type 1 
Diabetes who Attended A Diabetes Camp

H.Dumrongphol

2556 0 0 3 6 8 4 4 25

Walaiporn Tongjaroenbuangam, Nootchanart Ruksee, Thanutchaporn Mahanam, Piyarat
Govitrapong

Melatonin attenuates dexamethasone-induced spatial memory impairment 
and dexamethasone-induced reduction of synaptic protein expressions in 
the mouse brain

2557 0 0 2 3 2 4 3 14

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

NootchanartRuksee, Walaiporn Tongjaroenbuangam, Thanutchaporn 
Mahanam, Piyarat Govitrapong

0 0 0 1 0 0 1 2

Rungpiyada Tipyasang, Sarun Kunwittaya, Sugira Mukda, Nittaya J Kotchabhakdi, Naiphinich
Kotchabhakdi

Enriched environment attenuates changes in Water-Maze performance and 
BDNF level caused by prenatal al cool exposure
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การอ้างถึงบทความ (Citations) (ต่อ)

ปี ชื่อบทความ ชื่อผู้เขียน จ านวนการอ้างถึงบทความ (ครั้ง)/ปี

55 56 57 58 59 60 61 รวม

2558 0 0 0 1 7 15 3 26

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, 

2559 0 0 0 0 0 2 1 3

Antimalarial and Antimicrobial Activities of 8- Aminoquinoline-Uracils Metal Complexes

Kamonrat Phopin, Nujarin Sinthupoom, Lertyot Treeratanapiboon, 
Sarun Kunwittaya, Supaluk Prachayasittikul, Somsak Ruchirawat, 
Virapong Prachayasittikul

รวม 4 3 8 15 24 33 16 103

กิจกรรมที่ 1 เรื่อง “กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์การวิจัย” จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2561
เวลา 11.00-12.00 น. โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 15 คน

กิจกรรมที่ 2 เรื่อง “การน าเสนอวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการในพันธกิจหลักและพันธกิจสนับสนุน” 
จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมนิตยา ช้ัน 3 อาคารปัญญาวัฒนา             
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 62 คน

กิจกรรมที่  3 โครงการสนับสนุนเพื่อตีพิมพ์บทความ ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับงบประมาณท้ังส้ิน               
100,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีมีผลงานวิจัย มีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยมีผู้ขอรับทุน
สนับสนุน จ านวน 5 ท่าน

กิจกรรมท่ีส่งเสริมพันธกิจ
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โครงการหน่วยสนับสนุนการวิจัยเชิงวิชาการเพ่ือการพัฒนาและขับเคลื่อนศักยภาพเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว 

โดย อ.ดร.นุชนาฎ รักษี และคณะวิจัย

81

ยุทธศาสตร์ที่ 1



ยุทธศาสตร์ 2 
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและ

คุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว 
ผู้ปฎิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน ตามกระบวนทัศน์การศึกษา

ใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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มาตรการ 2.1 พัฒนา ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการผลิตนักศึกษาของสถาบันฯ ให้เป็น 
กระบวนการ เรียนรู้ต่อเนื่อง ตลอด ชีวิต และเป็นไปตามกระบวนทัศน์
การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

มาตรการ 2.2 พัฒนาการบริการวิชาการ/ ฝึกอบรม แก่เครือข่าย เด็ก เยาวชน ครอบครัว 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 และสนับสนุนการเรียนรายวิชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทันที
และเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ในมาตรการ 2.1

2 มาตรการ
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ยุทธศาสตร์ที่ 2

ปีการศึกษา 2561 มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิตสาขาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เป็นหลักสูตรร่วมระหว่าง 3 หน่วยงาน ระหว่างคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

ด้านการศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชา

พัฒนาการมนุษย์          
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว                         

หลักสูตรร่วมระหว่าง              
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กแลครอบครัว

หลักสูตรท่ีด าเนินการประเมินและปรับปรงุหลักสูตรตามวงรอบ 5 ปี ตามเกณฑ์ สกอ.

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่นและครอบครัว

- หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2561 -

“

” 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

- หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2559 -

“

” 
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สถาบันฯ เตรียมเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ในระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก โดยจะเปิดรับลงทะเบียน
เรียนภายในปีการศึกษา 2563  

วัตถุประสงค์หลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนาและ              
คุ้มครองเด็ก เพื่อการประกอบอาชีพ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล  ดังนี้

1. เพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีมีทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบการประยุกต์เทคโนโลยีและออกแบบ
นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

3. เพื่อสร้างมาตรฐาน ศักยภาพและจรรยาบรรณ ส าหรับบุคลากรด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

4. เพื่อเช่ือมโยงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ระบบนิเวศน์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมและระเบียบวิธีวิจัย 
ในการจัดการ และสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก

5. เพื่อสร้างนวัตกรท่ีมีทักษะการท างานร่วมกับสหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 

6. เพื่อสร้างนวัตกรรมท่ีมีทักษะการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างมีความรับผิดชอบสู่สังคม

หลักสูตรใหม่
ปีการศึกษา 2563

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนา

และคุ้มครองเด็ก
Master of Science Program in Technology 
and Innovation for Child Development              

and Protection

โครงการยกร่างหลักสูตรปรญิญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการพัฒนา

และคุ้มครองเด็ก



มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดตัววิชาใหม่ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) พัฒนาวิชานี้โดยสถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อเปิดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปีท่ี 1 จากทุกคณะ/สถาบัน   
ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมีก าหนดเรียนทุกวัน
พฤหัสบดี ระหว่างวันท่ี 22 สิงหาคม –19 ธันวาคม 2562 ณ อาคารปัญญาวัฒนา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ผศ.ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
เห็นถึงความส าคัญและประโยชน์ของรายวิชาออกแบบชีวิต ท่ีมีต่อนักศึกษาปริญญาตรี จึงมีความประสงค์จะขอ
สนับสนุนในเรื่องการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ในรายวิชาออกแบบชีวิต เช่น สนับสนุนงบประมาณ ,สนับสนุน
สถานท่ี หรืออื่นๆ

วิชานี้ได้รับแรงบันดาลใจจากวิชา Life Design จากมหาวิทยาลัย Stanford University และท่ีสถาบัน 
MIT ซึ่งได้รับความนิยมจากนักศึกษามาก

วัตถุประสงค์ของวิชานี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมให้บัณฑิตพัฒนาความรู้แจ้งรู้จริงท้ังด้านกว้างและลึกเกี่ยวกับชีวิต
ของตนเองและผู้อื่นตามคุณลักษณะบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล การพัฒนาความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพัฒนาทักษะ
การเรียนรู้การใช้ส่ือและเทคโนโลยีและทักษะชีวิตของตนเอง รวมถึงส่งเสริมให้บัณฑิตพัฒนาสมรรถนะ ทางด้าน
สติปัญญา สมรรถนะระหว่างบุคคล และสมรรถนะภายในตัวบุคคล เพื่อให้มีความพร้อมในการด าเนินชีวิตและการ
ท างานในอนาคต
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เปิดตัวรายวิชาใหม่ “การออกแบบชีวิต” (Life Design) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2



วิชานี้เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีผู้เรียนได้ทบทวนชีวิตตนเอง ใช้กระบวนการคิด วิพากษ์ ส ารวจส่ิง
ท่ีตนเองได้เรียนรู้ร่วมกันกับผู้อื่น อาทิ การอภิปรายกลุ่ม การจัดท าแผนท่ีความคิด การระดมสมอง การสืบค้นข้อมูล
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือ การศึกษาดูงานในสถานท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเด็ก 
เยาวชน และครอบครัว สังเกตการณ์และเก็บข้อมูลการวิเคราะห์กรณีศึกษา สะท้อนคิด และการสรุปการเรียนรู้
ร่วมกัน

โดยมีทีมผู้สอนของสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จากสหวิชาชีพ
ท่ีมีองค์ความรู้  ประสบการณ์ และมุมมองท่ีหลากหลาย ประกอบด้วย รศ .นพ .อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ 
(ผู้อ านวยการสถาบันฯ ) ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล (รองผู้อ านวยการสถาบันฯ ) ผศ.ดร .วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ                
ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา ดร.นุชนาฎ รักษี ดร.ชฏารัตน์ เฮงษฎีกุล ดร.ธีรตา ข านอง และ 
อาจารย์ธาม เช้ือสถาปนศิริ โดย รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ จะน าสอนในหัวข้อ “ความปลอดภัยในชีวิต/
ความท้าทายและการเผชิญความเส่ียง” นอกจากนี้ ยังมีการสอนในอีกหลายหัวข้อท่ีน่าสนใจ อาทิ “ปรัชญาและ
ความหมายของชีวิต” “เป้าหมายและการวางแผนชีวิต” “บทบาทของครอบครัว” “เสวนาชีวิต” “การออกแบบ
ชีวิตมิติโลกกายภาพ”  “ภูมิคุ้มกันและนวัตกรรมชีวิต” “การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง” “สถาปัตยกรรม
สมอง” “ผู้ประกอบการชีวิต” “การวิพากษ์ชีวิต” และ “การสร้างพลังความคิดบวก”

วิชานี้ นักศึกษาจะได้ท าผลงาน โครงงานชีวิต (Life Project) ของตัวนักศึกษาเอง โดยมุ่งให้นักศึกษาได้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิต พัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และชีวิตในมิติของพัฒนาการ ปัญหา อุปสรรค 
และการบริหารจัดการชีวิต ต้ังแต่วัยเด็ก วัยรุ่น จนถึงการสร้างครอบครัว จุดเด่นของวิชานี้ คือ การบูรณาการ
ศาสตร์และศิลป์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ การบริหารและปรัชญาเข้าไว้ด้วยกัน ท าให้นักศึกษาสามารถ
ประยุกต์ใช้ความรู้สหวิทยาการในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคม สามารถพัฒนา
ความรู้ และปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง มีความเข้าใจตนเอง ตระหนักในคุณค่าของชีวิตและสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความหมาย สามารถใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดความรู้เพื่อส่งเสริมการ
ปรับเปล่ียนคุณภาพชีวิตท่ีดีในสังคม ตลอดจนสามารถออกแบบและพัฒนาชีวิตตนเองเพื่อสุขภาวะท่ีดีได้

และการเขียน “พินัยกรรมชีวิต” เพื่อเอาไว้ส าหรับความไม่แน่นอน ข้อดีก็คือ พ่อแม่และคนในครอบครัว
จะได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านงานเขียน การบ้าน การชีวิตท่ีนักศึกษาจะต้องแบ่งปันกับคนในครอบครัว

รายวิชา “ออกแบบชีวิต” ในหัวข้อ “การออกแบบชีวิตมิติโลกเสมือนจริง” กล่าวว่า “วัยรุ่นสมัยนี้ใช้ชีวิต
ในโลกเสมือนจริงมากเกินไป และให้คุณค่ากับมันมากเกินไป วิชานี้จะสอนให้นักศึกษาให้สามารถออกแบบชีวิตใน
โลกเสมือนจริง โดยให้ลองเปรียบเทียบกับชีวิตจริงในเชิงกายภาพของนักศึกษาว่าเป็นอย่างไร ความเป็นมนุษย์
ดิจิทัล และกายภาพ มันแตกต่างกันอย่างไร การออกแบบชีวิตท่ีสมดุลในสองโลกจึงเป็นเรื่องท่ีเราควรทบทวน
วางแผน แม้กระท่ังการเลือกคู่ครอง การมีแฟน มีคนรัก หรือการคบเพื่อน เหล่านี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนักศึกษามาก บาง
คนสนใจเรื่องการท าธุรกิจ การวางแผนหลังเรียนจบ หรือวางแผนจะท าหลายอย่างในขณะเรียน เราจะชวน
นักศึกษามาวางแผนการบริหารจัดการชีวิตให้สนุก เราเช่ือว่า “เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย” เพราะอาจารย์ทุกคนล้วนผ่าน
มันมาแล้ว แต่สมัยนี้อาจมีบริบทท่ีแตกต่างกันออกไป เราอยากให้นักศึกษามีทักษะชีวิต (life-skill) ท่ีท าให้ชีวิตมีภูมิ 
เราไม่ได้สอนให้เหนื่อยน้อยลง แต่เราอยากช่วยให้นักศึกษาสนุกและมีความสุข สมดุลกับชีวิตมากขึ้น 
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นอกจากน้ี จะมีการพูดในเรื่อง “ความเสี่ยงในชีวิต” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดเกม ติดเพื่อน ติดสื่อติดโซเชียล 
ติดยาเสพติด หรือการติดการพนัน ซึ่งล้วนเป็นปัญหาท่ีท าให้เกิดผลกระทบกับชีวิตในเชิงลบของวัยรุ่นปัจจุบัน วัยรุ่นสมัยน้ี
เป็น google baby ท่ีโตมาในสื่อเทคโนโลยีท่ีแสวงหาค าตอบได้ง่าย เราจึงไม่ผูกขาดค าตอบ  แต่เราจะสอนให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ว่าความเสี่ยงในชีวิตมีอะไรบ้าง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาให้รู้จักคิด รู้จักต้ังค าถาม โดยจะไม่มีการช้ีน าค าตอบ หรือ
ทางออกของปัญหา แต่จะให้นักศึกษาได้รู้จักคิดและหาค าตอบเอง โดยมีอาจารย์ท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ท่ีอ านวยกระบวนการ
เรียนรู้ให้นักศึกษาเท่าน้ัน วิชาน้ีจึงไม่มีถูกหรือผิด มีแต่ความ
ใส่ใจ ความลึกซึ้ง และการส ารวจตัวตนชีวิตของนักศึกษาเท่าน้ัน”

อาจารย์ธาม เช้ือสถาปนศิริ หน่ึงในผู้รับผิดชอบรายวิชา เล่าว่า “แรกทีเดียวทางทีมผู้สอนต้ังเป้าไว้                
จะให้  Life Design เป็นวิชาสุดท้ายท่ีมหาวิทยาลัยอยากจะสอน เหมือนท่ีมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด และเอ็มไอที                   
เปิดวิชาการออกแบบชีวิตให้กับนักศึกษาเพื่อเป็นเสมือนเข็มทิศน าทางการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย การแปลงความรู้เป็น
ทักษะ  เพื่ อ ช่ วย เหลื อ นัก ศึกษา ให้ ก้ า ว ข้ ามผ่ านปัญหา  และ เ ข้ า ใ จ ชีวิ ต ไ ด้อ ย่ า ง ท่ี เ ข าจะ ให้ ค วามหมา ย
“ท่ีสแตนฟอร์ด หรือเอ็มไอที จะเปิดเป็นวิชาส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย และได้รับความนิยมมาก นับเป็นวิชาสุดท้ายท่ี
มหาวิทยาลัยได้สอนนักศึกษาก่อนออกสู่โลกกว้าง แต่พอมาปรับเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป (General Education) ท่ีน่ี เลยมีการ
ลดทอนระดับของเน้ือหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน

ทีมคณาจารย์ผู้สอนมุ่งหมายว่า วิชาน้ีจะเป็นวิชาท่ีท าให้นักศึกษากลับไปแลกเปลี่ยน พูดคุยกับพ่อแม่ ครอบครัว 
เพื่อน และเข้าใจผู้คนท่ีมีความแตกต่างในสังคมมากข้ึน “ในวิชาน้ี นักศึกษาจะได้เรียนและปฏิบัติท่ีส าคัญคือ การบ้าน หรือ
งานเขียน หรือโปรเจคส่วนตัวของเขา พ่อแม่ ผู้ปกครองอาจจะได้อ่านงานเขียนท่ีสะท้อนตัวตน ส ารวจความหมาย และการ
แสวงหาค้นพบในสิ่งท่ีลูกๆ มุ่งหมายคาดหวังด้วย

“แผนชีวิตไม่ใช่ KPI ไม่ใช่ยุทธศาสตร์ แต่เปรียบเหมือนแผนล่องเรือ คุณไม่รู้หรอกว่า พายุจะมาเวลาใด ตอนคุณ
อยู่กลางมหาสมุทร คุณไม่ได้มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตไว้เปิด wifi เข้าเช็คกับกรมอุตุนิยมวิทยา คุณต้องรับมือกับสถานการณ์
ได้ทุกอย่าง ชีวิตจึงไม่สามารถต้ังเป็น KPI ได้อย่างชัดเจนตายตัว เพราะ “ชีวิต” คือ “การเดินทาง” ไม่ใช่ “เป้าหมาย” สิ่งท่ี
จะท าให้คุณจดจ า คือ สิ่งที่อยู่ “ระหว่างทาง” ซึ่ง Life Design สนใจตรงน้ันมากกว่า “ความล้มเหลว” ไม่ได้อยู่ท่ีคุณไปไม่
ถึง “เป้าหมาย” แต่ความล้มเหลวอยู่ท่ีคุณ “ท าได้ไม่เท่าท่ีคุณหวัง” ซึ่งก็คือ “ระหว่างทาง” ท่ีว่าน้ันเอง

“การด ารงชีวิต” คือ  การแสวงหา “ความหมายของชีวิต” นักปรัชญาชีวิต ฌอง ปอล ซาร์ต กล่าวไว้ว่า ผู้คนท่ี
ยุติชีวิตของตัวเองลง เป็นเพราะพวกเขาค้นหาความหมายของการด ารงชีวิตต่อไปไม่เจอ  เราไม่อยากสอนให้นักศึกษาเจอ
ภาวะแบบน้ัน ความผันผวนในชีวิตของคนรุ่นนน้ีมีมากและยากท่ีจะรับมือ เราอยากให้นักศึกษาเข้าใจและมองชีวิตในเชิงท่ีมี
คุณค่า และความท้าทาย เข้าใจตนเอง และผู้อื่น วิชาน้ีจึงเป็นเหมือน “ไม้พาย” หรือใบเรือ “เข็มทิศ” เป็นเรื่องท่ีคุณต้อง
ก าหนด แต่ “ไม้พาย” เป็นเร่ืองของเรา   เรามั่นใจว่า น่ีจะเป็นวิชาท่ีนักศึกษาเรียนแล้วรู้สึกสนุก และมีความสุขท่ีสุดในการ
ใช้ชีวิตนักศึกษา เพราะการใช้ชีวิตคือห้องเรียนท่ีใหญ่ และมีความหมายมากที่สุด” 
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ภายใต้
“โครงการปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
(ภาคปกติและภาคพิเศษ) ประจ าปีการศึกษา 2561”

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

โดยมีศิษย์เก่าเข้าร่วม 7 ท่าน ได้แก่
1) อาจารย์ ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา (รหัส 46)

2) คุณบุษยรัต ซื่อดี (รหัส 48)
3) คุณนันทนัช  สงศิริ (รหัส 51)

4) คุณวริสากรณ์ ทองสอาด (รหัส 51)
5) อาจารย์ ดร.พิชชาดา ประสิทธิโชค (รหัส 53)

6) คุณสุทรารวดี วัฒนะพิริยะพันธ์ (รหัส 54)
7) คุณอัชราพร ปานกล่ า (รหัส 57)

ศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
...กับ...

“พี่แนะน้องเรียน”

ศิษย์เก่าท่ีสนับสนุนกิจกรรมสถาบันฯ/มหาวิทยาลัย
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. . .
ณ งานคืนสู่เหย้า เรามหิดล MU Blue Night ครั้งที่ 6

วันที่ 2 มีนาคม 2562

“

”

ศิษย์เก่าดีเด่น
โครงการ 50 ศิษย์เก่าดีเด่น 
50 ปีวันพระราชทานนาม 
131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

ประจ าปี 2562

นายอรุณฉัตร คุรุวาณิชย์
ศิษย์เก่ารหัส 54

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

การได้รับรางวัลของศิษย์เก่า
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รางวัล The Dean's List Awards

การได้รับรางวัลของนักศึกษา

ผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมและ
เป็นที่น่าเชิดชูเกียรติยศ

จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

“

”

น.ส.พลาศิณี ศรีสองเมือง 
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

น.ส.ชนาภา ลินลาวรรณ
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ประจ าปีการศึกษา 2559

น.ส.ดนยา วสุวัต
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ร.ท.หญิง พิจิตรา ธีระวิสุทธิ์กุล
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ประจ าปีการศึกษา 2560

น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
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กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนานักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561

กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของหลักสูตร อีกท้ังเพื่อ               
เป็นการแนะน านักศึกษาให้รู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นพี่ รวมท้ังเพื่อ
แลกเปล่ียนประสบการณ์ การปรับตัวในการเรียน และแนวทางการท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่

พิธีไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561
กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความ

กตัญญูกตเวทีของศิษย์ ท่ีมี ต่อครูบาอาจารย์                        
เป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย จัดขึ้นเมื่อวัน 30 สิงหาคม 2561

หลักสูตร
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ

ครอบครัว
....

13 – 14 สิงหาคม 2561
...

เดอะ คาวาลิ คาซ่า                 
รีสอร์ท                             

จ.พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์
....
8 สิงหาคม 2561
...
ม.มหิดล ศาลายา
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กิจกรรมนักศึกษา

หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
...16 กันยายน 2561
...ณ ร้านสายลมสายน้ า จ.นครปฐม

กิจกรรมแสดงความยินดีมหาบัณฑิต
ประจ าปีการศึกษา 2560

กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นขวัญก าลังใจแก่มหาบัณฑิต   
ท่ีได้มุ่งมั่น อุตสาหะเล่าเรียนจนส าเร็จการศึกษา และเพื่อให้
นักศึกษารุ่นน้องได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศของความส าเร็จ 

เกิดความรักความผูกพันต่อสถาบันการศึกษา

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
18 กันยายน 2561...

ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว...
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูร้ว่มกันของนักศึกษา 2 หลักสูตร

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
“ศิลปะบ าบัดเพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักพัฒนาการมนุษย์” 
...

เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านศิลปะบ าบัด
แนวมานุษยปรัชญาไปปรับประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

...
25-26 พฤษภาคม 2562, 8-9 และ 29-30 มิถุนายน 2562

• เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษาด้านทักษะและ
ความสามารถในการดูแล ช่วยเหลือด้านจิตวิทยาเด็ก 
วัยรุ่น และครอบครัว 

• 29 – 30 พฤศจิกายน 2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
การดูแลเด็กและวัยรุ่นเรือ่ง “การสื่อสารอย่างสันติวิธี  

(Non-violence Communication)”

โครงการจิตอาสาเพ่ือพัฒนามนุษย์
ในวาระ 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
...
เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น าด้านจิตสาธารณะ รวมถึงให้นักศึกษาน าองค์ความรู้และ
ประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล 

...
โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
9-10 กุมภาพันธ์ 2562
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จ านวนนักศึกษา : แยกตามหลักสูตร และปีการศึกษา

3.1 หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

3.2 หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

จ านวนนักศึกษา

0 5 10 15 20 25 30 35

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561
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ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562
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อัตราการส าเร็จการศึกษาและการได้งานท า/การศึกษาต่อ ภายใน 1 ปีการศึกษา
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2560 และปีการศึกษา 2561

ข้อมูล ณ มิถุนายน 2562

จ านวนนักศึกษา : เข้าใหม่ และคงอยู่

หลักสูตร
จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (คน)

เข้าใหม่ คงอยู่

• หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
(ภาคปกติ)

5 17

• หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์
(ภาคพิเศษ)

20 50

• หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น  
และครอบครัว

10 43

รวม 35 110

ปีการศึกษา

หลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์

(ภาคปกติ)

หลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์  

(ภาคพิเศษ)

หลักสูตร
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น

และครอบครัว

2560 2561 2560 2561 2560 2561

ภาวะการได้งาน
ท า/ศึกษาต่อ 
ภายใน 1 ปี
การศึกษา

ท างานตรงสาย
วิชาชีพ

- 1 11 10 9 2

ยังไม่ได้ท างาน - 1 - - - -

ประกอบอาชีพอิสระ 
/ ท างานไม่ตรงสาย

วิชาชีพ
- - - 6 - -

ศึกษาต่อ - - 1 - - -

รวมจ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษา (คน)

- 2 12 16 9 2
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สถาบันฯ เน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพื่อมุ่งสู่ความ              
เป็นเลิศ มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ท้ังในรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ท่ีให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ท่ีท างาน
ด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริการวิชาการของสถาบันฯ ยังได้ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริการ
วิชาการสู่สาธารณชน ท้ังระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม เสวนาทาง
วิชาการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ท างานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันฯ เป็นแหล่ง
บริการด้านวิชาการอันเกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการวิชาการสู่
สังคมท่ีมีเป้าหมายให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งด าเนินการในโครงการ
ต่อเนื่องท่ีแล้วเสร็จในปี 2562 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการศูนย์พัฒนาศักยภาพนิทานในการพัฒนาเด็ก จัดกิจกรรมจ านวน 2 ครั้ง มีเด็กและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งส้ิน 627 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.39 คะแนน 

2. โครงการสัมมนาบทบาทครอบครัวไทยในศตวรรษที่ 21 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 7 ครั้ง 
มีผู้เข้ารับการอบรมรวมท้ังส้ิน 316 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.48 คะแนน 

3.  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 2 ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
อบรมรวมทั้งส้ิน 750 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.44 คะแนน

4.  โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ คร้ังที่ 5 ประจ าปี 2562 จัดกิจกรรมจ านวน 1 ครั้ง  มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวมทั้งส้ิน 350 คน และมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.45 คะแนน
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จ านวนครั้งและร้อยละความพึงพอใจท่ีให้บริการวิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2559-2562
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การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “EF ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของ
เด็กไทย ในศตวรรษท่ี 21 ครั้งนี้ถือว่าเป็นการบริการวิชาการสู่สังคม ท่ีส าคัญ ท้ังในด้านเนื้อหาท่ีให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมรอบด้านท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา และการช่วยเหลือตนเอง 
ท่ีเป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ซึ่งจะน าสู่วิธีการและนโยบายการแก้ไขและป้องกันปัญหาต่างๆ ในเด็กปฐมวัยได้ทันท่วงที 
เพื่อเตรียมทักษะความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่โลกท่ีก าลังเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี 21 สู่เป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals-MDGs) เพื่อการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านเด็กปฐมวัย น า
พลเมืองเด็กปฐมวัยในวันนี้สู่พลเมืองของประเทศไทยและพลเมืองโลกท่ีมีคุณภาพ ซึ่งสถาบันฯ ได้จัดการประชุม
วิชาการระดับชาติในวันท่ี 25-25 มกราคม 2562 ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ประเสริฐ  ผลิตผลการพิมพ์ 
จิตแพทย์ และผู้เช่ียวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น แสดงปาฐก ในหัวข้อ 

การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2561
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ในส่วนของการโครงการใหม่ปี 2561 - 2562 ท่ีงานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้น าเนินการในปี 2561 ได้น าเนินการ 3 โครงการ ได้แก่

1.  โครงการ“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”
โดยสถาบันฯ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จึงได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับ
เด็กในช่วงปิดเทอม ได้จัดโครงการค่ายเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยส าหรับเด็ก ระหว่างวันท่ี 16-19 ตุลาคม 2561
ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะความ
ปลอดภัยท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิต และเพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม/วันหยุดให้เกิดประโยชน์ ซึ่งได้รับความ
สนใจเป็นอย่างมาก มีผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานมาเข้าร่วมโครงการท้ังส้ิน 45 คน

“ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย”
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2.  โครงการ “ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้"
“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” เป็นค่ายท่ีจะช่วยให้เด็กๆท่ีเข้าค่าย ได้เรียนรู้การใช้

ความคิดสร้างสรรค์ผ่านการเล่นและการใช้พื้นท่ีรอบตัว ได้เรียนรู้ทักษะทางดนตรี ศิลปะ การท าอาหาร การใช้

เงิน การเกษตร การปฐมพยาบาล ได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยในการเดิน ความปลอดภัยทางน้ า และ ผู้เข้า
อบรมยังได้รับการประเมินระดับ EF IQ LD EQ สมาธิ พัฒนาการทางสังคม ทักษะความปลอดภัย ผู้ปกครองจะ
ได้แลกเปล่ียนวิธีการสร้างทักษะและความสามารถในการเรียนรู้ส่ิงรอบตัวเด็กด้วยตนเองจากกลุ่มผู้ปกครอง 

กลุ่มผู้จัดและนักวิชาการผู้เช่ียวชาญและ ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้กับกิจกรรมเวทีพ่อแม่ และเป็นโครงการท่ีบูรณา
การทุกฝ่ายงานในสถาบันฯ ท่ีร่วมกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาจิต

อาสามหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้ด าเนินกิจกรรมภายใต้บทบาท“การเป็นผู้ส่งเสริมการ
เล่น การเรียนรู้ในเด็ก”

ซึ่งสถาบันฯ ได้ด าเนินโครงแรกครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 25- 30 มีนาคม 2562 และครั้งท่ีสองระหว่างวันท่ี 
22-27  เมษายน 2562 ซึ่งท้ังสองครั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมท้ังส้ิน 97 คน

“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่ 1 วันที่ 25 -30  มีนาคม 2562 

“ค่ายเล่นรอบเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่ 2 วันที่ 22 -27  เมษายน 2562
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3.  โครงการ“การเรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไปเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว”
ในปัจจุบันการให้การบริการวิชาการ หรือ หลักสูตรการฝึกอบรมท่ีเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและ

ครอบครัว มีออกมาเป็นจ านวนมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะส้ันหรือระยะยาว ขึ้นอยู่กับ
แต่ละหน่วยงานวางรูปแบบเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับผู้เข้ารับการอบรม สถาบันฯ เองก็เป็นหน่วยงานท่ีเป็นสหวิทยากรในด้านต่างๆ มีการให้ความรู้ สู่สังคมท่ี
หลากหลายรูปแบบ เช่น งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการศึกษาในการเรียนการสอนระดับช้ันปริญญาโท 
ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของสถาบันฯ ท่ีมุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ ท่ี
ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจึงจะเห็นรูปแบบใหม่ในการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่างการให้บริการวิชาการการฝึกอบรม และ การเรียนการสอน

ทางสถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบูรณาการงานกันในเรื่องดังกล่าวและเป็นการสนับสนุน
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเรียนรู้ตอลดชีวิต จึงได้น าเนินโครงการ การเรียนร่วมส าหรับบุคคลท่ัวไปเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งมีรายวิชาท่ีเข้าร่วมโครงการเปิดให้บุคคลท่ีสนใจเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาของ
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ท้ังภาคปกติและภาคพิเศษ ได้แก่ รายวิชาพัฒนาการเด็ก รายวิชาการส่งเสริมเด็กพิเศษ
แบบองค์รวม รายวิชาส่ือเพื่อการพัฒนาเด็ก และรายวิชาครอบครัวศึกษา เป็นต้น  ซึ่งมีบุคคลภายนอกเข้าร่วม
โครงการ 36 คน

“การเรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไป”



ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเส่ียงอันตรายอยู่ตลอดเวลา จากข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเด็กๆต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัย มากกว่า 3,000 ราย ต่อปี และถือเป็นสาเหตุท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของการเสียชีวิตในเด็ก เป็นภัยร้ายใกล้ๆตัวท่ีเกิดขึ้นได้แม้เพียงเส้ียววินาที การมีทักษะด้านความปลอดภัย
ถือเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับชีวิตท่ีเราต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กๆอีกด้วย

โดยในเด็กวัย 6 –16 ปี มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม จึงต้องส่งเสริมให้มีทักษะในการอยู่
รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ อาทิ ทักษะความปลอดภัยในการเดินทางและเดินเท้า ทักษะการช่วยเหลือคน
ตกน้ าด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น” วิธีการสวมเส้ือชูชีพท่ีถูกต้อง ทักษะความปลอดภัยภายในบ้านและการอยู่บ้าน
คนเดียว ทักษะความปลอดภัยสนามเด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบ้ืองต้น รวมถึงความคิด
สร้างสรรค์ด้านการใช้ส่ือท่ีปลอดภัย เป็นต้น จะเห็นได้ว่านอกจากผู้ใหญ่ท่ีต้องดูแลเด็กๆอย่างใกล้ชิดและระมัดระวัง
แล้ว จะดีกว่าไหมหากเราสามารถปลูกฝัง องค์ความรู้ และทักษะเพื่อความปลอดภัยต่างๆ ให้กับเด็กๆ เพื่อเป็นการ
ระมัดระวังตัวเองในเบ้ืองต้นอีกด้วย

สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของทักษะความปลอดภัยในเด็กดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการ “10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กๆ ต่อไปเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะความปลอดภัยท้ัง 10 อย่างท่ีจ าเป็นส าหรับชีวิตโดยมี
กลุ่มเป้าหมายเด็กอายุระหว่าง 6 – 10 ปี 
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4. โครงการ The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง

The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง



จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม
84 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 89.6

เวทีวิชาการ โตไม่ตี ตีไม่โต 
“Child Development is Unbeatable”

จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2560 ณ The connection ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร มีผู้ลงทะเบียน
เข้าร่วมกิจกรรม 45 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 88.8

เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถาบันเด็กและครอบครัว (NICFD) ครั้งท่ี 4
“การพัฒนาทักษะสมอง (รู้คิด รู้ท า รู้ซึ้ง) สู่การขับเคลื่อนศักยภาพเด็กไทย”

จัดขึ้นเมื่อวันท่ี 6 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ช้ัน 3 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนา    
เด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 56 คน ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 87

เวทีวิชาการ “เลี้ยงเก่ง ลูกแกร่ง ด้วยพลังบวก” (Positive Parenting)
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นอกจากนี้ ปีงบประมาณ 2562  สถาบันฯ ได้จัดประชุม อบรม สัมมนา และเสวนาทางวิชาการ รวมทั้ง
กิจกรรมสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว รวมท้ังส้ิน 19  ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมท้ังหมด 2,043 คน รายละเอียด
ดังตารางต่อไปนี้

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

1. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนารายวิชาและบทเรียนออนไลน์แบบ 
MOOC และ SPOC

10 ตุลาคม 61 39

2. โครงการ NICFD TALK “กระตุ้นพัฒนาการในเด็กด้วยศาสตร์แพทย์
ทางเลือก”

17 ตุลาคม 61 29

3. โครงการ “ค่ายฉลาดรู้ 10 ทักษะความปลอดภัย” 16 – 19 ตุลาคม 61 47
4. โครงการ “การจัดประสบการณ์โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐาน 

(Phenomenon-based learning) ส าหรับเด็กปฐมวัย”
29 พฤศจิกายน 61 36

5. โครงการ “มหัศจรรย์แห่งนิทาน  ตอน สถาบันเด็กสานรัก ครั้งที่ 24” 18 ธันวาคม 61 313
6. โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 5 ประจ าปี 2562 24-25 มกราคม 62 350
7. โครงการ NICFD TALK “ก้าวหน้า ก้าวไกล ก้าวไปกับก้อย” 29 มกราคม 62 23

8. โครงการ “เรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไปเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว” มกราคม – มีนาคม 62 34
9. โครงการ NICFD TALK “Shift Mindset, Make you Change 

เพียงแค่ปรับความคิดชีวิตก็เปลี่ยน”
26 กุมภาพันธ์ 62 30

10. โครงการ NICFD TALK “เลี้ยงลูกนอกบ้านเพ่ือการสร้างสมองของลูก” 27 กุมภาพันธ์ 62 130
11. โครงการ มหัศจรรย์แห่งนิทาน สถาบันเด็กสานรักครั้งที่ 25 

ตอน สวนนิทานแห่งความรัก
27 กุมภาพันธ์ 62 314

12. โครงการ “เรียนร่วมส าหรับบุคคลทั่วไปเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว” มีนาคม – พฤษภาคม 62 2
13. โครงการ “ค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่ 1 25 – 30 มีนาคม 62 44
14. โครงการ “ค่ายเล่นรอบเมืองสร้างพลังการเรียนรู้” ครั้งที่ 2 22 -27 เมษายน 62 53
15. โครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรม

บูรณาการประสาท การรับความรู้สึก SI (ฉบับครู)”
9 – 10 พฤษภาคม 62 30

16. โครงการ “หลักสูตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย เพื่อความปลอดภัย ตามมาตราฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ"

25 – 26 พฤษภาคม 62 29

17. โครงการ “การใช้คู่มือประเมินความสามารถทางเชาวน์ปัญญาเด็กอายุ 2-15 
ปี”

29 – 31 พฤษภาคม 62 42

18. โครงการ “พัฒนาศักยภาพเด็กผ่านกิจกรรม
บูรณาการประสาท การรับความรู้สึก SI (ฉบับนักวิชาชีพ)”

13 – 14 มิถุนายน 62 35

19. โครงการ “10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง” 13 – 28 มิถุนายน 62 463
รวมทั้งหมด 2,043
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ก าไรสุทธิจากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2558-2561 
กิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม
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800,000.00

2559 2560 2561 2562

ก าไรสุทธิจากการจัดบริการวิชาการ 
ปีงบประมาณ 2559 - 2562

2559

2560

2561

2562

ปีงบประมาณ บาท หมายเหตุ
2559 236,275.12 ในปี 62 มีผลก าไรดีข้ึนเน่ืองจากมีโครงการเพ่ิมจ านวนมากข้ึน 

ทั้งน้ีผลก าไรดังกล่ายังไม่รวมค่าศึกษาดูงานอีก
จ านวน 30,000 บาท

2560 239,007.45
2561 154,151.64
2562 652,543.29

สถาบันฯ ยังมีการให้บริการวิชาการในการเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ท่ีปรึกษา คณะกรรมการ 
อนุกรรมการ และคณะท างานท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งในปีงบประมาณ
2561 มีการให้บริการวิชาการ ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร หัวข้อ เทคนิคการเล่านิทานกับการ
พัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

5/10/2560 เป็นวิทยากร หัวข้อ เทคนิค
การเล่านิทานกับการพัฒนา
เด็กในศตวรรษที่ 21

นายเมธีณัฐ  รัตนกุล
นางสาวศุภรดา  เกษร
นางสาวปุณยวีร์  อิสริยะพร

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฟังบรรยาย
เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และศึกษาดู
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

11/10/2560 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ

วิทยากร หัวข้อ ออกแบบกิจกรรมสร้างสรรค์
ด้วย EF และถอดรหัส EF กับการเรียนรู้

12/10/2560 ส านักงานเทศบาลนครระยอง ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร
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การบูรณาการกิจกรรมบริการวิชาการกับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

ในปี 2562  สถาบันฯ ได้จัดโครงการนักศึกษาจิตอาสาเพื่อการพัฒนาเด็ก เพื่อให้ทักศึกษามีทักษะและ             

องค์ความรู้เบื้องต้นในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้การเล่นเป็นฐาน ซึ่งมีนักศึกษาท่ีมีความสนใจ
สมัครเข้าร่วมโครงการรอบแรกจ านวน 135 คน จาก 13 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขตและรอบสองจ านวน 72 คน 
จาก 8 คณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต  ซึ่งมีนักศึกษาท่ีผ่านคุณสมบัติและได้รับการคัดเชือกให้เข้าร่วมโครงการท้ังสอง

รอบจ านวน 20 คน และนักศึกษาทุกคนท่ีผ่านการเข้าร่วมโครงการนี้  ได้รับวุฒิบัตรเป็นผู้ผ่านการอบรม 

“การเป็นผู้ส่งเสริมการเล่นการเรียนรู้ในเด็ก”

นักศึกษาจิตอาสา“การเป็นผู้ส่งเสริมการเล่นการเรยีนรูใ้นเด็ก”



คลินิกเด็กและวัยรุ่น
คลินิกเด็กและวัยรุ่น เป็นหน่วยบริการตรวจวินิจฉัย บ าบัด และส่งเสริมพัฒนาการ ส าหรับเด็กท่ีมี

พัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น มีบุคลากร คือ กุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 1 คน จิตแพทย์เด็ก
และวัยรุ่น 1 คน นักวิชาชีพ 6 คน (นักจิตวิทยา 3 คน นักพัฒนาการเด็ก 1 คน นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน และ
พยาบาล 1 คน) เด็กท่ีมารับบริการส่วนใหญ่เป็น เด็กกลุ่มปฐมวัย รองลงมา เป็นเด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ตามล าดับ 

ในปี  2561 มี ผู้ เข้ ารั บบริ การคลินิ ก เ ด็กและวัยรุ่ น  ในเวลาราชการ จ านวน  2,660 ครั้ ง 
ผู้เข้ารับบริการมีความพึงพอใจเฉล่ีย 4.79 จากคะแนนเต็ม 5 นอกเวลาราชการ จ านวน 723 ครั้ง ผู้เข้ารับบริการมี
ความพึงพอใจเฉล่ีย 4.96 จากคะแนนเต็ม 5

จ านวนคร้ังของผู้มารับบริการคลินิก
เด็กและวัยรุ่น (ในเวลา)

จ านวนคร้ังของผู้มารับบริการคลินิก
เด็กและวัยรุ่น (นอกเวลา) 

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการคลินิก
เด็กและวัยรุ่น (ในเวลา)
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รุ่น วันที่
รายรับ-รายจ่าย 

(บาท)
รายได้ (บาท)

จ านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

ความพึงพอใจ 

รุ่นที่ 1
วันที่ 2 –5   เมษายน 
2561 

รับ: 247,000
จ่าย: 106,073

140,926 38 4.70

รุ่นที่ 2
วันที่ 3 – 6 กรกฏาคม 
2561 

รับ: 280,000
จ่าย: 105,354

174,646 39 4.90

รวม
รับ: 527,000

จ่าย: 211,427
315,572 77

โครงการอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง

จ านวนของผู้เข้ารับการอบรม
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การจัดการความรู้ : กิจกรรมเวทีถอดบทเรียน
กลุ่มพ่อแม่นักปฏิบัติ (PARENTAL 

COMMUNITY OF PRACTICAL WISDOM)

1,867,100 
2,225,250 2,419,200 

2,659,950 

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

จ า
นว

นเ
งิน

 (บ
าท

)

สถิติรายรับต้ังแตปี 2558-2561

2558 2559 2560 2561

กิจกรรมอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ                 
เยาวชนทีม่ีพ่อแม่เป็นคนหูหนวก (CODA)

คลินิกเด็กและวัยรุ่น 



โครงการอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการลา่ช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม

หลักสูตร วันที่
รายรับ - รายจ่าย 

(บาท)
รายได้
(บาท)

จ านวนผู้เข้า
อบรม (คน)

ความพึง
พอใจ

หลักสูตรพื้นฐาน

ส าหรับพ่อแม่ วันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์
2561

รับ: 32,000
จ่าย: 13,080

18,919 16 4.85

วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์
2561

รับ: 36,000
จ่าย: 10,109

25,891 18 4.86

ส าหรับบุคลากร
สาธารณสุข 

วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์
2561

รับ: 148,800
จ่าย: 48,439

100,361 31 4.53

ส าหรับแพทย์และนัก
วิชาชีพ

วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2561
รับ: 160,000
จ่าย: 43,144

116,856 27 4.82

หลักสูตรภาคปฏิบัติ

ส าหรับแพทย์/นัก
วิชาชีพ/
บุคลากรสาธารณสุข

ครั้งที่ 1 วันที่ 21 – 25 
พฤษภาคม 2561

รับ: 36,000
จ่าย: 5,730

30,270 6 5.00

ครั้งที่ 2 วันที่ 4 – 8 
มิถุนายน 2561

รับ: 36,000
จ่าย: 5,626

30,374 6 4.83

หลักสูตร Coaching พ่อแม่ (เฉพาะผู้ที่ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี)

ส าหรับแพทย์/นัก
วิชาชีพ/
บุคลากรสาธารณสุข

วันที่ 25 – 29 มิถุนายน
2561

รับ: 18,000
จ่าย: 3,111

14,889 3 5.00

รวม
รับ: 466,800
จ่าย: 129,239

337,560 107

จ านวนของผู้เข้ารับการ
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ระดับ หลักสูตร / คณะ / สถาบัน จ านวน (คน)

ปริญญาโท
 หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และ

ครอบครัว (สถาบันฯ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะ
แพทยศาสตร์รามาธิบดี) มหาวิทยาลัยมหิดล

6

ปริญญาตรี
 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

6
2

รวม 14

บริการรับผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและด้านจิตวิทยา

รับนักศึกษาระดับก่อนปริญญา และบัณฑิตศึกษา ดังนี้

โครงการ กิจกรรม

ระบบการดูแลสุขภาพใจนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

• Mahidol Friends Project ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัด 1. กิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา  ได้แก่ Reunion & Reflection (รุ่นเก่า 1-3) และ MAHIDOL Friends for 
Friends รุ่นที่ 4 (รุ่นใหม่)   2. กิจกรรมส าหรับบุคลากร MAHIDOL Friends for 
Staffs ประกอบด้วย ช่วงที่ 1 : Share & Learn  และ ช่วงที่ 2 : Depressive 
Awareness

• อบรมเสริมทักษะด้านให้การปรึกษาส าหรับบคุลากรและนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

• ประชุมการดูแลนักศึกษาเป็นรายกรณี (case conference) ร่วมกับคณะสัตว
แพทยศาสตร์

• ประสานและส่งต่อการดูแลนักศึกษาโดยบุคลากรจากส่วนงานต่างๆในมหาวิยาลัย
• อบรมเสริมทักษะด้านให้การปรึกษาส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการความร่วมมือกับศูนย์
การแพทย์ กาญจนาภิเษก

ให้บริการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น และกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและ
พฤติกรรมเด็ก เดือนละ 2 ครั้งๆละ 3 ชั่วโมง ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

การจัดการความรู้ 
การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก               
ออทิสติก อย่างเป็นองคร์วม

การจัดการความรู้การส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก อย่างเป็นองค์รวม 
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

อบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนที่มีพ่อแม่เป็นคน หูหนวก 
(CODA)

จัดกิจกรรมส าหรับเด็กและผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2561

โครงการหมู่บ้านเด็ก (สภากาชาด
ไทย จังหวัดนครปฐม)

- ประชุมคณะท างานหมู่บ้านเด็กร่วมกับส่วนงานต่างๆของมหาวิทยาลัยมหิดลและร่วม
กิจกรรมเลี้ยงอาหารเด็กในโครงการหมู่บ้านเด็ก เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าหน้าท่ีดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ และถอดบทเรียนเพ่ือ
เป็นแนวทางในการท างานร่วมกันเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการวิชาการสู่ชุมชน
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ “ สอนใจผ่านกาย สร้างสรรค์ได้ด้วยมือครู ”
โดยพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอน เพื่อ
สอนในเรื่องของจิตใจ (ยกระดับของจิตใจ ) โดยใช้
คุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ ตามแนวทางของ
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการเล้ียงดูพระ
ราชโอรส และพระราชธิดา บนพื้นฐานหลักการ 2 
ประการ คือ  1) ศรัทธา และ 2) เช่ือมั่นใน “สัจจะ” 
สัจจะ หมายถึง ความจริง และศรัทธา หมายถึง ความเช่ือ
ในคุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ ซึ่ ง เป็นพื้นฐาน             
สู่การพัฒนาตนเองในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข 
เด็กจะได้เรียนรู้ ผ่านกิจกรรมและเทคนิควิธีการท่ีครู
ออกแบบบนพื้นฐานสหวิทยาการท้ัง 5 ได้แก่ พัฒนาการ
มนุษย์  พัฒนาการสมอง Neo-Humanist จิตวิทยา             
เชิงบวก (Positive Psychology) และทฤษฎีการเรียนรู้ 
(Learning by Doing & Feeling)

คุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ จากห้องแห่งแรง
บันดาลใจ ต้นแบบคิดดี ท าดีจากราชสกุลมหิดล“หอ
แห่งแรงบันดาลใจ” อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

* ถอดความหมาย คุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดด าเนินการมา
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

1. โครงการบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็ก
กลางวัน ให้บริการเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี  

2. โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการบริการรับเล้ียง              
และพัฒนาเด็กกลางวันเปิดให้บริการส าหรับเด็กอายุ 
3 ปี –6 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ กระบวนการรู้คิด
ของเด็กในระดับปฐมวัยและเป็นการเตรียมความ
พร้อมสู่การศึกษาในระดับต่อไป

110

ยุทธศาสตร์ที่ 2



ระดับชั้น อายุเด็ก 
(ปี)

จ านวน
เด็ก / 

1 
ห้องเรียน

จ านวนครู
และพี่เลี้ยง

/ 1 
ห้องเรียน

อัตราส่วน

เตาะแตะ1 1.3 - 2 12 3 1 : 4

เตาะแตะ2 2 - 3 20 3 1 : 7

อนุบาล 1 3 - 4 20 2 1 : 10

อนุบาล 2 4 - 5 20 2 1 : 10

อนุบาล 3 5 - 6 20 2 1 : 10

เตาะแตะ อนุบาล เตาะแตะ อนุบาล เตาะแตะ อนุบาล เตาะแตะ อนุบาล

2558 2559 2560 2561

แผน 84 110 84 110 84 110 84 110

ผล 85 130 83 112 72 95 78 115
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ปี 2558 ปี2559 ปี 2560

เด็กที่ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล 3 ปี 2558

ปี2559

ปี 2560

จ านวนเด็กที่ได้เข้าเรียนเทียบกับแผนที่ต้ังไว้ 
3 ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2561)

สถาบันฯ ใช้มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติ เพ่ือก าหนดอัตราส่วนระหว่างครูกับเด็ก โดยมีอัตราส่วน ดังนี้
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การอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดย อาจารย์พัศมัย   เอกก้านตรง  (สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดการอบรมโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครูและ
บุคลากรท่ีท างานด้านเด็กปฐมวัย สามารถออกแบบและจัดท ารายการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ
เหมาะสมกับการเจริญเติบโตตามช่วงวัย โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก อาจารย์พัศมัย เอกก้านตรง ผู้เช่ียวชาญ
จากสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

วันท่ี 31 ตุลาคม 2561

กิจกรรมดุริยบันเทิง  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ วิทยาลัยดุริ

ยางคศิลป์ เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ ให้เด็กได้เห็นและทดลองสัมผัสกับเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ 
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน นาฏศิลป์ส าหรับเด็กปฐมวัย และหน่วยการเรียน เครื่องดนตรีไทยและ
ดนตรีสากล

วันท่ี 13,14 และ16 พฤศจิกายน 2561
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ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)

สืบสานประเพณีวัฒนธรรม วันลอยกระทง
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมในงานประกอบด้วย

การแสดงการละเล่นไทย การร าไทย ร่วมทานอาหารและขนมไทย และลอยกระทงร่วมกันบริเวณสนามหญ้า
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและส่งเสริมการท ากิจกรรมร่วมกันของครอบครัว

วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2561

วันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และมีกิจกรรมส่งเสริมให้เด็กแสดงความ
กตัญญูและระลึกพระคุณของพ่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ท่ีดีงามในครอบครัว

วันท่ี 4 ธันวาคม 2561
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ตรวจสุขภาพเด็กประจ าปี 2561
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมการตรวจ

สุขภาพเด็ก มีการประเมินสุขภาพของเด็กเบ้ืองต้น การประเมินการเจริญเติบโต การตรวจคัดกรองความเส่ียงและ
ปัญหาสุขภาพในด้านต่างๆ 

ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)

วันท่ี 19 ธันวาคม 2561

Chistmas Day 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรม Merry Christmas มีการ

แสดงนิทาน 2 ภาษา Snowman & Scarecrow  มนุษย์หิมะกับหุ่นไล่กา โดยตัวแทนชมรมผู้ปกครองฯ 
และการมอบของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้เด็กๆ จากคุณลุงแซนต้า

วันท่ี 25 ธันวาคม 2561

ปีใหม่เฮฮา ศาลายาม่วนซื่น
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 “ปีใหม่เฮฮา ศาลายาม่วน

ซื่นนน” มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การรับประทานอาหารและพบปะสังสรรค์ เพื่อสร้างความสามัคคีและ
ความผูกพันธ์ระหว่างเด็กๆ คณะคุณครู และครอบครัว 

วันท่ี 26 ธันวาคม 2561
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กีฬาสามัคคีพ่ีน้อง
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดกิจกรรมกีฬาสี  “กีฬาสามัคคีพี่น้อง” มีกิจกรรมพาเหรด กองเชียร์ ลีดเดอร์ 

กิจกรรมกีฬา ยืดแข้งยืดขาประสาไทยไทย และได้รับความอนุเคราะห์จากนักวิทยาศาตร์การกีฬา ร่วมออกแบบ
กิจกรรมกีฬากับการละเล่นไทยท่ีเหมาะสมกับเด็กปฐมวัย

ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)

วันท่ี 26 ธันวาคม 2561
อบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดโครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ เพื่อให้บุคลากรท่ีท างานเกี่ยวกับเด็ก
สามารถปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบ้ืองต้นได้ โดยแบ่งเนื้อหาการอบรม คือ

- กู้ชีพ : การช่วยเหลือกรณีสูดส าลัก มีภาวะส่ิงแปลกปลอมอุดกล้ันทางเดินหายใจ และการช่วยฟื้นคืนชีพ
ตามแนวปฏิบัติของ BLS.(BASIC LIFE SUPPORT)

-ปฐมพยาบาล: ปฐมพยาบาลตามภาวะท่ีพบบ่อยเด็กได้แก่ อุบัติเหตุ หกล้ม กระดูกแขนขาผิดรูป แผลปิด 
แผลเปิด  มดเข้าหู แมลงสัตว์กัด ต่อย ไฟไหม้ น้ าร้อนลวก แผลพุพอง ป่วยมีไข้ ลมพิษ

วันท่ี 17 มกราคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 5 "EF...ทักษะสมองขั้นสูง ทางรอดของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21“ ศูนย์

พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดฐาน Workshop 12 : สอนใจ ผ่านกาย สร้างสรรค์ได้ด้วยมือครู เพื่อเผยแพร่รูปแบบหลักสูตร
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ท่ีสอดคล้องกับทักษะมนุษย์ในศตวรรษท่ี 21

วันท่ี 25 มกราคม 2562
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การเรียนรู้ผ่านเสียงเพลง
ดร.ปรีญานันท์ พร้อมสุขกุล คณาจารย์และนักศึกษา สาขาดนตรีศึกษา ของ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมดนตรีส าหรับเด็กปฐมวัย สร้างเสริมประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ โดยการฟัง
เสียงเพลง โน๊ตดนตรี รู้วิธีการสร้างเสียงดนตรีด้วยเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ ผ่านท่วงท านองดนตรี

ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)

วันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2562

ดนตรีในสวน
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจ

เกี่ยวกับดนตรีให้กับเด็กปฐมวัย และสร้างพื้นท่ีการมีส่วนร่วมของครอบครัว ภายในงานประกอบด้วย กิจกรรมการ
แสดงจากเด็กๆ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย การแสดงดนตรีจากพี่ๆ ศิษย์เก่า  การแสดงดนตรีจากคณาจารย์วิทยาลัยดุ
ริยางคศิลป์ ผู้ปกครอง คุณครูและบุคลากรสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซุ้มดนตรี และ
กิจกรรมสอยตัวโน๊ต

วันท่ี 7 มีนาคม 2562

วันภูมิใจ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จัดงานวันภูมิใจ ประจ าปีการศึกษา 2561 เพื่อให้เด็กๆ ได้แสดงกตัญยุตาต่อ

คุณครูก่อนท่ีจะจบการศึกษา ในระดับอนุบาล 3 

วันท่ี 13 มีนาคม 2562
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สงกรานต์ สะท้านฮ้อน
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2562 มีกิจกรรมสรงน้ าพระและรด

น้ าขอพร โดยได้รับเกียรติจาก อดีตผู้อ านวยการ รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี และ ปู่ตาย่ายายของ
เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มาร่วมกิจกรรม และเล่นน้ าสงกรานต์ร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและส่งเสริมการพัฒนาเด็กอย่างยั่งยืน

ผลงานส าคัญของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (ต่อ)

วันท่ี 11 เมษายน 2562

อาชีพนี้มีท่ีมา :ทัศนศึกษาศูนย์สัตว์ทดลอง
คณะครูและนักเรียนจากศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทัศนศึกษานอกห้องเรียน ณ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ โดย

มี สพ.ญ.เยาวลักษณ์ เตียงลัดดาวงศ์ สพ.ญ.พนิดา บุตรรัตน์ ให้ความรู้ด้านสัตว์ทดลอง และนายสมบูรณ์ มาตรศรี 
สอนการปั้นสัตว์ทดลอง ให้กับเด็กๆ เพื่อใหเ้ด็กได้เรียนรู้ชีวิตของสัตว์ทดลองและอาชีพของสัตวแพทย์

วันท่ี 18 เมษายน 2562

การอบรม เรื่อง คุยอย่างไร ให้เด็กเรียนรู้
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเข้ารับการอบรมคุยอย่างไร ให้เด็กเรียนรู้ (How to Talk so Kids can Learn)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
1. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้และความเข้าใจองค์ประกอบส าคัญในการสื่อสาร
2. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญการพูด การฟังที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็ก
3. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมรู้แนวทางการสื่อสารที่ทรงพลังและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างาน และการด าเนินชีวิตได้

วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562



ยุทธศาสตร์ 3
ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและชี้น าสังคม

ด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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มาตรการ 3.1 พัฒนาแพลทฟอร์มความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการท าข้อเสนอเชิง
นโยบายและฐานข้อมูลความรู้ส าหรับสังคมด้านการพัฒนาและคุ้มครอง
เด็กเยาวชนและครอบครัว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับ
องค์กรภาคีเครือข่ายในประเทศ และระดับนานาชาติ

มาตรการ 3.2 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชน
และครอบครัวต่อเนื่องจากจากมาตรการ 1.1–1.7 และ 3.1 รวมทั้ง
เร่ืองส าคัญเร่งด่วนของสังคม 

มาตรการ 3.3 สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพื่อน าสู่ค่านิยมสังคมแห่งการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวต่อเนื่องจากจากมาตรการ 1.1–1.7 
และ 3.1 รวมทั้งเร่ืองส าคัญเร่งด่วนของสังคม 

3 มาตรการ
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ขับเคลื่อนนโยบาย และชี้น าสังคม

ปกป้องเด็ก
จาก

เทคโนโลยี
สื่อ IT

พื้นที่เด็ก
และการเล่นสู่การ

เรียนรู้

เครือข่าย
เรื่อง

ครอบครัว

เด็กปฐมวัย

ความปลอด
ภัยในเด็กสิ่งแวดล้อม
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วันท่ี 13 - 14 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร .วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ ผศ .ดร . ปนัดดา ธนเศรษฐกรและ                
อ.ดร. พัชรินทร์ เสรี อาจารย์ประจ าสถาบันฯ เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Department of Family and 
Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology ประเทศอินโดนีเซีย ภายใต้บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและการศึกษา (Scientific Research and Education 
Cooperation)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

ข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและการศึกษา

วันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ และคณะ
ผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kevin Kien Hoa Chung, Head of the Department of Early 
Childhood Education และ Prof. Dr. Kerry Lee, Director of Center for Educational and 
Developmental Sciences, Faculty of Education and Human Development from the Education 
University of Hong Kong ซึ่งมาเยือนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว เพื่อเข้าร่วมพิธีลง
นามในบันทึกข้อตกลงด้านการวิจัยระหว่างท้ังสองสถาบันอย่างเป็นทางการ โดยภายหลังหลังพิธีลง
นามได้มีการหารือความร่วมมือเพื่อพัฒนาให้เกิดการแลกเปล่ียนทางวิชาการต่อไปในอนาคต
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วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้อ านวยการ และ อ.ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้าน
วิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Alice Y.L. Lee, Department 
of Journalism from Hong Kong Baptist University เพื่อหารือ
แนวทางการพัฒนางานวิจัยผลกระทบเชิงลบของการใช้
สมาร์ทโฟนและโซเชียลมีเดียของเด็กระดับช้ันประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 1

ครั้งท่ี 2 เมื่อวันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ อ.ดร.นุชนาฎ รักษี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย ผศ.ดร. วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ และทีมร่วมต้อนรับ Prof.Dr.Kerry Lee, Director of Center 
for Educational and Developmental Sciences, Faculty of Education and Human Development 
from the Education University of Hong Kong เดินทางมาเยือนสถาบันฯ เพื่อพัฒนาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU) ด้านการวิจัย 

ข้อตกลงความร่วมมือทางการวิจัยและการศึกษา  (ต่อ)
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สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 

วันท่ี 22 มิถุนายน 2561 รศ.นพ.อดิศักด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ และอ.ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมต้อนรับ Prof.Dr. Douglas Claud Smith, Professor of Psychology, 
Department of Psychology from Southern Oregon University, United State of America เพ่ือหารือ
แนวทางการพัฒนางานวิจัยด้านจิตวิทยาเชิงบวกและความร่วมมือโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์
อาคันตุกะหรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ (Scholarshipfor Visiting Professors)

วันท่ี 8 สิงหาคม 2561 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ ให้การต้อนรับ คุณสุขทวี สุวรรณ
ชัยรบ ท่ีปรึกษาด้านการจัดการความรู้ การให้การสนับสนุนนโยบายและการส่ือสาร ของ UNDP (สปป.ลาว กัมพูชา
และไทย) UNICEF (เบลิซ ไทย และส านักงานใหญ่นิวยอร์ก) UNFP (ไทย) และเป็นผู้ร่วมก่อต้ังพรรคกลาง โดยมี
วัตถุประสงค์การมาเยือนเพ่ือร่วมพูดคุยหารือด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างยั่งยืน (Sustainable
Early Childhood Development)

8 สิงหาคม 2561 22 มิถุนายน 2561 

วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2561 อ.นพ. สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา 
ดร. นุชนาฎ รักษี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย อ.ดร. นนทสรวง กลีบผ้ึง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร. 
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และคณะร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนคณาจารย์จาก The Faculty of Human Ecology, 
Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย เดินทางมาร่วมพูดคุยหารือถึงแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมือด้านการศึกษา งานวิจัย การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หลักสูตรระยะสั้น การ
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ ภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง National 
Institute for Child and Family Development, Mahidol University, Thailand and Faculty of Human 
Ecology, Bogor Agricultural University, Indonesia
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วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2561 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล                 
ศูนย์สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 
(สสส.) จัดอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “ความคืบหน้าของการควบคุมความปลอดภัยของของเล่น 
ของใช้ส าหรับเด็กในประเทศไทย” ด าเนินการบรรยายโดย Dr. Gray A. Smith, M.D., President, Child 
Injury Prevention Alliance และ รศ.นพ .อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ และบรรยาย
ภาษาไทยโดย อ.ดร.นนทสรวง กลับผ้ึง ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

วันท่ี 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561 รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ พร้อมด้วย     

นพ.นพพร ช่ืนกล่ิน ผู้อ านวยการสถาบันวิ จัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ

ด าเนินงาน “แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะ

และการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี 21” พร้อม

แถลงข่าวโครงการวิจัย “พัฒนาสมองสามพัน

วัน”

งานวิจัยเชิงระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการพัฒนา

ศักยภาพคนไทยและลดความเหล่ือมล้ าของสังคม

วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล        
ดร.นุชนาฎ รักษี รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย อ .ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง ผู้ช่วยผู้อ านวยการด้านวิเทศสัมพันธ์ และ 
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kerry Lee, Director of Center for Educational and 
Developmental Sciences, Faculty of Education and Human Development, The Education 
University of Hong Kong โดยมีวัตถุประสงค์ของการมาเยือนเพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัย



124

ยุทธศาสตร์ที่ 3

วั น ท่ี  21  มกร าคม 2562  อ .ดร .อธิ วัฒน์  เ จ่ี ยวิ ว ร รธน์ กุ ล  รอ ง ผู้ อ านวยการ ฝ่ายบริห า ร                          
อ.นพ .สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา อ .ดร .นนทสรวง กลีบผ้ึง                      
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล และคณะร่วมให้การ
ต้อนรับคณะผู้แทนจาก Ministry of Education and Sports ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และอาจารย์คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล น านักศึกษาพยาบาลจาก
ประเทศอินโดนีเซีย เข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

วันท่ี 29 พฤษภาคม 2562 รศ.นพ.อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบันฯ อ.ดร.นุชนาฎ รักษี 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย อ.ดร.กันนิกา เพิ่มพูนพัฒนา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ Prof. Dr. Kerry Lee, 
Director of Center for Educational and Developmental Sciences, The Education University of 
Hong Kong ซึ่งมาเยือนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และให้เกียรติเป็นวิทยากรการ
อบรมการใช้เครื่องมือ the Memory Working Assessment Program แก่เจ้าหน้าท่ี นักวิจัย
ของสถาบันฯ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลด้านการวิจัยที่ท้ังสองสถาบันด าเนินการร่วมกัน
ภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

วันศุกร์ ท่ี 21 มิถุนายน 2562 รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ อ .ดร .นุชนาฎ รักษี                 
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย อ .ดร. นนทสรวง กลีบผ้ึง 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อ .ดร .กันนิกา 
เพิ่ มพู น พัฒ น า  แ ละ คณะ  ร่ ว ม ให้ ก า ร ต้ อน รั บ 
Dr.Shirley Wyver, Senior Lecturer in Child 
Development, Department of Educational 
Studies, Faculty ofHuman Sciences, Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย และ Mr. Richard Lancaster, 
International Relations Specialist กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการเดินทางมาเยือนสถาบันฯ 
ในครั้งนี้  เพื่อพูดคุยความร่วมมือด้านการวิจัย ภายใต้ความร่วมมือ Mahidol-Macquarie 
Center for International Education (MCIE) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย 
และ Macquarie University ประเทศออสเตรเลีย



สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร 
สสส. ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือองค์กรแห่ง
ความสุข (Happy Workplace) มาต้ังแต่ปี พ.ศ.2554 – 2561 ได้แก่ (1)โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
สารสนเทศเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร (2) โครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนทางวิชาการแก่ภาคี
เครือข่ายองค์กรสุขภาวะ (3) โครงการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร และ 
(4) โครงการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (Happy 8 Menu KM) ผลลัพธ์ท่ี
ส าคัญจากการด าเนินงานการจัดการความรู้และการท างานเช่ือมโยงกับภาคีเครือข่ายท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ดงันี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

1. ผลการพัฒนากลไกทางวิชาการเพื่อสนับสนุนงานสร้าง
เสริมสุขภาวะองค์กร
- หลักสูตร “ ผู้จัดการงานสร้างสุของค์กร” และหลักสูตร 
“นักวิชาการงานสร้างสุของค์กร” 
2. บทความวิจัยด้านองค์กรสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและ
ความสุขในการท างาน
- ชุดหนังสือสรรสาระองค์กรแห่งความสุข จ านวน 19 เรื่อง
3. บทความวิจัยด้านองค์กรสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและ
ความสุขในการท างาน
4. การเผยแพร่และเป็นวิทยากรบรรยายและอบรมในเร่ือง
องค์กรสุขภาวะ คุณภาพชีวิตและความสุขในการท างาน 
และครอบครัวเป็นสุข 

125

ชุดหนังสือสรรสาระองค์กร
แห่งความสุขออนไลน์
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พ้ืนท่ีเด็กและการเล่นสู่การเรียนรู ้ (Museum)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สถาบันฯ มีแผนนวัตกรรมด้านพื้นท่ีเด็กและครอบครัว (Child and Family Space: CFS) ซึ่งส่วนหนึ่ง
ของโครงการคือ การจัดต้ังพิพิธภัณฑ์ ส าหรับเด็ก ครอบครัวและผู้สนใจท่ัวไป โดยเป็นพิพิธภัณฑ์น าเสนอเนื้อหา
ด้านพัฒนาการมนุษย์ ความปลอดภัย และความผาสุกในชีวิต และมีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม ปัญญาฌาน สร้างเสริม
ลักษณะพึงประสงค์ของประชากรในศตวรรษท่ี 21 พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวจะประกอบไปด้วย ส่วนนิทรรศการถาวร 
ด้านพัฒนาการมนุษย์  นิทรรศการหมุนเวียนโดยความร่วมมือระหว่างคณะ สถาบัน ในมหาวิทยาลัย และภายนอก
มหาวิทยาลัย ท้ังในและต่างประเทศ  และส่วนสังเกตการณ์การวิจัยส าหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
นักศึกษาฝึกงาน ท่ีสนใจด้านการเตรียมพร้อมมนุษย์และสังคม พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อประยุกต์ส่งเสริมมนุษย์ท่ีมี
ศักยภาพเหมาะสมและจ า เ ป็น ท้ัง ด้ าน สังคม ปัญญา สุขภาพ คุณธรรมและ จริ ยธรรม ในอนาคต 
ซึ่งโครงการดังกล่าวน ามาสู่การประสานภายในมหาวิทยาลัย องค์กรภายในประเทศ ต่างประเทศ เกี่ยวกับแนวทาง
การสร้างพื้นท่ี กิจกรรม กลยุทธ์ งานวิจัยมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ และประเมินคุณค่าได้ และมีโครงการต่อยอด
ความร่วมมือ ระหว่างสถาบันชั้นน าของโลกด้านพิพิธภัณฑ์และสถาบันวิจัยด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างเสริม
ศักยภาพทางปัญญา และการมีชีวิตท่ีปลอดภัย 

สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (ต่อ)

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
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การสนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ

วันท่ี 25 - 29 มิถุนายน 2561 ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเช้ือ อาจารย์ประจ าสถาบันฯ ร่วมประชุมและ
น า เสนอผลงานทางวิชาการในงานสัมมนา 16th international Congress of Equine 
Facilitated Programmes at the Royal Dublin Society ประเทศไอร์แลนด์

วัน ท่ี 4 กันยายน 2561 ผศ .ดร .วิมลทิพย์  มุ สิกพันธ์ อาจารย์ประจ าสถาบันฯ ได้รับเชิญจาก
Department of Family and Consumer Sciences, Faculty of Human Ecology ประเทศ
อินโดนีเซีย เพ่ือร่วมสัมมนาให้หัวข้อ “Challenging Family in Asia: Present and Future”
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จัดแถลงข่าว / ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ

วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันฯ ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และ ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

จัดงานแถลงข่าวหัวข้อ “บทเรียนกรณีเด็กตกตึก 

และเด็กท่ีเสียชีวิตในเนอสเซอรี่” ณ สถาบันแห่งชาติ

เพื่อการพัฒนาเด็ก

วันท่ี 10 สิงหาคม 2561 สถาบันฯ ร่วมกับ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ 

(สสส.) และ มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดงานแถลงข่าว
รณรงค์เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 จัดเวที
เสวนา“รักต้องเลิก(บุหรี่)”

และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา น ามาสู่นโยบายลดอัตราการตายของเด็กจากการจมน้ า 
เพิ่มพื้นท่ีเล่นปลอดภัยและผู้น าการแล่นในชุมชน เด็กอายุ 7 ปี ต้องมีทักษะความปลอดภัยทางน้ า 5 ประการ

วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุมกรมกิจการเด็ก
และเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์  (พม .) สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมเสวนาและแถลง
ข่าวเรื่อง “ข้อเสนอทางจริยธรรมในการ ประกอบธุรกิจ 
E-Sports เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเสพติดอินเตอร์เน็ต 
และผลกระทบต่อสุขภาพและการพัฒนาเด็ก” เพื่อ
เรียกร้องให้สมาคมกีฬาอีสปอร์ตและผู้ประกอบการอีสปอร์ต 
รวมท้ังหน่วยงานรัฐภาคส่วนต่างๆ มีมาตรการป้องกันเด็กและ 
เยาวชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

จัดแถลงข่าว / ร่วมจัดกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกสถาบันฯ

วันท่ี 3 กันยายน 2561 สถาบันฯ ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกัน

การบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี ออกบูทกิจกรรมงานวันเยาวชนแห่งชาติ 
ณ บริเวณซุ้มพุทธมามกะองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัด

นครปฐม ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรมภูมิไทย เยาวชนรุ่น
ใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ส านักงาน

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
จัดโครงการเมืองเพื่อการพัฒนาเด็ก “เล่นรอบเมือง 

สร้างพลังการเ รียน รู้” จัดขึ้นเมื่ อวัน ท่ี 25-30 

มีนาคม 2562 และ ในวันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 
รศ.นพ .อดิศักด์ิ  ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ 

“แถลงข่าวสถานการณ์การจมน้ าของเด็กในช่วงปิด
เทอมและแนวทางในการป้องกัน” 

วันท่ี 28 มิถุนายน 2562 สถาบันแห่งชาติ           
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัย             

เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและป้องกันการ
บาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี จ าลองสถานการณ์ความสูญเสียที่เกิด

ขึ้น กับเ ด็กนักเ รียนอายุ ต่ ากว่า 15 ปี  ที่ขับขี่
รถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงอันตราย

ของการขับขีร่ถจักรยานยนต์ในเด็กวัยต่ ากว่า 15 ปี ได้เชิญนายธนูสินธ์ ไชยสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการ
รณรงค์สร้างกระแส ก่อน 15 ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ เลิกขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย ท่ีบริเวณด้านหน้าโรงเรียนอ านาจเจริญ 

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ



ส านั ก ง านคณะกรรมการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สร้างขวัญและก าลังใจ  
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงาน
ยอดเยี่ยม และดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ยาเสพติด ประจ าปี  2561 ให้กับสถาบันแห่งชาติ      
เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วัน ท่ี 22 มิถุนายน 2561 อ .ดร .อธิวัฒน์ 
เจ่ียวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว รับโล่
ประกาศเกียรติคุณองค์กรท่ีมีผลงานระดับดีเด่นในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างขวัญก าลังใจ
ให้เข้มแข็งในการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติดต่อไป

องค์กรท่ีมีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ประจ าปี 2561

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
ณ ตึกสันติไมตรี  ท าเนียบรัฐบาลได้มอบหมายให้           
พลอากาศเอกประจิน จ่ันตองรองนายกรัฐมนตรี ใน
ฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติด เป็นประธานในพิธี ซึ่งมีผู้ได้รับการประกาศ
เกียรติคุณฯ รวมท้ังส้ิน 193 ราย โดยผลงานท่ีควร    
ยกย่อง ต้ังแต่ปี 2558 ถึงปัจจุบัน 

สถาบันฯ ได้จัดการองค์ความรู้และถ่ายทอดความรู้
เชิงวิชาการเรื่องการพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย 
(Brain Executive Functions) ด้วยการประยุกต์ครู
ผู้ดูแลเด็ก รวมถึงการพัฒนาส่ือเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เผยแพร่ให้กับครูอนุบาลและครู
ผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                 
ท่ัวประเทศ ควบคู่ไปกับการสนับสนุนบริการวิชาการ 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อการสร้างภูมิ คุ้มกันในเด็กปฐมวัยให้กับ
หน่ วย งาน ท้ั ง ใน ระ ดับน โยบายและระ ดับพื้ น ท่ี 
นอกจากนี้ในเชิงการพัฒนานโยบายได้ร่วมมือกับ ปปส. 
ในการจัดท าบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเด็กและเยาวชน ในการริเริ่มจัดท ายุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน / การคิดมูลค่าสื่อ ปีงบประมาณ 2561 - 2562

สถาบันฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านส่ือมวลชน โดยคิดเป็นมูลค่าส่ือ จ านวน
10,833,256 บาท ปีงบประมาณ 2561 อยู่ท่ี 15,299,959 บาท และปีงบประมาณ 2562 อยู่ท่ี 12,967,175 บาท 
(ข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2561 – มิถุนายน 2562)
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การประชาสัมพันธ์ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดล

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่านเครือข่ายประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 60 ครั้ง และบทความท่ีประชาสัมพันธ์ผ่านมหิดลสาร จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 

การประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Website / Intranet ของสถาบันฯ

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่าน Website / Intranet
ของสถาบันฯ จ านวน 188 ครั้ง และบทความ จ านวน 18 ครั้ง ดังนี้
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การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเพจเฟสบุ๊คของสถาบันฯ  “NICFD Mahidol”

ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ผ่าน Facebook Page
ของสถาบันฯ กิจกรรมของสถาบันฯ จ านวน 397 ครั้ง บทความ จ านวน 80 ครั้ง และวีดีโอ จ านวน 49 ครั้ง

ดังนี้
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จ านวนแฟนเพจเฟสบุคของสถาบันฯ  “NICFD Mahidol”

จ านวนสมาชิก Facebook Fanpage ของสถาบันฯ ปี 2561 อยู่ท่ี 2,008 คน เมื่อเทียบกับปี 2560  
อยู่ท่ี 1,500 คน โดยเพิ่มข้ึน  508 คน หรือ 25.29%
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จ านวน Like , Comment และ Share ข้อมูลของ Facebook Fanpage

สถาบันฯ “NICFD Mahidol”

จ านวน Like , Comment และ Share ข้อมูลผ่านทางเพจของสถาบันฯ ปี 2561 ยอด Like อยู่ท่ี 10,254

ครั้ง Comment 512 ครั้ง และ Share 347 ครั้ง ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2560 ยอด Like อยู่ท่ี 8,786 ครั้ง Comment 
359 ครั้ง และ Share 84 ครั้ง โดยเพิ่มข้ึน 1,468, 153, 263 ครั้ง หรือ 14.31%, 29.88% และ 75% ตามล าดับ
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ยุทธศาสตร์ที่ 4
องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ
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มาตรการ 4.1 การบริหารทรัพยากรที่ยั่งยืน 
มาตรการ 4.2 สร้างอัตลักษณ์องค์กรความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว 
มาตรการ 4.3 สร้างอัตลักษณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
มาตรการ 4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและ

ครอบครัวที่ยั่งยืน

4 มาตรการ



การจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ

สถาบันฯ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ทุก 4 ปี เพื่อน าข้อมูลการด าเนินงานและผลลัพธ์ของ
ถาบันฯ มาวิเคราะห์และทบทวนยุทธศาสตร์การท างาน โดยคณะกรรมการพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ จัดให้มี

การประชุมการทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักของสถาบันฯ มีข้ันตอนท่ีส าคัญ คือ
กระบวนการจัดประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิชาการ หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับบุคลากร

สถาบันฯ เพื่อก าหนดทิศทางสถาบันฯ จ านวน 3 ครั้ง

และการประชุมระดมสมองผู้บริหารส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยมหิดล จ านวน 1 ครั้ง ในวันท่ี 18 มิถุนายน 

2561 เพื่อร่วมทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์เดิม และ
ก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ใหม่ของสถาบันฯ ไปในทิศ
ทางการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวท่ีสอดคล้องกับ

สภาวการณ์การเปล่ียนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์และวางแผนเชิงกลยุทธ์โดยเช่ือมโยง

ข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้เรียน ลูกค้า และ  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานและข้อมูล
ด้านการเงิน และได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบาย

สถาบันฯ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์ โอกาสใน
การด าเนินงานของสถาบันฯ หลังจากนั้นจึงน าแผน

ยุทธศาสตร์ท่ีได้   เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการประจ า
สถาบันฯ เพื่อพิจารณาและรับรอง และน าเสนอแผน

ยุทธศาสตร์ ใหม่  ต่อ ท่ีประ ชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

25 พฤษภาคม 2561 30 พฤษภาคม 2561 26 มิถุนายน 2561

18 มิถุนายน 2561
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แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้างและร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)

ทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ 4
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ต าแหน่ง

สถานภาพ

รวม
ข้าราชการ

พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
เงิน

งบประมาณ
เงินรายได้

สายวิชาการ 0 13 0 0 0 13

> ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ 0 11 0 0 0 11

> นักวิจัย 0 2 0 0 0 2

สายสนับสนุน 2 46 11 13 30 102

> ทั่วไป 2 33 10 13 15 73

งานบริหารทั่วไป 0 5 3 6 5 19

งานคลังและพัสดุ 0 4 1 0 1 6

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 0 3 1 1 0 5

งานสนับสนุนการศึกษา 0 1 1 1 2 5

งานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 3 0 0 0 3

งานสนับสนุนการบริการวิชาการ 0 1 1 4 1 7

งานสื่อสารองค์กร 0 5 0 1 0 6

งานทรัพยากรบุคคล 0 2 0 0 1 3

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 1 5 1 0 0 7

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

1 2 1 0 1 5

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 2 1 0 4 7

> ครู/พี่เลี้ยง 0 13 1 0 15 29

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 13 1 0 15 29

รวมทั้งสิ้น 2 59 11 13 30 115
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ต าแหน่ง

สถานภาพ

รวม
ข้าราชการ

พนักงาน พนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้าง

มหาวิทยาลัย ส่วนงาน
เงิน

งบประมาณ
เงินรายได้

สายวิชาการ 0 14 0 0 0 14

> ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ 0 14 0 0 0 14

> นักวิจัย 0 0 0 0 0 0

สายสนับสนุน 2 50 12 6 34 104

> ทั่วไป 2 37 10 6 19 74

กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์ 0 1 0 0 0 1

งานบริหารทั่วไป 0 2 2 2 7 12

งานคลังและพัสดุ 0 4 1 0 1 6

งานแผนและทรัพยากรบุคคล 0 6 1 0 0 7

งานบริการวิชาการ การศึกษาและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

0 6 3 0 2 11

งานสื่อสารองค์กร 0 5 0 0 0 5

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 0 3 1 4 4 12

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 1 5 1 0 0 7

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว

1 3 0 0 1 5

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 2 1 0 4 7

> ครู/พี่เลี้ยง 0 13 2 0 15 30

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 13 2 0 15 30

รวมทั้งสิ้น 2 64 12 6 34 118

แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้างและร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562)
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การพัฒนาบุคลากร

สถาบันฯ ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและพัฒนาระบบการบริหารจัดการผ่านการด าเนินโครงการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร มีการติดตามผล ทบทวน และวางแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นระยะ เพื่อให้               
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ โดยหน่วยทรัพยากรบุคคลวิเคราะห์คุณสมบัติของบุคลากรท้ัง              
สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงระยะเวลาการท างานท่ีสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่ง                
ท่ีสูงขึ้นได้ สายสนับสนุนมีการแต่งต้ังท่ีปรึกษาเพื่อให้บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติในการขอต าแหน่งท่ีสูงขึ้น เข้ารับ
ค าปรึกษาเกี่ยวกับการท าผลงาน เพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานท่ีมีคุณภาพตามต าแหน่ง 

ในปี 2561 บุคลากรสายวิชาการได้รับการแต่งต้ังเป็น “ผู้ช่วยศาสตราจารย์” จ านวน 1 รายคือ             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ และสถาบันฯ มีการวางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหาร
และผู้น า โดยส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (MU-EDP) จ านวน 1 ราย คือ อ.ดร. นุชนาฎ รักษี

ในปี 2562 สถาบันฯ วางแผนการสืบทอดต าแหน่งผู้บริหารและผู้น า โดยส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนัก
บริหารระดับกลาง (MU-EDP) จ านวน 1 รายคือ ผศ.พญ. แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ และส่งบุคลากรอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (MU-AMP) จ านวน 1 รายคือ อ.ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล ซึ่ง จัดโดยกองทรัพยากรบุคคล 
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

แสดงจ านวนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีได้รับการพัฒนาท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
ในรอบปีงบประมาณ 2561 และปีงบประมาณ 2562 จ าแนกตามประเภทการพัฒนาและร้อยละของบุคลากรท่ีเข้า
รับการพัฒนาศักยภาพ

ประเภทบุคลากร ประเภทการพัฒนา ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ในประเทศ ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ

สายวิชาการ 7 5
92.31-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3

-อาจารย์ 4 2

-นักวิจัย 2 0

สายสนับสนุน 78 1 77.45
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ในประเทศ ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ

สายวิชาการ
64.29-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 4 1

-อาจารย์ 4 0

-นักวิจัย 0 0

สายสนับสนุน 75 0 72.12

ยุทธศาสตร์ที่ 4



ปี  2561 สถาบันฯ ทบทวนโครงสร้ างการ
บริหารงานภายในและโครงสร้างสถาบันฯ ใหม่ เพื่อให้
สอดคล้องกับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ
มีการก าหนดทิศทางการบริหารอัตราก าลัง และวาง
แผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่านโครงการ
หรือกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีศักยภาพ
และทักษะการท างานท่ีหลากหลาย สามารถท างาน
ทดแทนอัตราว่าง ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
องค์กรแห่งความสุข และความปลอดภัยในการท างาน 
และในปี 2561

สถาบันฯ ไ ด้ด า เนินการ จัดกิ จกรรมอบรม               
เชิงปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพและการใช้เคร่ือง
กระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ซึ่ง เป็น
กิจกรรมท่ีงานทรัพยากรบุคคลเล็งเห็นความส าคัญของ
ความปลอดภัยในชีวิตและการท างาน จึงจัดกิจกรรม
ดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสามารถท าการช่วย
ฟื้น คืน ชีพขั้นพื้น ฐาน (Basic Life Support) และ
สามารถใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ 
(AED) ในผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลได้
อย่างถูกวิธี

จากการส ารวจความพึงพอใจต่อกิจกรรม พบจ านวนผู้
เข้าอบรมท้ังหมด 71 คน จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม
ท้ังหมด 41 คน เป็นเพศชาย 10 คน (20.4%) เพศหญิง 
31 คน (79.6%) เคยฝึกอบรม 3 คน (7.3%) ไม่เคย
ฝึกอบรม 38 คน (92.7%) มีความรู้ความเข้าใจในหลัก
และวิธีการท า CPR 4.44 คะแนน มีความรู้ความเข้าใจ
ในหลักและวิธีการใช้เครื่อง AED 4.51 คะแนน มีความ
มั่นใจในการช่วยเหลือเมื่อพบสถานการณ์จริง 4.29 
คะแนน สามารถน าความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ต่อผู้อื่นได้ 
4.39 คะแนน และผู้เข้าอบรมท้ัง 100% มีความยินดี
เข้าร่วมหากมีการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปและยินดีท่ีจะ
แนะน าผู้อื่นให้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
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สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร

กองทุนสวัสดิการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ช่วยเหลือบุคลากรของสถาบันฯ ตามความจ าเป็นพื้นฐานเพื่อให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และเป็นการสร้าง
ความผูกพันภายในองค์กร เช่น การให้เงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ (กรณีเจ็บป่วย/อุบัติเหตุเข้าพักรักษาตัวใน
สถานพยาบาล กรณีคลอดบุตร) การสวดอภิธรรมศพและฌาปนกิจ การให้ยืมเงินแก่บุคลากร และการให้เงิน
สนับสนุนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการสวัสดิการสถาบันฯ บริหารจัดการกองทุน
สวัสดิการสถาบันฯ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ โดยให้การช่วยเหลือ
บุคลากรในกรณีต่างๆ ดังนี้

1) เงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ คลอดบุตรบุคลากรของสถาบันฯ 
และงานสวดอภิธรรมศพ งานฌาปนกิจ

-ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 15 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
50,000 บาท 

-ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 22 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
35,400 บาท (นับระยะเวลาถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562)

2) เงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและขบวนพาเหรด
-ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 34 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 

20,387 บาท 
-ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 40 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 

4,860 บาท (นับระยะเวลาถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562)
3) เงินยืม 

-ปีงบประมาณ 2561 จ านวน 9 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
90,000 บาท

-ปีงบประมาณ 2562 จ านวน 8 ราย เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 
80,000 บาท (นับระยะเวลาถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2562)

นอกจากนี้สถาบันฯ ยังจัดท าประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการให้เงินรางวัลประจ าปีลูกจ้าง พ .ศ. 2562 เพื่อเป็นการยกย่อง 
ชมเชย และสร้างขวัญก าลังใจให้กับลูกจ้าง ท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี                  
อุทิศเวลาเพื่อสนับสนุนและผลักดันการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์                 
ของสถาบันฯ
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จากการประเมินความผูกพันของบุคลากร และความพึงพอใจ
ต่อการบริการด้านสวัสดิการ พบว่า บุคลากรมีความผูกพันและมีความ              
พึงพอใจต่อการบริการด้านสวัสดิการอยู่ในระดับมาก เนื่องจากบุคลากร
ส่วนใหญ่ต้ังใจจะปฏิบัติงานกับสถาบันฯ จนกว่าจะเกษียณอายุงาน ยินดี
เข้าร่วมกิจกรรมและปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันฯ และเต็มใจ
ปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อให้งานประสบผลส าเร็จแม้จะไม่ได้รับค่าล่วงเวลา

สถาบันฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรทุกปี
เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพบุคลากร และพบว่า บุคลากรมี สุขภาพดี 
เนื่องจากผลตรวจสุขภาพ ปกติ มากกว่าร้อยละ 50 ของบุคลากรท่ีเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ
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คา่ BMI  มากกวา่ 30

(อว้นมาก)

คา่ (BMI) ปกติ

น ้าหนักนอ้ยกว่า
เกณฑ์

มแีนวโนม้ภาวะเสยีงโรคอว้น

โรคอว้น

(%) คิดจากจ านวนผู้ขอตรวจของแต่ละรายการ

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
วันท่ีตรวจ 16 สิงหาคม 2561 จ านวนคน คิดเป็น (%)

ข้อมูลผู้รับการตรวจ
ผู้เข้ารับการตรวจ 104 100

เพศชาย 22 21.2

เพศหญิง 82 78.8

อายุน้อยกว่า 35 ปี 26 25.0

อายุระหว่าง 35-49 ปี 61 58.7

อายุมากกว่า 50 ปี 17 16.3

ผลประเมินความเสี่ยงภาวะโรคอ้วนลงพุง  (Metabolic Syndrome: MS)

พบผู้มีความเสี่ยงต่อโรคอ้วนลงพุง  26 25.0

ดัชนีมวลกาย  (ค่า BMI) 104 100.0

ค่า BMI  น้อยกว่า 18.5 3 2.9

ค่า BMI  ระหว่าง 18.5-22.9 (ปกติ) 42 40.4

ค่า BMI  ระหว่าง 23-24.9 (น้ าหนักเกิน) 17 16.3

ค่า BMI  ระหว่าง 25-29.9 (มีภาวะอ้วน) 30 28.8

ค่า BMI  มากกว่า 30 (อ้วนมาก) 12 11.5

ยุทธศาสตร์ที่ 4



คะแนนเฉลี่ย Happiness

ผลการส ารวจความผูกพัน ความพึงพอใจ และความสุขของบุคลากร ปี 2561 จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ
จากระบบออนไลน์ท้ังหมด 39 ราย ส ารวจข้อมูลระหว่างวันท่ี 28 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2561

ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกรายมติิ (ภาพรวม)

แสดงระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจ าแนกรายมิติ (ภาพรวม)

66.5

52.6

78.5 78.5

68.6
65.1

70.7

57.9
61.7

66.7
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รางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรดีเด่น 
ประจ าปี 2560

บุคลากรที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

ประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป 

ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบัติงานติดต่อกัน

ไม่เกิน 10 ปี ของสถาบันฯ

เมื่อวันท่ี 2 มีนาคม 2561

“

”

144

รางวัลเชิดชูเกียรติ 131 ปูชนียบุคคล
ประจ าปี 2562

สถาบันฯ เสนอช่ือ
รองศาสตราจารย์ 
แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
เข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้รับรางวัล 
ประเภท 131 
ปูชนียบุคคล

“

”
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี

อดีตผู้อ านวยการสถาบันฯ 

รางวัลเชิดชูเกียรติ แม่ดี - บุคลากรเด่น
ของสถาบันฯ ประจ าปี 2562

สถาบันฯ เสนอชื่อ

นางสาวสายรุ้ง ปรักมาส

เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกให้รับรางวัล 

“แม่ดี – บุคลากรเด่น” 
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ประจ าปี 2562

“

”

นางสาวชญาภา ธารทัศน์สกุล
พนักงานมหาวิทยาลัย

นางสาวสายรุ้ง ปรักมาส
ลูกจ้างเงินรายได้ 
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ประเภทกีฬา รางวัล ผู้ได้รับรางวัล

ขว้างจักร อายุ 40-44 ปี เหรียญทอง นายวิเชษฐ์ ประทีป

พุ่งแหลน อายุ 40-44 ปี เหรียญทอง นายสุเมต  ช่ืนชู

พุ่งแหลน อายุ 50-54 ปี เหรียญทอง นายขวัญชัย ชันแสง

กระโดดไกล อายุ 40-44 ปี เหรียญเงิน นายสุเมต  ช่ืนชู

ทุ่มน้ าหนัก อายุ 40-44 ปี เหรียญเงิน นายวิเชษฐ์ ประทีป

พุ่งแหลน อายุ 40-44 ปี เหรียญเงิน นายวิเชษฐ์ ประทีป

วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี เหรียญเงิน นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

พุ่งแหลน อายุ 45-49 ปี เหรียญเงิน นายศุภพล เจนนาวิวัฒน์

ขว้างจักร อายุ 50-54 ปี เหรียญเงิน นายสุรศักด์ิ  มณฑา
สุวรรณ

ทุ่มน้ าหนัก อายุ 50-54 ปี เหรียญเงิน นายขวัญชัย ชันแสง

สนุกเกอร์และบิลเลียด ชายเด่ียว เหรียญเงิน นายสุเมต  ช่ืนชู

สนุกเกอร์และบิลเลียด ชายเด่ียว อายุ 45-49 ปี เหรียญเงิน นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

การได้รับเหรียญรางวัล (กีฬามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2561)
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ประเภทกีฬา รางวัล ผู้ได้รับรางวัล

กระโดดไกล อายุ 40-44 ปี เหรียญทองแดง นายวิเชษฐ์ ประทีป

ขว้างจักร อายุ 40-44 ปี เหรียญทองแดง นายสุเมต  ช่ืนชู

วิ่ง 1,500 เมตร อายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดง นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

วิ่ง 3,000 เมตร อายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดง นายศุภพล เจนนาวิวัฒน์

กระโดดไกล อายุ 50-54 ปี เหรียญทองแดง นายขวัญชัย ชันแสง

ขว้างจักร อายุ 50-54 ปี เหรียญทองแดง นายขวัญชัย ชันแสง

พุ่งแหลน อายุ 50-54 ปี เหรียญทองแดง นายสุรศักดิ์  มณฑาสุวรรณ

เทนนิส ชายคู่ เหรียญทองแดง นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

สนุกเกอร์และบิลเลียด ชายเด่ียว เหรียญทองแดง นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

การได้เหรียญรับรางวัล (ต่อ)

146

ยุทธศาสตร์ที่ 4



147

การได้รับเหรียญรางวัล (กีฬามหาวิทยาลัย ประจ าปี 2562)

ประเภทกีฬา รางวัล ผู้ได้รับรางวัล

ทุ่มน้ าหนัก อายุ 50-54 ปี เหรียญทอง นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ

กระโดดไกล อายุ 45-49 ปี เหรียญเงิน นายศุภพล เจนนาวิวัฒน์

พุ่งแหลน อายุ 45-49 ปี เหรียญเงิน นายศุภพล เจนนาวิวัฒน์

ทุ่มน้ าหนัก อายุ 50-54 ปี เหรียญเงิน นายขวัญชัย ชันแสง

พุ่งแหลน อายุ 50-54 ปี เหรียญเงิน นายสุรศักดิ์ มณฑาสุวรรณ

พุ่งแหลน อายุ 40-44 ปี เหรียญทองแดง นายวิเชษฐ์ ประทีป

วิ่ง 800 เมตร อายุ 45-49 ปี เหรียญทองแดง นายนพฤทธิ์ ชาตินิยม

ขว้างจักร อายุ 50-54 ปี เหรียญทองแดง นายสุรศักดิ์  มณฑาสุวรรณ

พุ่งแหลน อายุ 50-54 ปี เหรียญทองแดง นายขวัญชัย ชันแสง

สนุกเกอร์และบิลเลียด ชายเด่ียว มือ 2 เหรียญทองแดง นายวิเชษฐ์ ประทีป
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การเงินและงบประมาณ

การใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้

1. จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน

การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2561

ผลผลิต เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

22,745,643.79 8,386,656.51 31,132,300.30

2. ผลงานการให้บริการวิชาการ 10,844,954.41 8,133,868.64 18,978,823.05

3. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 45,300.00 45,300.00

4. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม 0 133,911.35 133,911.35

5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ

จัดการศึกษา (เรียนฟรี 15 ปี)

291,295.00 0 291,295.00

รวมทั้งสิ้น 33,881,893.20 16,699,736.50 50,581,629.70
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ผลผลิต เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

18,478,365.19 7,7073,813.83 25,552,179.02

2.ผลงานการให้บริการวิชาการ 7,609,250.20 6,172,820.06 13,782,070.26

3.ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 0 0

4.ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนะธรรม 0 112,152.75 133,911.35

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

(เรียนฟรี 15 ปี)

358,915.00 0 358,915.00

รวมทั้งสิ้น 26,446,530.39 13,358,786.64 39,805,317.03

การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562)
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(2)  จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน
การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

 หมวดรายจ่าย  เงินงบประมาณ

แผ่นดิน

เงินรายได้สถาบันฯ รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน 27,066,210.03 4,005,159.99 31,071,370.02

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 477,480.00 2,579,526.06 3,057,006.06

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 0.00 2,335,070.54 2,335,070.54

งบด าเนินการ

ค่าตอบแทน 139,089.83 1,107,311.09 1,246,400.92

ค่าใช้สอย 668,322.43 2,193,187.36 2,861,509.79

ค่าวัสดุ 25,459.54 1,999,016.55 2,024,476.09

ค่าสาธารณูปโภค 799,145.93 515,643.88 1,314,789.81

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 0.00 79,638.60 79,638.60

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 86,777.32 86,777.32

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน 4,706,185.44 1,798,405.11 6,504,590.55

รวมทั้งสิ้น 33,881,893.20 16,699,736.50 50,581,629.70

เปรียบเทียบงบประมาณใช้ไป ประจ าปีงบประมาณ 2561- 2562 จ าแนกตามผลผลิต



การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2562
(1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562)

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน 23,978,573.33 3,097,580 27,076,153.33

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,055,610.50 2,182,680 3,238,290.50

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 0.00 1,877,313.05 1,877,313.05

งบด าเนินการ

ค่าตอบแทน 10,000 925,965.52 935,965.52

ค่าใช้สอย 505,465.89 1,636,246.83 2,141,712.72

ค่าวัสดุ 0.00 1,666,673.41 1,666,673.41

ค่าสาธารณูปโภค 399,758.55 761,123.37 1,160,881.92

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 0.00 20,925 20,925

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 0.00 0.00 0.00

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน 2,253,359.23 1,180,216.46 3,433,575.69

รวมทั้งสิ้น 28,202,767.50 13,348,723.64 41,551,491.14

0
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80

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบอุดหนุน

2561 2562

72 %
77.4 %

14.2 %14.7 %

0.3 % 0.1 %

13 % 8.3%

เปรียบเทียบงบประมาณใช้ไป ประจ าปีงบประมาณ 2561- 2562 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย
(1 ตุลาคม 2561– 24 กรกฎาคม 2562)  

150

ยุทธศาสตร์ที่ 4



151

เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2562 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

(1) จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

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

พ.ศ. 2559 36,354,829.14 18,832,607.33 55,187,436.47

พ.ศ. 2560 32,283,989.75 18,077,819.05 50,361,508.80

พ.ศ. 2561 33,881,893.20 16,699,736.50 50,581,629.70

พ.ศ.2562

(1 ต.ค.2561- 24 ก.ค.2562)

28,202,767.50 13,348,723.04 41,551,490.54

66.11 

65.88 

64.10 

66.98 

67.87 

33.89 

34.12 

35.90 

33.02 

32.13 

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

เงินงบประมาณแผน่ดิน เงินรายได้สถาบนั

เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2558 – 2562 จ าแนกตามแหล่งเงิน
(1 ตุลาคม 2561– 24 กรกฎาคม 2562) 
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2) จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้  ปีงบประมาณ 2558 – 2562 
แยกตามหมวดรายจ่าย  (1 ตุลาคม 2561– 24 กรกฎาคม 2562) 

หมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

เงินเดือน 25,355,480.18 29,380,190.56 30,548,086.47 31,071,370.02 27,076,153.33

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,466,917.97 3,170,357.17 3,132,055.48 3,057,006.06 3,238,290.50

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,716,060.24 2,904,015.81 2,354,915.42 2,335,070.54 1,877,313.05

ค่าตอบแทน 1,659,928.01 1,566,613.46 1,493,058.09 1,246,400.92 935,965.52

ค่าใช้สอย 3,795,848.07 4,203,806.53 3,086,591.71 2,861,509.79 2,141,712.12

ค่าวัสดุ 2,897,869.01 2,555,332.02 2,942,593.43 2,024,476.09 1,666,673.41

ค่าสาธารณูปโภค 2,296,446.32 1,632,988.27 1,224,016.56 1,314,789.81 1,160,881.92

ค่าครุภัณฑ์ 61,244.13 1,525,580.80 653,878.20 79,638.60 20,925.00

ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 5,107,724.16 3,465,439.50 135,000.00 86,777.32 0.00

เงินอุดหนุน 7,914,499.68 4,783,112.35 4,791,313.44 6,504,590.55 3,433,575.69

รวมทั้งสิ้น 55,272,017.77 55,187,436.47 50,361,508.80 50,581,629.70 41,551,490.54
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เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ  2558 – 2562 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย
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รายได้จากการบริหารงาน

สถาบันฯ มีรายได้จากการบริหารงาน ในปีงบประมาณ  2561 – 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 
2562) ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา /การจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย และ

รายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถเปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงาน ปีงบประมาณ  2558 – 2562 (1 

ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562)  แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้

รายได้สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562)  

ประเภทรายได้
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การ

จัดการศึกษา

210,599.00 219,332.00 201,400.00 322,048.05 141,666.00

รายได้จากการบริการวิชาการ

และการวิจัย

12,951485.00 16,715,343.76 16,036,793.92 15,900,617.99 18,054,890.00

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 2,610,086.15 1,865,450.81 1,022,941.69 3,390,649.68 905,192.54

รวม 15,772,170.15 18,800,126.57 17,260,135.61 19,613,315.72 19,101,748.54
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รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจยั รายได้จากการด าเนินงานอื่น
ค่าธรรมเนียมการศกึษา/การจดัการศกึษา

รายได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2562 จ าแนกตามประเภทรายได้
(1 ตุลาคม 2561 – 24 กรกฎาคม 2562)
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รายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ  2558 - 2561

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินรายได้ รายได้สะสม

2561 617,368.63 2,664,904.30 3,282,272.93

2560 1,329,316.19 780,031.85 2,109,348.04

2559 4,895,786.90 0 4,895,786.90

2558 3,922,128.56 0 3,922,128.56

2558 2559 2560 2561

3,922,134.56 

4,895,786.90 

2,109,348.04 

3,282,272.04 

0

1000000

2000000

3000000

4000000

5000000

6000000

1 2 3 4

ปีงบประมาณ รายได้สะสม

เงินงบประมาณ และ เงินรายได้เหลือจ่ายเข้ารายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2561
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พัฒนาคุณภาพ

การบริหารจัดการความเสี่ยง

สถาบันฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการความเส่ียง ผู้อ านวยการและคณะผู้บริหาร                  
มีนโยบายให้มีการรายงานความเส่ียงเป็นประจ าทุกเดือน และได้เชิญผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความเส่ียง 
มหาวิทยาลัยมหิดล อบรมให้ความรู้บุคลากรของสถาบันฯ และร่วมสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับต้นและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมอบรมท่ีทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เพื่อเพิ่มทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา/เหตุการณ์ความเส่ียง
และน ามาถ่ายทอดให้บุคลากรของสถาบันฯ

ในส่วนของสถาบันฯ ได้มอบหมายให้งานแผนและพัฒนาคุณภาพจัดอบรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ 
(Workshop) ระดมความคิดเห็นในการประเมิน/วิเคราะห์เหตุการณ์ความเส่ียง ร่วมกับทุกงาน เพื่อให้ครอบคลุม
เหตุการณ์ความเส่ียงท่ีจะเกิดขึ้น ซึ่งงานต่างๆสามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น เหตุการณ์ความเส่ียง รวมถึงแนวทาง
การแก้ไขได้
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จ านวนเหตุการณ์ความเส่ียง

วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. 
คุณธรรญา สุขสมัย ผู้อ านวยการศูนย์บริหารจัดการความ
เส่ียง มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยายให้ความรู้และ Workshop
เรื่อง การบริหารจัดการความเส่ียงต่อผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันฯ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการความ
เส่ียงไปในทิศทางเดียวกัน
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EdPEx

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวใช้กระบวนการการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือส าคัญในการ
รวบรวมความรู้อย่างต่อเนื่องทุกปี และในปีงบประมาณ 2561 สถาบันฯ ได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดังนี้

1. “ระดมสมอง มองอนาคต CF” เมื่อวันท่ี 21 มีนาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน

การจัดการความรู้ภายในสถาบันฯ (CFKM) 

2. “การเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้การบริหารจัดการแบบลีน (Lean Management) เมื่อวันท่ี 9 
กรกฏาคม 2561 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 55 คน และนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ให้กับงาน
ท่ีสนใจในการพัฒนากระบวนการท างาน จ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวม จ านวน 17 คน 

สถาบันฯ ด าเนินการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ีเป็นเลิศ เพื่อพัฒนาให้
สถาบันฯ ให้มีการบริหารจัดการท่ีดี เป็นระบบมากยิ่งขึ้น โดยในปี 2561 ได้จัดส่งบุคลากรไปอบรมด้านต่างๆ ดังนี้

วันที่ เรื่อง ชื่อ

17 - 19 มกราคม 2561 การฝึกอบรมผู้ตรวจประเมินตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร (MU AUN-QA Assessor) 
รุ่นที่ 6

ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ

25 - 26 มกราคม 2561 MU EdPEx Special Clinic#1 (3 : 6 : 4) อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ดร.ศรัล ขุนวิทยา

2 กุมภาพันธ์ 2561 MU EdPEx Special Clinic#2 (007) อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ดร.ศรัล ขุนวิทยา
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เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันฯ ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาไปสู่ 
Digital University โดยการพัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจท่ีส าคัญ 
สถาบันฯ จึงมุ่งเน้นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารของสถาบันฯ  IT Infrastructure ด้านการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล และด้านการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ของสถาบันฯ โดยด าเนินการภายใต้โครงการส านักงานอัตโนมัติ (NICFD e-office) และโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้

Hardware Software

Peopleware

Digital 
University

IDP : IT  Training  Computer network

IT Services

IT Infrastructure 

สถาบันฯ ได้ด าเนินงานพัฒนาระบบเครือข่ายส่ือสารคอมพิวเตอร์ โดยการจัดหาและติดต้ังคอมพิวเตอร์
ในระบบเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้วยระบบอินเทอร์เน็ตให้รองรับซอฟต์แวร์และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีสถาบันฯ จัดหาและพัฒนาขึ้น สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ร่วมกันภายในสถาบันฯ
และมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจหลักของสถาบันฯ การปรับปรุงอุปกรณ์เช่ือมต่อเครือข่ายส่ือสารของสถาบันฯ
ให้รองรับการใช้งานIPV6ตามมาตรฐานท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดนอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนโครงการส านักงาน
อัตโนมัติ (NICFD e-office) โครงการส านักงานสีเขียว (Green Office) การด าเนินงานด้าน Lean management 
ของสถาบันฯ ให้ส าเร็จและเกิดความยั่งยืนอีกด้วย

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถาบันฯ : IT Infrastructure 
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สถาบันฯ มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีด าเนินงานของสถาบันฯ จ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบ NICFD 
Shared และระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบใหม)่ และปี 2562 พัฒนาเพิ่มจ านวน 2 ระบบ ได้แก่ ระบบขอใช้
บริการงานกายภาพและส่ิงแวดล้อม และเว็บไซต์สถาบันฯ  เมื่อรวมกับระบบเดิมท่ีใช้งานอยู่ในปัจจุบันและอยู่ในความ
ควบคุมดูแลของสถาบันฯ จ านวน 13 ระบบ และอยู่ระหว่างการพัฒนาจ านวน 1 ระบบ รวมเป็นจ านวนท้ังส้ิน 14 ระบบ 
รายละเอียด ดังนี้

1. ระบบของมหาวิทยาลัยที่ใช้อยู่ในปจัจุบันมี 
5 ระบบดังนี้
1) MUSIS-ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2) MUSIS-ระบบลาอิเล็กทรอนิกส์
3) MUSIS-ระบบจองห้องประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
4) MUSIS-ระบบจองยานพาหนะ
5) MUSIS-ระบบ NICFD Shared 

5.1) ระบบข่าวประกาศ
5.2) ระบบข้อมูลติดต่อบุคลากร
5.3) ฐานข้อมูลนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
5.4) ฐานข้อมูลบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
5.5) ฐานข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. ระบบที่สถาบันฯ พัฒนาและใช้งานในปัจจุบันมี
8 ระบบดังนี้
1) ระบบที่สถาบันพัฒนาและใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

1.1) ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใช้ในการประชุม
1.2) ฐานข้อมูลเครือข่ายนักพัฒนาการเด็ก
1.3) ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศห้องสมุด
1.4) ระบบขอความช่วยเหลือด้าน IT (IT Help Desk)
1.5) การประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการแบบonline
1.6) ระบบ e-KPI for PA
1.7) เว็บไซต์สถาบันฯ
1.8) ระบบอินทราเน็ต

2) ระบบที่อยู่ระหว่างการพัฒนามี 1 ระบบ  ได้แก่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลพื้นท่ีเด็ก (Child Space)

นอกจากนี้  ใ นปี  2562-256 สถาบั นฯ ไ ด้
ก า หน ด วิ สั ย ทั ศน์  แ ละ ยุ ท ธ ศา สตร์ ก า ร สร้ า ง
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนา
และคุ้มครองเด็ก  เยาวชนและครอบครัวแก่เด็ก 
เยาวชน ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุก
ภาคส่วน ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคม
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 สถาบันฯ จึงได้จัดท า
แผนการด าเนินงานโครงการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ 
การฝึกอบรมระยะส้ันและให้การส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ มีความรู้และทักษะในการพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์แบบ MOOC & SPOC

การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
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การพัฒนาเว็บไซต์
ปีงบประมาณ

2558 2559 2560 2561

จ านวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ 36,000 38,000 46,000 34,000

ระดับความพึงพอใจต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีส่วนงานพัฒนาหรอืจัดหามาใช้งาน                  
ปี 2559 - 2562

จ านวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ปี 2558 – 2561
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ระดับความพึงพอใจการให้บริการด้านต่างๆ
ปีงบประมาณ

2559 2560 2561 2562

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.54 4.43 4.38 4.42

2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต 4.66 4.36 4.21 4.40

3. การพัฒนาเว็บไซต์ 4.38 4.21 4.19 4.30

3.9 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7

2559

2560

2561

2562

3. การพัฒนาเว็บไซต์

2. การพัฒนาระบบอินทราเน็ต

1. การให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ



สถาบันฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรผู้ใช้งาน ให้มีความรู้และทักษะท่ีสามารถรองรับเทคโนโลยีสารสนเทศได้  โดยความ
พึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดอบรมคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากรสถาบันฯ ในปี 2561-2562 สรุปได้ดังนี้

กิจกรรม
คะแนนความพึงพอใจ

2559 2560 2561 2562

1.การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 4.41 4.45 4.62 4.57

2.การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและบุคลากรสายวิชาการ - 4.89 4.41 4.75

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ านวนกิจกรรม/จ านวนบุคลากร/จ านวนช่ัวโมง ท่ีจัดให้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีปี 2561-2562
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ประเภทบุคลากร
การพัฒนาศักยภาพด้าน IT ปี 2561-2562

กิจกรรม บุคลากร ชั่วโมง
2561 2562 2561 2562 2561 2562

สายวิชาการ 1 1 9 4 6 6
ฝึกอบรมผู้น า (ผู้บริหาร) 1 1 5 4 6 6
บุคลากรสายสนับสนุน 5 7 65 57 18 24

รวม
7 9 79 65 30 36

16 144 66



เว็บไซต์งานแผนและพัฒนา
คุณภาพ เป็นการใช้งานร่วมกันบน
Cloud computing ในการแจ้ง
ข่าว การขอข้อมูลจากงานต่าง ๆ 
ภายในสถาบันฯ เพื่อลดขั้นตอน
การส่งผ่าน Mail

รายผลความก้าวหน้าโครงการเทียบ
เปอร์เซ็นต์ในแต่ละไตรมาส

วิเคราะห์สรุปในรูปแบบ Infographic

Organizational person

สารสนเทศ
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การพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน โดยแยก
รายรับ -จ่ายตามพันธกิจหลักเพื่อให้สามารถ
วิเคราะห์ต้นทุนในแต่ละงานและการรายงานต่อ
ผู้บริหาร

การพัฒนาและปรับปรุงระบบ “รูปแบบ
รายงานผลการด าเนินงาน PA ออนไลน์” และ
การเขียนวิจัยในรูปแบบ R2Rตีพิมพ์ในวารสาร
Journal of Professional Routine to 
Research (JPR2R) และน าเสนอผลงานในงาน
มหกรรมพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย

การพัฒนาต่อยอด

ฐานข้อมูลการเงิน
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จดหมายข่าว สาระเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

จดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว งานส่ือสารองค์กร ด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย 2 เดือน ตลอดจนด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทัน
ต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น และจัดพิมพ์ในรูปแบบส่ีสี พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อสร้าง
ความน่าสนใจให้กับผู้อ่าน Link ส าหรับเข้าอ่านจดหมายข่าวทุกฉบับ

http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/2012-03-06-03-55-21

0
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1.5
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2.5
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3.5
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4.5

5

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

คะแนนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและความพึงพอใจงานด้านการประชาสัมพันธ์ (บุคลากร
ภายในและบุคลากรภายนอก)

3.92 4.17 4.14 4.13

http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/2012-03-06-03-55-21
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พัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร

ให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่บุคลากรของสถาบันฯ ฉบับรายเดือน ภายใต้โครงการ Learning English 
by Yourself เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบริการท่ีเป็นเลิศ
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สถาบันฯ ได้ให้ความส าคัญ ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดกิจกรรม
ต่างๆ ท่ีมุ่งเน้น ส่งเสริม พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน ตลอดจนส่งเสริมสัมพันธภาพท่ีดีในครอบครัว
และชุมชน ท้ังนี้สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลากหลาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกคนในครอบครัว 
จ านวนท้ังส้ิน 14 กิจกรรม และได้ร่วมกิจกรรมท่ีทางมหาวิทยาลัยมหิดลจัดอีก 2 กิจกรรม โดยกิจกรรมท่ีถือว่าเป็น
กิจกรรมท่ีโดดเด่นของสถาบันฯ ดังนี้

วันท่ี 2 เดือนตุลาคมของทุกปี เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบันฯ ท่ีจัดข้ึนเป็น
ครั้ง ท่ี 20 ซึ่งในปี พ.ศ. 2560 นี้ถือเป็นปีครบรอบ 2 ทศวรรษของการก่อต้ังสถาบันฯ โดยกิจกรรม

ประกอบด้วย การท าบุญเล้ียงพระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันฯ และบุคลากร ปาฐกถา เรื่อง “การปฏิรูป
การศึกษาไทยด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว” โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย นายกสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล และเวทีเสวนา เรื่อง “เปิดโลกทัศน์ เปิดกะลา” โดย ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย อาจารย์กุลธิดา รุ่งเรืองเกียรติ อาจารย์พิเศษ ดรุณสิกขาลัย 
โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ คุณปณิชา โอฬารริกสุภัค ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท เบรนเอฟโวลูช่ัน จ ากัด 
ครั้งท่ี 21  การท าบุญเล้ียงพระ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันฯ และบุคลากร CF Talk เรื่อง “ศตวรรษ

ท่ี 21 ทิศทางการพัฒนาเด็ก ต้องเป็นอย่างไร?” โดย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา  คชภักดี กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และรองศาสตราจารย์ ดร.นัยพินิจ คชภักดี อาจารย์พิเศษ

และท่ีปรึกษาหลักสูตรปริญญาโท - เอก  สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ
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เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2560 สถาบันฯ ได้จัด
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติข้ึนเป็นประจ าในทุกๆ ปี โดยในปี 2560 สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมข้ึนในวันท่ี 4 ธันวาคม 
2560 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 19 และในปี 2561 สถาบันฯ ไดจั้ดในวันท่ี 4 ธันวาคม 2561 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งท่ี 20 เพื่อ
เป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบ
ดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ในฐานะท่ีทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่ง
ศาสตร์ 9 แขนง

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ที่ 4

กิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันครอบครัว

เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ วัน ผู้สูงอายุและวันครอบครัว ในเดือนเมษายนของทุกปี สถาบันฯ                 
ได้จัดงานวันผู้สูงอายุและวันครอบครัวขึ้นเป็นประจ า สถาบันฯ ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันท่ี 3 เม .ย. 2561
โดยจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 21 และในปีงบประมาณ 2562 ได้จัดกิจกรรมข้ึนในวันท่ี 3 เม.ย. 2562 เป็นครั้งท่ี 22
เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์  อันดี ระหว่างสมาชิกในครอบครัว และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท่ี
ดีงามของคนไทยให้สืบต่อไป

วันที่ 3 เม.ย. 2561 คร้ังท่ี 21

วันที่ 3 เม.ย. 2562 คร้ังท่ี 22
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เนื่องด้วยวันท่ี 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

สถาบันฯ จึงไ ด้จัดงานวันแม่แห่งชาติขึ้นในวัน ท่ี 
7 ส.ค. 2561 โดยจัดข้ึนเป็นครั้งท่ี 19 เพื่อเป็นการ
เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ แ ด่ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ

พระบรมราชินีนาถ เชิดชูบทบาทของแม่ท่ีทุ่มเท
อบรมเล้ียงดูลูกให้เป็นคนดีและส่งเสริมด้านการศึกษา

แก่ลูก และส่งเสริมให้เด็กได้แสดงความกตัญญูกตเวที 
ระลึกถึงพระคุณของแม่ เป็นการร้อยดวงใจบุคลากร
ในการร่วมมือร่วมใจจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึง

ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2561

สถาบันฯ จัดให้ความส าคัญกับการจัดส านักงานให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร
สถาบันฯ โดยจัดท าโครงการ 5ส ประจ าปีงบประมาณ 2561 (Big Cleaning Day) เพื่อให้พื้นท่ีท างาน ส านักงาน 

มีสภาพแวดล้อมท่ีดี เอื้ออ านวยต่อการท างาน

กิจกรรม 5ส ในส านักงาน



Green Office
โครงการส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ในปี 2560 สถาบันฯ ได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
ส านักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ ส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และได้รับการ
ต ร ว จ ป ร ะ เ มิ น ก า ร ด า เ นิ น ง า น ด้ า น ส า นั ก ง า น
สีเขียว เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ท่ีผ่านมา มีผลการ
ประเมินส านักงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม“ระดับดีเยี่ยม 
(Gทอง)” และรับโล่รางวัล เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

ด้านความปลอดภัย
ด้านความปลอดภัยภายในและภายนอกอาคาร ทางสถาบันฯ มีการจัดท าโครงการ

ซ้อมอพยพหนีไฟเริ่มต้ังแต่ปี 2551 เป็นประจ าทุกปีจนถึง ณ ปัจจุบัน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และสามารถใช้
เส้นทางหนีไฟในอาคารสูง และรู้วิธีการใช้อุปกรณ์การป้องกันอัคคีภัย พร้อมท้ังทราบถึง
ขั้นตอนการแจ้งเหตุได้อย่างถูกต้องและทันเหตุการณ์ มีการก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติ 
ระบบป้องกัน และระงับอัคคีภัย มีการฝึกทักษะเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดขึ้น และมีความรู้จากการอบรมน าไปใช้ระงับเหตุเบื้องต้นได้ ในการจัด
อบรมโครงการ ประจ าปี 2561 มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 52 คน
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การประชุมคณะกรรมการนโยบาย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

เมื่อวันพุธท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายของสถาบันฯ ณ สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธาน และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีความเช่ียวชาญในด้านต่างๆ อาทิ
เข่น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์   พานิช ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์ประกิต วาทีสาธกกิจ ศาสตราจารย์ แพทย์หญิง สุวรรณา  เรืองกาญจนเศรษฐ์ ดร.โชค บูลกุล และแพทย์
หญิงพรรณพิมล  วิปุลากร 
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ในส่วนด้านภูมิ ทัศน์และสภาพแวดล้อม 
สถาบันฯ ได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านหน้า
อาคารปัญญาวัฒนา โดยจัดตกแต่งเป็นสวนหย่อม 
จัดส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อการต้อนรับผู้มาใช้บริการ  
โดยตกแต่งด้วยต้นไม้ และปรับสถานท่ีให้มีความ
ร่มรื่น สดช่ืน ส่งผลต่อสุขภาวะทางใจ นอกจากนี้ 
ทางสถาบันฯ ยังได้จัดท าโครงการกิจกรรม 5 ส และ
พัฒนาส่ิงแวดล้อมในส านักงานโดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมผลักดันให้มีการท ากิจกรรม 5 ส ในทุก
หน่วยงานในสังกัด และมีการด าเนินงานเป็นประจ า  
สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงานจัดกิจกรรม ภายใน
สถาบันฯ อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย ท าให้พื้นท่ีในการท างานสวยงาม
เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างสุขลักษณะท้ังยังสร้าง
นิสัยให้บุคลากรมีการบริหารจัดการท างานอย่างมี
ระบบแบบแผน และให้ ท่ีท างานมีความน่าอยู่
มีส่ิงแวดล้อมท่ีดี

สถาบันฯ มีการด าเนินงานจัดโครงการอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์ให้
บุคลากร นักศึกษา ประหยัดพลังงานใช้เท่าท่ีจ าเป็นมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้
บุคลากร นักศึกษาได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการอนุรักษ์พลังงาน พร้อมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่
คณะจากการท ากิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรของสถาบันฯ รวมถึง สร้างเสริมบุคลากรทุก
ระดับให้มี ส่วนร่วม เสียสละ และมีจิตอาสาในการร่วมท ากิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงานของสถาบันฯ และ           
ลดปริมาณการใช้พลังงานของสถาบันฯ ให้น้อยลง เพื่อความยั่งยืนของส่วนงานสืบต่อไป โดยมีภาพประกอบของ
การรณรงค์

ด้านภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อม
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สถาบันฯ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ 17.30 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559 
โดยมีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทียบต่อคนต่อปี ดังนี้

 เดอืน  เดอืน

        ปี 2559 2560 2561         ปี 2559 2560 2561

ม.ค. 30,000     25,050     24,030     ม.ค. 250          224          209             

ก.พ. 29,610     26,190     25,080     ก.พ. 245          234          214             

มี.ค. 36,600     35,010     26,880     มี.ค. 305          302          230             

เม.ย. 31,170     27,750     27,420     เม.ย. 258          239          234             

พ.ค. 36,540     30,120     26,550     พ.ค. 307          257          227             

มิ.ย. 33,780     30,480     28,710     มิ.ย. 286          261          245             

ก.ค. 29,280     29,220     30,510     ก.ค. 250          246          261             

ส.ค. 34,860     31,530     31,410     ส.ค. 295          269          271             

ก.ย. 32,130     30,870     29,700     ก.ย. 275          264          258             

ต.ค. 28,530     24,330     ต.ค. 248          210          #DIV/0!

พ.ย. 31,230     24,180     พ.ย. 272          208          #DIV/0!

ธ.ค. 25,740     21,090     ธ.ค. 224          182          #DIV/0!

รวม 379,470   335,820   250,290   เฉลี่ย 267.87    241.28    #DIV/0!

ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเทยีบต่อปีและต่อคนของสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหดิล

ปริมาณใช้ไฟฟ้า (หน่วย) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยต่อคน(หน่วย)

การใช้พลังงานไฟฟ้า
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สถาบันฯ มีปริมาณการใช้น้ าประปาเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.77 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559
โดยมีปริมาณการน้ าประปาเทียบต่อคนต่อปี ดังนี้

 เดอืน  เดอืน

        ปี 2559 2560 2561         ปี 2559 2560 2561

ม.ค. 1,132      943        601        ม.ค. 9.43        8.42         5.23           

ก.พ. 1,094      1,043      942        ก.พ. 9.04        9.31         8.05           

ม.ีค. 995        635        778        ม.ีค. 8.29        5.47         6.65           

เม.ย. 774        566        964        เม.ย. 6.40        4.88         8.24           

พ.ค. 946        745        1,676      พ.ค. 7.95        6.37         14.32         

ม.ิย. 768        720        815        ม.ิย. 6.51        6.15         6.97           

ก.ค. 539        630        1,993      ก.ค. 4.61        5.29         17.03         

ส.ค. 720        758        1,241      ส.ค. 6.10        6.48         10.70         

ก.ย. 569        697        455        ก.ย. 4.86        5.96         3.96           

ต.ค. 573        423        ต.ค. 4.98        3.65         #DIV/0!

พ.ย. 658        700        พ.ย. 5.72        6.03         #DIV/0!

ธ.ค. 807        661        ธ.ค. 7.02        5.65         #DIV/0!

รวม 9,575      8,521      9,465      เฉลีย่ 6.74       6.14        #DIV/0!

ปริมาณใช้น ้าประปา (หน่วย) ปริมาณการใช้น ้าเฉล่ียต่อคน(หน่วย)

ปริมาณการใช้น ้าประปาเทียบต่อปีและต่อคนของสถาบันแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครัว

มหาวทิยาลัยมหิดล

การใช้น้ าประปา
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สถาบันฯ มีปริมาณการใช้น้ ามันลดลงร้อยละ 12.71 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559
โดยมีปริมาณการน้ ามันเทียบต่อคนต่อปี ดังนี้

 เดอืน  เดอืน

        ปี 2559 2560 2561         ปี 2559 2560 2561

ม.ค. 380.45     297.31     390.04     ม.ค. 3.170       2.655       3.392          

ก.พ. 266.52     307.41     336.60     ก.พ. 2.203       2.745       2.877          

มี.ค. 334.89     412.08     367.31     มี.ค. 2.791       3.552       3.139          

เม.ย. 278.22     292.03     218.00     เม.ย. 2.299       2.518       1.863          

พ.ค. 326.77     266.55     295.38     พ.ค. 2.746       2.278       2.525          

มิ.ย. 372.53     344.92     202.67     มิ.ย. 3.157       2.948       1.732          

ก.ค. 334.97     252.36     262.60     ก.ค. 2.863       2.121       2.244          

ส.ค. 329.58     410.83     247.16     ส.ค. 2.793       3.511       2.131          

ก.ย. 321.21     321.25     243.90     ก.ย. 2.745       2.746       2.121          

ต.ค. 382.56     248.10     ต.ค. 3.327       2.139       #DIV/0!

พ.ย. 270.08     355.32     พ.ย. 2.349       3.063       #DIV/0!

ธ.ค. 376.94     244.34     ธ.ค. 3.278       2.088       #DIV/0!

รวม 3,974.72  3,752.50  2,563.66  เฉลี่ย 2.810      2.697      #DIV/0!

มหาวิทยาลัยมหดิล

ปริมาณใช้น า้มนั (ลิตร) ปริมาณการใช้น า้มนัเฉลี่ยต่อคน(ลิตร)

การใช้น้ ามัน
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 เดอืน  เดอืน

        ปี 2559 2560 2561         ปี 2559 2560 2561

ม.ค. 93.38       71.46       203.55     ม.ค. 0.778       0.638       1.770          

ก.พ. 194.94     138.20     57.29       ก.พ. 1.611       1.234       0.490          

มี.ค. 272.98     215.63     124.49     มี.ค. 2.275       1.859       1.064          

เม.ย. 67.12       89.75       120.54     เม.ย. 0.555       0.774       1.030          

พ.ค. 249.96     130.54     74.70       พ.ค. 2.101       1.116       0.638          

มิ.ย. 121.48     78.78       97.64       มิ.ย. 1.030       0.673       0.835          

ก.ค. 116.10     188.17     158.49     ก.ค. 0.992       1.581       1.355          

ส.ค. 337.47     305.53     250.01     ส.ค. 2.860       2.611       2.155          

ก.ย. 106.08     123.52     78.72       ก.ย. 0.907       1.056       0.685          

ต.ค. 143.67     78.87       ต.ค. 1.249       0.680       

พ.ย. 104.58     99.82       พ.ย. 0.909       0.861       

ธ.ค. 221.61     35.67       ธ.ค. 1.927       0.305       

รวม 2,029.37  1,555.96  1,165.42  เฉลี่ย 1.433      1.116      1.113        

ปริมาณการใช้กระดาษต่อปี และต่อคนของสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหดิล

ปริมาณใช้กระดาษ (kg) ปริมาณการใช้กระดาษเฉลี่ยต่อคน(kg)

สถาบันฯ มีปริมาณการใช้กระดาษลดลงร้อยละ 25.27 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559
โดยมีปริมาณการน้ ามันเทียบต่อคนต่อปี ดังนี้

การใช้กระดาษ
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สถาบันฯ มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 24.49 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2559
โดยมีปริมาณการน้ ามันเทียบต่อคนต่อปี ดังนี้

ประจ ำเดือน ประจ ำเดือน

2559 2560 2561 2559 2560 2561

มกรำคม 25.760         22.560         19.490         มกรำคม 214.667         201.429         169.478         

กมุภำพนัธ์ 25.340         18.550         17.539         กมุภำพนัธ์ 209.421         165.625         149.906         

มีนำคม 29.540         32.710         20.427         มีนำคม 246.167         281.983         174.590         

เมษำยน  19.480         16.530         19.023         เมษำยน  160.992         142.500         162.590         

พฤษภำคม 29.600         24.385         19.635         พฤษภำคม 248.739         208.419         167.821         

มิถุนำยน  21.580         20.569         20.772         มิถุนำยน  182.881         175.803         177.538         

กรกฎำคม  24.880         22.840         24.143         กรกฎำคม  212.650         191.933         206.350         

สิงหำคม 25.230         23.223         23.213         สิงหำคม 213.814         198.487         200.112         

กนัยำยน  20.020         19.447         19.790         กนัยำยน  171.111         166.214         172.087         

ตุลำคม 18.150         15.225         ตุลำคม 157.826         131.250         #DIV/0!

พฤศจิกำยน 30.720         17.110         พฤศจิกำยน 267.130         147.500         #DIV/0!

ธนัวำคม  18.520         15.014         ธนัวำคม  161.043         128.325         #DIV/0!

รวม 288.820      248.163      184.032      เฉล่ีย 203.870 178.289 #DIV/0!

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านักงานของสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

มหาวิทยาลัยมหดิล

ปริมำณกำ๊ซเรือนกระจก (Mt CO2e) ปริมำณกำ๊ซเรือนกระจกเฉล่ียต่อคน(kg CO2e)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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ภาคผนวก
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ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ช่ือ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1 ร.ท.หญิง พิจิตรา ธรีะวิสุทธิ์กุล

ชื่อเร่ือง: การเปรียบเทียบความเครียด ความอยาก และปริมาณการด่ืมระหว่างคนไข้ติดสุราที่ได้รับ
การบ าบัดด้วยรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและการบ าบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้าและเครื่องมือไบโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจ
A COMPARISON STUDY OF STRESS, CRAVING AND AMOUNT OF DRINKING BETWEEN 
ALCOHOL PATIENTS UNDER PMK MODEL AND THOSE UNDER PMK MODEL PLUS HRV 
BIOFEEDBACK
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
ผลงานตีพิมพ์: ประสิทธิผลของการบ าบัดร่วมระหว่างรูปแบบโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าและ
เครื่องมือไปโอฟีดแบคชนิดควบคุมอัตราการแปรปรวนการเต้นของหัวใจจ าหรบัผู้ติดสุรา. วารสาร
สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย. (in press), ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1
เสนอผลงาน: Tentative of craving reduction by using heart rate variability biofeedback 
implement in alcohol use disorder patient: A Preliminary Study. The 44th Annual 
Alcohol Epidemiology Symposium of the Kettil Bruun Society. 28 พ.ค. 2561 The 
Empress Hotels (THAILAND: Poster Presentation)

2 น.ส.กฤติณภัทร สุขเจริญ

ชื่อเร่ือง: ปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 : กรณีศึกษา โรงเรียนแห่งหน่ึงในจังหวัดฉะเชิงเทรา
FACTORS AFFECTING DEVELOPMENT AND ACADEMIC ACHIEVEMENT OF PHYSICAL 
EDUCATION IN PRATHOM 6-STUDENTS: A CASE STUDY OF A SCHOOL IN 
CHACHOENGSAO PROVINCE
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร
ผลงานตีพิมพ์: พฤติกรรมปัญหา สมรรถภาพทางกายภาพและผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียน
วิชาพลศึกษา. วารสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 19, ฉบับพิเศษมีนาคม 2561,หน้า 41-56., ระดับชาติ.
ภาษาไทย, TCI 1

3 น.ส.จิราภรณ์ ส าเภาทอง

ชื่อเร่ือง: ความสัมพันธ์ของการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครวั
ของนักเรียนมัธยมศึกษา ตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
THE ASSOCIATION OF USING SOCIAL NETWORKS AND THE RELATIONSHIP WITH 
FRIENDS AND FAMILY AMONG HIGH SCHOOL STUDENTS IN MUANG DISTRICT, 
SAMUTSAKHON
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
ผลงานตีพิมพ์:ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมและแรงจูงใจในการใช้เครือขา่ยสังคมออนไลน์
กับสัมพันธภาพในกลุ่มเพื่อนและครอบครัวของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสาคร.. วารสารเกษมบัณฑิต . ปีที่ 19,ฉบับพิเศษมีนาคม 2561,หน้า 15-28.,ระดับชาติ
, ภาษาไทย, TCI 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
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หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ช่ือ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

4 นางณศศิอุษา บุษบกแก้ว

ชื่อเร่ือง: กิจกรรมโครงงานและทักษะชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย : กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษา
สงเคราะห์แห่งหนึ่ง
PROJECT-BASED LEARNING OUTCOMES AND LIFE SKILLS OF HIGH SCHOOL STUDENTS :    
A CASE STUDY OF THE WELFARE EDUCATION SCHOOL
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผลงานตีพิมพ์: การเรียนรู้โดยจัดกิจกรรมโครงงานและทักษะชีวิตของเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย : 
กรณีศึกษาโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์. วารสารเกษมบัณฑิต. ปีที่ 19, ฉบับพิเศษมีนาคม 2561, หน้า 1-14.,
ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1

5 น.ส.ปวีณา วงศ์วรกิจ

ชื่อเร่ือง: การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เกิดจากมารดา
วัยรุ่นและวัยผู้ใหญ่ ในจังหวัดก าแพงเพชร
A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCE OF EARLY CHILDHOOD AGED 
5-6 IN TEENAGE AND ADULT MOTHERS IN KAMPHAENG PHET PROVINCE
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
เสนอผลงาน: การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย อายุ 5-6 ปี ที่เกิดจากมารดาวัยรุ่น : 
กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี 2559. 16 ส.ค. 
2559 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ (THAILAND. : ระดับชาติ)

6 น.ส.บุญเรือน ชินวรากร

ชื่อเร่ือง: การศึกษาประสบการณ์การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมของผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัยจากครอบครัวต่าง
ประเภท A STUDY ON CAREGIVERS' EXPERIENCES IN CULTIVATION OF VIRTUES AND ETHICS IN 
PRESCHOOL CHILDREN IN DIFFERENT TYPES OF FAMILIES
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ผลงานตีพิมพ์: การศึกษาแบบแผนการอบรมเลี้ยงดูของผู้ปกครองในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็ก
อนุบาล. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ปีที่23, ฉบับท่ี 1,มกราคม-มีนาคม 2564., ระดับชาติ,
ภาษาไทย, TCI 1

7 นายเดชาภิวัชร์ นพมิตร

ชื่อเร่ือง: การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองเสื่อมและความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมการเล่น
อังกะลุงและผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุง
A COMPARATIVE STUDY OF DEMENTIA AND LONELINESS AMONG THE ELDERLY BETWEEN 
PARTICIPANTS AND NON-PARTICIPANTS OF PLAYING ANGKLUNG ACTIVITY
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
เสนอผลงาน: การศึกษาเปรียบเทียบภาวะสมองเสื่อมและความว้าเหว่ของผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมการ
เล่นอังกะลุงและผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเล่นอังกะลุง. Payap University Research 
Symposium 2017. 10 ก.พ. 2560 (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation)

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
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หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ช่ือ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

8
น.ส.ปริญญ์ยุพา
ฮวดปากน้ า

ชื่อเรื่อง: การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กและพฤติกรรมสังคมของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการประดิษฐ์
ของเล่น ENHANCING OF FINE MOTOR AND SOCIAL BEHAVIOR DEVELOPMENT IN EARLY CHILDHOOD 
THROUGH TOY CREATING INTERVENTION
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร. ดลพัฒน์ ยศธร
เสนอผลงาน: การส่งเสริมพัฒนาการกล้ามเน้ือมัดเล็กของเด็กปฐมวัย โดยใช้กิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่น. การ
ประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2559. 18 พ.ย. 2559 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กทม. (THAILAND. : 
ระดับชาติ)

9 นางกรพินธุ์ ดวงทองพล

ชื่อเรื่อง: ผลของแบบฝึกหัดการรับรู้ทางสายตาต่อการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียนในเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางการเรียน: กรณีศึกษาในเด็กชาย 5 คน EFFECT OF VISUAL PERCEPTION WORKSHEETS ON READING 
AND WRITING SKILLS IN CHILDREN WITH LEARNING DISORDERS: A SERIES OF 5 BOYS
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.พญ.หัทยา ด ารงค์ผล
ผลงานตีพิมพ์: ผลของแบบฝึกหัดการรับรู้ทางสายตาต่อการพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนในเด็กที่มีความ
บกพร่องทางการเรียน: กรณีศึกษาในเด็กชาย 5 คน.. วารสารกิจกรรมบ าบัด . ปีที่ 23,ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 
2561., ระดับชาติ, ภาษาไทย

10 น.ส.ณัฐวดี ปิตตาทะโน

ชื่อเรื่อง: ผลของกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพกับการชมวีดิทัศน์นิทานที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กปฐมวัย THE STUDY OF STORY TELLING ACTIVITY BETWEEN TALE BOOK AND VIDEO COMPACT 
DISK ON CREATIVE THINKING OF PRESCHOOLERS
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ผลงานตีพิมพ์: ผลของกิจกรรมการเล่านิทานประกอบหนังสือภาพกับการชมวีดีทัศน์นิทานที่มีต่อความคิด
สร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย.. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . ปีที่ 22,ฉบับที่ 3,กรกฎาคม-กันยายน 
2563., ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1

11 น.ส.อัญชลี สรรพตานนท์

ชื่อเรื่อง: การศึกษาเปรียบเทียบความสามารถทางพหปุัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ในครอบครัวข้ามรุ่นและ
ครอบครัวเด่ียว ในจังหวัดก าแพงเพชร A COMPARATIVE STUDY BETWEEN MULTIPLE INTELLIGENCE OF 
EARLY CHILDHOOD AGED 5-6 IN SKIPPED-GENERATION AND NUCLEAR FAMILIES IN KAMPHAENG 
PHET PROVINCE
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
เสนอผลงาน: การศึกษาความสามารถทางพหุปัญญาของเด็กปฐมวัย อายุ 46- ปี ที่อาศัยอยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น 
กรณีศึกษาจังหวัดก าแพงเพชร. การประชุมวิชาการด้านครอบครัวระดับชาติ ประจ าปี 2558. 11 มิ.ย. 2558 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร (THAILAND. : ระดับชาติ )

12 น.ส.ดนยา วสุวัต

ชื่อเรื่อง: การศึกษาเพื่อสร้างรูปแบบและเน้ือหารายการโทรทัศน์ส าหรับเด็กเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในเด็ก
ช่วงอายุ 3-6 ปี THE STUDY OF CHILDREN TELEVISION PROGRAM FORMAT AND CONTENT TO 
PROMOTE CHILDREN'S MORAL DEVELOPMENT FOR EARLY CHILDHOOD (AGE 3-6 YEARS)
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตีพิมพ์: แนวทางการผลิตรายการโทรทัสน์เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยะรรมในเด็กวัย 3-6 ป.ี วารสารนิเทศ
ศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตย์. ปี่ที่ 11,ฉบับที่ 2,กรกฎาคม-ธันวาคม 2560., ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
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หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ที่ ช่ือ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1 น.ส.ศิรินดา จันทร์เพ็ญ

ชื่อเร่ือง: การศึกษาความเที่ยงตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทยในการคัดแยก
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นที่มีโรคร่วม: การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง
VALIDITY STUDY OF THAI ADHD SCREENING SCALES TO SCREEN ADHD PATIENTS WITH 
COMORBID DISORDERS: RETROSPECTIVE STUDY
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
เสนอผลงาน: การศึกษาความตรงของแบบคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กและวัยรุ่นไทย ในการคัดแยก
ผู้ป่วยโรคสมาธิสั้นไม่มีโรคร่วม การศึกษาแบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง. การประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติทางจิตวิทยา "ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ". 06 ก.ค. 2560 โรงแรม
บางกอกชฎา กรุงเทพฯ (THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation)

2 นายณัฐกิตต์ิ ประพัฒนกุลวงศ์

ชื่อเร่ือง: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการใช้เทคนิค DIR/ฟลอร์ไทม์ 
ในการบ าบัดเด็กที่เป็นโรคออทซิึมสเปกตรัม
FACTORS ASSOCIATED WITH PARENT ENGAGEMENT IN DIR/FLOORTIME FOR 
TREATMENT OF CHILDREN WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผลงานตีพิมพ์: Factor associated with parent engagement in DIR/Floortime for 
treatment of children with autism spectrum disorder. Shanghai Archives of 
Psychiatry. (in press), ระดับนานาชาติ, ภาษาอังกฤษ, SCOPUS

3 น.ส.จุฑามาศ อึ้งอ าพร

ชื่อเร่ือง: ปัจจัยความส าเร็จในการก่อต้ังงานสุขภาพจิตโรงเรียน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
SUCCESS FACTORS FOR ESTABLISHMENT OF SCHOOL MENTAL HEALTH PROGRAM IN 
BANGKOK METROPOLITAN SCHOOLS
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
ผลงานตีพิมพ์: ปัจจัยความส าเร็จในการก่อต้ังงานสุขภาพจิตโรงเรียนในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร. วารสารวิจัยทางการศึกษา. (in press), ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1

4 น.ส.ศศิตา หมัดเหล็ม

ชื่อเร่ือง: ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ในสังกัดกรุงเทพมหานคร
THE EFFECTIVENESS OF INTERVENTION PROGRAM FOR ENHANCING LIFE SKILLS OF 
5 th GRADE STUDENTS WITH LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT UNDER BANGKOK 
METROPOLITAN
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: อ.ดร. พัชรินทร์ เสรี
ผลงานตีพิมพ์: ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างทักษะชีวิตที่มีต่อทักษะชีวิต ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าในสังกัดกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการ
ศึกษาศาสตร์. (in press), ระดับชาติ, ภาษาไทย, ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 1, TCI 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
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ข้อมูล ณ ธันวาคม 2561

หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ที่ ช่ือ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

5 น.ส.ชนารัตน์ วรรณประเสริฐ

ชื่อเรื่อง: การรับรู้ความสามารถของตนเองและรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ า THE EFFECTS OF SELF - EFFICACY AND PARENTING STYLES UPON GRADE 
4-6 STUDENTS WITH LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
ผลงานตีพิมพ์: การรับรู้ความสามารถของตนเอง และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูในนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่
มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ าและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนปกติ . วารสารสาธารณสุขศาสตร์. (in press), ระดับชาติ,
ภาษาไทย, ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 3, TCI 1

6 น.ส.แกมแก้ว โบษกรนัฏ

ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4-6 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน 
ในโครงการ สุขภาพจิตโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร MENTAL HEALTH PROBLEM IN THE GRADE 4 th- 6 th
STUDENTS WITH A DIFFERENT ACADEMIC ACHIEVEMENT IN SCHOOL MENTAL HEALTH PROJECT OF 
BANGKOK METROPOLITAN AREA
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
ผลงานตีพิมพ์: การศึกษาปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่างกัน 
ในโครงกรารสุขภาพจิตโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร . วารสารวิจัยทางการศึกษา. (inpress), ระดับชาติ,
ภาษาไทย, ฉบับที่ของวารสารที่ตีพิมพ์ : 1, TCI 1

7 น.ส.กุณฑลีพร ศรีจันทร์

ชื่อเรื่อง: การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
THE DEVELOPMENT OF SELF-ESTEEM INVENTORY OF 4 TH - 6 TH GRADE STUDENTS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
ผลงานตีพิมพ์: การพัฒนาแบบวัดการเห็นคุณค่าในตนเองส าหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. วารสาร
วิจัยทางการศึกษา. ปีที่ 12,ฉบับที่ 1,มกราคม-มิถุนายน 2561., ระดับชาติ, ภาษาไทย, TCI 1

8 น.ส.พรสวรรค์ ใหลสุวรรณ

ชื่อเรื่อง: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนต่ า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร THE STUDY OF EFFECTIVENESS OF 
AN INTERVENTION PROGRAM FOR ENHANCING SELF-ESTEEM OF 4TH-6TH GRADE STUDENTS WITH 
LOW ACADEMIC ACHIEVEMENT IN BANGKOK METROPOLITANS SCHOOLS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.นพ.ชาญวิทย์ พรนภดล
เสนอผลงาน: การศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนต่ า ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  4-6 ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร . 3 rd National and 
International Conference on Interdisciplinary Humanities and Social Sciences. 24 ธ.ค. 2560 
Duangtawan Hotel, Chiang Mai, Thailand (THAILAND. : Poster Presentation)

9 น.ส.อัญมณี โกสัลล์ประไพ

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียนประถมศึกษา
ตอนต้น THE ASSOCIATION BETWEEN PARENTAL INTERNET USE AND BEHAVIORAL PROBLEMS IN 
ELEMENTARY STUDENTS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธ์ิ
ผลงานตีพิมพ์: ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ปกครองกับปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
ประถมศึกษาตอนต้น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย . (in press), ระดับชาติ, ภาษาไทย, ฉบับที่ของ
วารสารที่ตีพิมพ์ : 2/2561, TCI 1

ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (ต่อ)
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1 น.ส.กาญจนา วงศ์นิรามัยกุล

ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการนอนและความรอบรู้ด้านสุขภาพในวัยผู้ใหญ่
THE STUDY OF SLEEP BEHAVIOUR AND HEALTH LITERACY IN ADULTHOOD
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
เสนอผลงาน: การศึกษาความรอบรู้สุขภาพและพฤติกรรมการนอนในวัยผู้ใหญ่และปัจจัยที่เก่ียวข้อง .การประชุม
วิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16. 31 พ.ค. 2561 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (THAILAND. 
: ระดับชาติ : Oral Presentation)

2 นายรชฏ มงคล

ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
A RESEARCH SYNTHESIS OF DEPRESSION IN OLD AGE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผลงานตีพิมพ์: รชฏ มงคล, อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล, สาวิตรี ทยานศิลป์. การสังเคราะห์งานวิจัยที่เก่ียวกับภาวะ
ซึมเศร้าในผู้สูงอายุ.. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ . ปีที่ 8,ฉบับพิเศษ ตุลาคม 2561. . ระดับการตีพิมพ์ : 
ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

3 น.ส.ธาริน จันทรจตุรงค์

ชื่อเรื่อง: การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับความสุขในการท างาน
THE RESEARCH SYNTHESIS ON HAPPY WORKPLACE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
ผลงานตีพิมพ์: ธาริน จันทรจตุรงค์,อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล,ศิวะพร ภู่พันธ์. การสังเคราะห์งานวิจัยเก่ียวกับความสุข
ในการท างาน.. วารสารดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ . ปีที่ 8,ฉบับพิเศษ,ตุลาคม 2561,หน้า 80-91 . ระดับการ
ตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

4 น.ส.สุทธิรัตน์ เพิ่มทรัพย์หิรัญ

ชื่อเรื่อง: ผลของกระบวนการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหารต่อทักษะการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
THE IMPACT OF THE LEARNING EXPERIENCES BASED ON EF GUIDELINE ON CHILDREN'S EXECUTIVE 
FUNCTION SKILLS: A CASE STUDY OF A KINDERGARTEN IN BANGKOK
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
เสนอผลงาน: The Impact of the Learning Experiences Based on EF Guideline on Children's 
Executive Function Skills: A Case Study of a Kindergarten in Bangkok. 12th Annual International 
Technology, Education and Development Conference. 5-7 มี.ค. 2018 at Valencia, Spain (SPAIN. : 
ระดับนานาชาติ : Oral Presentation)

5 น.ส.ทัชชา ไชยกิจ

ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพ การรับรู้ การจัดการด้านอาชีพจากองค์กร และความตั้งใจ
ลาออก ของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในจังหวัด สมุทรปราการ
THE STUDY OF THE CAREER ADAPTABILITY, PERCEIVED ORGANIZATION CAREER MANAGEMENT AND 
TURNOVER INTENTION OF EMPLOYEES IN AN INDUSTRY IN SAMUTPRAKAN PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ผลงานตีพิมพ์: ทัชชา ไชยกิจ, บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, พัชรินทร์ เสรี. การศึกษาความสามารถในการ
ปรับตัวด้านอาชีพ การรับรู้การจัดการด้านอาชีพจากองค์กร และความตั้งใจลาออกของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรม
แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ.. วารสารวิจัยราชภัฏกรุงเก่า สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ . ปีที่ 6,ฉบับที่ 2,
พฤษภาคม-สิงหาคม 2562. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 2
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

6 น.ส.อุทุมพร ศรีเขื่อนแก้ว

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ : กรณีศึกษาผู้สูงอายุ
ในโรงเรียน&ผู้สูงอายุ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
THE RELATIONSHIP BETWEEN HAPPINESS, HEALTH LITERACY AND QUALITY OF LIFE OF ELDERLY: A 
CASE STUDY IN WIANG ELDERLY SCHOOL, FANG DISTRICT, CHIANG MAI PROVINCE.
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล
ผลงานตีพิมพ์: อุทุมพร ศรีเขื่อนแก้ว, อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล, สาวิตรี ทยานศิลป์. 
ความสัมพันธ์ระหว่างความสุข ความรอบรู้ด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาผู้สูงอายุในโรงเรียน
ผู้สูงอายุ ต าบลเวียง อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ .. MFU Connexion: Journal of Humanities and Social 
Sciences ปีที่ 7,ฉบับที่ 2,กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : 
ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

7 น.ส.เบญจวรรณ ท้าวเขื่อน

ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ กับทักษะชีวิตที่ดีของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง
THE STUDY OF RELATIONSHIP BETWEEN ACADEMIC ACHEIVEMENT, DESIRABLE CHARACTERISTICS 
AND GOOD LIFE SKILL OF MATHAYOMSUKSA 4-6 STUDENTS: PRIVATE SCHOOL
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
เสนอผลงาน: การสึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์กับทักษะชีวิตที่ดีของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง.การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561. 09 ก.ค. 2561 ณ อาคารสิรวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation)

8 น.ส.ไอมีย์ อาแว

ชื่อเรื่อง: ผลของกิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอาน ต่อทักษะพื้นฐานด้าน การอ่านในเด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี
THE EFFECTS OF QURANIC LEARNING ACTIVITIES ON BASIC READING SKILLS IN EARLY CHILDHOOD 
IN PATTANI PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ผลงานตีพิมพ์: ไอมีย์ อาแว, บัญญัติ ยงย่วน, แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ, นนทสรวง กลีบผึ้ง, อณัส อมาตยกุล. ผลของ
กิจกรรมการเรียนรู้อัลกุรอานต่อทักษะพื้นฐานด้านการอ่านในเด็กปฐมวัย จังหวัดปัตตานี .. วารสารศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . ปีที่ 30,ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 2562. ระดับการตีพิมพ์ : 
ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

9 น.ส.ชญานิษฐ์ อ่อนละมูล

ชื่อเรื่อง: พัฒนาการทางอาชีพของคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
HOMELESS CAREER DEVELOPMENT IN BANGKOK
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ผลงานตีพิมพ์: ชญานิษฐ์ อ่อนละมูล, บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, ฐิติมดี อาพัทธนานนท์. พัฒนาการทาง
อาชีพของคนไร้บ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานคร.. วารสารนครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ . ปีที่ 25,ฉบับที่ 
2, พฤษภาคม-สิงหาคม 2562. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

10 น.ส.ศิริยุภา วรชินา

ชื่อเรื่อง: การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภคอาหารต่อความ สามารถทางพหุปัญญาในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี 
ที่เป็นเด็ก ด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์
THE STUDY OF INFLUENCE OF FOOD CONSUMPTION BEHAVIOR ON MULTIPLE INTELLIGENCES OF 
DISADVANTAGED EARLY CHILDHOOD AGED 5-6 YEARS OLD IN SURIN PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
ผลงานตีพิมพ์: ศิริยุภา วรชินา, สาวิตรี ทยานศิลป์, ปิยะธิดา ขจรชัยกุล. การศึกษาอิทธิพลของพฤติกรรมการบริโภค
อาหารต่อความสามารถทางพหุปัญญาในเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี ที่เป็นเด็กด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ . วารสารวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย . ปีที่ 14,ฉบับที่ 47,มกราคม-มีนาคม 2562. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ
ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 2

11 นางหน่ึงฤทัย เรือนสถิตย์

ชื่อเรื่อง : พัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ 5-6 ปี กรณีศึกษานักเรียนอนุบาลโรงเรียนทางเลือกแห่งหนึ่งใน
กรุงเทพมหานคร
EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT AT 5 TO 6 YEARS: A CASE STUDY OF KINDERGARTEN STUDENTS 
AT ALTERNATIVE SCHOOL IN BANGKOK
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.สาวิตรี ทยานศิลป์
ผลงานตีพิมพ์: หนึ่งฤทัย เรือนสถิตย์, สาวิตรี ทยานศิลป์, อธิวัฒน์ เจ่ียวิวรรธน์กุล. พัฒนาการเด็กอายุ 5-6 ปี ใน
โรงเรียนทางเลือกแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร .. วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร . ปีที่ 23, ฉบับที่ 23,
มกราคม-มีนาคม 2564. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

12 ร.ต.ท.หญิง สุธาทิพย์ กลีบบัว

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบกับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิดเก่ียวกับยา
เสพติด
RELATIONSHIP BETWEEN THE FIVE-FACTOR MODEL OF PERSONALITY AND SELF - CONTROL AMONG 
YOUNG PEOPLE WHO COMMITTED DRUGS RELATED CRIMES
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ผลงานตีพิมพ์: สุธาทิพย์ กลีบบัว, บัญญัติ ยงย่วน, พัชรินทร์ เสรี. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ
กับการควบคุมตนเองของเยาวชนที่กระท าผิดเก่ียวกับยาเสพติด . วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาเขตปัตตานี . ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2562. ระดับการตีพิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ 
: ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

13 น.ส.นันท์นภัส สุขวัฒนนิพัทธ์

ชื่อเรื่อง : การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ : กรณีศึกษาสถาปนิกที่ปฏิบัติงานแบบฟรีแลนซ์ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
PREPARATIONS FOR LATER LIFE IN OLD AGE: A CASE STUDY OF FREELANCE ARCHITECTS IN 
BANGKOK METROPOLITAN AND PERIPHERAL PROVINCES
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ดลพัฒน์ ยศธร
ผลงานตีพิมพ์: Nannapas Sukwattananipaat,Dalapat Yossatorn,Athiwat Jiawiwatkul. Perparations for 
later life in old age: a case study of freelance architects in Bangkok metropolitan and peripheral 
provinces. Veridian E-Journal, Silpakorn University . Vol.11, No.4, January-June 2018, pp.992-1007. 
ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูล : TCI 1
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

14 น.ส.ปัทมา ศิวะโกศิษฐ

ชื่อเรื่อง: ผลของการเล่านิทานที่มีต่อพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัย ที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร
THE EFFECTS OF STORYTELLING ON MORAL BEHAVIORS OF PRESCHOOL CHILDREN IN PRIVATE 
SCHOOLS IN BANGKOK
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตีพิมพ์: ปัทมา ศิวะโกศิษฐ, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. ผลของการเล่านิทานและบทบาทของนิทานในการส่งเสริม
พฤติกรรมทางจริยธรรมของเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร . วารสารวิทยบริการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี . ปีที่ 30,ฉบับที่ 1,มกราคม-เมษายน 2562. ระดับการตีพิมพ์ : 
ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

15 น.ส.ฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผลต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติดของเด็ก และเยาวชน
PSYCHOSOCIAL FACTORS AFFECTING DRUG ABSTINENCE AMONG CHILDREN AND YOUTH
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน
ผลงานตีพิมพ์: ฐิติมา จันทร์ช่วงโชติ, บัญญัติ ยงย่วน, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, พัชรินทร์ เสร.ี ปัจจัยทางจิตสังคมที่ส่งผล
ต่อความตั้งใจเลิกยาเสพติดของเด็กและเยาวชน. วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 
. ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน 2562, หน้า 200-210. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : 
ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 1

16 น.ส.ปิยวดี โสมนัส

ชื่อเรื่อง: การเล่านิทานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรม ในเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดระนอง
STORYTELLING TO PROMOTE MORAL BEHAVIORS OF EARLY CHILDHOOD STUDYING IN CHILD 
DEVELOPMENT CENTERS, RANONG PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตีพิมพ์: ปิยวดี โสมนัส, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมโดยใช้นิทานเป็นฐาน
ของเด็กปฐมวัยที่ศึกษาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดระนอง . วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, 
กันยายน-ธันวาคม 2562. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ฐานข้อมูล : TCI 2

17 น.ส.ฉัทชนัน อาซัน

ชื่อเรื่อง: ผลของการจัดประสบการณ์ตามแนวทางการส่งเสริมการคิดเชิงบริหารต่อทักษะการคิดเชิงบริหารในเด็ก
ปฐมวัย กรณีศึกษาโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดตาก
THE IMPACT OF LEARNING EXPERIENCES BASED ON EF GUIDELINE ON CHILDREN'S EXECUTIVE 
FUNCTION SKILLS: A CASE STUDY OF A SCHOOL IN TAK PROVINCE
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
เสนอผลงาน: THE IMPACT OF LEARNING EXPERIENCES BASED ON EF GUIDELINE ON CHILDREN'S 
EXECUTIVE FUNCTION SKILLS: A CASE STUDY OF A SCHOOL IN TAK PROVINCE. 12th Annual 
International Technology, Education and Development Conference. 5-7 มี.ค. 2018 at Valencia, 
Spain (SPAIN. : ระดับนานาชาติ : Oral Presentation)

18 นายอภิรักษ์ ตาแม่ก๋ง

ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรม I AM TAP ต่อ ทักษะด้านความคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย
THE IMPACTS OF THE I AM TAP PROGRAM ON THE PRESCHOOL CHILDREN'S EXECUTIVE FUNCTION 
SKILLS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
ผลงานตีพิมพ์: Apirak Tamaekong, Panadda Thanasatkorn, Patcharin Seree, Vorasith Siripornpanich. 
The Impacts of the I am Tap Program on the Preschool Children's Executive Function Skills. วารสาร
วิจัยทางการศึกษา. ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562. ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการ
ตีพิมพ์ : ภาษาอังกฤษ ฐานข้อมูล : TCI 1
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ผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 (ต่อ)

หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1 น.ส.ธนวรรณ พิทักษ์กชกร

ชื่อเรื่อง: ผลของกิจกรรมการเตรียมจิตใจโดยใช้สื่อวีดทิัศน์ร่วมกับ การแสดงบทบาทสมมติในการลดความกลัวต่อการ
ฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
THE EFFECT OF PSYCHOLOGICAL PREPARATION WITH VIDEO MEDIA AND ROLE PLAY TO REDUCE 
FEAR ON FIRST GRADE STUDENTS RECEIVING VACCINATION
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี
ผลงานตีพิมพ์: ธนวรรณ พิทักษ์กชกร,พัชรินทร์ เสรี,สุพร อภินันทเวช. ผลของกิจกรรมการเตรียมจิตใจโดยใช้สื่อวีดิ
ทัศน์ร่วมกับการแสดงบทบาทสมมติในภารลดความกลัวต่อการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1. วารสาร
จิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน 2562, หน้า 16-27. ระดับการตีพิมพ์ : 
ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย ฐานข้อมูล : TCI 2

2 น.ส.รัญญา จิตต์อาจหาญ

ชื่อเรื่อง: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสถานะทางมิติสังคมของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
FACTORS ASSOCIATED WITH SOCIOMETRIC STATUS AMONG MIDDLE SCHOOL STUDENTS
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: รศ.นพ.ศิริไชย หงษ์สงวนศรี
เสนอผลงาน: ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสถานะทางมิติสังคมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น .การประชุมวิชาการและ
เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10. 29 มี .ค . 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation)
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

นักศึกษาคณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าฟังบรรยาย
เรื่อง การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก และศึกษา
ดูงานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

16/10/2560 คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ

คณะกรรมการสอบการศกึษาอิสระของ 
นศ.หลักสูตรการจัดการพัฒนาชนบทมหา 
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการพัฒนา
ชนบท

17/10/2560 บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์

วิทยากร หัวข้อ การเลี้ยงลูกวินัยเชิงบวก 30/10/2560 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
แนว Floortime

30/10/2560 โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา อ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ

วิทยากร หัวข้อ Active development 
"การเล่น สร้างชาติอย่างไร"

31/10/2560 กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ กรมอนามัย

อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

อาจารย์พิเศษ หัวข้อ การสร้างสมดุลชีวิต  
(Work life balance)

2/11/2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร หัวข้อ แนวคิด Happy 8 และ
การน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร

14/11/2560 สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

อาจารย์พิเศษ หัวข้อ คุณภาพชีวิตการ
ท างาน (Quality of work life)

16/11/2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร หัวข้อ  EF ทักษะแห่งชีวิตพัฒนา 
Kids ในยุค 4.0

17/11/2560 คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ ต้นทุนชีวิตเด็กและเยาวชน
ไทย

21/11/2560 วชิราวุธวิทยาลัย รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

วิทยากร หัวข้อ  การสร้างพลังและแรง
บันดาลใจให้กับคนท างานด้านพัฒนาสังคม

21/11/2560 สภาพระสังฆราชคาทอลิก
แห่งประเทศไทย

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ 
คนท างานมีความสุข (กิจกรรม Happy 8)

13/12/2560 สสส. อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร หัวข้อ สุขภาวะเด็ก ครอบครัว
และชุมชนใน 2 ทศวรรษหน้า

14/12/2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย
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กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร หัวข้อ วัยรุ่นเรียนรู้ได้แค่เข้าใจ
สมอง

24/01/2561 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์
แห่งประเทศไทย

รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

วิทยากรแนะน าอาชีพ ต าแหน่ง
นักจิตวิทยาช านาญการ

2/02/2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา นาง อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

วิทยากร โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับเด็กสมาธิสั้นประจ าปี 2561

9/02/2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี
อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

วิทยากร หัวข้อ พัฒนาการศึกษาเอกชน
อย่างไรเพ่ือก้าวสู่ศตวรรษใหม่

9/02/2561 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

วิทยากร หัวข้อ สร้างเด็กสมวัยด้วยวินัย
เชิงบวกและทักษะ EF

16/02/2561 โรงเรียนอนุบาลบ้านพลอย
ภูมิ

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ วินัยเชิงบวกเพ่ือการรักษา
สิทธิข้ันพ้ืนฐานของเด็ก

19/02/2561 ส านักงานอัยการสูงสุด ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากรพิเศษ หัวข้อ Happy 
Workplace งานได้ผล คนเป็นสุข

21/02/2561 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพครู ผู้ปกครองเด็กซน 
สมาธิสั้นและการฝึกวินัยเชิงบวก

22/02/2561 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

กรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ การ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการ
รู้เท่าทันสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุในองค์กร
ธุรกิจภาคเอกชน

25/02/2561 มหาวิทยาลัยศิลปากร 
นครปฐม

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร เรื่อง การอบรมประเมิน
พัฒนาการและความสามรถการคิดเชิง
บริหารในเด็กปฐมวัย

26/02/2561 โรงเรียนพระต าหนักสวน
กุหลาบ มหามงคล

ดร.นุชนาฎ รักษี

อาจารย์พิเศษ หัวข้อ การส่งเสริม
พัฒนาการเด็กด้วยเทคนิค 
DIR/Floortime

28/02/2561 ส านักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
สาขาศาลายา

อ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัสเลิศ

วิทยากรเสวนาพิเศษ หัวข้อ IQ ดี EQ เด่น 
เพราะเล่นหมากล้อม

28/02/2561 สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่ง
ประเทศไทย

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์

วิทยากรสัมมนาวิชาการ "ตีแผ่ความจริง 
บุหรี่ไฟฟ้า อันตรายอย่างไร"

2/03/2561 กรมควบคุมโรค รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย
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การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร หัวข้อ การกระตุ้นพัฒนาการตาม
แนวคิด DIR/ฟลอไทม์

5/03/2561 สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี

ผศ.พญ.แก้วตา  นพมณีจ ารัส
เลิศ

วิทยากร หัวข้อ การดูแลสุขภาพผู้สูงวัย 6/03/2561 สมาคมสตรีสัมพันธ์ รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

วิทยากร หัวข้อ ทบทวน EF กับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

6/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ กระบวนการสอนเน้ือหา/
การจัดกิจกรรม/การประเมินผลตามชุดสื่อ
ต้นแบบ

7/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ แผนการสอนเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่พ้ืนที่

8/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร โครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต
ส าหรับเด็กสมาธิสั้นประจ าปี 2561

9/03/2561 คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี
อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

วิทยากร หัวข้อ ทบทวน EF กับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

12/03/2561 ส านักงานปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ เป็นวิทยากร หัวข้อ 
กระบวนการสอนเน้ือหา/การจัดกิจกรรม/
การประเมินผลตามชุดสื่อต้นแบบ

13/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร เรื่อง วัยรุ่นไม่ว้าวุ่นด้วย EF 13/03/2561 โรงเรียนรุ่งอรุณ รศ.นพ.สุริยเดว  ทรีปาตี

วิทยากร หัวข้อ แผนการสอนเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่พ้ืนที่

14/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร เรื่อง ครอบครัวสร้างสุขด้วย 
Happy Workplace

16/03/2561 บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย)จ ากัด

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร เรื่อง Happy  Workplace 16/03/2561 บริษัท ท่าเรือประจวบ จ ากัด อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร หัวข้อ ทบทวน EF กับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด

21/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ เป็นวิทยากร หัวข้อ 
กระบวนการสอนเน้ือหา/การจัดกิจกรรม/
การประเมินผลตามชุดสื่อต้นแบบ

22/03/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

กรรมการผู้เชี่ยวชาญเพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
ต่อโครงการพัฒนาตัวบ่งชี้การรู้เท่าทันสื่อ 
สารสนเทศ และดิจิทัลระดับบุคคลเพ่ือ
ส่งเสริมความเป็นพลเมืองประชาธิปไตย

25/03/2561 สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์
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การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร เรื่อง Bully Keep Out หยุดการ
คุกคามทางสังคม

26/03/2561 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา

ผศ.ดร.วิมลทิพย์  มุสิกพันธ์

วิทยากร เรื่อง ทักษะการสื่อสารและให้
ค าปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการแก่
ผู้ปกครอง

27/03/2561 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร เรื่อง การท างานของสมองส่วน
บริหาร

28/03/2561 สภาคริสตจักรในประเทศ
ไทย

ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ

วิทยากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ส่งเสริมกระตุ้นพัฒนาการแบบองค์รวม
ส าหรับครูปฐมวัย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข
และผู้ปกครอง

29/03/2561 โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ผศ.พญ.แก้วตา  
นพมณีจ ารัสเลิศ
นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์
นางสาวประพา  หมายสุข

วิทยากร หัวข้อ แผนการสอนเพ่ือถ่ายทอด
องค์ความรู้สู่พ้ืนที่

30/03/2561 ส านักงานปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร เรื่อง ระบาดวิทยาทางสังคมและ
วัฒนธรรม

4/04/2561 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

ให้สัมภาษณ์รายการข่าวดังข้ามเวลา เรื่อง 
เด็กติดบนรถยนต์ 

19/04/2561 ช่อง 9 MCOT รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

วิทยากร โครงการอบรมอาชาบ าบัด
เบื้องต้นรุ่นที่ 2

24/04/2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

ผู้ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการ
เสวนาเรื่อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลส าเร็จ
ของกระบวนการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชน

26/04/2561 ส านักอนามัย ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร หัวข้อ Positive discipline การ
สร้างวินัยเชิงบวก

1/05/2561 โรงเรียนเพลินพัฒนา ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

ผู้บรรยายพิเศษ  หัวข้อ  การวิจัยเชิง
คุณภาพ : กรณีศึกษาการสื่อสารของกลุ่ม
ดาราตลกหญิง

2/05/2561 คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ท่าพระจันทร์

นางสาวชาลิดา  อรัญทิมา
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การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร  หลักสูตร เทคนิคการสร้างเสริม
สมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF 
"ความสามารถของสมองในการบริหาร
จัดการชีวิต"

2/05/2561 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากรเวทีอภิปราย ประสบการณ์จาก
เครือข่ายคนท างาน กรณีภัยออนไลน์ต่อ
เด็กการจัดการ และการดูแลช่วยเหลือ

6/05/2561 กรมกิจการเด็กและเยาวชน รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

วิทยากร หัวข้อ ร่วมเข้าใจและเรียนรู้เพ่ือ
ลูกเราชาว MWITS

20/05/2561 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

วิทยากร หัวข้อ Injury Prevention and 
Child abuse

22/05/2561 โรงพยาบาลรามาธิบดี รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

เป็นวิทยากร หัวข้อ แผนการสอนเพ่ือ
ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่พ้ืนที่

25/05/2561 ส านักงาน ปปส. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากร การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ข้อเสนอแนะกิจกรรมและพ้ืนที่ส่งเสริม
กิจกรรมทางกายของเด็กปฐมวัยครั้งที่ 2

12/06/2561 กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข

อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
ในหัวข้อ “พฤติกรรมเด็กติดเกมส์"

14/06/2561 ไทยพีบีเอส รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

วิทยากรหัวข้อ "มองอดีตและภาพการ
ด าเนินงานในอนาคตในการเฝ้าระวัง
สุขภาพประชาชนในพ้ืนที่เหมืองแร่
ทองค า"

19/06/2561 ส านักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม กรม
ควบคุมโรค

รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัย

21/06/2561 ส านักงาน ปปส.กทม. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากรเรื่อง Healthy 
City&Environmental Health for 
Chilren

29/06/2561 กรมควบคุมโรค รศ.นพ.อดิศักด์ิ 
ผลิตผลการพิมพ์

วิทยากร โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็กเพ่ือ
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัย

2/07/2561 ส านักงาน ปปส.กทม. ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร
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การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากรบรรยายเรื่อง การสร้างสุขภาวะ
องค์กร

5/07/2561 ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร เรื่อง สรุปเทคนิคการถอดบทเรียน
และข้อควรระวังในการถอดบทเรียน และ
สรุปเทคนิคการสังเคราะห์องคค์วามรู้และ
การสร้างความรู้จากกรณีศกึษา

7-9/07/2561 ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรโครงการฝึกอบรม เสริมสร้างพลัง
เชิงบวกให้กับเจ้าหน้าท่ีให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติงานคุ้มครองสวัสดิภาพ บ าบัด 
และฟ้ืนฟูในสถาน 

17-18/07/2561 สถานพัฒนาและฟ้ืนฟูเด็ก
จังหวัดหนองคาย

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ การเลี้ยงดู และ
การดูแลเด็กช่วงวัยรุ่น

18/07/2561 ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล

นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์
นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล
นายเจตพล  แสงกล้า

วิทยากรการประชุมวิชาการประจ าปี 2561 
เรื่อง สุขภาวะ : เด็กเจนอังฟ่า และมารดา
ยุค 5G

19/07/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสาลินี  จันทร์เจริญ

วิทยากร หัวข้อ Multilingualism : Is it 
Necessary?

20/07/2561 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ผศ.พญ.แก้วตา  
นพมณีจ ารัสเลิศ

วิทยากรบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อน 
Happy Workplace ตามแนวทาง สสส. 
ให้ประสบความส าเร็จ

26/07/2561 สสส. อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรเสวนาหัวข้อ E-SPORTS นักกีฬา
หรือเด็กติดเกม

30/07/2561 สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศ
ไทย

รศ.นพ.อดิศักด์ิ  
ผลิตผลการพิมพ์  

วิทยากรร่วมอภิปราย หัวข้อ Maefah
Luang model

11/08/2561 ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ การเลี้ยงดู และ
การดูแลเด็กช่วงวัยรุ่น

15/08/2561 ศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล

นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์
นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล
นายเจตพล  แสงกล้า
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การเป็นวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษา คณะกรรมการ อนุกรรมการ และคณะท างานภายนอกมหาวิทยาลัย

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี หน่วยงานที่จัด ผู้ให้บริการ

วิทยากร โครงการพัฒนาอาจารย์ที่ปรึกษา
ด้าน “Basic Counseling”

17/08/2561 คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.ดร.พัชรินทร์  เสรี
อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข
นางมะลิรมย์  หัสดินรัตน์
นางกุณฑลีพร  อมรชัยยาพิทักษ์
นางสาวพรพิมล  สุขศรีงาม

ผู้ร่วมเสวนาโครงการ Depressive 
Awareness

29/08/2561 กองกิจการนักศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหิดล

อ.นพ.สมบูรณ์  หทัยอยู่สุข

วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้าง
ความสุขของคนท างานในองค์กรและสังคม
ตามหลัก Happy Workplace”

1/09/2561 บริษัท น้ าตาล ท่ามะกา 
จ ากัด

อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร บรรยายหัวข้อ แนวทางและกลไก
ขับเคลื่อน “ประกันสังคมน่าอยู่  มุ่งสู่
องค์กรแห่งความสุข”

21/09/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร บรรยายหัวข้อ IQ & EQ เพ่ือ
ความส าเร็จในการท างาน และมีความสุข
ในการด าเนินชีวิต

23/09/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากร บรรยายหัวข้อ สรุป/แนว
ทางแก้ไขปัญหากิจกรรม 8 Happy 
Workplace

23/09/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรม  
โครงการประกันสังคมน่าอยู่มุ่งสู่องค์กร
แห่งความสุข

25-26/09/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรม  
โครงการประกันสังคมน่าอยู่มุ่งสู่องค์กร
แห่งความสุข

27-28/09/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรหัวข้อ การสร้างสุขและนวัตกรรม
สร้างสุข

3/10/2561 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรบรรยายหลักสูตรฝึกอบรม  
โครงการประกันสังคมน่าอยู่มุ่งสู่องค์กร
แห่งความสุข

4-5/10/2561 ส านักงานประกันสังคม อ.ดร.อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์กุล

วิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ  สมองกับการ
เรียนรู้

20/10/2561 มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร



คณะท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปีงบประมาณ 2561-2562 

คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี และผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลซึ่งท าให้เกิดรายงานประจ าปี 
ส าเร็จลงได้ด้วยดี

1. ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร  ประธานคณะท างาน
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย คณะท างาน
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะท างาน
5. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา คณะท างาน
6. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมการบริหารจัดการ คณะท างาน
7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะท างาน
8. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ คณะท างาน
9. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย คณะท างาน
10. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณและบริหารสินทรัพย์  คณะท างาน
11. หัวหน้างานแผนและทรัพยากรบุคคล คณะท างาน
12. นางสาวอารี    อยู่ภู่ คณะท างาน
13. นางสาวอุมาพร  เริงรื่น คณะท างานและเลขานุการ
14. นายวรพจน์    ส าราญทรัพย์ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ

1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะท างาน
2. นางสาววินันดา ดีสวัสด์ิ คณะท างาน
3. นางสาวประพา หมายสุข คณะท างาน
4. นางบุษยรัต ซื่อดี คณะท างาน
5. นายเมธีณัฐ รัตนกุล คณะท างาน
6. นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร คณะท างาน
7. นางสาวชาลิดา อรัญทิมา คณะท างาน
8. นายสุเมต ชื่นชู คณะท างาน
9. นางสาวสิริวรรณ  ดิษทรัพย์ คณะท างาน
10. นายวรพจน์  ส าราญทรัพย์ คณะท างาน
11. นางสาวอารี อยู่ภู่ คณะท างาน
12. นางสาวชญาภา  ธารทัศน์สกุล คณะท างาน
13. นางสาวชัชชนัน  เทพพาณิช คณะท างาน
14. นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ้วราย คณะท างาน
15. นางสาวนฤมล  เปรมเดชา คณะท างาน
16. นางสาวธีรารัตน์  สองเมือง คณะท างาน
17. นางสาวอุมาพร  เริงรื่น คณะท างานและเลขานุการ

คณะท างานจัดท าเอกสารรายงานประจ าปี 2561 - 2562 

คณะท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปี 2561 - 2562 

ออกแบบรูปเล่ม :
นางสาวอุมาพร  เริงรื่น

ออกแบบปก
นางเพลินพิศ  แสงเหลา

พิมพ์ที่ :
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว

สิงหาคม 2562
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1สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล




