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REPORT
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2563 

ท่ีผ่านมาสถาบันฯ มีแนวทางในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีตั้งไว้ เพื่อเป็น “สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งมั่นสร้างสรรค์
นวัตกรรมและความรว่มมอืในการพัฒนาและคุม้ครองเดก็เยาวชนและครอบครัวเพื่อน าไปสู่สังคมที่เป็น
ธรรมและยั่งยืน” 

สถาบันฯ มุ่งม่ันสร้างงานวิจัยท่ีน าสู่ผลิตภัณฑ์  รูปแบบบริการ นโยบายสาธารณะ สร้างความ
ร่วมมือภาคีเครือข่าย และระบบสารสนเทศ จัดการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
และสื่อสารสาธารณะ วงกว้างเพื่อน าสู่ค่านิยมสังคม ซึ่งผลการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันฯ 
จะปรากฏในรายงานประจ าปีฉบับน้ี 

ในนามคณะผู้บริหารสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ขอขอบคุณทุกหน่วยงานท้ังทีมผู้บริหาร คณาจารย์ หัวหน้างาน บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 
ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ีมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันฯ ด้วยดีเสมอมา สถาบันฯ จะมุ่งม่ันในการด าเนินงาน 
ให้บรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อเป็น“สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือใน
การพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว เพื่อน าไปสู่สังคมท่ีเป็นธรรมและยั่งยืน” ต่อไป
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สถา บันแ ห่งช าติ เพื่ อก ารพัฒนา เด็ ก แล ะครอบครั ว  เ ป็ นส่ วนง าน ในสั ง กัดมหาวิ ทยา ลัยม หิดล
โดยด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ และมีผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างงานวิจัย นวัตกรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของสังคมโลกเพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและชี้น าสังคมด้านการพัฒนาเด็กแลครอบครัว
สถาบันฯ เน้นการสร้างและขับเคล่ือนผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การชี้น านโยบายและการเปล่ียนแปลงของสังคม

ในการพัฒนาเด็กและครอบครัวในวงกว้างในเวทีสาธารณะและเวทีวิชาการ ในระหว่างปี 2563 สถาบันฯ ได้รับเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และเงินรายได้ส่วนงาน จ านวน 12,360,590.32 บาท และการด าเนินโครงการมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัด MUKPI ซึ่งตั้งเป้าหมายไว้ท่ี 9 โครงการ โดยในปีงบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัย
ท้ังหมด จ านวน 22 โครงการ ซึ่งเกินค่าเป้าหมายท่ีตั้งไว้ และมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม ด้านนโยบาย
ระดับชาติ และเชิงพาณิชย์ รวมถึงการเผยแพร่งานวิจัยสู่สาธารณะ ในปีงบประมาณ 2563 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเม่ือเทียบกับ
ปีท่ีผ่านมา

ด้านภาคีเครือข่ายและความร่วมมือ (MOU/MOA) สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายและฐานข้อมูลความรู้ส าหรับสังคม ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีการขับเคล่ือน
นโยบายสาธารณะ และสื่อสารสาธารณะวงกว้าง เพื่อน าสู่ค่านิยมสังคมแห่งการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ท่ีผ่านมาสถาบันฯ มีการด าเนินงานด้านขับเคล่ือนนโยบาย เช่น การติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก และใน
พื้นท่ีอุตสาหกรรมเหมือง ฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษา ปีท่ี 4-6 
และการน าข้อมูลประกอบการต่อสู้ทางคดี กรณีรัฐบาลไทยมีค าสั่งยุติการประกอบกิจการเหมือง ซึ่งประเทศไทยถูกฟ้อง
โดย บริษัทผู้ประกอบการต่างประเทศ การปรับปรุงมาตรฐานของเล่นเด็ก (มอก. 685) ร่างพระราชบัญญัติมวยเด็ก และ
การแก้ไขปัญหาการถูกรายงาน กรณีการละเมิดแรงงานเด็กท่ีเลวร้ายจากมวยไทย เด็กของ Department of Labour
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและเครื่องมือการตรวจรับรองมาตรฐาน

บทสรปุผูบ้รหิาร ( Executive Summary )

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวแก่เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วนตามกระบวน
ทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

สถาบันฯ มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 

เป็นหลักสูตรร่วม ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว             

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
(เปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2563)

ในปี 2563 สถาบันฯ ได้ด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เป็นการขยาย
โอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด โดยมุ่งเน้นการน าหลักการท่ี เป็นทฤษฏี
มาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และตอบสนองความต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตท่ีต้องการบุคลากรทักษะขั้นสูง เพื่อรองรับ Disruptive technology และความปกติใหม่ (New Normal) 
ภายใต้บริบท และสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงอย่างก้าวกระโดด ท้ังน้ีเพื่อต่อยอดความรู้ พัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับการ
ท างาน และการใช้ชีวิตในสังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างย่ังยืนและมีความสุข และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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นอกจากน้ี สถาบันฯ ได้พัฒนารายวิชาออกแบบชีวิต (Life Design) เพื่อเป็นวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับความหมาย องค์ประกอบและคุณค่าของชีวิตพัฒนาการ
มนุษย์ บทบาทครอบครัว และสถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ 
วางแผนและรับมือกับสถานการณ์ปัญหาสังคมในอนาคตได้

บทสรปุผูบ้รหิาร ( Executive Summary )

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต
เปิดบริการรับเล้ียงและพัฒนาเด็กกลางวัน ส าหรับเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน –3 ปี และอนุบาลสาธิตเพื่อการพัฒนา

ศักภาพส าหรับเด็กอายุ 3-6 ปี ในรอบปี 2563 ท่ีผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประสบปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของ COVID-19 เด็กจึงไม่สามารถมาเรียนได้ตามปกติ และในเดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย            
ได้ใช้ช่องทางในการสื่อสารกับเด็กและผู้ปกครอง ผ่านทาง Online ด้วย Application Zoom ทุกวันอังคาร และในเดือน
พฤษภาคม 2563 มีการเผยแพร่กิจกรรมโครงการผังรายการทักษะเด็กปฐมวัย ห่างไกล COVID ผ่าน Application Line 
กลุ่ม CF Happy Family และในเดือนมิถุนายน 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไขในโครงการ   
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New normal และท าการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลาย จ านวน 2 ครั้ง ในช่วงเปิดเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กฯ ได้มีการถอดบทเรียนและขยายผลการให้ความรู้รูปแบบการดูแลเด็กและการจัดสภาพแวดล้อม 
ภายใต้โครงการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New normal และมีการสร้างบทเรียน Online “เล่นกับลูก เล่นกับหลาน 
สร้างสมอง สามพันวัน” เพื่อมุ่งเน้นการสอนพ่อแม่ให้เล่นกับลูกเป็นการช่วยพัฒนาทักษะในการดูแลและเล่นกับเด็กเพื่อ
ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย ศูนย์พัฒนาเด็กได้ก้าวผ่านการให้บริการเด็กปกติท่ัวไปสู่  การบริการเพื่อเด็กท้ังมวล              
สู่ Inclusive Child Care โดยทดลองสู่การเรียนร่วมของเด็กท่ัวไป กับเด็กพิเศษ เด็กพิการเจ็บป่วยรื้อรัง กับเด็กท่ีมี
บาดแผลทางใจ จากการเล้ียงดูไม่เหมาะสม 

พัฒนาศักภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย สถาบันฯ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองเพื่อพัฒนาเด็กผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 
สามพันวันแรกของชีวิต โดยจัดการเรียนรู้หลากหลายหลักสูตร ผ่านการเรียน Online การออกประกาศนียบัตรรับรอง 
โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาความรู้อย่างน้อย 40 ชั่วโมงต่อปี ส าหรับผู้ดูแลเด็กทุกประเภท โดยสามารถครอบคลุมผู้ดูแลเด็ก
ได้มากกว่า 4,000 ราย ในการด าเนินโครงการในปีแรก รวมท้ังจัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพส าหรับ             
ผู้ดูแลเด็กขั้นต้น (220-420 ชั่วโมง) ตามมาตรฐานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

คลินกิเดก็และวยัรุน่
คลินิกเด็กและวัยรุ่นเปิดให้บริการในเวลาราชการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เวลา 8.30-16.30 น.) และนอกเวลาราชใน

วันเสาร์ (เวลา 8.30-16.30 น.) โดยให้บริการ ตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กท่ีมีปัญหาตั้งแต่
เริ่มแรกจนถึงวัยรุ่น ประกอบไปด้วย 

• คลินิกพัฒนาการเด็ก (6 เดือน-6 ปี) 
• คลินิกวัยเรียน (6-12 ปี) 
• คลินิกวัยทีน (12 ปีขึ้นไป) 
• คลินิกเล้ียงลูกเชิงบวก (ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง) 

และในเดือนกันยายน ปี 2563 ได้เพิ่มบริการใหม่ คือ คอรส์บริการจากนักจิตวิทยา
ในรอบปีงบประมาณ 2563 ท่ีผ่านงานคลินิกฯ ได้เก็บสถิติจ านวนครั้งของผู้มารับบริการคลิกในเวลาราชการ และ

นอกเวลาราชการ ซึ่งมีแนวโน้มการเข้ามารับบริการเพิ่มมากขึ้นเม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา นอกจากน้ีงานคลินิกฯ ได้การเผยแพร่
องค์ความรู้ หลักสูตรอบรมและหนังสือการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม และมีการจัดโครงการ
ฝึกอบรมการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (Denver II) เพื่อให้แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าท่ี
สาธารณสุข และบุคคลท่ีท างานเก่ียวข้องกับเด็กปฐมวัย มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถน าแบบทดสอบพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยไปใช้ได้จริง 
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บทสรปุผูบ้รหิาร ( Executive Summary )

ยุทธศาสตรท์ี ่ 4 เปน็องคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิในการบรหิารจดัการ
สถาบันฯ มีการก าหนดทิศทางการบริหารอัตราก าลัง และวางแผนพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรผ่าน

โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรมีศักยภาพและทักษะการท างานท่ีหลากหลาย สามารถท างานทดแทน
อัตราว่าง ผลักดันให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องค์กรแห่งความสุข และความปลอดภัยในการท างาน และการบริหาร
งบประมาณให้มีค่าเป็นบวก โดยในปี 2563 ผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณตามตัวชี้วัด MUKPI
ค่า EBITDA และ Net Income เป็นบวก โดยมีค่า EBITDA จ านวน 10,126,274.38 บาท และ Net Income จ านวน 
6,437,475.69 บาท

ในปีงบประมาณ 2563 สถาบันฯ มีการด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ในรูปแบบ Online เพื่อพัฒนาสถาบันฯ ให้มีการบริหารจัดการท่ีดีเพิ่มประสิทธิภาพการท างาน โดยใช้
การบริหารจัดการแบบลีน (Lean) การท างาน ปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญ ให้เป็นระบบและมีประสิทธิผล รวมถึง
การจัดท า Flow Chart ขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงาน และในช่วงสถานการณ์ COVID-19 สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบ
รองรับรอบเวลาปฏิบัติงานและการก าหนดสถานท่ีปฏิบัติงานหลากหลาย (Work from Anywhere) ซึ่งประกอบด้วย 
2 ระบบ คือ 1. ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (CF-Flexi Work) 2. ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายวัน 
(CF-Daily Work)

สถาบันฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 2563 “ปัญญามหิดล 
คุณภาพคน คุณภาพงาน” จ านวน 8 ผลงาน ซึ่งสถาบันฯ ได้รับโล่ประกาศ 2 รางวัล และได้รับรางวัลชมเชย อีก 6 รางวัล 
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรในประเภท Innovative Teaching Award : ชีวิตออกแบบได้ กับ 
“วิชาออกแบบชีวิต (Life Design)” และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรรางวัล Public Policy Advocacy
Award : สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal 

องค์กรได้ริเริ่มการพัฒนาสู่วัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัวของคนในองค์กร ด้วยโครงการ
ท างานท่ีบ้านเพื่อการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือนแรกของชีวิต การจัดพื้นท่ีครอบครัวในองค์กร (ห้องนมแม่ห้องสมุดหนังสือของเล่น)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ านวยการ

สถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว



ประวตัคิวามเปน็มา
สถาบนัแหง่ชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว

การประชุมสุดยอดระดับโลกเพ่ือเด็ก (World Summit for Children)
ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ
ปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็กการปกป้องและการ
พัฒนาเด็ก และแผนปฏิบัติการเพื่ออนุวัติปฏิญญาฯ ดังกล่าวส าหรับ
ทศวรรษ 1990

2533 

2534 

2540 

2535 - 2537 

2541 - 2549

2549 - 2553

2553 - 2561

2561 - ปัจจุบัน

รัฐบาลไทย โดยฯพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ลงนาม
รับรองปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้อง 
และการพัฒนาเด็ก

รัฐบาลให้จัดต้ังสถาบันวิชาการระดับชาติเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ
สนองนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ
และได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเด็กและการพัฒนาส าหรับทศวรรษ1990
ในปี 2537 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนิน
โครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 2 ตุลาคม ประกาศในราชกจิจานเุบกษา จัดตั้งสถาบนัแหง่ชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย ์นายแพทยอ์ดิศกัดิ์ ผลิตผลการพมิพ์
ผู้อ านวยการ
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วิสัยทัศน์
“สถาบันวิชาการระดับชาติมุ่งมัน่สร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมอืในการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชน
และครอบครัวเพ่ือน 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.”

พันธกจิ
สถาบันฯ เพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน ครอบครัว
1. สร้างงานวิจัยที่น าสู่ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ และนโยบายสาธารณะ
2. สร้างความร่วมมอืและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย
3. จัดการเรียนรู้ต่อเนือ่งตลอดชีวิตแก่ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง
4. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
5. สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพ่ือน าสู่ค่านยิมสังคม

เป้าประสงค์
1. เพ่ือให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมทีน่ าไปสู่ผลติภัณฑ ์รูปแบบบริการ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มผีลต่อการพัฒนา

และคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมโลก เป็นธรรมและยั่งยืน
2. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศ และความร่วมมอื ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-

ครอบครัว ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
3. เพ่ือให้ได้หลักสูตรและการฝึกอบรมทัง้ระยะสั้นและระยะยาวทีเ่ปน็ลกัษณะการเรียนรู้ต่อเนือ่งตลอดชีวิตด้านการ

พัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัวแกเ่ด็ก เยาวชน ครอบครัว นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบาย 
และทุกภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง

4. เพ่ือให้ได้นโยบายสาธารณะ กฎหมาย ระเบียบปฏิบตัิ ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว 
ในระดับประเทศ และข้อเสนอในระดับนานาชาติ

5. ได้เผยแพร่ข้อมูลความรู้ทีห่วังผลใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคมผ่านสื่อสารสาธารณะ ส่งผลให้เกิด
การรับรู้ข้อมลูเปน็วงกว้าง
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คณะผูบ้รหิาร
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รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพมิพ์
ผู้อ านวยการ

ผศ.ดร.อธวิฒัน ์เจี่ยววิรรธนก์ลุ
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร

ผศ.พญ.แกว้ตา นพมณจี ารสัเลศิ
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการคลินกิ

และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

อ.ดร.นชุนาฏ รักษี
รองผู้อ านวยการฝา่ยวิจัย

อ.ดร.นนทสรวง กลบีผึง้
รองผู้อ านวยการฝา่ยบริการ

วิชาการและการศึกษา

นางงามตา รอดสนใจ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายบูรณาการเครือข่าย

นางสายสนุยี์ เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
พัฒนาระบบคุณภาพและ

สิ่งแวดล้อม

นางสาวสณัหจ์ฑุา ศรีสุพรรณ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณและบริหารสินทรัพย์

อ.ธาม เชื้อสถาปนศริิ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและ
สื่อสารสาธารณะ

ผศ.ดร.วสนุนัท ์ ชุ่มเชือ้
รองผู้อ านวยการฝา่ย

นวัตกรรมและสารสนเทศ

นางสาวปาลดิา ปรชิญาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่าย
สารสนเทศ

A N N U A L
R E P O R T

ร า ย ง า น ป ร ะ จ า ปี  2 5 6 3



คณะกรรมการนโยบาย
สถาบนัแหง่ชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว

ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ ประธานกรรมการ

2. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ กรรมการ

4. นายโชค บูลกูล กรรมการ

5. นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย กรรมการ

6. นางสุภัชชา สุทธิพล กรรมการ

7. นายอ านาจ วิชยานุวัติ กรรมการ

8. นายอัมพร พินะสา กรรมการ

9. ดร.อธิปัตย์ บ ารุง กรรมการ

10. ดร.สราวธุ ราชศรีเมือง กรรมการ

11. นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการ

12. นางสาวจินางค์กูร โรจนนันต์ กรรมการ

13. ผู้แทน UNICEF Thailand กรรมการ

14. แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ กรรมการ

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย กรรมการ

16. รองศาสตราจารย์ ดร.ดารณี อุทัยรัตนกิจ กรรมการ

17. พันเอกนายแพทย์บวร แมลงภู่ท่อง กรรมการ

18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการและเลขานุการ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธวิัฒน์ เจีย่วิวรรธน์กุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร
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คณะกรรมการประจ า
สถาบนัแหง่ชาตเิพื่อการพฒันาเดก็และครอบครัว

ชื่อ - สกลุ ต าแหนง่

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธวิัฒน์ เจีย่วิวรรธน์กุล กรรมการ

3. อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ กรรมการ

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ กรรมการ

6. อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง กรรมการ

7. อาจารย์ ดร.กันนิกา เพ่ิมพูนพัฒนา กรรมการ

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี กรรมการ

9. อาจารย์ดร.ศรัล ขุนวิทยา กรรมการ

10. นายเมธีณัฐ รัตนกุล กรรมการ

11. นางบุษยรัต ซื่อดี กรรมการ

12. นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ้วราย เลขานุการ
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ยุทธศาสตรท์ี ่3
ขับเคลือ่นนโยบายสาธารณะและชีน้ าสงัคมดา้นการพฒันาเดก็และครอบครัว
มาตรการ 
3.1 พัฒนาแพลทฟอร์มความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการท าข้อเสนอเชิงนโยบายและฐานข้อมูล
ความรู้ส าหรับสังคมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยมหิดล ระดับองค์กรภาคีเครือข่ายในประเทศ และระดับนานาชาติ
3.2 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัวต่อเนื่อง
จากจากมาตรการ 1.1–1.7 และ 3.1 รวมทั้งเรื่องส าคัญเร่งด่วนของสังคม 
3.3 สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพื่อน าสู่ค่านิยมสังคมแห่งการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและ
ครอบครัวต่อเนื่องจากจากมาตรการ 1.1–1.7 และ 3.1 รวมทั้งเรื่องส าคัญเร่งด่วนของสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี ่1
สร้างงานวจิยั นวัตกรรม ที่สอดคลอ้งกบั ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี 
และวาระการพัฒนาทีย่ั่งยนืของสงัคมโลกเพื่อน าสูข่อ้เสนอเชงินโยบาย
มาตรการ
1.1 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (Learning Potential) และทักษะ

ความเป็นมนุษย์ (Human Skill) ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21

1.2 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพ และความปลอดภัย (Health and Safety)

1.3 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพ่ือลดผลกระทบ
จากความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน 

1.4 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาวะโลกดิจิตอล (Disruptive Technology)

1.5 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของภาวะสิ่งแวดล้อม

1.6 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลง
ของความเข้มแข็งของสภาวะครอบครัว 

1.7 งานวิจัย นวัตกรรมด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็ก



มาตรการที ่1 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาศกัยภาพการเรียนรู้
(Learning Potential) และทักษะความเป็นมนุษย์ (Human Skill) 

ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21
มาตรการที ่2 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวใหเ้ท่าทันการเปลีย่นแปลงสภาวะสุขภาพ และความปลอดภัย 
(Health and Safety)
มาตรการที ่3 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวเพื่อลดผลกระทบจากความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความ
ยากจน 
มาตรการที ่4 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและสภาวะโลก
ดิจิตอล (Disruptive Technology)

มาตรการที ่5 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะส่ิงแวดลอ้ม

มาตรการที ่6 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน
และครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแขง็ของสภาวะครอบครัว 

มาตรการที ่7 งานวิจัย นวัตกรรมด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็ก

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

Cluster 3 : 
สร้างวัฒนธรรมองค์กรในความรับผิดชอบต่อ

เด็กและครอบครัว (Corporate child and 
family responsibility : CCFR )

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

Cluster 4 :
ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและเทคโนโลยีท่ีไม่ยั่งยืน 
(Child’s Brain Protection from Unsustainable 

Economic and Technology Growth : CBPU)

จ านวน 10 โครงการ

7 มาตรการ 4 กลุ่ม Cluster 24 โครงการในป ี2563

จ านวน 3 โครงการ

จ านวน 2 โครงการ

จ านวน 9 โครงการ

8.33%41.67%

37.50%12.50%

ยุทธศาสตร์การด าเนนิงานวจิยัและนวตักรรม
เพื่อการพัฒนาคุม้ครองเดก็ เยาวชน และครอบครวั ในป ี2563
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ที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหัวหน้าโครงการ

1. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน  
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

2. ศูนย์สมานใจปฐมวยัสาธิต สู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กทอ้งถิ่น 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

3.
โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชมุชนส าหรับการเลีย้งดูเด็กแรกเกดิถึงสามปดี้วยหลกัสูตร Go baby go : 
Parenting Programmed  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

4. โครงการพัฒนาแบบทดสอบความถนดัส าหรับเยาวชนและหลกัสูตรค่ายเยาวชนตามความถนัดของผูเ้รียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี

5. โครงการวิจัยการศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ตนเอง ปัญญาเฉพาะตนและทกัษะ
สมอง EF ของชั้นเรียนปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

6.
โครงการวิจัยและพัฒนาหลกัสูตรฝึกอบรมส าหรบัผูเ้ลีย้งดูเด็ก เรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  ด้วย
การเลี้ยงดูเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเปน็องค์รวม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

7.
Identifying the sources of individual difference in working memory capacity and 
improving performance in 4-6 years old children. 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

8. โครงการวิจัยประเมนิประสิทธิผลการส่งเสริมทกัษะการคิดเชิงบรหิาร(EF) เด็กปฐมวัยโดยชุมชน               
ของ 18 โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดระยอง อาจารย์ ดร. นุชนาฎ รักษี

9.
โครงการ ผลของหลักสูตรพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาในมหาวทิยาลยัราชภฏัต่อความรู้ ความเข้าใจ การ
รับรู้ความสามารถของตนเองและทกัษะการสอนวิขาทกัษะสมองและการเรียนรู้ของอาจารย์ปฐมวัย : ศึกษาใน
มหาวิทยาลยัราชภัฏ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร

10. โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกลุม่เด็กทีม่คีวามเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

Cluster 1 : RECEC  จ านวน 10 โครงการ 
22 โครงการในป ี2563

ที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหัวหน้าโครงการ
1. ‘ช่วยเธอช่วยฉัน ปันความปลอดภยั’ (‘Safe You Safe Me: Road Safety Club’ หรือ ‘SYSM Club’)

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
2. Safe Kids Walk This Way (FY19) รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

3. โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบกจิกรรมสนามเด็กเลน่บนฐานการพัฒนาทกัษะสมอง EF 
ในเด็กปฐมวัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

Cluster 2 : CFS จ านวน 3 โครงการ 
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ที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหัวหน้าโครงการ

1.

โครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปทีี ่4-6 (Research Project for Follow 
up the Effect of Arsenic, Manganese, Cyanide and Promotion of Cognitive and Learning 
Disability in Elementary School Grade 4-6) 
อาจารย์ ดร.นุชนาฎ รักษี

2. โครงการการพัฒนาระบบเฝา้ระวงัและพิเคราะหเ์หตุการตายในเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม 
โดยใช้กระบวนการ CDD และ Swiss cheese model (2563)
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

3. โครงการ ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะกลุม่เด็ก
ยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปจัจัย 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

4. แนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว      
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัญญัติ ยงย่วน

5. โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทสิติกด้วยโปรแกรมไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ

6. The impact of smartphone and social media on emotional wellbeing 
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

7. โครงการวิจัยผลกระทบของสื่อดิจิทลัที่มผีลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที ่21
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง

8. โครงการพัฒนาแนวทางหรือแนวปฏบิตัิของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ในกรณีภัยออนไลนต์่อเด็ก 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

9. โครงการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดลอ้มต่อสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่ระยะในครรภถ์งึวัยเด็กเล็ก 
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์

Cluster 4 : CBPU จ านวน 9 โครงการ 

ที่ ชื่อโครงการ / ชื่อหัวหน้าโครงการ

1. โครงการมุมนมแมใ่นทีท่ างาน นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล

2. โครงการท างานที่บา้นด้วยการเลีย้งลกูด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลกู ภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family Responsibility)
อาจารย์ ดร.ธีรตา  ข านอง 

Cluster 3 : CFS จ านวน 2 โครงการ 
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สถาบันฯ มีแนวโน้มจ านวนโครงการวิจัย
เ พ่ิ ม ข้ึ น สู ง ก ว่ า เ ป้ า ห ม า ย ตั้ ง แ ต่
ปี งบปร ะม าณ 2560-2563 โ ดย ใ น
ปีงบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัย 
จ านวน 24 โครงการ สูงกว่าเกณฑ์
ตัวชี้วัด MUKPI ที่ได้ต้ังเป้าหมายไว้

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จ านวนเงินทุนวิจัยรวมทั้งหมด 5,453,800.00 3,059,660.00 4,188,703.60 4,686,097.80 12,360,590.32
ค่าเป้าหมาย 5,880,000.00 2,028,400.00 1,680,000.00 2,800,000.00 7,500,000.00
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จ านวนเงินทนุวิจัย

สถาบันฯ มีแนวโน้มได้รับสนับสนุนทุน
วิจัยเ พ่ิมสูง ข้ึนกว่า เป้าหมายตั้งแต่
ปีงบปร ะมาณ 2560-2563 โดย ใน
ปีงบประมาณ 2563 มีจ านวนเงินทุน
สนับสนุนจ านวน 12,360,590.32 บาท 
สูงกว่ า เกณฑ์ตัวชี้วัด MUKPI ที่ ได้
ตั้งเป้าหมายไว้

จ านวนโครงการเพิม่ขึน้

ได้รับทุนวิจยัเพิม่มากขึน้

ปี งบปร ะม าณ 2563 สถ าบั น ฯ 
มีแนวโน้มได้รับสนับสนุนทุนวิจัย
เ พ่ิมสูง ข้ึน  โดยอันดับที่  1 เป็น
จ านวนเงินทุน ที่ได้รับจากหนว่ยงาน
ภาครั ฐ  จ า น วน 11,803,402.32
บาท รองลงมา คือ จ านวนเงินทุนที่
ไ ด้ รั บจ ากภาค เอกชน  จ า นวน 
544,170 บาท และจ านวนเงินทุน
วิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน จ านวน 
13,000 บาท ตามล าดับ 0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 4,836,400.00 2,748,000.00 2,821,442.00 4,351,215.00 11,803,402.32

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน 0.00 0.00 1,342,261.60 37,343.00 544,170.00

จ านวนเงินทุนวิจัยจากองค์กรต่างประเทศ 0.00 143,345.00 0.00 290,540.00 0.00

จ านวนเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน 120,000.00 93,315.00 0.00 7,000.00 13,000.00

จ านวนทุนวิจัยจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย 497,400.00 75,000.00 25,000.00 0.00 0.00

จ านวนเงินทุนวิจัยรวมทั้งหมด 5,453,800.00 3,059,660.00 4,188,703.60 4,686,097.80 12,360,590.32

แหล่งทุนและจ านวนเงินทนุวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

จ านวนโครงการวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
จ านวนโครงการวิจัย 6 7 12 11 22
ค่าเป้าหมาย 6 3 4 5 9
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ผลลัพธ์จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติ มีแนวโน้มลดลงแต่เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว 
สถาบันฯ จึงวางแนวทางสนับสนุนให้ทุนเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีการตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติเพ่ิมข้ึน

ยังต้องเพิม่จ านวนผลงานตพีิมพร์ะดบันานาชาติ

ครั้
ง/

เรื่อ
ง

ผลลัพธ์จ านวนดัชนีการอ้างอิงต่อบทความ
วิจัย (5 ปี ย้อนหลัง) มีแนวโน้มสูงข้ึนติดต่อกัน
แต่เมื่อวิเคราะหค์วามเสี่ยงแลว้ คาดว่าอาจจะมีแนวโนม้
ลดลงในอนาคต สถาบันจึงวางแนวทางการท าวิจัยทีม่ี
ผลกระทบต่อสังคมเพ่ือให้ผลงานวิจัยตีพิมพ์ได้ถูก
อ้างอิงในสายวิชาการ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเป็นไปตาม
เป้าหมาย สถาบันฯ มีผลลัพธ์คะแนนความพึง
พอใจของผู้รับบริการงานวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ
เป็นไปตามเป้าหมาย

จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์เพ่ิมข้ึนมาก 
สถาบันฯ มีผลลัพธ์และจ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชนด์้านนโยบายระดับชาติ ด้านสังคม 
และเชิงพาณิชย์ ซ่ึงมีผลลัพธ์ ดังนี้  

ผลลัพธ์จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์                         
ด้านสังคม มีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน จาก 7 เรื่อง
ในปีงบปร ะมาณ 2562 เป็น  22 เรื่ อง ใน           
ปีงบประมาณ 2563

สถาบันเริ่มน าผลงานวิจัยที่น า ไปใช้ประโยชน์            
เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2562 เป็นปีแรก 
ซึ่งจะเป็นการน าร่องสร้างรายได้ให้กับสถาบัน
ต่อไป

น ำผลงำนวิจัยไปใช้ประโยชน์ขึ้น
สถาบันฯ มีผลลัพธ์และจ านวนผลงานวิจัยที่

น าไปใช้ประโยชน์ด้านนโยบายระดับชาติ ด้านสังคม และ
เชิงพาณิชย์ ซ่ึงมีผลลัพธ์ ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

*1.  การติดตามผลกระทบจากสารอาร์ เซนิก 
แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็ก
ประถมศึกษา ปีที่ 4-6 และการน าข้อมูลประกอบการ
ต่อสู้ทางคดี กรณีรัฐบาลไทยมีค าสั่งยุติการประกอบ
กิจการเหมืองทอง ซึ่งประเทศไทยถูกฟ้องโดย บริษัท 
คิงส์เกต คอนโซลิเดเต็ด จ ากัด ประเทศออสเตรเลีย

มาตรฐานของเลน่เด็กร่างพระราชบัญญัติมวยเด็ก มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวยัแหง่ชาติ 

2. การปรับปรุงมาตรฐานของเล่นเด็ก (มอก. 685)
3. ร่างพระราชบัญญัติมวยเด็ก และการแก้ไขปัญหา 
การถูกรายงาน กรณีการละเมิดแรงงานเด็กที่เลวร้าย
จากมวยไทย เด็กของ Deportment of Labour ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และเครื่องมือการตรวจรับรองมาตรฐาน

น าผลงานวจิยัไปใชข้บัเคลือ่นนโยบาย

หมายเหตุ : * สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหน้าถดัไป
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*1. โครงการวิจยัเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอารเ์ซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟภูาวะ
บกพร่องทางสตปิัญญา กระบวนการรูค้ิด และการเรยีนรูใ้นเด็กประถมศึกษาปทีี่ 4-6

โครงการวิจัยครั้งนี้มี เป้าหมายเพ่ือติดตาม
สถานการณ์ภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการ
เรียนรู้ของเด็ก ปริมาณสารโลหะหนัก รวมทั้งศึกษา
ปัจจัยทางด้านครอบครัวและสังคม เพ่ือน าไปสู่การ
ฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญาและการเรียนรู้ของ
เด็กโดยการมีส่วนร่วมของครู รวมทั้งให้เด็กตระหนัก
และมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากสารพิษ ในชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ใน 6 โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
เสี่ยงอุตสาหกรรมโลหะหนักของจังหวัดพิจิตร 
พิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์

ผลการวิจัย หลังจากการตรวจประเมินระดับ
สารหนูในเด็กโดยโรงพยาบาลรามาธิบดี ในปี 2559 
และมีการยุติการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมโลหะหนัก
เหมืองทอง ต่อมาในปี 2562 ได้ติดตามโดยการ
ประเมินระดับสารหนูในเด็กจ านวน 199 คน พบว่ามี
อุบัติการณ์การรับสัมผัสสารหนูอนินทรีย์ในปัสสาวะ
มากกว่าเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 4.5 ซึ่งลดลงเกือบ      
11 เท่าตัว ทั้งเด็กชายและเด็กหญิง ทุกระดับชั้น และใน
ทุกโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบกับการส ารวจในปี 2559 
ที่พบมีอุบัติการณ์การรับสัมผัสสารหนูอนินทรีย์ใน
ปัสสาวะในเด็ก ร้อยละ 36.1 

เด็กจ านวน 212 คน พบว่า เด็กมีปัญหาการ
เรียนรู้ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การอ่านค า ด้านการสะกดค า 
ด้ านความ เ ข้ า ใ จปร ะ โ ยค  ด้ านก ารค านวณทาง
คณิตศาสตร์ จ านวนร้อยละ 18.40 และในกลุ่มเด็กที่มี
ระดับสติปัญญา IQ ปกติ (IQ > 90) จ านวน 126 คน 
นั้ นพบว่ า เ ด็ กมี ภ า ว ะ บกพร่ อ งท างก า ร เ รี ยน รู้ 
(Learning Disabilities) ร้อยละ 22.22 และพบว่ามี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ ทั้ง 4 ด้าน ถึงร้อยละ 
50.0 เมื่อ เทียบกับการส ารวจในปี 2559 พบภาวะ
บกพร่องทางการเรียนอยู่ที่ ร้อยละ 38.9 % ซึ่งสูงกว่า
ปี 2562

จากการประเมินระดับสติปัญญา IQ) พบว่าเด็กมี 
IQ ปกติ (เกณฑ์เฉลี่ย) ร้อยละ 59.4 และพบว่าเด็กมี IQ 
ต่ ากว่าเกณฑ์ปกติถึงร้อยละ 40.6 ซึ่งใกล้เคียงกับผล
การส ารวจในปี 2559 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
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โดย รองศาสตราจารย์.ดร.นวลจันทร์ 
จุฑาภักดีกลุ
อ.ดร.นุชนาฏ รักษ ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ปนดัดา             
ธนเศรษฐกร
และนางอรพินท ์เลิศอวัสดาตระกลู

ยุทธศาสตร์ที่ 1

น าผลงานวจิัยไปใช้ประโยชนเ์ชิงพาณชิย์

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาค่าเกณฑ์
มาตรฐานแบบประเมนิพัฒนาการด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-101)
และแบบประเมินพฤติกรรมที่ เป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร 
(MU.EF-102) ส าหรับครูผู้ดูแล เด็ก/ครูอนุบาลใช้ประ เมิน เด็ก               
ในชั้นเรียน แบบประเมินทั้งสองชุดมีข้อค าถามที่ครอบคลุมทักษะการ
คิดเชิงบริหารทั้ง 5 ด้าน คือ การยับย้ัง การหยุดการยืดหยุ่นทาง
ความคิด การควบคุมอารมณ์ ความจ าขณะท างาน และการวางแผน
จัดการ

โครงการการพฒันาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานเครือ่งมอืประเมินการคดิขัน้สูงในเดก็ปฐมวัย
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ที่ ชื่อโครงการ
1. การสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

2. แผนงานวิจัย “การศึกษาพหุวัฒนธรรม : รูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะพหุวัฒนธรรม 
และความสมานฉันท์” 

3. โครงการความสัมพันธ์ของการคิดเชิงบริหารและภาวะโรคอ้วนกับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาในเด็กวัยเรียน 

4.
โครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยท่ีมีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม 
และความสามารถการคิดเชิงบริหารของผู้สูงอายุ:ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
สมเด็จพระศรีนครินทราบรราชชนนี ” 

5. โครงการภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กรเอกชน : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ

6. โครงการวิจัย แนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว 

7. โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการวิพากษ์เพื่อการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline 
8. โครงการวิจัยผลการใช้เครื่องมือ EF Guideline ต่อทักษะสมองเพื่อชีวิตที่ส าเร็จในเด็กปฐมวัย 

* 9. โครงการทีมบูรณาการสุขภาพ การพัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะกลุ่มเด็กยากจนและมีความ
ขาดแคลนแบบพหุปัจจัย 

10. โครงการการพัฒนาทักษะการสอนของครูปฐมวัยด้วยเครื่องมือ EF Guideline ในอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

11. โครงการปฏิบัติการเชิงวิพากษ์เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยเครื่องมือ 7 วิธี พัฒนาลูก
สมวัยสมองดี มี EF กรณีศึกษาในอ าเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 

12. โครงการวิจัยผลกระทบของสื่อดิจิทัลท่ีมีผลต่อพัฒนาการมนุษย์ในศตวรรษที่ 21

13. Identifying the sources of individual diference in working memory capacity in Thailand 

14. The Effects of Smart Phone and Social Media on Children and Adolescences aged 9-18 years 

15. โครงการวิจัยประเมินประสิทธิผลการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กปฐมวัยโดยชุมชน ของ 18 โรงเรียนใน
พื้นท่ีจังหวัดระยอง 

16. โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรมไทย 

17. โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์เหตุการตายในเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม 

18. โครงการศึกษาผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพเด็กไทยตั้งแต่ระยะในครรภ์ ถึงวัยเด็กเล็ก

19. ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต สู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กท้องถ่ิน 

* 20. โครงการการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อส่งเสริมพัฒนาการกลุ่มเด็กท่ีมี
ความเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care

21. โครงการมุมนมแม่ในท่ีท างาน 

*22. โครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อเด็ก
และครอบครัว (Corporate Child and Family Responsibility)

*23. โครงการ 10 ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง  

*24. ชราแลนด์...เชื่อมคนสองวัยศูนย์เรียนรู้เพื่อเด็กเข้าใจ สว. (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1

หมายเหตุ : * สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหน้าถดัไป

น าผลงานวจิยัทีน่ าไปใชป้ระโยชนเ์ชงิสงัคม
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*9. โครงการทมีบรูณาการสขุภาพ การเรยีนรูพ้ฒันา และการคุ้มครองเด็ก
เพื่อการสรา้งเสรมิสุขภาวะกลุม่เดก็ยากจนและมีความขาดแคลนแบบพหปุัจจยั

ภาวะวกิฤตคิรอบครวัของเดก็ จ านวน ร้อยละ

1. ครอบครัวของเด็กที่มีการหยา่รา้งแยกทาง 
หรือการสูญเสียพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดูหลัก

245 53.5

2. ครอบครัวที่มีความรุนแรง 116 25.3

3. ครอบครัวที่มีการเสพหรอืขายยาเสพติด 64 14.0

4. ครอบครัวที่มีปัญหาทางคดีจนต้องถูกจ าขงั 76 16.6

5. ครอบครัวเป็นโรคจิตหรือมีปัญหา
สุขภาพจิต

18 3.9

ในกลุ่มเด็กทีย่ากจน ร้อยละ 26.8 จะมีภาวะวิกฤตครอบครัวในมติิต่างๆ เท่ากบัหรือมากกว่า 2 ใน 5 ด้าน

เล่นกับลูกหลานสร้าง 3000 วัน

*20. การจัดบริการการพฒันาเด็กปฐมวยัเพือ่เดก็ทัง้มวล (Inclusive Child Care)
สถาบันฯ มีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะน ารูปแบบ

การจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สร้างพื้นที่
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างเด็กปกติกบัเด็กกลุ่มที่มีความต้องการ
พิเศษ ได้แก่ เด็กพัฒนาการบกพร่องเด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง 
และเด็กที่ถูก เลี้ยงดู ไม่ เหมาะสม หรือถูกทารุณกรรม        
(เด็กเปราะบาง) สร้างพ้ืนฐานสังคมที่เคารพความแตกต่าง
และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ภายใต้ความเอื้ออาทร 
และการดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

โครงการต้นแบบการเรียนร่วมเด็กพิเศษ เด็กที่
เข้าเรียนจะมีทีมสนับสนุนการดูแลเด็ก Inclusive จากงาน
คลินิกเด็กและวัยรุ่น โดยมีกุมารแพทย์พัฒนาการเด็ก 
ทีมสหวิชาชีพ ท าหน้าที่ช่วยเหลือคุณครูประจ าชั้น สนับสนุน
ความต้องการพิเศษของเด็กในแต่ละห้องเรียน 

ห้อง เรียนคู่ ขนาน ศูนย์สมาน ใจปฐมวัยสาธิต 
เป็นโครงการน าร่องที่ดูแลเด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติให้ได้รับ 
การดูแลเอาใจใส่จากกลุ่มเพ่ือนในชั้นเรียนที่สอดคล้องกับ
วัยและพัฒนาการ ได้รับโอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการที่
เหมาะสมตามวัย เพ่ือปรับลดสภาวะความเครียดช่วยฟ้ืนฟู
สภาพจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตของเด็ก
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*22. โครงการท างานที่บา้นด้วยการเลีย้งลกูดว้ยนมแม ่
และเพิม่สายใยสัมพนัธแ์ม-่ลูก
ภายใตแ้นวคิดความรบัผดิชอบตอ่เดก็และครอบครวั
(Corporate Child and Family Responsibility)

โครงการท างานที่บ้านด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และ
เพ่ิมสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก เป็นโครงการย่อยที่สามภายใต้แนวคิด
ความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว ซึ่งสนับสนุนให้แม่เลี้ยง    
ลูกด้วยเอง และเลี้ยงด้วยนมแม่สามารถเลี้ยงลูกด้วยนมตนเอง
อย่างต่อเนื่องจนครบ 180 วัน ซึ่งเท่ากับอายุลูก 6 เดือน โดยที่
ยังสามารถเลี้ยงดูลูกได้อย่างใกล้ชิด เลี้ยงลูกได้ด้วยนมตนเอง 
โดยไม่ต้องเดินทางไปท างาน หรือฝากลูกไว้ให้ใครเลี้ยงดู 

สถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
จึงริเริ่มจัดท าโครงการท างานที่บ้านด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 
และเพ่ิมสายใยสัมพันธ์แม่-ลูก โดยเริ่มจากบุคลากรของสถาบันฯ  
ที่ตั้งครรภ์สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการฯ 
ตามความสมัคร ใ จ  เมื่ อครบสิทธิก ารลาคลอด 90 วั น 
ตามกฎหมายสามารถท างานที่บ้าน และเลี้ยงลูกไปด้วยได้ต่ออีก 
90 วัน โดยไม่ต้องเดินทางมาท างานที่สถาบันฯ แต่ยังคงได้รับ
เงินเดือนตามปกติ และไม่ถือเป็นวันลา โดยสถาบันฯมีการสร้าง
ระบบในการติดตามการท างานขณะที่อยู่ที่บ้าน เช่น แอพลิเคชั่น 
(application) หรือระบบการล๊อกอิน (log-in) เพ่ือท างานผ่าน
เครือข่ายล๊อกอิน (log-in) ที่จะให้บุคลากรหญิงที่ลาคลอด
สามารถเช็คอิน (check-in) ในระบบได้ทุกวันว่าท างานอยู่ มีระบบ
การมอบหมายงาน การรับงาน การส่งต่อข้อมูลที่สามารถ
ตรวจสอบสถานะการท างาน การเลี้ยงลูกขณะท างาน โดยหัวหน้า
งานสามารถประเมินการท างาน และตรวจสอบข้อมูลได้ และจาก
โครงการน าร่องนี้ จะมีการศึกษาติดตามประเมินผลบุคลากรที่เข้า
ร่วมโครงการและขยายแนวคิดเป็นโมเดลให้น าไปใช้การปฏิบัติในวง
กว้าง และขยายผลต่อไป

การเลี้ยงลูกด้วยนมแมพ่ร้อมท างานทีบ่า้น ส่งผลดีต่อทั้ง
ครอบครัวและองค์กรเตรียมขยายผลผลักดันเป็นนโยบายชาติ 
โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ ดร .ธีรตา ข านอง นักวิจัยหลักของ
โครงการฯ และครูพ่ีเลี้ยงเด็กที่เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งได้รับการ
เผยแพร่ทางสื่อมวลชนเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์โครงการท างาน
ที่บ้านด้วยการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ฯ 
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ปัจจุบันนับว่าเด็กไทยตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ เสี่ยงอันตรายอยู่ตลอดเวลาจากข่าวตามหน้า
หนังสือพิมพ์จะเห็นได้ว่าในแต่ละปีเด็กๆ ต้องเสียชีวิตจากอุบัติภัยมากกว่า 3,000 ราย ต่อปี และถือเป็นสาเหตุที่
ใหญ่ที่สุดของการเสียชีวิตในเด็กเป็นภัยร้ายใกล้ๆ ตัวที่เกิดข้ึนได้แม้เพียงเสี้ยววินาที การมีทักษะด้านความ
ปลอดภัยถือเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับชีวิตที่เราต้องช่วยกันปลูกฝังให้กับเด็กๆ อีกด้วย

โดยในเด็กวัย 6-10 ปี มักเล่นห่างไกลจากพ่อแม่ เล่นกันเป็นกลุ่ม จึงต้องส่งเสริมให้มีทักษะในการอยู่
รอดปลอดภัยด้วยตนเอง 10 ทักษะ อาทิ ทักษะความปลอดภัยในการเดินทางและเดินเท้า ทักษะการช่วยเหลือคน
ตกน้ าด้วยวิธีการ “ตะโกน โยน ยื่น” วิธีการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ทักษะความปลอดภัยภายในบ้านและการอยู่บ้าน
คนเดียว ทักษะความปลอดภัยสนามเด็กเล่น ทักษะการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพเบื้องต้น รวมถึงความคิด
สร้างสรรค์ด้านการใช้สื่อที่ปลอดภัย เป็นต้น

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวจึงอนุมัติงบประมาณให้สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “10 ทักษะความปลอดภัย 
ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง  : Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
สถาบันฯ ได้ด าเนินการในพ้ืนที่ 4 วิทยาเขต ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  และวิทยาเขตกาญจนบุรี เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ ทักษะ และ
ประโยชน์สูงสุดกับตัวเด็กๆ และเพื่อต่อยอดการพัฒนางานด้านเด็กและเยาวชนในระดับภูมิภาค

ยุทธศาสตร์ที่ 3

*23. โครงการ 10 ทักษะความปลอดภยั ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง
: Safety Hunter ภารกิจพิชติจุดเสีย่ง  
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The Safety Hunter (English) The Safety Hunter (Thai)

การพัฒนาแนวคิด และรูปแบบบริการ 
“ชุมชนเล่นสู่การเรียนรู้เพื่อกาพัฒนาเด็กวัยเรียน” โดยชุมชนมีส่วนร่วม

• จากค่าย 10 ทักษะความปลอดภัย สู่โครงการค่ายเล่นรอบเมือง เพ่ือสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยกับ
เด็กวัยเรียน ลดการตายจากอุบัติเหตุ ความรุนแรง 

• ขยายผลสู่การพัฒนามติสมัชชาสุขภาพ ในมติเพ่ิมพ้ืนที่เล่นสู่การเรียนรู้ของเด็กในระดับชุมชน
• สู่นโยบาย “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
• สู่นโยบาย “เล่นเปิดโลก” ของกระทรวงสาธารณสุข

นักเรียนทีเ่ข้าร่วมกจิกรรรม จ านวน 3,471 คน 

นักศึกษาที่เข้ารบัการอบรม
เป็นพ่ีเลี้ยงด้านความปลอดภัย จ านวน 65 คน

โรงเรียน จ านวน 36 โรง 



*24. ชราแลนด.์..เชือ่มคนสองวยัศนูย์เรียนรู้เพือ่เดก็เขา้ใจสว. 
(สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนาเดก็) 

"ชราแลนด"์ INNO OLD-K"

STEAM4INNOVATOR
Stage 1 รู้ลึก รู้จริง : สูงวัย Why เก๋า? 
Stage 2 Wow Idea :  Cha la land แดนไอเดีย
Stage 3 Business Model : อาวุโส
Stage 4 Production & Diffusion 

: Inno Elderland

"ชราแลนด์" เป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่นวัตกรรมส าหรับ
เด็ก เพ่ือให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้ปัญหาของผู้สูงอายุรับ
สังคมสูงวัยที่ปัจจุบันบ้านเราก าลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย
อย่างเต็มตัว ที่ เกิดข้ึนจากความร่วมมือของ 2 สถาบัน 
ได้แก่ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA
ร่วมกับสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ทั้งนี้ ศูนย์เรียนรู้ "ชราแลนด์" 
ไม่เพียงกระตุ้นให้เด็กเห็นความส าคัญและเข้าใจการดูแล     
ผู้สู ง วัยหรือปู่ ย่ าตายาย เ พ่ือลดช่องว่างของคน 2          
เจเนอเรชั่นในโลกของสังคมสูงอายุ แต่ยังเป็นพ้ืนที่เพ่ือให้
น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้การสร้างนวัตกรรมส าหรับผู้สูงวัย
ในอนาคต ผ่าน 4 ฐานการเรียนรู้ของศูนย์เรียนรู้ดังกล่าว 
ที่ใช้ชื่อกิจกรรมว่า "Steam4innovatior“ ณ ชั้น 6 อาคาร
สถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนา เด็ก และครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในโอกาสครบรอบ 23 ปี 
วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กฯ
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หมายเหตุ : * สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหน้าถดัไป

เผยแพรง่านวจิยัสูส่าธารณะ
ที่ หัวข้อ รายละเอียด
1. งานแถลงข่าวบทเรียน เรื่อง เด็กตกตึกและเด็ก

ตายในเนอเซอรี่
แถลงข่ า ว  เรื่ อง  “บท เรี ยนกรณี เด็กตกตึกแล ะ เด็ก เสี ยชี วิต ใน
เนอสเซอรี่” เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับบทเรียนของพ่อแม่ การท้ิงลูกอยู่ตาม
ล าพัง ตลอดจนการสร้างมาตรการและทักษะความปลอดภัยให้เด็กตาม
ช่วงวัย ท้ังยังน ามาสู่นโยบายลดอัตราการตายของเด็กจากการจมน้ า 
เพิ่มพื้นท่ีเล่นปลอดภัยและผู้น าการเล่นในชุมชน และเด็กอายุ 7 ปี 
ต้องมีทักษะความปลอดภัยทางน้ า 5 ประการ

2. งานแถลงข่าวและการเสวนา เรื่อง ข้อเสนอทาง
จริยธรรมในการประกอบธุรกิจ e-Sports           
เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษย์ (พม .) และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุม เสวนาและแถลงข่ าว
เรื่อง “ข้อเสนอทางจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ e-Sports เพื่อลด
ผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒนาการเด็ก” เพื่อเรียกร้องให้สมาคมกีฬา   
อีสปอร์ต และผู้ประกอบการอีสปอร์ต รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐต่างๆ
มีมาตรการป้องกันเด็กและเยาวชน

3. งานแถลงข่าวรณรงค์ เน่ืองในวันแม่แห่งชาติ 
12 สิงหาคม 2561 รักต้องเลิก (บุหรี)่ และ
เสวนา “รักต้องเลิก (บุหรี)่ เลิกเพื่อคนท่ีรัก”

ทารกท่ีอยู่ในครรภ์มารดาเม่ือได้รับสารพิษจากบุหรี่จะส่งผลในเรื่อง                
การเจริญเติบโต และเม่ือคลอดมาแล้วเด็กทารกมีโอกาสตายเฉียบพลัน
โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งลักษะโรคเหล่านี้สัมพันธ์กับครอบครัวท่ีมีคนสูบบุหรี่

4. อภิปรายทางวิชาการเรื่อง ความคืบหน้าของการ
ควบคุมความปลอดภัยของ ของเล่น ของใช้ 
ส าหรับเด็กในประเทศไทย

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศูนย์สร้างเสริมความปลอดภัยในเด็ก โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดอภิปราย
ทางวิชาการ เรื่อง “ความคืบหน้าของการควบคุมความปลอดภัยของของ
เล่น ของใช้ส าหรับเด็กในประเทศไทย” 

5. พิธีลงนามความร่วมมือด าเนินงาน “แผน
งานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กใน
ศตวรรษที่ 21” พร้อมแถลงข่าวโครงการวิจัย 
“พัฒนาสมองสามพันวัน” งานวิจัยเชิงระบบ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปี

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ
ด าเนินงาน “แผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนาเด็กในศตวรรษ
ท่ี 21” พร้อมแถลงข่าวโครงการวิจัย “พัฒนาสมองสามพันวัน” งานวิจัย
เชิงระบบสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ ยี่สิบปี ในการพัฒนาศักยภาพคนไทย
และลดความเหล่ือมล้ าของสังคม 

*6. งานแถลงข่าว สมองเด็กไทยรอดจากภัยสารหนู
แล้ว......(หรือไม่ ??)

งานแถลงข่าว สมองเด็กไทยรอดจากภัยสารหนูแล้ว......(หรือไม่ ??)
จั ด โ ด ย  ส ถ า บั น แ ห่ ง ช าติ เพื่ อ ก า ร พัฒน า เด็ ก แล ะ ค รอ บครั ว 
มหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส . )                    
เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบจากภัยสารหนูท่ีส่งผลกระทบต่อเด็ก              
ในด้านสติปัญญาและภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้

*7. งานแถลงข่าวโครงการขยายผลและพัฒนา                
ความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจน ในสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบใน
กรุงเทพมหานคร

จัดงานแถลงข่าว “การเปิดโครงการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ
กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจน ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัย                
นอกระบบในกรุงเทพมหานคร ” วันอังคารท่ี 22 กันยายน 2563
เ วล า  13 .15 - 14 .15 น .  ห้องปร ะชุ มบางกอก  ศาลาว่ าก า ร
กรุงเทพมหานคร ดินแดง
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ที่ หัวข้อ รายละเอยีด
*8. โครงการท างานท่ีบ้านด้วยการเล้ียง

ลูกด้วยนมแม่ และเพิ่มสายใย
สัมพันธ์แม่-ลูก ภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว

วิกฤติ Covid-19 ท าให้ทุกวิถีชีวิตต้องปรับเปล่ียนให้ “บ้าน” เป็น“ท่ีท างาน” สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดล วิจัยพบบุคลากร
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างต่อเนื่องพร้อมท างานที่บ้านไปด้วยจนถึง 6 เดือน 
(Exclusive Breast Feeding) ได้ท้ังสายใยแม่ลูก และความผูกพันต่อองค์กร 
เตรียมขยายผลผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติ

*9. งานแถลงข่าว ผลทดสอบการ
ปนเป้ือนของ “สารทาเลต” ในของ
เล่นเด็ก ประเภทพลาสติกพีวีซี
อ่อนนุ่ม ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผล
กระทบต่อฮอร์โมนเพศชายในเด็ก

ศูนย์ทดสอบฉลาดซื้อ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคร่วมกับศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สุ่มตรวจ
ห้างสรรพสินค้า ท้องตลาดและหน้าโรงเรียน พบว่า ตัวอย่างของเล่นเด็กกว่า 50 
ชิ้น มีของเล่น 18 ชิ้น ท่ีพบสารปนเป้ือน โดยเฉพาะกลุ่มตุ๊กตายางบีบ ปนเป้ือน
สารเคมีทาเลต เกินมาตรฐานสากลสูงถึง 378 เท่า จากมาตรฐานสากล และในการ
สุ่มตรวจครั้งนี้ ปรากฏว่าพบสารชนิดนี้ทั้งของเล่นที่มีเครื่องหมาย มอก. และ ไม่มี
เครื่องหมาย มอก.

*10. เสวนาอภิปราย เรื่อง “กติกามวย
ไทยเพื่อความปลอดภัยส าหรับเด็ก
ท างาน”

เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หน่วยงานราชการที่ เกี่ยวข้อง 
องค์กรด้านการคุ้มครองเด็กและบุคคลผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ในวงการกีฬามวย               
เพื่อรับทราบข้อมูล ข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวอย่างรอบด้านเพื่อน ามารวบรวมและ
ประมวลข้อมูลต่างๆ ประกอบการจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

11. เสวนาวิชาการสาธารณะ
“การเยียวยาเด็กท่ีได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง” “สมานใจเด็กจาก
ความรุนแรง”

เพื่อเป็นแนวทางให้พ่อแม่สังเกตพฤติกรรม อารมณ์ และพูดคุยกับลูกในทุกๆ วัน 
คอยให้ความรักความอบอุ่นเพราะสิ่งเหล่านี้ที่จะช่วยเยียวยาบาดแผลหรือความ
เจ็บปวดทางใจของเด็กได้ ทั้งนี้ ส าหรับตัวคุณครูทางโรงเรียนก็ต้องส ารวจและ
ประเมินความพร้อมของคุณครูก่อนที่จะรับเข้ามาปฏิบัตหน้าที่ ในการดูแลเด็ก           
เพื่อความปลอดภัยต่อตัวเด็กเอง

*12. งานแถลงข่าว รถไม่หัดเดิน....
ผลิตภัณฑ์อันตรายส าหรับทารก      
ท่ียังวางขายได้ตามห้างสรรพสินค้า    
และร้านค้าทั่วไป

รถหัดเดินท าให้เด็กเดินช้าแต่ที่เป็นผลเสียมากกว่านั้นคือ อันตรายจากอุบัติเหตุ  
จากการวิจัยพบว่า หนึ่ง ในสามของเด็กที่ ใช้รถหัดเดินจะเคยได้รับบาดเจ็บ          
จากรถหัดเดิน อันตรายที่รุนแรงพบได้จากการตกจากที่สูง การพลิกคว่ าจากพื้นที่มี
ความต่างระดับ การตกจากที่สูงจะน าไปสู่การบาดเจ็บกระดูกต้นคอบาดเจ็บศีรษะและ
เลือดออกในสมองท าให้เสียชีวิตได้ การป้องกันท่ีถูกต้องคือ “งดใช้รถไม่หัดเดินชนิด
มีลูกล้อแบบนี้ เนื่องจากหลักฐานการวิจัยที่ผ่านมาทั้งหมดเชื่อได้ว่ารดหัดเดินจัดเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ “มีประโยชน์น้อย ไม่ช่วยการเดิน แต่มีอันตรายมาก” ไม่คุ้มค่าในการใช้  
หรือเลือกใช้ “รถพยุงตัว ท่ีไม่มีลูกล้อ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีรูปร่างหน้าตาคล้ายกัน 
แต่ไม่มีลูกล้อ

13. งานแถลงข่าว กรณีชิงช้าเหล็กใน
โรงเรียน ล้มทับเด็ก ป.1 เสียชีวิต           
ท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ “ความตายซ้ าแล้ว
ซ้ าเล่าของเด็กไทย... ใคร
รับผิดชอบ”

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความ
ปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานแถลงข่าว กรณีชิงช้าเหล็กในโรงเรียน ล้มทับเด็ก ป.1 
เสียชีวิตที่จังหวัดบุรีรัมย์ “ความตายซ้ าแล้วซ้ าเล่าของเด็กไทย... ใครรับผิดชอบ”
เพื่อสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่ากับการเสียชีวิตของเด็กจากเครื่องเล่นใน
สนามเด็กเล่นท่ีไม่ได้มาตรฐาน และแนะน าแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

หมายเหตุ : * สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นหน้าถดัไป
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*6. โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

เผยแพร่การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อม 
ในเด็ก ภายใต้ โครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบจากสาร              
อาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทาง
สติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษา            
ปีที่ 4-6 ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์

จัดงานแถลงข่าว “การเปิดโครงการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจน
ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร” 
วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 เวลา 13.15 - 14.15 น. ห้องประชุมบางกอก ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง

*7. โครงการขยายผลและพฒันาความชว่ยเหลือกลุม่เดก็ปฐมวัยยากจน ในสถานพัฒนาเดก็  
ปฐมวัยและเด็กปฐมวยันอกระบบในกรงุเทพมหานคร

จัดแถลงข่าว “สมองเด็กไทยรอดจากภัยสารหนูแล้ว...(หรือไม่?)”   

วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก 
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.30 -16.00 น.
ณ ห้องประชุมเจริญคุณธรรม ชั้น 3 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดแถลงข่าว “ผลการฟื้นฟูสมองด้านทกัษะการเรยีนรู้ของเด็กใน
พ้ืนที่เสี่ยงสารโลหะหนกั : 3 ปี หลังหยุดประกอบการเหมอืงทอง”
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*8. โครงการท างานทีบ่้านด้วยการเลีย้งลกูดว้ยนมแม่ และเพิ่มสายใยสัมพนัธแ์ม่-ลกู
ภายใต้แนวคิดความรบัผดิชอบต่อเด็กและครอบครวั

วิกฤต ิCOVID-19 ท าใหท้กุวถิชีวีติตอ้งปรบัเปลี่ยน
ให้ “บ้าน เป็น “ที่ท างาน” สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล             
วิจัยพบว่าบุคลากรเลี้ ยงลูกด้วยนมแม่อย่าง
ต่อเนื่องพร้อมท างานที่บ้านไปด้วยจนถึง 6 เดือน 
(Exclusive Breast Feeding) ได้ทั้งสายใยแม่ลูก 
และความผูกพันต่อองค์กร เตรียมขยายผล
ผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 1

*9. ผลทดสอบการปนเปือ้นของ "สารทาเลต" ในของเลน่เดก็ ประเภทพลาสตกิ
พีวีซีอ่อนนุม่ ปัจจัยเสีย่งที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอรโ์มนเพศชายในเดก็

ประกาศส านักงานมาตรฐานผลติภัณฑอ์ุตสาหกรรม เรื่อง การรับฟังความคิดเหน็การ
ยกเลิกผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น และก าหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ของเล่น : 
เฉพาะด้านความปลอดภัย
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วันที่ 28 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการสถาบัน
แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวหน้าศูนย์วิจัยเพ่ือความปลอดภัยในเด็ก 
โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมการอภิปรายเรื่อง “กติกามวยไทย เพ่ือความปลอดภัยส าหรับเด็กท างาน ”                  
จัดโดย คณะกรรมาธิการแรงงานวุฒิสภา ร่วมกับ คณะกรรมการการกีฬาวุฒิสภา เพ่ือหาแนวทางในการก าหนด
กติกา มาตรฐานในการจัดกีฬามวยไทยเด็ก และแนวทางการแก้ไข พ .ร .บ . กีฬามวย ให้เกิดความเหมาะสม            
โดยมี พลเรือเอกพัลลภ ตมิศานนท์ รองประธานคณะกรรมาธกิารแรงงานวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรม
ดิเอมเมอรัลด์ เพ่ือพลักดันแนวทางการคุ้มครองการการชกมวยของเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี ในเรื่อง            
การคุ้มครองความปลอดภัย ตั้งแต่เริ่มการฝึกซ้อม กฎกติกา การอนุญาตชกมวยรวมถึงอุปกรณ์การป้องกัน
ร่างกายเด็กที่จ าเป็น

และสิ่งส าคัญอีกอย่างคือการก าหนดการขึ้นชกมวย
แข่งขัน ท าให้เกิดเป็นข้อก าหนดกฎระเบียบ และกฎหมาย            
เพ่ือปกป้องในเรื่องสุขภาพ ความปลอดภัยที่เหมาะสมกับวัย
ของเด็กในการฝึกซ้อม และแข่งขันกีฬามวยเพ่ือสนับสนุนให้
กีฬามวยเป็นงานที่มีคุณค่าส าหรับเด็กท างาน และได้รับการ
ยอมรับเป็นสากล เพ่ือแลกแปลี่ยนความคิดเห็นผู้เกี่ยวข้องและ
จัดท าเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริมให้กีฬามวยใน
กลุ่มเด็ก โดยเฉพาะที่อายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม
ยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยทางด้านสุขภาพ 
ส่งเสริมการเจริญเติบโตเพ่ือเป็นก าลังแรงงานที่มีคุณภาพ     
ในอนาคตต่อไป

ยุทธศาสตร์ที่ 3

*10. เผยแพรม่วยไทยเดก็

*12. เสวนาวชิาการสาธารณะ “การเยียวยาเดก็ทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความรนุแรง” 
“สมานใจเดก็จากความรนุแรง”

วั นที่  7 ตุล าคม  2563 สถาบั น ฯ            
จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการสาธารณะ ในหัวข้อ
เรื่อง การเยียวยาเด็กที่ได้ผลกระทบจากความ
รุนแรงโดยมีวิทยากรที่ให้ความรู้ 3 ท่าน ได้แก่        
รอ งศาสตร า จ า ร ย์  น าย แพท ย์อดิ ศั กดิ์    
ผลิตผลการพิมพ์ ได้ พูดถึงความรุนแรง                 
ต่ อ เ ด็ ก  :  ปั ญ ห า แ ล ะ ก า ร รั บ มื อ                        
ผู้ ช่ วยศาสตราจาร ย์  แพทย์หญิงแก้ วตา               
นพมณีจ ารัสเลิศ พูดถึงประเด็นการดูแลเด็ก               
ที่ ไ ด้ รั บผลกร ะทบจากความรุ น แรง  แล ะ               
คุณครู บุ ษยรั ต  ซื่ อดี  ซึ่ ง พูดถึ งปร ะ เด็ น                   
ศูนย์สมานใจ : ประสบการณ์การรับมือเด็กที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง

ด าเนินรายการโดย อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ ซึ่งจัดการ
เสวนาวิ ช าก ารออน ไลน์ผ่ าน  Zoom application แล ะ 
เผยแพร่ผ่าน FB live NICFD เพ่ือให้ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
เป็นแนวทางในการดูแลเด็กในเหตุการณ์ ณ สถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ที่ หัวข้อ รายละเอยีด
1. MOU with Faculty of Education 

and Human Development, The 
Education University of Hong 
Kong

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
ใ ห้ ก า รต้ อนรั บ  Prof.  Dr.  Kerry Lee, Director of Center for 
Educational and Developmental Sciences, Faculty of 
Education and Human Development, The Education 
University of Hong Kong เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนา
งานวิจัยระหว่ างมหาวิทยาลัย หลังจากการเยี่ยมชมในวัน ท่ี  23 
พฤศจิกายน 2561 ก็มีการลงนาม MOU ด้านการวิจัยร่วมกัน 

2. MOU with Faculty of Human 
Ecology, Bogor Agricultural 
University, Indonesia 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล และ 
Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University, 
Indonesia มีความร่วมมือ MOU ด้ านการศึกษาและวิจัยร่วมกัน                  
โดยได้มีการพูดคุยหารือเข้าเย่ียมชม และส่งคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมต่างๆ  

3. Prof. Dr. Alice Y.L. Lee, 
Department of Journalism from 
Hong Kong Baptist University
visit National Institute for Child 
and Family Development, 
Mahidol University 

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อ านวยการ
ส ถ า บั น แ ห่ ง ช า ติ เ พื่ อ ก า ร พั ฒ น า เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว  แ ล ะ                        
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการ              
และการศึกษา ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Alice Y.L. Lee, Department
of Journalism from Hong Kong Baptist University 
เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยผลกระทบเชิงลบของการใช้สมาร์ท
โฟนและโซเชียลมีเดียของเด็กระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร และได้ด าเนินการวิจัยร่วมกัน

สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการท าข้อเสนอเชิงนโยบายและฐานข้อมูลความรู้ส าหรับสังคม  
ด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และสื่อสาร
สาธารณะวงกว้างเพ่ือน าสู่ค่านิยมสังคมแห่งการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยได้ท า
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

บูรณาการความร่วมมอืระหวา่งภาคเีครอืข่าย (MOU/MOA)
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หัวขอ้ รายละเอยีด

4. Prof. Dr. Douglas Claud Smith, Professor 
of Psychology, Department of 
Psychology from Southern Oregon 
University, United State of America

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์  ผ ลิตผลการพิมพ์ 
ผู้อ านวยการ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ 
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการ
วิชาการและการศึกษา ร่วมต้อนรับ Prof. Dr. Douglas Claud 
Smith, Professor of Psychology, Department of 
Psychology from Southern Oregon University, United 
State of America เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยด้าน
จิตวิทยาเชิงบวกและความร่วมมือโครงการทุนสนับสนุนอาจารย์
อาคันตุกะ หรือนักวิชาการชาวต่างประเทศ (Scholarship for 
Visiting Professors)

5. Dr. Shirley Wyver, Senior Lecturer in 
Child Development, Department of 
Education Studies, Faculty of Human 
Sciences, Macquarie University 
ประเทศออสเตรเลีย

รองศาสตราจารย์  นายแพทย์อดิศักดิ์   ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้อ านวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมต้อนรับ Dr. Shirley
Wywer, Senior Lecturer in Child Development,
Department of Education Studies, Faculty of Human
Sciences, Macquarie University ป ร ะ เ ท ศ อ อ ส เ ต ร เ ลี ย 
แ ล ะ Mr. Richard Lancaster, International Relations
Specialist, เพื่อหารือแนวทางการพัฒนางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
การทดสอบพัฒนาการเด็ก

6. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการ
สนับสนุนงานแผนงานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะ          
และการพัฒนาเด็กในศตวรรษท่ี 21

เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการวิจัย สร้างองค์ความรู้ และการ
ด าเนินงานขับเคลื่อนไปสู่การปฏบัติทั้งระดับพื้นที่และระดับนโยบาย  
อย่างมีส่วนร่วม เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม 
ตลอดจนร่วมกันพัฒนางานวิจัยการปฏิรูปสุขภาวะและการพัฒนา
เด็กในศตวรรษที่ 21 สร้างพื้นท่ีการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้าน
การคิด วิเคราะห์ และการใช้ความรู้เพื่อการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม
ให้กับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยสามารถเชื่อมต่อไปสู่การขยาย
โอกาสการด าเนินงานในอนาคต และสามารถผลักดันให้เข้าสู่ระบบ   
เชิงนโยบาย 

7. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการ
วิจัย เรื่อง การพัฒนาห้องปฏิบัติการ            
“โครงการต้นแบบเมืองนครปฐม เมืองพัฒนา         
และคุ้มครองเด็ก” ร่วมกับ Gammaco

เพื่อส่งเสริมการวิจัยด้านเพิ่มพูนทักษะการบริหารสมองขั้นสูงและ
ทักษะที่จ าเป็นส าหรับเด็กในศตวรรษที่ 21 ด้วยความมุ่งม่ัน พัฒนา
ให้เกิดองค์ความรู้น าไปสู่การใช้ประโยชน์ โดยเน้นกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัว

8. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงาน
บริการวิชาการ เรื่อง “พัฒนาพื้นท่ีส่งเสริม
พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กและครอบครัว 
ร่วมกับ OKMD

ร่วมมือกันสนับสนุนด้านงานบริการวิชาการ พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์
เชิงประสบการณ์การเรียนรู้ด้านพัฒนาการมนุษย์ทักษะส าคัญ
ส าหรับศตวรรษที่ 21 เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเครื่องมือ องค์
ความรู้ และการจัดการความรู้เชิงประสบการณ์ให้ทั่วถึง น าไปสู่การ
พัฒนามนุษย์ แบบองค์ รวม และสร้ า งสั งคมชุมชนต้นแบบ                
โดยเน้นกลุ่มเด็กและครอบครัว

9. พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านงาน
บริการวิชาการ เรื่อง “การร่วมมือเพื่อสร้าง
แพลตฟอร์มการศึกษาออนไลน์” ร่วมกับ บริษัท 
สตาร์ฟิช อินโนเวชั่น จ ากัด

เพื่อเผยแพร่บทเรียนออนไลน์ และสร้างความหลากหลายของ       
องค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการ
พัฒนาตนเอง

35



โครงการอบรม Easy Stat รู้จัก เลือกได้
ใช้เป็น ส าหรับผู้ไม่ใช่นกัสถติิ

1. บริการใหค้ าปรึกษา
2. บริการเครื่องมอืวิจัย
3. บริการอบรมงานวิจัยทกุรูปแบบ

บริการประเมินทกัษะสมองการรู้คิดในเด็ก
รายบุคคลและรายกลุม่

บริการส ารวจออนไลน ์"ความเครียด วิตก
กังวล และสัมพันธภาพในครัวเรือน ช่วง 
COVID-19 เดือนพฤษภาคม 2563"

กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณก์ารวจิยั (Research Sharing)
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-13.00 น. โดยมีคณาจารย์ นักวิจัยและบคุลากรศูนย์วิจัย 
เข้าร่วมแลกเปลีย่นจ านวน 17 คน

Research Sharing

พัฒนาระบบบรกิารวจิยั

36



มาตรการ

2.1 พัฒนา ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการผลิตนักศึกษาของสถาบันฯให้เป็นกระบวนการ 
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นไปตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพ่ือสังคมแห่งการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2.2 พัฒนาการบริการวิชาการ / ฝึกอบรม แก่เครือข่าย เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 
และสนับสนุนการเรียนรายวิชาเพ่ือการใช้ประโยชน์ทันทีและเพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ในมาตรการ 2.1

ยุทธศาสตรท์ี ่2
สร้างกระบวนการเรยีนรูต้อ่เนือ่งตลอดชวีิต ด้านการพฒันา 
คุ้มครองเดก็ เยาวชน และครอบครวั แก่ทกุภาคสว่นทีเ่กีย่วข้อง 
ตามกระบวนทศันก์ารศกึษาใหมเ่พือ่สงัคมแหง่การเรยีนรู้ ในศตวรรษที ่21



สถาบันฯ มีการเรยีนการสอนหลกัสตูรระดับบัณฑติศกึษา 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาพัฒนาการมนษุย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ)  
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว เป็นหลกัสูตรร่วม

ระหว่าง 3 หน่วยงาน คือ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
และสถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว             

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก
(จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563)

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้ด าเนินการเปิดสอนสาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาและคุ้มครองเด็ก เป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาของผู้เรียน และเพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตลาด โดยมุ่งเน้นการน าหลักการที่ เป็นทฤษฏีมาประยุกต์ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน และตอบสนองความ
ต้องการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตที่ต้องการบุคลากรทักษะข้ันสูง เพ่ือรองรับ 
Disruptive technology และความปกติใหม่ (New Normal) ภายใต้บริบท และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างก้าวกระโดด ทั้งนี้เพ่ือต่อยอดความรู ้พัฒนาทกัษะทีจ่ าเปน็ส าหรับเพ่ิมขีดจ ากัดในการท างาน และการใชช้ีวิตใน
สังคมในศตวรรษที่ 21 อย่างยั่งยืนและมีความสุข และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาพฒันาการมนษุย์
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ        
สาขาวชิาจติวทิยาเดก็ วัยรุน่ และครอบครวั                         
หลักสูตรร่วมระหว่าง               
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันฯแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กแลครอบครัว

หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ        
สาขาวชิานวตักรรมเพือ่การพัฒนาและคุม้ครองเดก็
จะเปิดการเรียนการสอนในภาคเรียนที ่2
ปีการศึกษา 2563

ปีการศกึษา 2562 และปกีารศกึษา 2563
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ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ได้พัฒนารายวิชา
ออกแบบชีวิต (Life Design) เพ่ือเป็นวิชาเลือกเสรีในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผู้เรียน    
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัความหมาย องค์ประกอบและคุณค่าของชีวิตพัฒนาการมนุษย์ บทบาทครอบครัว และ
สถานการณ์ปัญหาด้านเด็ก วัยรุ่นและครอบครัว และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการวิเคราะห์ วางแผนและรับมือกับ
สถานการณ์ปัญหาสังคม ซึ่งรายวิชาดังกล่าวได้รับความสนใจทั้งจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่วนงานภายใน
มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการ ได้แก่ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล , คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ไลฟ์อีส กรุ๊ป จ ากัด ส่งผลให้รายวิชาดังกล่าวมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ทั้งสิ้นจ านวน 367 คน และรายวิชาเลือกนี้สามารถด าเนินงานได้ด้วยดีและเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียน

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของรายวิชาดังกล่าว จึงได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือให้
สถาบันฯ จัดกิจกรรมในรายวิชาออกแบบชีวิตประยุกต์กับกลุ่มผู้เรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนใน
จังหวัดนครปฐม และวิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
นครสวรรค์ เ พ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ แจ้ง รู้จริง               
(T-shaped breadth & depth) มีความรอบรู้เรื่องสุขภาพ (Health Literacy) ความรอบรู้เรื่องสื่อดิจิทัล และ
สารสนเทศ (Digital and Information Literacy) มีความรอบรู้ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับมนุษ ย์และสังคม            
(Social and Humanity Literacy) เพ่ือให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการด าเนินชีวิต การท างาน และการสร้าง
ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในอนาคต ตามแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะและสมรรถนะผู้เรียนของ
มหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจนพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลา่วได้ด าเนนิการในรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ และการจัดกิจกรรมแบบพบ
กลุ่มโดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร และคณาจารย์วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
โครงการจัดตั้งวิทยา เขตนครสวรรค์  เป็นอย่างดี  มีนัก เรียนและนักศึกษาที่ เ ข้ า เรียนออนไลน์ทั้ งสิ้ น               
จ านวน 2,022 คน และมีผู้สนในเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ทางโครงการจัดขึ้นจ านวน 123 คน              
รวม 2,145 คน จาก 46 หน่วยงาน/โรงเรียน

งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการออกแบบชวีิต (Life Design) : การเรยีนรูสู้่การเปลีย่นแปลง
(การเรยีนของนักศึกษาปรญิญาตร ีและมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ผลงานทีโ่ดดเดน่
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38 คน

พัฒนาการ
มนุษย์  5 คน

การส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

พิเศษอย่าง
เป็นองค์รวม 

10 คน

วิทยาระเบียบ
วิธีวิจัยทาง
พัฒนาการ
มนุษย์ 2 คน

Counseling 
การให้

ค าปรึกษา 
3 คน

โปรแกรม
ส่งเสริม

พัฒนาการ
เด็ก 10 คน

สื่อเพ่ือการ
พัฒนาเด็ก 

3 คน

ในปัจจุบันการให้การบริการวิชาการ หรือ หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัว    
มีออกมาเป็นจ านวนมากมายหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรระยะสั้นหรือระยะยาว ข้ึนอยู่กับแต่ละหน่วยงาน
วางรูปแบบเพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เข้ารับการ
อบรม สถาบันฯ เองก็เป็นหน่วยงานที่เป็นสหวิทยากรในด้านต่างๆ มีการให้ความรู้สู่สังคมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น 
งานวิจัย การให้บริการวิชาการ และการศึกษาในการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ถือเป็นอีกหนึ่งยุทธศาสตร์              
ที่ส าคัญของสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการเผยแพร่องค์ความรู้ สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนาและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน จากยุทธศาสตร์ดังกล่าวจะเห็นรูปแบบใหม่ในการบูรณาการร่วมกันระหว่างการให้บริการวิชาการการ
ฝึกอบรม และการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2563 สถาบันฯ ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการบูรณาการงานกันในเรื่องดังกล่าว และเป็น
การสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงได้น าเนินโครงการเรียนร่วมส าหรับ          
บุคคลทั่วไป เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งมีรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการเปิดให้บุคคลที่สนใจเข้าเรียนร่วมกับ
นักศึกษาของหลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

โครงการบรกิารวิชาการเพือ่สง่เสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีิต
(การเรยีนร่วมบุคคลทั่วไปกบันกัศกึษาปรญิญาโท)

ผลงานทีโ่ดดเดน่
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จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่ประเทศไทยก าลังเผชิญวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้
แรงงานทุกภาคส่วนเกิดภาวะการว่างงาน เด็กที่เกิดมาในช่วงนี้จะมีโอกาสที่พ่อแม่มีเวลาเลี้ยงลูกด้วยตนเองมากย่ิงข้ึน 
เมื่อเข้าสู่ภาวะปกติแล้วระบบเศรษฐกิจดีข้ึน มีภาวการณ์จ้างงานมากข้ึน พ่อแม่ผู้ปกครองที่เลี้ยงลูกเองจึงจ าเป็นที่
ต้องออกนอกบ้านเพ่ือไปท างานปกติหรือผู้ที่ว่างงานต้องออกไปหางานท าจึงไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูลูกเองได้อีกต่อไป 
และต้องน าไปฝากยังสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือจ้างผู้ดูแลเด็กมาท าหน้าที่แทน ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าตลาดแรงงานด้าน
การให้บริการรับเลี้ยงเด็กจะขยายตัวมากย่ิงขึ้น และมีความต้องการผู้ดูแลเด็กมากย่ิงขึ้น 

สถาบันฯ ในฐานะทีเ่ปน็สถาบนัทางวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการ
เลี้ยงดูเด็ก ซึ่งทรงคุณค่าและเป็นอนาคตของชาติ ประกอบกับทางสถาบันฯ เป็นแหล่งฝึกอบรม และเป็นสถานที่ศึกษา
ดูงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี จึงได้จัดท าหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 ข้ึน
เพ่ือผลิตผู้ดูแลเด็กให้มีความรู้และมีทักษะในการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานอย่างมีคุณภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของสังคม ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้รับการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนในการจัดกิจกรรมจากส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน 120,000 บาท และทุนสนับสนุนจาก
สถาบันฯ จ านวน 84,000 บาท

งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตัวชี้วดั เปา้หมาย ผลทีไ่ดร้บั

เชิงปรมิาณ จ านวนที่เปดิรับสมคัร 30 คน
- จ านวนผู้ผ่านคุณสมบตัิ 30 คน
- จ านวนผู้ทีไ่ด้เข้าสู่ตลาดแรงงานด้านการเปน็
ผู้ดูแลเด็กทันทหีลงัจบการอบรม 6 คน

- ผู้ลงทะเบยีนเปน็ผู้สนใจหลกัสูตรอกี 20 คน
เชิงคณุภาพ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กปฐมวัย      

ในศตวรรษที่ 21 มีเป้าหมาย คือ เพื่อปลูกฝังให้
ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ในเทคนิค วิธีการ และ
มีทักษะที่ถูกต้องในการดูแลเด็กปฐมวัย อย่างมี
มาตรฐานและมีคุณภาพ ที่ เน้นให้ผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรมฝึกทักษะด้วยการลงมือปฏิบัติจริง

ผลลัพธ์ที่ได้ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็ก
ปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 คือ ผู้เข้ารับการอบรมมี
ความรู้ในเทคนิค วิธีการ และมีทักษะที่ถูกต้องในการ
ดูแลเด็กปฐมวัยอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ          
โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึกทักษะด้วยการลงมือ
ปฏิบัติจริง

ผลผลติ/ผลลพัธ/์
การบรรลวุตัถปุระสงค์
ของหลักสูตร 

ผลงานทีโ่ดดเดน่
โครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill)
เพื่อการมีงานท าและเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต หลังวิกฤต
การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree)
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กิจกรรมจัดข้ึนเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดการศึกษาของหลักสูตร อีกทั้งเพ่ือ               
เป็นการแนะน านักศึกษาให้รู้จักกับผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนศิษย์เก่าและนักศึกษารุ่นพ่ี รวมทั้งเพ่ือ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปรับตัวในการเรียน และแนวทางการท างานวิจัยร่วมกับคณาจารย์และนักศึกษารุ่นพ่ี

พิธีไหว้ครู ประจ าปกีารศึกษา 2563
กิจกรรมจัดข้ึนเพ่ือเป็นการแสดงความ

กตัญญูกตเวทีของศิษย์ที่มีต่อครูบาอาจารย์เป็น
การสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย จัดข้ึนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563

หลกัสูตร
จิตวทิยาเดก็ วัยรุน่ 

และครอบครวั
....

9-10 สิงหาคม 2563
...

อ าเภอ อัมพวา
จังหวดั สมุทรสงคราม

หลกัสูตร
พัฒนาการมนษุย์
....
7 สิงหาคม 2563
...
ผ่านระบบออนไลน ์
ด้วยโปรแกรม 
Cisco Webex

กิจกรรมนักศกึษา

กิจกรรมปฐมนิเทศและสัมมนานกัศึกษาใหม ่ประจ าปีการศึกษา 2563
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หลักสูตรจติวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั  4 ตุลาคม 2563

กิจกรรมแสดงความยนิดมีหาบณัฑิต  ประจ าปกีารศกึษา 2562
กิจกรรมนักศกึษา

หลักสูตรพฒันาการมนษุย ์30 กันยายน 2563

กิจกรรมแสดงความยินดีมหาบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2562
กิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจแก่มหาบัณฑิต   ที่ได้มุ่งมั่น อุตสาหะเล่าเรียนจนส าเร็จ
การศึกษา และเพื่อใหน้กัศึกษารุ่นน้องได้มีส่วนร่วมในบรรยากาศของความส าเร็จ เกิดความรักความผูกพัน
ต่อสถาบันฯ การศึกษา
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จ านวนนกัศกึษาคงอยู่ : แยกตามหลกัสตูร และปกีารศกึษาแรกเขา้ของนกัศกึษา

หลักสูตรพฒันาการมนษุย ์(ภาคปกติและภาคพเิศษ) 

หลักสูตรจติวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครวั

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

2562

2563

ภาคปกติรวม= 22 คน ภาคพิเศษรวม= 46 คน จ านวนรวม= 68 คนปีการศึกษา

คน

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563

0 2 4 6 8 10 12 14

2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563

จ านวนรวม= 61 คนจ านวนนักศึกษาคงอยู่ปีการศึกษา

คน

จ านวนนักศึกษาคงอยู่

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563
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อัตราการส าเรจ็การศกึษาและการไดง้านท า/การศกึษาตอ่ ภายใน 1 ปีการศกึษา 
ส าหรับผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2561 และปกีารศกึษา 2562

ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563

ปีการศกึษา

หลักสูตร
พัฒนาการมนษุย์

(ภาคปกติ)

หลักสูตร
พัฒนาการมนษุย์  

(ภาคพิเศษ)

หลักสูตร
จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น

และครอบครัว

2561 2562 2561 2562 2561 2562

ภาวะการไดง้าน
ท า/ศกึษาตอ่
ภายใน 1 ปี
การศกึษา

ท างานตรงสาย
วิชาชีพ 1 - 10 7 2 4

ยังไม่ได้ท างาน - - - - - -

ประกอบอาชีพ
อิสระ / ท างานไม่
ตรงสายวิชาชีพ

1 1 6 - - 1

ศึกษาต่อ - - - - - -

รวมจ านวน
ผู้ส าเรจ็การศกึษา 

(คน)
2 1 16 7 2 5
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ผลงานวทิยานพินธ์ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2562

ที่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา วิทยานพินธ์

1 นายมติ ิโอชสานนท์

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน และ
การเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 กรณีศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั : ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตพีมิพ์ : มิติ โอชสานนท,์ วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. ความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพความสัมพันธ์ของครูกับนักเรียน และ
การเพิ่มคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 และ 6 กรณีศึกษา 
โรงเรียนราชวินิต. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย มหาวิทยาลัยศิลปากร.      
ปีท่ี 12, ฉบับท่ี 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2563.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย 
ฐานขอ้มลู : TCI 2

2 น.ส.วรวลญัช ์โพธยานกุลู

ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรม EF GUIDELINE ต่อทักษะการคิดเชิงบริหาร: 
การศึกษาติดตามผลเด็กปฐมวัยในห้องเรียนท่ีใช้แผนการจัดประสบการณ์ตาม
แนวทาง EF GUIDELINE ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั: ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร
ผลงานตพีมิพ์: Worawaln Podhayanukul, Panadda Thanasetkorn, 
Patcharin Seree, Athiwat Jiawiwatkul. The Impacts of the EF 
Guideline Program on Executive Function Skills: A Follow-UP
Study of Children in the Classrooms Where Lesson Plans 
were Based on EF Guideline in Bangkok. วารสารวิจัยทางการศึกษา. 
ปีท่ี 15, ฉบับท่ี 1, มกราคม-มิถุนายน 2563.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย 
ฐานขอ้มลู : TCI 2

3 น.ส.ปณุณาสา เลขาวฒันานกุจิ

ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ EF GUIDELINE ในการเขียนแผนการจัดประสบการณ์
การเรียนรู้ต่อทักษะการสอนของครูปฐมวัย : กรณีศึกษาของโรงเรียนอนุบาล
ในกรุงเทพมหานคร
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั : ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
เสนอผลงานวชิาการ: THE EFFECT OF THE EXECUTIVE FUNCTION 
GUIDELINE FOR WRITING LEARNING EXPERIENCE PLANS ON 
THE PRESCHOOL TEACHERS' TEACHING SKILLS: A CASE STUDY 
OF THE KINDERGARTENS IN BANGKOK. INTED 2018 : 12th 
annual Technology, Education and Development Conference. 
5 มี.ค. 2561 Valencia, Spain

4 น.ส.ณฐัฑา ภูมะธน

ชื่อเรื่อง : การทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบเก่ียวกับการส่งเสริมทักษะแห่ง
ศตวรรษที่ 21 ในเด็กปฐมวัยด้วยสุนทรียศาสตร์ของดนตรี
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั: ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
เสนอผลงานวชิาการ: Natta Bhumadhana, Sawannee
Sutheeworapong, Vasunun Chumchua Neuroscience of music 
in early childhood brain promotion : a systematic review. The 
23rd Thai Neuroscience Society Conference 2019. December 
11th, 2019

หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
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หลักสูตรพฒันาการมนษุย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพเิศษ)

ที่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา วิทยานพินธ์

5 นายณฐัพล กลิ่นพฒุ

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างทุนชีวิตกับรูปแบบการเล้ียงดูในนักเรียนประจ าท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิชาการ
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตพีมิพ์: ณัฐพล กล่ินพุฒ, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์, สุริยเดว ทรีปาตี, 
พัชรินทร์ เสรี. ความสัมพันธ์ระหว่างทุนชีวิตกับรูปแบบการเล้ียงดูในนักเรียนประจ าท่ีมี
ความสามารถพิเศษทางวิชาการ. วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์. ปีท่ี 34, ฉบับท่ี 3, 
กันยายน-ธันวาคม 2562.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย 
ฐานข้อมูล : TCI 2

6 นายกมลพจน ์เริ่มคิดการณ์

ชื่อเรื่อง : เกมกระดานส าหรับครอบครัวช่วยเพิ่มความสนใจ จดจ่อและลดอาการซน        
อยู่ไม่น่ิงในเด็กวัยเรียนท่ีมีภาวะสมาธิสั้น
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ
ผลงานตีพิมพ์: กมลพจน์ เริ่มคิดการณ์, วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ. ผลของเกมกระกานส าหรับ
ครอบครัวต่อการเพิ่มสมาธิและลดพฤติกรรม ขาดสมาธิ ไม่อยู่น่ิงและหุนหันในเด็กโรค
สมาธิสั้น. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย . ปีท่ี 64, ฉบับท่ี 3, กรกฎาคม-
กันยายน 2562, หน้า 217-234.
ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย 
ฐานข้อมูล : TCI 2

7 น.ส.ณฐัชา จงทวผีล

ชื่อเรื่อง: การเล่านิทานเป็นฐานเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม จริยธรรมในเด็กปฐมวัยท่ีศึกษา
อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครราชสีมา
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์
ผลงานตีพิมพ์: ณัฐชา จงทวีผล, วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ . การเล่านิทานเป็นฐานเพื่อ
ส่งเสริมพฤติกรรมจริยธรรมของเด็กปฐมวัยท่ีศึกษาอยู่ ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จังหวัดนครราชสีมา . วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ . ปีท่ี 35,ฉบับท่ี 2, พฤษภาคม-
สิงหาคม 2563.
ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย 
ฐานข้อมูล : TCI 2

8 นางปยินชุ ศรีสวสัดิเ์ลก็

ชื่อเรื่อง: การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก: อ.ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง
ผลงานตพีมิพ์: ปิยนุช ศรีสวัสดิ์เล็ก, นนทสรวง กลีบผึ้ง. การศึกษาพฤติกรรม           
การใช้สื่อ ระดับความรู้ความเข้าใจสื่อ และระดับการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองนักเรียน
ระดับประถมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร. วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวน
ดุสิต มหาวิทยาลัยสวนดุสิต. ปีท่ี 16, ฉบับท่ี 3, กันยายน-ธันวาคม 2563
ระดับการตีพิมพ์ : ระดับชาติ ภาษาที่ใช้ในการตีพิมพ์ : ภาษาไทย
ฐานข้อมูล : TCI 2

ผลงานวทิยานพินธ์ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2562 (ต่อ)
หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)
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หลักสตูรจติวทิยาเดก็ วัยรุ่น และครอบครวั

ที่ ชื่อ-สกลุ นักศึกษา วิทยานพินธ์

1 น.ส.จนูยัดี ่หมุดแหละ๊

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเล้ียงดู และความสามารถในการฟื้นคืนกลับ                 
ท่ีส่งผลต่อภาวะเสี่ยงต่อโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของวัยรุ่น                  
ในพ้ืนท่ีความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั : อ.นพ.สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข
ผลงานตพีมิพ์ : สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, จูนัยดี่ หมุดแหล๊ะ, พัชรินทร์ เสรี, บัญญัติ ยงย่วน.
ปัจจัยส่วนบุคคล รูปแบบการเล้ียงดู และความสามารถในการฟื้นคืนกลับท่ีส่งผลต่อภาวะ
เสี่ยงต่อโรคความผิดปกติทางจิตใจภายหลังภยันตรายของวัยรุ่นในพ้ืนท่ีความไม่สงบใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้. วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาล
พระปกเกล้า ปีท่ี 27, ฉบับท่ี 3, กรกฎาคม-กันยายน 2563, หน้า 214-222.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย ฐานขอ้มลู : TCI 1

2 น.ส.สริดา ศุภสุทธเิวช

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดนิทานส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอกเห็นใจ ส าหรับเด็กปฐมวัย
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั : ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี ผลงานตพีิมพ:์ สริดา ศุภสุทธิเวช,         
พัชรินทร์ เสรี, ปนัดดา ธนเศรษฐกร. การพัฒนาชุดนิทานส่งเสริมพฤติกรรมการเห็นอก
เห็นใจส าหรับเด็กปฐมวัย.วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.     
ปีท่ี 21,ฉบับท่ี 1, มกราคม-มิถุนายน 2563. ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ 
ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย ฐานขอ้มลู : TCI 2

3 น.ส.จดิาภา ภาณุมาภรณ์

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมของผู้สังเกตการณ์ในการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ และปัจจัยท่ี
เก่ียวข้อง
อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั: ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผลงานตพีมิพ์: Jidapa Panumaporn, Sirichai Hongsanguansri, Wanlop
Atsariyasing, 
Komsan Kiatrungrit. Bystanders behaviours and associated factors in 
cyberbullying. General Psychiatry. 2020, 33, e100187.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับนานาชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีมิพ์ : ภาษาอังกฤษ 
ฐานขอ้มลู : SCOPUS

4 น.ส.อญัมณ ีหล้าหนกั

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครู กับพฤติกรรมการ   
กล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์ อาจารยท์ีป่รึกษาหลกั: ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์
ผลงานตพีมิพ์ : อัญมณี หล้าหนัก, คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์, ศิริไชย หงษ์สงวนศรี, 
วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์. ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับพ่อแม่ เพื่อนและครูกับ
พฤติกรรมการกล่ันแกล้งบนโลกไซเบอร์. วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย.        
ปีท่ี 56, ฉบับท่ี 3, กรกฎาคม-กันยายน 2563.
ระดับการตพีิมพ ์: ระดับชาติ ภาษาทีใ่ชใ้นการตพีิมพ ์: ภาษาไทย ฐานขอ้มลู : TCI 2

5 น.ส.ภาวณิ ีผิวงาม

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะทางจิตวิทยาเชิงบวก (The PERMA Profiler) 
ของผู้ปกครองและวัยรุ่น อาจารยท์ีป่รกึษาหลกั: รศ.นพ. ศิริไชย หงส์สงวนศรี
เสนอผลงานวชิาการ: The Correlation between "The PERMA Profiler" 
Characteristics of Adolescents and Their Parents. งานประชุมเชิงวิชาการ
ผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 4 (GRADSPUCON2019) 
"Transforming Innovative Business to the Future". 08 ธ.ค. 2562                
ณ อาคาร 40 ปี ศรีปทุม (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร
(THAILAND. : ระดับชาติ : Oral Presentation )

ผลงานวทิยานพินธ์ของผูส้ าเรจ็การศกึษา ปีการศกึษา 2562 (ต่อ)
หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
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คลินิกเดก็และวยัรุน่

มีหน้าที่หลักในการสร้างองค์ความรู้ บริการ
วิชาการ และให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มี
ปัญหาตั้งแต่เริ่มแรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพ่ือให้เด็ก เยาวชน
ได้รับการดูแลและแกไ้ขได้อย่างทันทว่งทแีละถูกต้อง ซึ่งจะ
ช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลให้เด็กเติบโตเป็น
พลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

ในปัจจุบันคลินิก เด็กและวัยรุ่ นมีทีมสหวิชาชีพ ได้แก่           
กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จ านวน 1 คน
นักพัฒนาการเด็ก 1 คน นักกิจกรรมบ าบัด 1 คน นักจิตวิทยา 
(คลินิก) 2 คน นักจิตวิทยา (พัฒนาการ ) 1 คน พยาบาลวิชาชีพ            
1 คน และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน รวมทั้งสิ้น 9 คน และมี
อาจารย์ที่มีความช านาญในด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ ด้านเทคนิค               
การสร้างวินัยเชิงบวก และด้านกิจกรรมบ าบัด รวมทั้งสิ้น 3 คน               
มาให้บริการคลินิก

คลินิกเด็กและวัยรุ่นเปิดให้บริการในเวลาราชการในวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ( เวลา 8.30-16.30 น . ) และนอกเวลาราชในวันเสาร์              
(เวลา 8.30-16.30 น.) โดยให้บริการ ตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และ
ส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหาตั้งแต่ เริ่มแรกจนถึงวัยรุ่น 
ประกอบไปด้วย 

• คลินิกพัฒนาการเด็ก (6 เดือน-6 ป)ี 
• คลินิกวัยเรียน (6-12 ป)ี 
• คลินิกวัยทีน (12 ปีข้ึนไป) 
• คลินิกเลี้ยงลูกเชิงบวก (ส าหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง) 

และในเดือนกันยายน ปี 2563 ได้เพ่ิมบริการใหม่ คือ คอร์สบริการ
จากนักจิตวิทยา

ในช่วงสถานการณ์ COVID -19
ได้เพ่ิมช่องทางการใหบ้ริการปรึกษา
ออนไลน์ใหก้บัผู้รับบริการ 

งานบรกิาร
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การพัฒนาในอนาคต
• เพ่ิมแพทย์ทางเลือกในการใหบ้ริการ
• เพ่ิมบริการแบบกลุม่ส าหรับเด็กทีเ่ตรียมความพร้อมเข้าโรงเรียนและกลุ่มผู้ปกครอง

ผลการด าเนนิงาน

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63
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สื่อปฏิทินสอนพ่อแม่

ฉบับความสุข ฉบับการละเลน่

งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้ศึกษาปัญหาที่พบจากการให้บริการ การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่ม
ผู้ปกครอง และการศึกษางานวิจัยการใช้เทคนิค DIR / Floortime ในการสร้างองค์ความรู้ จนได้ออกมาเป็น
หลักสูตรอบรมหลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม และหนังสือ ปฏิทิน

ซ่ึงได้จัดอบรมมาแล้วเป็นระยะเวลา 6 ปี และต้องการขยายผลการด าเนินงานไปสู่โรงพยาบาลชุมชนเพ่ือให้
เด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที จึงได้เขียนงานวิจัย โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษา
ผ ล ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม พั ฒ น า ก า ร เ ด็ ก อ อ ทิ ส ติ ก ด้ ว ย โ ป ร แ ก ร ม ไ ท ย  (THAI Model, Thai Home                             
based Autism Intervention Model)

มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาผลของโปรแกรมที่สามารถน าไปใช้ในบริบทชุมชนของประเทศไทย โดยได้รับทุน
สนับสนุนจากสถาบันฯ วิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) จ านวน 1,625,992.00 บาท 

การสรา้งองคค์วามรู้

51



โครงการฝกึอบรมการทดสอบพัฒนาการเดก็ปฐมวยัอยา่งคดักรอง 
(Denver II)

วัตถปุระสงค์

เพ่ือให้แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และบุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าแบบทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยไปใช้ได้จริง ซึ่งการอบรมดังกล่าวจัดข้ึนทุกปี

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

งานบรกิารวิชาการ
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โครงการอบรม หลักสตูรการสง่เสรมิเดก็พัฒนาการลา่ชา้ เด็กพเิศษ 
อย่างเปน็องคร์วม  ( Home-based Intervention Program for kids )

ได้ด าเนินการเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้ป็นปีที ่6 (เริ่มตั้งแต ่ปี 2558 ) โดยมหีลกัสตูรอบรม

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

จากการอบรมทีผ่่านมา พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลประจ าจังหวัด หรือ โรงพยาบาล
ขนาดใหญ่ งานคลินิกได้วางแผนเตรียมหลกัสูตรอบรมออนไลนเ์พ่ือใหบ้คุลากรของโรงพยาบาลชุมชนเขา้ถงึ
หลักสูตรได้ง่ายข้ึน

งานบรกิารวิชาการ
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การพัฒนาในอนาคต
เนื่องจากมีนักศึกษาและผู้ฝึกปฏิบัติงานด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยา มาฝึกปฏิบัติงานที่คลินิกเด็ก

และวัยรุ่นอย่างต่อเนื่อง ทางคลินิกได้ด าเนินการจัดหาและปรับปรุงห้องเพื่อเป็นที่พักส าหรับผู้ฝึกปฏิบัติงาน

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

งานบรกิารวิชาการ : สู่สงัคม

ฐานขอ้มลูส าหรับท า วิจัย
ปริญญาเอก

• สาขาวิชากายภาพบ าบัด (หลักสูตรนานาชาติ)
คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาโท
• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการมนุษย)์
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บริการวิชาการ : MU Friend

ข้อมูล 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

โครงการ กิจกรรม

ระบบการดูแลนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหดิล

• โครงการพัฒนาดูแลสุขภาวะทางใจของนกัศึกษา มหาวิทยาลัยมหดิล
• โครงการพัฒนา Soft skills ด้านการใหค้ าปรึกษาส าหรับอาจารย์ทีป่รึกษา

และอาจารย์ผู้สอน 12 คณะ
• คณะสัตวแพทยศาสตร์

- การอบรมส าหรับอาจารย์และเจ้าหนา้ที ่เรื่องการดูแลนักศึกษา
- การอบรมนกัศึกษากอ่นฝึกงาน
- การประชุมดูแลนกัศึกษาทีม่ปีญัหาการปรบัตัว เดือนละครั้ง

• คณะเทคนิคการแพทย์
- การประชุมดูแลนกัศึกษาทีม่ปีญัหาการปรบัตัวทกุสองเดือน

คลินิกวัยทีน
ส าหรับ นักศกึษามหาวิทยาลยัมหดิล
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บริการวิชาการ: NGOs 

หนว่ยงาน โครงการ / กิจกรรม

ราชวทิยาลยักมุารแพทย์
แห่งประเทศไทยอบรมแพทย์

โครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ล่าช้า เด็กพิเศษตามแนวทาง 
DIR/Floortime ให้กับ แพทย์ประจ าบ้าน  
ต่อยอดปี 2-3 สาขากุมารเวชศาสตร์
พัฒนาการและพฤติกรรม
ในวันที่ 17-18 กันยายน 2563  

สมาคมหหูนวกแหง่ประเทศไทย โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก            
และเยาวชน ที่มีพ่อแม่เปน็คนหหูนวก
4 ภูมิภาค  (Child of Deaf Adults, 
CODA)

ภาควชิาจติวทิยา 
คณะสังคมศาสตร ์
มหาวทิยาลยัเกษตรศาตร์

ศึกษาดูงานการส่งเสริมพัฒนาการเด็กลา่ช้า            
เด็กพิเศษตามแนวทาง DIR/Floortime
ให้กับนิสิต ชั้นปี 3 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 

หนว่ยงาน โครงการ / กิจกรรม

สมาคมหหูนวกแหง่ประเทศไทย โครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กและเยาวชนทีม่ีพ่อแมเ่ปน็คนหหูนวก             
4 ภูมิภาค (Child of Deaf Adults , CODA)

มูลนธิเิดก็ สัมมนาเชิงปฏบิตัิการ “ นววิถีแห่งการพัฒนามลูนิธเิด็กภายใต้ภาวะ
โลกผันผวน ” วันที่ 6 มีนาคม 2563

คลินิกวัยทีน

ส าหรับ นักศกึษามหาวิทยาลยัมหดิล

บริการวิชาการ : ภาครฐั
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เดือนมีนาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยคืนเงินให้กับผู้ปกครอง
ที่ประสงค์ให้เด็กหยุดเรียน ก่อนการปิดภาค
เรียนที่ 2/2562 เนื่องจากการแพร่ระบาดของ 
COVID-19 

เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2563
สถานศึกษาและโรงเรียนในประเทศไทย ปิดท าการ

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2563
กิจกรรมสนทนา (ประสา) ครอบครัว 
ผ่านทางออนไลน์ ด้วย Application Zoom 
ทุกวันอังคาร เวลา 13.30-14.30 น.

เดือนพฤษภาคม 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เผยแพร่กิจกรรม
โครงการผังรายการทักษะเด็กปฐมวัย
ห่างไกล COVID ผ่าน Application Line 
กลุ่ม CF Happy Family

เดือนมิถุนายน 2563
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดให้บริการแบบมี
เงื่อนไขในโครงการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
ต้นแบบ New Normal และตรวจโรคติดเช้ือ 
COVID-19 ทางน้ าลายจ านวน 2 ครั้ง 

สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ Covid - 19
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนาหรือ COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
มีการจัดกิจกรรมเสวนาเรื่อง“ไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม่ 2019 และฝุ่นพิษ PM2.5” เป็นกิจกรรมให้
ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับไวรัสโค โรนา 
กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่  

จากการจัดกิจกรรมสนทนา (ประสา) ครอบครัว 
พบว่าผู้ปกครองประสบปัญหาการดูแลเด็กขณะอยู่ที่บ้าน 
บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจึงได้ออกแบบผังกิจกรรม 
ภายใต้ โครงการผังรายการทักษะเด็กปฐมวัย ห่างไกล
COVID เพ่ือเป็นฐานข้อมูลกิจกรรมให้ครอบครัวสามารถ
สร้างเวลาคุณภาพร่วมกันระหว่างการปิดภาคเรียน และมีการ
ส ารวจความต้องการของผู้ปกครองในการจัดบริการเดือน
มิถุนายน 2563 พบว่า  ร้อยละ 45  ผู้ปกครองไม่สามารถ
ดูแลบุตรหลานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เหตุเพราะ
เริ่มกลับไปท างานและไม่มีผู้เลี้ยงดูหลัก จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเปิดด าเนินการ โครงการศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย New normal โดยมีครอบครัวตอบรับ
ให้เด็กเข้ารับบริการในเดือนมิถุนายน 2563 จ านวน 22 
ครอบครัว

ในช่วงกลางเดือนมีนาคม 2563 ครม. มีมติอนุมัติมาตรการป้องกันการระบาดโดยปิดสถานบันเทิง
โรงภาพยนต์ สถานศึกษา และพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดในกรุงเทพ และปริมณฑล เป็นเวลา 14 วัน และอีก
หลายจังหวัดต้องปฏิบัติเช่นเดียวกันในเวลาต่อมา ส่งผลให้มีนโยบายให้ท างานที่บ้าน และการปิดสถานที่ท างาน 
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องหยุดให้การดูแล
เด็กๆ ตามนโยบายของรัฐเช่นเดียวกัน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จึงมีการจัดกิจกรรมสนทนา (ประสา) ครอบครัว 
ผ่านทางออนไลน์ ด้วย Application Zoom ทุกวันอังคาร เวลา 13.30-14.30 น.โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพบปะ
พูดคุย สื่อสารกับผู้ปกครองต่อเนื่อง ในระหว่างการขยายเวลาการปิดภาคเรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
แจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาด การเฝ้าระวัง และการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการแพร่
ระบาดของ COVID-19

การสือ่สารและประชมุผูป้กครองของศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั 
ในชว่งสถานการณ ์COVID-19
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การสือ่สารและประชมุผูป้กครองของศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั 
ในชว่งสถานการณ ์COVID-19 (ต่อ)
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การสือ่สารและประชมุผูป้กครองของศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยั 
ในชว่งสถานการณ ์COVID-19 (ต่อ)
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการรักษาสภาพ 
ส าหรับผู้ปกครองที่ประสงค์ให้เด็กหยุดเรียนในช่วงการแพร่ระบาด
ของ COVID-19

ผู้ปกครองโครงการปฐมวัยสาธิต (เตาะแตะ) ที่ประสงค์ให้เด็ก
หยุดเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 จะไม่มีค่าใช้จ่ายใน
การรักษาสภาพรายเดือน (4,550 บาท)

ผู้ปกครองโครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
(อนุบาล) ที่ประสงค์ให้เด็กหยุดเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 ค่าเทอมและค่าธรรมเนียมที่ช าระมาแล้ว จะเป็นค่าเทอมและ
ค่าธรรมเนียมในภาคเรียนที่ 2 แทน

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ขอความร่วมมอืใหเ้ด็กหยุดเรียน 14 วัน เมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
• มีคนในครอบครัวเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 เช่น เดินทางกลบัจากต่างประเทศ มีภาวะเจ็บปว่ย 
• มีบุคคลในครอบครัวถกูตามตัวจากแอปพลิเคชั่นไทยชนะ

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จะท าการคืนเงินให้ผูป้กครอง จ านวน 3,500บาท ในกรณีเด็กหยุดเรียน 14 วัน
เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ตระหนักถึงความส าคัญเรื่องสุขภาวะของเด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและบุคลากร 
และความรุนแรงของไวรัสโคโรนา ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ จึงมีประกาศศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ลงวันที่ 2 มีนาคม 
2563 ผู้ปกครองสามารถให้บุตรหลานหยุดเรียนตามความสมัครใจได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 มีนาคม 2563 โดยทาง
สถาบันฯ จะด าเนินการคืนเงินค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้กับผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รายละ 3,500 บาท

การคนืเงนิใหผู้ป้กครองศนูยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั ในสถานการณ์
การแพรร่ะบาด COVID-19
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโค โรนาหรือ 
COVID-19 ก่อให้เกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ มีผลท าให้ศูนย์เด็กเล็กและ
โรงเรียนขยายเวลาการปิดภาคเรียนออกไป เด็กและครอบครัวต้องใช้
เวลาส่วนใหญ่อยู่ท่ีบ้าน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จึงจัดท าโครงการผัง
รายการทักษะเด็กปฐมวัย ห่างไกล COVID เผยแพร่กิจกรรมผ่าน
Application Line กลุ่ม CF Happy Family ซ่ึงเป็นช่องทางการ
ส่ือสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกับผู้ปกครอง แนะน าการจัด
กิจกรรมการเล่นรู้ที่ออกแบบบนฐานพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
ที่สอดคล้องกับตารางชีวิตประจ าวันของเด็กปฐมวัยที่ โรงเรียน  
ช่วยวางแผนการดูแลและเล่นกับเด็กให้กับผู้ปกครองล่วงหน้า 
เด็กสามารถพัฒนาศักยภาพตามวัยผ่านกิจกรรมคุณภาพที่ออกแบบ
โดยคุณครูปฐมวัย มีช่วงเวลาคุณภาพ ให้ผู้ปกครองได้ลงมือท า
กิจกรรมสร้างสรรค์ร่วมกับบุตรหลาน ครอบคลุมกับพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย ทั้งด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ กล้ามเนื้อมัดเล็ก พัฒนาการ
ทางด้านภาษา พัฒนาการทางด้านอารมณ์ พัฒนาการด้านสังคม  
และพัฒนาการด้านสติปัญญากระบวนการรู้คิด กิจกรรมมีการแบ่ง
รูปแบบกิจกรรมเป็น 3 กลุ่มย่อยดังน้ี

- Activity & Play (เล่นเปลี่ยนโลก) : เป็นการ
รวบรวมและออกแบบกิจกรรมการ เล่นรู้                  
ที่สอดคล้องกับพัฒนาการตามวัย สามารถ
สนุกได้กับธรรมชาติหรือสิ่งของรอบตัวภายใน
บ้าน ท าให้ข้อจ ากัดของการอยู่บ้านในภาวะ
ฉุกเฉิน ไม่เป็นเรือ่งจ ากดัในการหาเรื่องเล่นสนุก
ของเด็ก ส่งเสริมให้ผู้ปกครองสร้างเวลาแห่ง
คุณภาพร่วมกับเด็กในภาวะวิกฤต

- กิจกรรม Brain Gyms / Movement & Exercise/ 
Music (ร้อง เล่น เต้น): มีการออกแบบกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย พัฒนาทักษะทางภาษา ความจ า 
และกระบวนการรู้คิด ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวบนฐาน
พัฒนาการทางสมอง พัฒนาทักษะการฟัง ผ่านกิจกรรม
ดนตรีที่คัดสรรส าหรับเด็กปฐมวัยโดยเฉพาะ

- กิจกรรม Nutrition & Cooking ( กินเปน็ 
อยู่เป็น) : เป็นการพัฒนารูปแบบการให้ความรู้
ด้านโภชนาการส าหรับเด็กปฐมวัย วิธีการปรุง 
การค านวณปริมาณ ความหลากหลาย และ
คุณภาพทางโภชนาการที่ครบถ้วนตามวัย 
โดยผู้ปกครองและเด็กสามารถลงมือปฏิบัติ
ได้จริง

โครงการผงัรายการทกัษะเดก็ปฐมวยั ห่างไกล Covid
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ศูน ย์ พัฒนา เด็กปฐมวัยจึ งมีความ
จ าเป็นต้องเปิดให้บริการแบบมีเงื่อนไข ในเดือน
มิถุนายน 2563 โดยมีเด็กเข้ารับบริการ จ านวน 
22 คน ออกแบบพ้ืนที่อาคารปัญญาวัฒนา เป็น
ห้องเรียน New Normal จ านวน 5 ห้องเรียน
โดยแต่ละห้อง (Bubble) มีเด็ก 5-8 คน

การเตรียมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
1) จัดให้บุคลากรทุกคน ได้รับการอบรมความรู้ 
และการปฏิบัติ การปองกันการติดเช้ือ COVID-19
2) บุคลากรมีชุดเฉพาะกิจขณะปฏิบัติงาน และต้อง
ท าการเปลี่ยนชุดก่อนเข้างานและเลิกงาน 

สถ าบั น แห่ ง ช าติ เ พ่ื อก า ร พัฒนา เด็ก แล ะ
ครอบครัว ท าเอกสารแจ้งเปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือจัดท าต้นแบบรูปแบบบริการ
NewNormal เ พ่ื อ ข ย า ย ผ ล รู ป แ บ บ บ ริ ก า ร นี้             
ต่อสาธารณะต่อไป โดยได้รับการตรวจเย่ียมพ้ืนที่          
จากรองผู้ว่ าราชการจังหวัด และทีมสาธารณสุข            
จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563

การเตรียมบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย
1) จัดให้บุคลากรทุกคนได้รับการอบรมความรู้ และการปฏิบัติปองกันการติดเช้ือ COVID-19
2) บุคลากรมีชุดเฉพาะกิจขณะปฏิบัติงาน และต้องท าการเปลี่ยนชุดก่อนเข้างานและเลิกงาน 

การเตรียมพื้นที่ ส าหรับเด็กปฐมวัย
1) ก าหนด จุด Red Zone จุดส่งเด็ก ที่ถือเป็นเขตสิ้นสุดการเข้ามาของบุคคลภายนอก/ผู้ปกครอง
2) ท า QR Code ส าหรับการรับ-ส่งเด็ก การคัดกรองสุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ

รายวันของเด็ก
3) ออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลาง ให้เป็นพ้ืนที่ Clean Zone 
4) ติดตั้งระบบการฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนด้วย UVC 

แผน New Normal การดแูลเดก็ศนูยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั 
ในเดอืนมถินุายน และการเตรยีมโครงการสถานพฒันาเด็กปฐมวยั
ต้นแบบ New Normal
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ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ 
COVID-19 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มีการจัดกิจกรรมสนทนา 
(ประสา) ครอบครัว เพ่ือเป็นการพบปะพูดคุย สื่อสารกับ
ผู้ปกครองในระหว่างการขยายเวลาการปิดภาคเรียนด้วย
Application Zoom ทุกสัปดาห์ จากการส ารวจความต้องการ
ของผู้ปกครองในการจัดบริการเดือนมิถุนายน 2563 พบว่า
ร้อยละ 45 ผู้ปกครองไม่สามารถดูแลบุตรหลานได้ เพราะเริ่ม
กลับไปท างานและไม่มีผู้เลี้ยงดูหลัก จึงเป็นเหตุจ าเป็นที่ศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัยต้องเปิดด าเนินการ ภายใต้รูปแบบการบริการ
แบบ New Normal 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีการปรับตัว ปรับสถานที่ ปรับ
อุปกรณ์ การเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-19 ออกแบบพ้ืนที่อาคารปัญญา
วัฒนา เป็นห้องเรียน New Normal จ านวน 5 ห้องเรียน โดยมี
เด็กเข้ารับบริการ จ านวน 22 คน อายุตั้งแต่ 1 ปี 6 เดือนถึง      
6 ปี มีการพัฒนาระบบการรับ-ส่งเด็ก ออนไลน์ ส าหรับคัดกรอง
สุขภาพและคัดกรองความเสี่ยงของครอบครัวเด็กจากการสัมผัส
เชื้อ Covid-19 รายวัน โดยมีรูปแบบการปฏิบัติงานและการดูแล
เด็กของบุคลากรศูน ย์ พัฒนา เด็กปฐมวัย  ตาม ข้ันตอน          
New Normal อย่างเคร่งครัด

สถาบันแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับ ศูนย์ สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าการตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลาย กับเด็กและบุคลากร
ที่ดูแลเด็กในโครงการ จ านวน 2 ครั้ง ครั้งแรกใน วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลังจากที่เปิดด าเนินการ เป็นเวลา 
1 สัปดาห์และครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 หลังจากท าการตรวจครั้งแรก เป็นเวลา 14 วัน ผลการ
ตรวจน้ าลายของเด็ก และบุคลากรที่ดูแลเด็กทั้งหมด (ครู พี่เลี้ยง แม่บ้านและแม่ครัว) ทั้ง 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ 
COVID-19 และมีการขยายผลผ่านเวทีอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย          
New normal ”  ในวันที่ 25 –30 มิถุนายน 2563 จ านวน 5 รอบ มีผู้เข้าเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด 
จ านวน 2,423 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจากจังหวัดนครปฐมรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง      
จ านวน 49 หน่วยงาน

สถานพฒันาเด็กปฐมวยัตน้แบบ New Normal
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สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวได้ด าเนินการโครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
New normal เพ่ือพัฒนารูปแบบการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้มาตรการการป้องกันการ
ระบาดของไวรัส COVID-19 ในช่วงวันที่ 8 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2563  และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ใช้รูปแบบ
การดูแลเด็ก New Normal ส าหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 มีการตรวจ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลายให้กับเด็กและบุคลากรที่ดูแลเด็ก จ านวน 3 ครั้ง

การตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลายเป็นการ
ด าเนินงานของสถาบันฯร่วมกับ ศูนย์สุขภาพแนวหน้ารามาธิบดี 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าการตรวจโรค     
ติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลายกบัเด็กและบคุลากรทีดู่แลเด็กใน
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New normal ครั้งแรกใน 
วันที่ 15 มิถุนายน 2563 หลังจากที่เปิดด าเนินการเป็นเวลา 
1 สัปดาห์และครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 หลังจากท า
การตรวจครั้งแรก เป็นเวลา 14 วัน ผลการตรวจน้ าลายของ
เด็ก และบุคลากรที่ดูแลเด็กทั้งหมด (ครู พ่ีเลี้ยง แม่บ้าน            
และแม่ครัว) ทั้ง 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อ COVID-19

หลังจากเปิดเรียนรูปแบบ New Normal ภาคเรียนที่ 
1 ปีการศึกษา 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้ท าการตรวจ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลายอีกครั้ง ในวันที่  25 
สิงหาคม 2563 ให้กับเด็กและบุคลากรที่ดูแลเด็ก จ านวน 249 
คน ผลการตรวจปกติ ไม่พบเชื้อ COVID-19 ศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย จึงสามารถผ่อนปรนมาตรการการดูแลเด็ก
รูปแบบ New Normal ให้สอดคล้องกับสถานการณ์             
การแพร่ระบาดที่มีความเสี่ยงในระดับต่ าได้อย่างเหมาะสม
ตั้งแต่เดือนกันยายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา

การตรวจโรคติดเชื้อ COVID-19 ทางน้ าลาย
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สถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ถอดบทเรียนและขยายผลการให้ความรู้รูปแบบการดูแล
เด็กและการจัดสภาพแวดล้อม ภายใต้โครงการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal ผ่านเวทีอบรม
แลกเปลีย่นเรียนรู้ “ต้นแบบ ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New normal”  ในวันที่ 25 –30 มิถุนายน 2563  จ านวน 
5 รอบ มีผู้ เ ข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมด จ านวน 2,423 คน มีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจาก                
จังหวัดนครปฐมรวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 49 หน่วยงาน

การอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู ้“ต้นแบบ ศูนย์พฒันาเด็กปฐมวยั 
New normal ”  วันที่  25-30 มิถุนายน 2563
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือ COVID-19 ส่งผลให้มีนโยบายให้ท างานที่บ้าน 
และการปิดสถานที่ท างาน สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยหรือศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ พ่อแม่จะต้อง
ท างานที่บ้านและอยู่บ้านมากข้ึน ได้ใช้เวลาดูแลลูกมากข้ึน อย่างไรก็ตามพบว่าพ่อแม่หลายครอบครัว              
ขาดทักษะท่ีจะเล่นและส่งเสริมพัฒนาการลูก 

สถาบันฯ จึงสร้างรูปแบบและพัฒนาห้องเรียนปฐมวัยออนไลน์ ที่มุ่งเน้นการสอนพ่อแม่ให้เล่นกับ
ลูกเป็นช่วยพัฒนาทักษะในการดูแลและเล่นกับเด็กเพื่อส่งเสริมพัฒนาการตามวัย น าเสนอคลิปวิดีโอที่สอน
ให้พ่อแม่ท าของเล่นง่ายๆ และประยุกต์เล่นกับลูกได้ เองที่บ้าน เปิดให้บริการห้องเรียนออนไลน์                   
“เล่นกับลูก เล่นกับหลาน สร้างสมอง สามพันวัน” ตั้งแต่เดือน เมษายน 2563 และเป็นการเผยแพร่ให้ 
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ รวมทั้งชุมชน ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลเด็กอื่นๆ สามารถน าไปใช้ได้โดย            
ไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านระบบ social media

บทเรยีนออนไลน์ “เล่นกบัลูกเลน่กบัหลาน สร้างสมอง สามพันวนั”
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
เปิดด าเนินการมาตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2542 ถึงปัจจุบัน ประกอบด้วย

- โครงการปฐมวัยสาธิต ให้บริการเด็กอายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 3 ปี  
- โครงการอนุบาลสาธิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ เปิดให้บริการส าหรับเด็กอายุ 3 ปี – 6 ปี 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ 
กระบวนการรู้คิดของเด็กในระดับปฐมวัย และขับเคลื่อนภารกิจสร้างต้นแบบการพัฒนาเด็กปฐมวัย ในศตวรรษ
ที่ 21 ผ่านกิจกรรมสร้างเสริมกระบวนการรู้คิด และกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์  ศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัยยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานและพัฒนาระบบการดูแลเด็กกลุ่มเปราะบาง และกลุ่มเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
เพ่ือสร้างเครือข่าย องค์ความรู้และรูปแบบการดูแลเด็กให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจัดรูปแบบการส่งเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการปฐมวัยสาธิต 
จากแนวคิดกิจกรรมอายตนะ 6 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ออกแบบบนพ้ืนฐานพัฒนาการและการท างานของสมอง 
(Brain-based Learning) เป็นการเรียนรู้ผ่านประสาทรับรู้ทั้ง 6 ของเด็ก ได้แก่ ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ 
ผ่านการเล่นรู้แบบต่างๆ เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการน าเล่นอย่างมีประสิทธิภาพจากคุณครูปฐมวัย เพ่ือส่งเสริม
ประสบการณ์การรับรู้ของเด็กในช่วงที่สมองสามารถได้รับการพัฒนาอย่างสูงสุด

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ประยุกต์ใช้กิจกรรมทักษะนิสัยแห่งปัญญา ของ ดร .โดโรธี ริช มาใช้ในการจัด
กิจกรรมส่งเสริมประสบการณ์และการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 
เพ่ือสร้างทักษะให้เด็กเจริญเติบโตข้ึนมาอย่างมีประสิทธิภาพและมีศักยภาพ

ด้านความมั่นใจในความสามารถของตน (Confidence) 
ด้านแรงจูงใจ (Motivation)
ด้านความพยายามทุ่มเท (Effort)
ด้านความรับผดิชอบ (Responsibility)
ด้านความพร้อมในการลงมอืกระท า (Initiative)
ด้านความพากเพียรอุตสาหะ (Perseverance)
ด้านความใส่ใจ เอื้ออาทรผู้อืน่ (Caring)
ด้านความสามารถในการท างานร่วมกนัเปน็ทีม (Team work)
ด้านสามัญส านึก (Common sense)
ด้านการแกไ้ขปญัหาอย่างสร้างสรรค์ (Problem solving)
ด้านการมจีุดมุ่งหมายในการท างาน (Focus)

ศูนย์พฒันาเดก็ปฐมวยั สถาบันแหง่ชาติเพือ่การพฒันาเดก็
และครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล 
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เด็กจะได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมและเทคนิควิธีการที่ครูออกแบบบนพ้ืนฐานสหวิทยาการทั้ง 5 ได้แก่ 
พัฒนาการมนุษย์ พัฒนาการสมอง Neo-Humanis tจิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology) และ
ทฤษฎีการเรียนรู้ (Learning by Doing & Feeling) ผ่านกิจกรรมในกระบวนการ 
PA children PLearn

* ถอดความหมาย 10 ค าดีดี โดยคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

Playful Learning

Adults Interaction

Peers Interaction

Learning Everywhere

ศูนย์พฒันาเดก็ปฐมวยั สถาบันฯแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเดก็
และครอบครวั มหาวทิยาลยัมหดิล 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สอดแทรกกระบวนการเรียนการ
สอนแบบ “ สอนใจ ผ่านกาย สร้างสรรค์ได้ด้วยมือครู ”
เป็นรูปแบบการส่งเสริมประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยพัฒนาการจัดประสบการณ์การเรียนการสอนในเรื่อง
ของจิตใจ โดยใช้คุณสมบัติทางจิตใจ 10 ประการ ตาม
แนวทางของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการ
เลี้ยงดูพระราชโอรสและพระราชธิดา (อ้างอิง 10 ค าดีดี
จากห้องแห่งแรงบันดาลใจ ต้นแบบคิดดี ท าดีจากราชสกุล
มหิดล “หอแห่งแรงบันดาลใจ” อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย) เป็นพ้ืนฐานสู่การพัฒนาตนเองในการอยู่โดย
ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข
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หลักสตูรการศกึษาปฐมวยั พุทธศกัราช 2560

หน่วย
แกนกลาง

ทักษะในศตวรรษที่ 21

อายตนะ Mega 
skills

คุณสมบัติ
ทางใจ

PA Children Plean

Creative & 
Innovation 
Critical Thinking 
& Problem 
Solving
Communication
Collaboration

Child 
Space

สอนใจผ่านกาย 
สร้างสรรค์ได้ด้วยมือครู

หลักสตูรการศึกษาปฐมวยั 
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โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพ จัดกิจกรรม
ดุริยบันเทิง ทัศนศึกษา ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เพ่ือสร้าง
เสริมประสบการณ์ ให้เด็กได้เห็นและทดลองสัมผัสกับเครื่อง
ดนตรีประเภทต่างๆ

นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เปิดประสบการ์การเรียนรู้ที่ปฐมออร์แกนิค วิลเลจ เพ่ือพัฒนากระบวนการ
รู้คิดผ่านประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนเกี่ยวกับธรรมชาติ และผลผลิตจากธรรมชาติของชุมชนใกล้ตัว
เรียนรู้วิถีภูมิปัญญาท้องถิ่น ในโครงการสามพรานโมเดล ต้นแบบการท าเกษตรอินทรีย์ 

กิจกรรมเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน “Child Space” 
ของศูนยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั ปีการศกึษา 2563
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โครงการอนุบาลสาธิตเพ่ือพัฒนาศักยภาพเรียนรู้
อ า ชีพแล ะวิ ธี ก า รปลูกผั ก  ที่ ส วนผักปลอดสารพิษ               
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์จริง จากการศึกษาแปลงผักของชาวสวน 
พร้อมทั้งรู้จักวิธีการปลูก การดูแล และการเลือกซื้อผัก
ส าหรับปรุงอาหาร เมนูสุดโปรด

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับผู้ปกครองอาสา เปิดประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันที่อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เด็กๆ ได้มีโอกาสรู้จักพันธุ์ไม้ที่สามารถน ามาท าสมุนไพร เรียนรู้สรรพคุณทาง
ยาของพันธุ์ไม้ต่างๆ เข้าใจภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพร ทั้งในเชิงการใช้ชีวิตประจ าวันและในเชิง
วิทยาศาสตร์ จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

กิจกรรมเรยีนรูน้อกหอ้งเรยีน “Child Space” 
ของศูนยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั ปีการศกึษา 2563 (ต่อ)
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ส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่ “สะเดิด สะดิ้ง ร าซิ่ง ศาลายา”

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ร่วมกับชมรมผู้ปกครองและครู จัดกิจกรรมสืบสานประเพณี
วัฒนธรรม วันลอยกระทง กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงการละเล่นไทย การร าวงย้อนยุค              
ร่วมทานอาหารและขนมไทย และลอยกระทงร่วมกัน

กิจกรรมส่งทา้ยปเีกา่ ต้อนรับปีใหม ่2563 มีกิจกรรมการแสดงของเด็กๆ การรับประทานอาหารและ
พบปะสังสรรค์ เพ่ือสร้างความสามัคคีและความผูกพันระหว่างเด็กๆ คณะครู และครอบครัว

กิจกรรมการมสีว่นรว่มของครอบครวัและสบืสานวฒันธรรมประเพณ ี
ปีการศกึษา 2563
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สถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว เป็นสถาบนัฯที่รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเด็ก
และครอบครัว เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ และมีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดให้บริการการดูแลเด็กปฐมวัย
ตั้งแต่อายุ 1 ปี 3 เดือน ถึง 6 ปี  พัฒนารูปแบบการจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กทัง้มวล น ารูปแบบ
การจัดประสบการณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย มาออกแบบห้องเรียนให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับกลุ่ม
เด็กพิเศษ เป็นห้องเรียนร่วมและห้องเรียนคู่ขนาน ให้ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เป็นพ้ืนที่เล่นรู้ร่วมกันระหว่างเด็ก
กลุ่มที่มีความต้องการพิเศษได้แก่ เด็กพัฒนาการบกพร่อง เด็กเจ็บป่วยเรื้อรัง และเด็กที่ถูกเลี้ยงดูไม่เหมาะสม 
หรือถูกทารุณกรรม (เด็กเปราะบาง) กับเด็กปกติ  โดยเด็กที่มีภาวะพิเศษทางพัฒนาการหรือทางร่างกาย 
จะได้รับโอกาสพัฒนาทักษะตามศักยภาพและได้รับประสบการณ์อยู่ร่วมกับเพ่ือนวัยเดียวกันในการเรียนร่วมใน
ห้องเรียนเด็กปกติ 

เด็กที่มีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมที่
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  ได้รับการดูแลและ
ท ากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการที่ เอื้อต่อ
ศักยภาพตามวัยอย่างเหมาะสม และเด็กปกติ
จ า กศู น ย์ พัฒน า เ ด็ ก ปฐมวั ย จ ะ ไ ด้ รั บ
ประสบการณ์ จากกลุ่มเพ่ือนที่มีต้นทุนชีวิต
และภาวะวิกฤตที่แตกต่างกัน  ในช่วงวัยแห่ง
โอกาสที่จะพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ความมั่นคง
ปลอดภัยทางจิตใจ การควบคุมตนเอง 
ความยืดหยุ่นทางความคิด ความเชื่อมั่นและ
ความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐาน
ชีวิตที่ส าคัญในอนาคต เป็นส่วนหนึ่งในการ
สร้ างสังคมที่ เคารพความแตกต่างและ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสมดุล ภายใต้
ความเอื้ออาทรและ การดูแลเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน 

การจดับรกิารการพฒันาเด็กปฐมวยัเพือ่เดก็ทัง้มวล
(Inclusive Child Care)
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การแผนภมูจิ านวนเดก็ที่ไดเ้ขา้เรยีนเทยีบกับแผนทีต่ัง้ไว ้3 ปี ย้อนหลงั
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ความพงึพอใจของผูป้กครองศนูยพ์ฒันาเดก็ปฐมวยั 
ปีการศกึษา 2563
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สถาบันฯ เน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัวเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ
ที่ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ท างานด้านเด็กและเยาวชน
จากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

การบริการวิชาการของสถาบันฯ ยังได้ด าเนินการตามกลยุทธ์การสร้างและพัฒนามาตรฐานการบริการ
วิชาการสู่สาธารณชน ทั้งระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับประเทศ โดยการจัดกิจกรรม จัดประชุม เสวนาทางวิชาการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ท างานด้านเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว สถาบันฯเป็นแหล่งบริการด้าน
วิชาการอันเกีย่วเนื่องกบัการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมีผลงานด้านบริการวชิาการสู่สังคมทีม่เีป้าหมาย
ให้หน่วยงาน องค์กรภายนอกได้น าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งด าเนินการในโครงการต่อเนื่องที่แล้วเสร็จในปี
2563 ดังต่อไปนี้ 

1. โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 11 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม
รวมทั้งสิ้น 952 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.50 คะแนน ต่อ 5 คะแนน

2. โครงการ 10 ทักษะความปลอดภยั ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง จัดกิจกรรมจ านวน 23 ครั้ง มีผู้เข้ารับ
การอบรมรวมทั้งสิ้น 421 คน และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.46 คะแนน ต่อ 5 คะแนน
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การขาย

ปีงบประมาณ บาท หมายเหตุ

2560 239,007.45 ในปี 63 มีผลก าไรดีขึ้น
เนื่องจากมีโครงการเพ่ิม
จ านวนมากขึ้น 

2561 154,151.64
2562 652,543.29
2563 1,253,332

การบรกิารวชิาการสูส่งัคม
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โครงการประกวดคลปิวดิโีอ ภายใตแ้นวคดิ 
“ออกแบบวิธกีาร ปกป้องขัน้สูงสดุให้กบัผูส้งูอายใุนบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชือ้ไวรสั”

เนื่องจากเมื่อปลาย ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 
2019 หรือ COVID-19 ซึ่งยังไม่มีวัคซีนส าหรับรักษา และผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อดังกล่าว ดังนั้น 
การแยกผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ออกจากลูกหลานคือสิ่งที่ส าคัญที่ต้องปฏิบัติ เพราะผู้สูงอายุมีโอกาสเสี่ยงติด
เชื้อและเสียชีวิตสูงมาก ดังนั้นทางสถาบันฯ จึงริเริ่มโครงการประกวดคลิปภายใต้แนวคิด “ออกแบบวิธีการ ปกป้อง
ขั้นสูงสุดให้กับผู้สูงอายุในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส” เพ่ือให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความปลอดภัยของ
ผู้สูงอายุ
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จัดการประกวดทั้งหมด 4 ครั้ง  มี เด็กและ เยาวชนส่งคลิปเ ข้าประกวดทั้งหมด 38 คลิป 
โดยคลิปวีดีโอที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ต่อไป 

ประกาศผลการประกวดคลปิวดีโีอ

ครั้งที่ 1
รางวัลชนะเลศิ จ านวน 1 รางวัลๆ 5,000 บาท
รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัลๆ 1,000 บาท

ครั้งที่ 2
รางวัลชนะเลศิ จ านวน 4 รางวัลๆ 5,000 บาท
รางวัลชมเชย จ านวน 2 รางวัลๆ 1,000 บาท

โครงการประกวดคลปิวดิโีอ ภายใตแ้นวคดิ 
“ออกแบบวิธกีาร ปกป้องขัน้สูงสดุให้กบัผูส้งูอายใุนบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชือ้ไวรสั”
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ครั้งที่ 3
รางวัลชนะเลศิ จ านวน 4 รางวัลๆ 5,000 บาท
รางวัลชมเชย   จ านวน 6 รางวัลๆ 1,000 บาท

ครั้งที่ 4
รางวัลชนะเลศิ จ านวน 4 รางวัลๆ 5,000 บาท
รางวัลชมเชย   จ านวน 10 รางวัลๆ 1,000 บาท

ประกาศผลการประกวดคลปิวดีโีอ

โครงการประกวดคลปิวดิโีอ ภายใตแ้นวคดิ 
“ออกแบบวิธกีาร ปกป้องขัน้สูงสดุให้กบัผูส้งูอายใุนบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชือ้ไวรสั”
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โครงการจดหมายขา่วสาระเพือ่การพฒันาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครวั ออนไลน์

โครงการจดหมายข่าวสาระเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว งานสื่ อสารองค์กร ด า เนินการ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย 2 เดือน ตลอดจนด าเนินการปรับปรุง
เนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์มากย่ิงข้ึน และจัดพิมพ์
ในรูปแบบสี่สีพร้อมทัง้เผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างความ
น่าสนใจให้กับผู้อ่าน 

ผู้ตอบแบบประเมนิทั้งหมด 50 คน เป็นเพศหญิง ร้อยละ 
80 (40) เพศชาย ร้อยละ 20 (10) ผู้ตอบอายุระหว่าง 20-29 ปี 
ร้อยละ 6 (3) อายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 68 (34) อายุระหว่าง 
40-49 ปี ร้อยละ 26 (13) อายุระหว่าง 50-59 ปี ร้อยละ 0 (0) 
อายุ 60 ปีข้ึนไป ร้อยละ 0 (0) ความ พึงพอใจในภาพรวม 
เกี่ยวกับ “จดหมายข่าวสาระเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว ออนไลน์”

การประเมนิแบบสอบถามความคดิเหน็

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
ความพึงพอใจภาพรวม 4.27 4.13 4.52
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สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านจดหมายข่าวสาระ
เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ออนไลน ์

Link ส าหรบัเขา้อา่นจดหมายขา่วทกุฉบบั
: http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/2012-03-06-03-55-21
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งานสื่อสารองค์กร ได้ด าเนินการเปิดช่อง YouTube ชื่อ NICFD Channel เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสถาบนัฯ และเพื่อให้สถาบนัฯ เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากข้ึนและเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงวัย 

- โดยช่อง NICFD Channel มีจ านวน Videos 427 รายการ
- โดยช่อง NICFD Channel มีจ านวน ผู้กดติดตาม จ านวน 302 คน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
Subscribed 15 22 265
Videos 32 68 327
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จ านวน Subscribed และ Videos ในชอ่ง YouTube 
“NICFD Channel ตั้งแต ่ธันวาคม 2561 - ปัจจบุนั

*** เปิดช่อง NICFD Channel ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน ***

ผลการด าเนนิงานชอ่ง YouTube ชื่อ NICFD Channel หลังจากเกดิการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส โคโรนา
สายพันธ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งท าให้เกดิการเรียนการสอน และการท ากจิกรรมในรูปแบบออนไลนม์ากข้ึน 
จึงส่งผลท าใหช้่อง YouTube “NICFD Channel” มียอดผู้ติดตามและวีดิโอกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันฯ ถูก
เผยแพร่มากข้ึน 

- โดยช่อง NICFD Channel ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน Videos ทั้งหมด 129 รายการ                   
แต่หลังจากมกีารแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน Videos ทั้งหมด 298 รายการ

- โดยช่อง NICFD Channel ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน ผู้กดติดตาม จ านวน 47 คน แต่
หลังจากมกีารแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน ผู้กดติดตาม เพ่ิมข้ึนทั้งหมด 255 คน

ก่อน COVID-19 หลัง COVID-19
Subscribed 47 255
Videos 129 298
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“NICFD Channel ก่อนและหลงั COVID-19

ช่อง YouTube “NICFD Channel”
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ปีงบประมาณ 2563 สถาบันฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน โดยคิดเป็น
มูลค่าสื่อ จ านวน 19,172,290 บาท (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2563 - ตุลาคม 2563) ในขณะที่ปีงบประมาณ 2562
มูลค่าสื่อจ านวน 33,749,842 บาท และปีงบประมาณ 2561 จ านวน 15,299,959 บาท 

2561 2562 2563
กราฟแสดงจ านวนข้อมูล

ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน (การคิด
มูลค่าสื่อ)

15,299,959 33,749,842 19,172,290
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กราฟแสดงจ านวนขอ้มลูขา่วสารทีป่ระชาสมัพนัธผ์า่นสือ่สารมวลชน 
(การคดิมลูคา่สือ่)

(ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2563 – ตุลาคม 2563) 

ประชาสมัพนัธผ์า่นสือ่มวลชน (การคิดมลูค่าสือ่)
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สถาบันฯ ได้ด าเนินการเปิด Facebook Page เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทาง
สถาบันฯ และเพื่อให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากข้ึนและเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงวัย 

โดยจ านวนสมาชิก Facebook Fanpage ของสถาบันฯ ปี 2563 มีจ านวน 9,402 คน (ข้อมูลตั้งแต่ 
มกราคม 2563 – ปัจจุบัน) ปี 2562 จ านวนสมาชิก Fanpage อยู่ที่ 5,071 คน และ ปี 2561 จ านวน 2,008 คน

แฟนเพจ
ปี 2561 2,008
ปี 2562 5,071
ปี 2563 9,394
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จ านวน Facebook Fanpage ของสถาบนัฯ  
“NICFD Mahidol”

จ านวน Facebook Fanpage ของสถาบนั “NICFD Mahidol”
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ผลการด าเนินงานช่องFacebook Page สถาบันฯ หลังจากเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ซ่ึงท าให้เกิดการเรียนการสอนและการท ากิจกรรมในรูปแบบ
ออนไลน์ มากข้ึน จึงส่งผลท าให้ Facebook Page มียอด Fanpage เพิ่มมากข้ึน

โดย Facebook Page สถาบันฯ ก่อนการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน Fanpage
ทั้งหมด 5,798 คน แต่หลังจากมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 มีจ านวน Fanpage เพิ่มข้ึนทั้งหมด 
3,596 คน

ก่อน COVID-19 หลัง COVID-19
แฟนเพจ 5,798 3,596
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จ านวนFacebook Fanpage สถาบันฯ  
“NICFD Mahidol” 

ก่อนและหลงั COVID-19

จ านวน Facebook Fanpage ของสถาบนั “NICFD Mahidol” (ต่อ)
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สถาบันฯ ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวเพื่อชี้น าสังคม 
และน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป             
วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 งานแถลงข่าว “ สมอง
เด็กไทยรอดจากภัยสารหนูแล้ว...(หรือไม่?) ”

งานแถลงขา่ว

วันอังคารที่  29 ตุลาคม 2562 งานแถลงข่าว 
“ผลทดสอบการปนเปื้อนของ “ สารทาเลต” ในของ
เล่นเด็ก ประเภทพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์
(PVC) ปัจจัยเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อฮอร์โมน
เพศชายในเด็ก”

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 งานแถลงข่าว               
“7 วัน ไม่อันตราย ช่วยกันดูแลเด็กให้ปลอดภัย
ในช่วงเทศกาลปีใหม่”

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 งานแถลงข่าว “แถลงข่าวโครงการ “การขยายผลและพัฒนาความ
ช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร” 

วันพุธที่  24 กันยายน 2563 งานแถลงข่ าว               
“ผลการฟื้นฟูสมองด้านทักษะการเรียนรู้ของเด็ก
ในพื้นที่ เสี่ยงสารโลหะหนัก :  3 ปี  หลังหยุด
ประกอบการเหมืองทอง” 
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สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับการใหบ้ริการสื่อมวลชน ด้านการท าข่าวในรูปแบบ
ต่ างๆ ของสถาบันแห่ งช าติ เ พ่ือการ พัฒนา เด็กแล ะครอบครั ว  มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2563

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 10 ท่าน 
- PPTV จ านวน 2 ท่าน
- Amarin Baby&Kids จ านวน 1 ท่าน
- Thai PBS จ านวน 1 ท่าน
- Nation TV จ านวน 3 ท่าน
- ไทยรัฐ จ านวน 1 ท่าน
- ช่อง 3 จ านวน 1 ท่าน
- วิทยุศึกษา จ านวน 1 ท่าน
การเข้าถึงข้อมูลของการท าข่าว (ทราบแหล่งข้อมูลจากที่ไหน)
- Facebook 
- E-mail
- จาก บก.

ด้านการใหบ้รกิารของ
เจ้าหน้าที่ (ความเอาใจใส่/ 

ความรวดเร็ว)

ความพึงพอใจในภาพรวม
ของท่าน

ผลความพึงพอใจ 4.3 4.7

4
4.2
4.4
4.6
4.8

จ า
นว

น 
(ค

ะแน
น)

สรุปผลการประเมนิความพึงพอใจส าหรบั
การให้บรกิารสื่อมวนชน ในด้านการท าขา่ว

สรุปผลการประเมนิความพงึพอใจ
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โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2563 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก              
และครอบครัว มีพันธกิจที่ส าคัญในการสร้างและจัดการองค์ความรู้ ด้านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2563 
เรื่อง “Childhood trauma in disruptive world: Early intervention, the sooner the better”          
ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผันผวน โดยครั้งนี้ถือว่าเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมที่ส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็น
การจัดประชุมวิชาการครั้งแรกของสถาบันฯ ที่จัดโดยใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Application Zoom ซึ่งการประชุม
วิชาการดังกลา่วมวีัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีการทบทวนสถานภาพ และองค์ความรู้ใหมใ่นการพัฒนาและส่งเสริมเด็กและ
เยาชน ที่จะน าไปสู่การวิเคราะห ์สังเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค การป้องกัน ตลอดจนทิศทางและโอกาสของการพัฒนา
แนวทางการป้องกนัการถูกท าร้าย การบาดเจ็บทางร่างกายและจิตใจที่เกิดข้ึนกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย และใน
นานาอารยประเทศ และเพ่ือเป็นเวทีกลางให้กับผู้ที่ท างานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทั้งระดับนโยบาย ระดับ
นักวิชาการและนักปฏิบัติการได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเด็กปฐมวัยไทย              
ซึ่งจะน าไปสู่เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาคส่วนต่างๆ และการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา
เด็กและเยาวชน ให้พร้อมเป็นพลเมืองของประเทศไทยและพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมทั้งสิ้น             
จ านวน 246 คน 

งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ
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สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย ในรูปแบบออนไลน์
ผ่าน Application Zoom ประจ าวันอาทิตย์ในสัปดาห์ที่ 2 ของทุกเดือน เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่วประเทศ บุคลากรและเจ้าหน้าที่     
ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนความรู้ ตอบข้อซักถาม และขยายผลสู่สถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย ทุกสังกัด ตลอดจนโรงเรียนอนุบาลทั่วประเทศ มีการจัดประชุมมาแล้วทั้งหมด 3 ครั้ง มีผู้เข้าร่วม
ประชุม จ านวน 2,489 คน โดยการจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด็กปฐมวัย มีผู้ให้ความสนใจ          
เป็นจ านวนมาก โดยโครงการนี้จะจัดอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2564 

ครั้งที ่1 วันที่ 23,25,26,28,30 มิถุนายน 
2563 หัวข้อ แลกเปลีย่นเรียนรู ้ต้นแบบ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย New Normal

ครั้งที ่2 วันที่ 9 สิงหาคม 2563  
หัวข้อ การประเมินและการพัฒนา  
Executive Functions (EF)
ในเด็กปฐมวัย 

ครั้งที ่3 วันที่ 13 กันยายน 2563  
หัวข้อ เวิร์กช็อป ห้องเรียนพ่อแม ่
ผู้ปกครองและบคุลากรทีท่ างาน
ด้านเด็กปฐมวยั 

ประชุมวชิาการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประเดน็เด็กปฐมวยัประจ าเดอืน 
ทุกวันอาทติย์ที ่2 ของเดอืน
(การเรียนรู้ตอ่เนือ่งส าหรบัวิชาชพีการดแูลเดก็ปฐมวยั)
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ภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University,
ประเทศอินโดนีเซีย โดยทาง Bogor Agricultural University, ประเทศอินโดนีเซีย จัดโครงการน านักศึกษา
และคณาจารย์ จ านวน 19 คน เข้าเย่ียมชมและหารือความร่วมมือในอนาคตภายใต้บันทึกข้อตกลงด้าน
การศึกษาและวิจัย ณ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 

Dr. LAM Pui Ching Jessie จาก Department of Early Childhood Education 
(ECE), Education University of Hong Kong เข้าเย่ียมชมสถาบันฯ และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยมีการพูดคุยหารือถึงแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัย

สร้างและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการ
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สร้างและพฒันาเครอืขา่ยความรว่มมอืทางวชิาการ (ต่อ)

สนับสนุนส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิชาการและนักศึกษา
ภายใต้บันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ The Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University, ประเทศ
อินโดนีเซีย โดยทางสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมส่งนักศึกษา
ระดับปริญญาโท จ านวน 2 คน เข้าร่วมกิจกรรม The 3rd International Summer Course on Family 
Life among Agricultural Families in Indonesia “Family Well-being through Tropical 
Urban Farming” ณ The Faculty of Human Ecology, Bogor Agricultural University, ประเทศ
อินโดนีเซีย 

นักศึกษาและคณาจารย์หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ านวน 8 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์งานวิจัยด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัวร่วมกับ ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์ และ  
ผศ .ดร .ปนัดดา ธนเศรษฐกร อาจารย์ประจ าสถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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งานประชมุวชิาการระดบัชาต ิออนไลน์

ปีงบประมาณ 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และเพ่ือให้สถาบันฯ สามารถด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
มหาวิทยาลัยมหิดล ในการด าเนินการเพิ่มระยะห่างทางสังคม (Social Distancing)

งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีภารกิจหลักในการให้บริการวิชาการ                       
การฝึกอบรม การเรียนการสอน ทั้งระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตรการอบรมระยะสั้น 
ตลอดจนการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ในสถานการณ์ COVID-19          
งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงร่วมกับส านักงานบ่มเพาะนวัตกรรม และงานสื่อสาร
องค์กร น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการงาน ด าเนินงานด้านบริการวิชาการ การฝึกอบรม              
การเรียนการสอน และการจัดประชุมแบบออนไลน์ ดังนี้ 

การจัดประชุม / จัดการเรียนการสอน / การจัดฝึกอบรม / การประชุมวิชาการรูปแบบออนไลน์               
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting, Zoom Application, Microsoft Team, Microsoft office 365, 
Open Broadcaster Software (OBS) เป็นต้น

เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้พัฒนาแพลทฟอร์มส าหรับจัดการเรียน
การสอนและการอบรมออนไลน ์https://cf.mahidol.ac.th/elearning/ โดยโปรแกรม Moodle ปัจจุบัน
ได้เปิดหลักสูตรออนไลน์ จ านวน 3 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21” พัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการอบรม
ผู้ดูแลเด็ก ในโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) ของกระทรวง
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)

2. หลักสูตร “ออกแบบชีวิต” พัฒนาข้ึนเพ่ือใช้ในโครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) :
การเรียนรู้สู่การเปลีย่นแปลง มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักรู้ในคุณค่าของชีวิตของตนเอง  และเพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้เรียนมีแนวคิดเพ่ือออกแบบชีวิตของตนเอง

3. หลักสูตร “เทคนิคการเล่านิทาน และการสร้างสื่อการเล่านิทานอย่างง่าย” มุ่งให้ผู้เข้ารับ
การอบรมมีทักษะ กระบวนการ แนวทางในการจัดกิจกรรมเล่านิทานเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย และมีทักษะวิธีการสร้างสื่อประกอบการเล่านิทานอย่างง่าย 

การพฒันาบทเรยีนออนไลน ์
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การพัฒนาระบบฐานข้อมูล และเว็บไซต์
1. ระบบพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม CFQD

เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

2. เว็บไซต์ CFSDGs : CF : Sustainable 
Development Goals (SDGs) 17 Goals เพ่ือใช้
ในการรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 เป้าหมาย

การพัฒนาระบบฐานขอ้มลู และเว็บไซต์

การน าเทคโนโลยมีาใชใ้นการจดัการความรู ้“ ด้านการสือ่สารและประชาสมัพนัธ์ ” 
ในสถานการณ ์COVID-19
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ยุทธศาสตรท์ี ่4
เป็นองคก์รทีม่คีวามเปน็เลศิในการบรหิารจดัการ

มาตรการ
4.1 การบริหารทรัพยากรที่ยั่งยืน 
4.2 สร้างอัตลักษณ์องค์กรความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว 
4.3 สร้างอัตลักษณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัวที่ยั่งยืน



สถาบันฯ มีอัตราก าลัง จ านวน 120 อัตราจ าแนกเป็นสายวิชาการ จ านวน 13 อัตรา สายสนับสนุน         
จ านวน 107 อัตรา และด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ก าหนดไว้           
และรวมถึงการส่งบุคลากรไปพัฒนาตนเอง

ในปี 2563 สถาบันฯ ส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง (MU-EDP) จ านวน 2 ราย ได้แก่ 
อาจารย์ ดร.นนทสรวง กลีบผึ้ง และนายเมธีณัฐ รัตนกุล และส่งบุคลากรอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
(MU-SUP) จ านวน 1 รายคือ นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์ ซึ่งจัดโดยกองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันฯ ได้ออก
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีเดินทางในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค โรนา 2019           
(COVID-19) พ.ศ. 2563 และประกาศสถาบันฯ เรื่อง แบบคัดกรองตนเอง ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ส าหรับบุคลากร เพ่ือควบคุมและคัดกรองการแพร่ระบาดของโรค และออกแบบระบบแบบคัดกรอง
ตนเอง ส าหรับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส าหรับบุคลากร เพ่ือคัดกรองตนเองเบื้องต้น 
(ภาพประกอบ 1) ขณะปฏิบัติงานที่บ้าน สถาบันฯ ได้ออกแบบระบบการท างานที่บ้าน (CF-Work@Home)
ส าหรับบันทึกเวลาปฏิบัติงาน พร้อมรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้ส าหรับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร 
(ภาพประกอบ 2) โดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้งานให้กับบุคลากรทั้งหมดของสถาบันฯ รวมถึงการ                
น าระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom, Webex Meet, Teams และ Meet มาใช้อีกด้วย 

ปัจจุบันได้พัฒนาต่อยอดตามแนว New Normal & Digital Nomad ของสถาบันฯ มาเป็นระบบ           
CF-Work From Anywhere ซึ่งประกอบด้วย 2 ระบบคือ

1. ระบบบนัทกึเวลาการปฏบิตั ิ
งานแบบยดืหยุน่ (CF-FlexiWork)
คือระบบบันทกึเวลาและสถานทีก่ารปฏบิติั
งานของบคุลากร

2. ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายวัน 
(CF-DailyWork) คือระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในแต่ละวัน ซ่ึงข้อมูลที่บันทึกจะสอดคล้อง
กับข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA)

ทรัพยากรบคุคล
อัตราก าลงั และการพัฒนาบคุลากร

ภาพ 1 ภาพ 2
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ต าแหนง่

สถานภาพ

รวมข้าราชการ
พนักงาน พนักงาน ลูกจา้ง ลูกจา้ง

มหาวทิยาลยั ส่วนงาน เงินงบประมาณ เงินรายได้

สายวชิาการ 0 13 0 0 0 13
> ศ./รศ./ผศ./อาจารย์ 0 13 0 0 0 13
> นักวิจัย 0 0 0 0 0 0
สายสนบัสนนุ 2 52 18 6 29 107
> ทั่วไป 2 39 11 6 20 78
กลุ่มวิชาพัฒนาการมนุษย์ 0 2 0 0 0 2
งานบริหารทั่วไป 0 2 1 2 9 12
งานคลังและพัสดุ 0 4 1 0 1 6
งานแผนและทรัพยากรบุคคล 0 5 2 0 0 7
งานบริการวชิาการ การศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

0 7 3 0 1 11

งานสื่อสารองค์กร 0 5 0 0 0 5
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 0 3 1 4 5 13
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น 1 5 1 0 0 7
ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว

1 4 1 0 0 6

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 0 2 1 0 4 7
> ครู/พีเ่ลีย้ง 0 13 7 0 9 29

รวมทัง้สิน้ 2 65 18 6 29 120

แสดงจ านวนบคุลากรแยกตามประเภทการจา้ง และรอ้ยละอาจารยป์ระจ าทีด่ ารงต าแหนง่ทางวชิาการ 

แสดงจ านวนข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการพัฒนาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ในรอบปงีบประมาณ 2563 จ าแนกตามประเภทการพัฒนาและร้อยละของบคุลากรที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพ

ประเภทบคุลากร ประเภทการพฒันา
ในประเทศ ต่างประเทศ คิดเป็นร้อยละ

สายวชิาการ
100-ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 0

-อาจารย์ 5 0
-นักวิจัย 0 0

สายสนบัสนนุ 107 0 100

ทรัพยากรบคุคล
อัตราก าลงั และการพัฒนาบคุลากร (ต่อ)

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)

(ขอ้มลู ณ วันที ่30 กันยายน 2563)

97



1. เงินช่วยเหลือการเยี่ยมไข้ จ านวน 7 ราย เป็นเงิน    5,500 บาท
2. เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร จ านวน 2 ราย เป็นเงิน    2,000 บาท
3. เงินช่วยเหลืองานศพ จ านวน 4 ศพ เป็นเงิน  21,850 บาท

สถาบันฯ มอบเงินรางวัลประจ าปี ให้กับ
ลูกจ้าง ที่ได้รับค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว 
รวมกันไม่ถึง 12,285 บาทต่อเดือน หรือลูกจ้าง
ต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย ที่มีสถิติการ
มาปฏิบัติงานสายกลับก่อนทุกกรณี รวมกันไม่เกิน 
10 วันท าการ และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศสถาบันฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงิน
รางวัลประจ าปีแก่ลูกจ้าง พ .ศ. 2562 โดยมีผู้ผ่าน
การพิจารณา จ านวน 2 ราย ดังนี้

ผู้ผ่านการพจิารณาและได้รบัรางวัล  

นางบุญเรือน  ไพโรจน์ นายจรูญ  ไพโรจน์

สวัสดกิาร และความผกูพนัของบคุลากร

สถาบันฯ บริหารจัดการสวัสดิการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยและการ
เสียชีวิต ตลอดจนให้การสนบัสนุนในกจิกรรมหรือกจิการใดๆ อันเปน็การสร้างขวัญและก าลงัใจในการปฏิบตัิงานของ
บุคลากรสถาบันฯ และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้เป็นปกติ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการเสริมสร้างความเป็นองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace) เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร(Engagement) และธ ารง
รักษาบุคลากรทีม่ศีักยภาพไว้กับองค์กร (EmployeeRetention) โดยให้การช่วยเหลือบุคลากรในกรณีต่างๆ ดังนี้
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สถาบันฯ จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปีให้กับบุคลากรในทุกปี
เพ่ือเป็นการดูแลสุขภาพบุคลากร และพบว่า บุคลากรมีสุขภาพดี 
เนื่องจากผลตรวจสุขภาพ “ปกติ” มากกว่าร้อยละ 37.6 ของบุคลากรที่
เข้ารับการตรวจสุขภาพ

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส          
โคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันฯ ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุและ
สุขภาพเฉพาะโรคส าหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ใหก้บับคุลากร จ านวน 116 ราย และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2020 
ให้กับบุคลากร จ านวน 102 ราย

ปลายปีงบประมาณ 2563 ได้จัดท าประกาศสถาบันฯ เรื่อง  
หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับผู้มีรายได้น้อย
ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์เสี่ยงภัย พ.ศ. 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ช่วยเหลือและเยียวยาบุคลากรที่มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สรุปผลการตรวจสุขภาพประจ าป ี
สถาบันแหง่ชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ตรวจ 3 กรกฎาคม 2563 จ านวนคน คิดเป็น (%)
ข้อมูลผู้รับการตรวจ

ผู้เข้ารับการตรวจ 109
เพศชาย 24 22.0
เพศหญิง 85 78.0
อายุน้อยกว่า 35 ปี 23 21.1
อายุระหว่าง 35-50 ปี 58 53.2
อายุมากกวา่ 50 ปี 28 25.7
ผลประเมินความเสี่ยงภาวะโรคอว้นลงพุง  (Metabolic Syndrome: 
MS)
พบผู้มีความเสี่ยงต่อโรคอว้นลงพุง  26 23.9
ดัชนีมวลกาย  (ค่า BMI) 109 100.0

ค่า BMI  น้อยกว่า 18.5 4 3.7
ค่า BMI  ระหว่าง 18.5-22.9 (ปกติ) 41 37.6
ค่า BMI  ระหว่าง 23-24.9 (น้ าหนกัเกนิ) 16 14.7
ค่า BMI  ระหว่าง 25-29.9 (มีภาวะอ้วน) 30 27.5
ค่า BMI  มากกว่า 30 (อ้วนมาก) 18 16.5

สวัสดกิาร และความผกูพนัของบคุลากร ( ต่อ)
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สวัสดกิาร และความผกูพนัของบคุลากร ( ต่อ)

(%) คิดจากจ านวนผู้ขอตรวจของแต่ละรายการ

ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร
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นายขวญัชยั ชันแสง 
กรีฑา อาย ุ50 – 54 ปี
- ทุ่มน้ าหนักชาย (เหรียญทอง)
- กระโดดไกลชาย (เหรียญเงิน)
- พุ่งแหลนชาย (เหรียญทองแดง)

นายสรุศกัดิ ์มณฑาสวุรรณ
กรีฑา อาย ุ50 – 54 ปี 
- พุ่งแหลนชาย (เหรียญเงิน)

รางวัลกฬีาบคุลากรมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าป ี2563

สถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพัฒนาเดก็และครอบครวั 
ได้รบัรางวลั กิจกรรมสถานศกึษาปลอดภยั 
ประจ าป ี2563

รางวลั และการเชิดชูเกยีรติ

นางนรมน ดิษฐสกุล
แม่ดี-บุคลากรเด่น
ประจ าปี 2563

นางสาวสุรีย ์โกรินทร์
ลูกจ้างประจ า
เงินงบประมาณแผ่นดิน
ดีเด่น ประจ าปี 2562

นางบุษยรัต ซื่อดี
พนักงานมหาวิทยาลัย
ดีเด่น ประจ าปี 2562

ผู้ได้รบัรางวลัแมด่ี-บคุลากรเดน่ 
และลกูจา้ง-พนกังานมหาวทิยาลยัดเีดน่ ประจ าป ี2562 และ 2563

รางวัล กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภยั 
ประจ าปี 2563
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สถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปี 2563  
ในรูปแบบออนไลน์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ผลการตรวจประเมินพบว่า คะแนนในส่วนของกระบวนการอยู่ใน
แถบคะแนนที่ 1 (0–150) ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’s Dee อยู่ในระดับ 1A (126 - 150) ในส่วนของ
ผลลัพธ์อยู่ในแถบคะแนนที่ 1 (0–125) ระดับพัฒนาการตามการจัดล าดับ MU’sDee อยู่ในระดับ 1A- (81 - 100) 

126      - 150
81 - 100

การจัดท า Flow Chart และ Procedure

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร และ นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความรู้และแนวทางแก่งานต่างๆ
เพ่ือจัดท า FlowChart และ Procedure ซึ่งช่วยให้ผู้บริหารเห็นภาพรวมของกระบวนการท างาน และข้ันตอนที่ไม่
ก่อให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการท างาน ซึ่งน าไปสู่การท า LEAN เพ่ือการปรับปรุงหรือลดข้ันตอนในกระบวนการ
ท างาน ท าให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเห็นกระบวนงานได้ชัดเจนและสามารถบริหารจัดการงานได้ตลอดทั้ง
กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ

รายงานผล EdPEx
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จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยง ประจ าปี 2559- 2563 ร้อยละผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของสถาบันฯ  
ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได ้

  

 

Work from Anywhere

สถาบันฯ ได้พัฒนาระบบรองรับรอบเวลาปฏิบัติงานและการก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานหลากหลาย
(Work from Anywhere) มีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบสนองนโยบายส่งเสริมการท างานที่บ้านของสถาบันฯ
และมหาวิทยาลยัมหิดล โดยน าแนวคิดการพัฒนาจากโครงการวิจัย เรื่อง“กรณีศึกษาการท างานที่บ้านด้วยการเลี้ยง
ลูกด้วยนมแม่และเพิ่มสายใยสัมพันธ์แม่-ลูกของบุคลากรสถาบันฯ ”ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการสามารถท างานที่บ้านและให้
นมบุตรต่อเนื่องอีกเป็นเวลา 90 วัน เพ่ิมจากสิทธิการลาคลอดบุตร ประกอบกับเกิดสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จึงได้พัฒนาต่อยอดเป็นระบบปัจจุบันที่ตอบรับรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) โดย CF-Work from Anywhere ได้น ากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 
และหลักการ PDCA มาเป็นกระบวนการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง (CQI) นวัตกรรมการ
พัฒนาระบบรองรับรอบเวลาฏิบัติงานและการก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานหลากหลาย (Work from Anywhere) 
ตามแนว New Normal & Digital Nomad  โดยประกอบด้วย 2 ระบบ คือ

1.ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานแบบยืดหยุ่น (CF-Flexi Work) คือ ระบบบันทึกเวลาและสถานที่การ
ปฏิบัติงานของบุคลากรโดยสามารถเลือกได้ระหว่างสถาบันฯ (NICFD)และสถานที่อื่นๆ (Anywhere) 

2.ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายวัน (CF-Daily Work) คือ ระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในแต่ละวันซ่ึงข้อมูลที่บันทึกจะสอดคล้องกับข้อตกลงการปฏิบัติงานรายบุคคล (PA) ที่ได้ตกลงกับ
ผู้บังคับบัญชา โดยระบบนี้พัฒนาจากโปรแกรม Microsoft Office 365 ประกอบด้วย Microsoft SharePoint 
และ Power Apps สามารถใช้งานได้ครอบคลุมทั้ง Web Application และ Mobile Application มีระบบ
ความปลอดภัยซ่ึงผู้ใช้งานจะต้องเป็นบุคลากรของสถาบันฯ เท่านั้น โดยการ Login เพ่ือพิสูจน์ตัวตนด้วย E-mail
ของมหาวิทยาลัยมหิดล

การบรหิารจดัการความเสีย่ง
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ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบ CF-Work from Anywhere ที่สอดคล้องกับ MAHIDOL 
Core Values จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 72 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 จากบุคลากรทั้งหมด 121 คน

ผลการประเมนิความพงึพอใจ ระบบ CF-Work from Anywhere 
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ด้านงบประมาณ

การใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงนิ
การใช้จา่ยจ าแนกตามผลผลติและแหลง่เงนิ ประจ าปงีบประมาณ  2563

ผลผลิต
เงินงบประมาณ

แผ่นดิน
เงินรายได้สถาบนัฯ รวม

1.ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

29,544,104.17 9,173,593.75 38,717,697.92

2.ผลงานการใหบ้รกิารวิชาการ 9,782,431.68 9,495,021.26 19,277,452.94
3.ผลงานวิจัยเพ่ือถา่ยทอดเทคโนโลยี 0 15,000.00 15,000.00
4.ผลงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0 35,055.00 35,055.00
5. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด

การศึกษา (เรียนฟรี 15 ป)ี
395,835.00 0 395,835.00

รวมทั้งสิ้น 39,722,370.85 18,718,670.01 58,441,040.86
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0.05 % 0.7%

เปรียบเทยีบงบประมาณใชไ้ป ประจ าปงีบประมาณ 2563 จ าแนกตามผลผลิต

สถาบันฯ มีผลการด าเนนิงานด้านการเงินและงบประมาณตามตัวชี้วัด MUKPI ค่า EBITDA และ Net Income 
เป็นบวก โดยมีค่า EBITDA จ านวน 10,126,274.38 บาท และ Net Income จ านวน 6,437,475.69 บาท
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หมวดรายจา่ย เงินงบประมาณแผน่ดนิ เงินรายไดส้ถาบนัฯ รวม
งบบคุลากร

เงินเดือน 31,673,341.94 4,970,400 36,643,741.94

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,521,660 1,934,280 3,455,940

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 0.00 2,808,316.69 2,808,316.69
งบด าเนนิการ

ค่าตอบแทน 14,521.20 1,172,225.23 1,186,746.43
ค่าใช้สอย 708,333.68 2,805,228.59 2,793,562.27
ค่าวัสดุ 84,582.70 2,530,908.26 2,615,490.96
ค่าสาธารณูปโภค 715,962.93 880,683.79 1,596,646.72

งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 0.00 252,429.04 252,429.04
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,608,133.40 480,000 5,088,133.41

งบเงนิอดุหนนุ
เงินอุดหนุน 395,835 1,604,198.41 2,000,033.41

รวมทัง้สิน้ 39,722,370.85 18,718,670.01 58,441,040.86

0
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80

งบบุคลากร งบด าเนินการ งบลงทุน งบเงินอุดหนนุ

เปรียบเทยีบงบประมาณใชไ้ป ประจ าปงีบประมาณ 2563 จ าแนกตามหมวดรายจา่ย

74 % 

3 %
9 %

14 %

2. จ าแนกตามหมวดรายจา่ยและแหลง่เงนิ
การใช้จา่ยจ าแนกตามหมวดรายจา่ยและแหลง่เงิน ประจ าปีงบประมาณ  2563
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1. จ าแนกตามแหล่งเงนิ

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบนัฯ 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 33,638,687.73 18,608,062.63 52,246,750.36

พ.ศ.2563 39,722,370.85 18,718,670.01 58,441,040.86

65.88 

64.10 

66.98 

64.38 

68.09 

34.12 

35.90 

33.02 

35.62 

31.91 

พ.ศ. 2559

พ.ศ. 2560

พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

พ.ศ. 2563

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน

เปรียบเทยีบการใชจ้า่ย ปีงบประมาณ 2563  จ าแนกตามแหล่งเงนิ

เปรียบเทยีบการใชจ้า่ยระหว่างปงีบประมาณ 2563
จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

หน่วยนับ : ร้อยละ
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หมวดรายจา่ย
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
งบบคุลากร
เงินเดือน 29,380,190.56 30,548,086.47 31,071,370.02 33,027,985.26 36,643,741.94
ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,170,357.17 3,132,055.48 3,057,006.06 3,106,461 3,455,940
ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,904,015.81 2,354,915.42 2,335,070.54 2,366,503.05 2,808,316.69

งบด าเนนิการ
ค่าตอบแทน 1,566,613.46 1,493,058.09 1,246,400.92 1,542,951.59 1,186,746.43
ค่าใช้สอย 4,203,806.53 3,086,591.71 2,861,509.79 3,183,015.32 2,793,562.27
ค่าวัสดุ 2,555,332.02 2,942,593.43 2,024,476.09 1,628,000 2,615,490.96

ค่าสาธารณูปโภค 1,632,988.27 1,224,016.56 1,314,789.81 1,592,440.07 1,596,646.72
งบลงทนุ
ค่าครุภัณฑ์ 1,525,580.80 653,878.20 79,638.60 20,826.90 252,429.04

ค่าที่ดินและส่ิงก่อสร้าง 3,465,439.50 135,000.00 86,777.32 536,000 5,088,133.40

งบเงนิอดุหนนุ
เงินอุดหนุน 4,783,112.35 4,791,313.44 6,504,590.55 5,242,567.17 2,000,397.44

รวมทั้งส้ิน 55,187,436.47 50,361,508.80 50,581,629.70 52,246,750.36 58,441,040.86

 -

 5,000,000.00

 10,000,000.00

 15,000,000.00

 20,000,000.00

 25,000,000.00

 30,000,000.00

 35,000,000.00

 40,000,000.00

Axis Title

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

เปรยีบเทยีบการใชจ้า่ยปงีบประมาณ 2559 - 2563 แยกตามหมวดรายจา่ย

2. จ าแนกตามหมวดรายจา่ย
เปรียบเทยีบการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณแผน่ดนิและเงนิรายได้  
ปีงบประมาณ 2559 - 2563 แยกตามหมวดรายจ่าย 

108



รายได้จากการบริหารงาน

สถาบันฯ มีรายได้จากการบริหารงาน ในปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา            
/การจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย และรายได้จากการด าเนินงานอื่นๆ ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2559 – 2563 แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้

ประเภทรายได้
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การ
จัดการศึกษา

219,332.00 201,400.00 322,048.05 274,586.00 303,458.00

รายได้จากการบริการวชิาการและ
การวิจัย

16,715,343.76 16,036,793.92 15,900,617.99 20,002,407.00 17,724,338.11

รายได้จากการด าเนินงานอื่น 1,865,450.81 1,022,941.69 3,390,649.68 1,384,298.21 2,044,402.10

รวม 18,800,126.57 17,260,135.61 19,613,315.72 21,661,291.21 20,072,198.21

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย รายได้จากการด าเนินงานอืน่ ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา

รายได้จากการบรหิารงาน

หน่วยนับ : ร้อยละ
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2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556

3,824,079.65 

3,282,272.93 

2,109,348.04 

4,895,786.90 

3,825,274.93 

858,093.53 
819,428.86 
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ปีงบประมาณ รายได้สะสม

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณ เงินรายได้ รายได้สะสม (รวม)
2562 747,527.55 3,076,552.10 3,824,079.65
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

เงินงบประมาณ และ เงินรายไดเ้หลอืจา่ยเขา้รายได้สะสม ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2562

รายได้จากการบรหิารงาน

รายไดส้ะสม ประจ าปงีบประมาณ  2558 - 2562

หน่วยนับ : บาท
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ห้องมุมนมแม่ จัดเตรียมให้คุณแม่ได้มีพ้ืนที่การ
ให้นมลูก และอ านวยความสะดวกในการให้คุณแม่
ได้มีพ้ืนที่ได้ปั้มนมเพ่ือเก็บไว้ให้ลูก โดยห้องมี
ความพร้อมเหมาะสมในการให้บริการ สะอาด    
ถูกสุขลักษณะ ให้บริการทั้งบุคลากรในสถาบันฯ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคล
ทั่วไปสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างเปิดกว้าง 

องค์กรแหง่ความรบัผดิชอบตอ่เดก็และครอบครวั 

ในสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ทางงานบริหารทั่วไปได้มีการจัดเตรียมความพร้อมในการ
รับมือกับสถานการณ์  โดยจัดรูปแบบบริการแบบ New Normal ในด้านการจัดพ้ืนที่ให้เหมาะสม การจัดรูปแบบ
ห้องประชุม โดยเว้นระยะทางสังคม มีแอลกอฮอล์ เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย เตรียมพร้อมส าหรับการ
ดูแลผู้รับบริการ  ทั้งนี้ พนักงานท าความสะอาด มีการจัดตารางการดูแลรักษาความสะอาดอย่างเคร่งครัด             
เพ่ือป้องกันจากไวรัส COVID-19 

การร่วมวางแผน พร้อมทั้งจัดเตรียมพ้ืนที่ ห้องเรียนส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ในการเป็นต้นแบบการ
ให้บริการรูปแบบ New Normal
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ผลงานเดน่ของสถาบนัแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั 
มหาวทิยาลยัมหดิล

โครงการมุมนมแมใ่นทีท่ างาน (Breast Feeding Corner at Workplace) 
โครงการมุมนมแมใ่นทีท่ างานเปน็โครงการย่อยโครงการแรกภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อเด็กและ

ครอบครัว (Corporate Child and Family Responsibility (CCFR)) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือพัฒนา
ความร่วมมือและขับเคลื่อนการด าเนินงานระหว่างองค์กรภายใต้หลักจริยธรรมการจัดการที่ดี และการมีความ
รับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว โครงการได้สนับสนุนให้เด็กแรกเกิดได้รับนมแม่อย่างเพียงพอและต่อเนื่อง
เป็นระยะเวลา 6 เดือน ถึง 2 ปี

สถาบันฯ จึงริเริ่มจัดท ามุมนมแม่ในมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลที่เป็น          
แม่ลูกอ่อน รวมทั้งแม่ทั่วไปที่มีลูกอ่อนสามารถมาใช้บริการด้านสถานที่ในการให้นมลูกอย่างมีความสุข และ               
ปั้มนมอย่างถูกสุขลักษณะ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้ส่วนงานอื่น ในมหาวิทยาลัยมหิดลได้น าแนวคิด             
และแนวทางการด าเนินงานไปปรับใช้ในการจัดมุมนมแม่ใน คณะ/ส่วนงาน/สถาบัน ของตนเองได้ต่อไป 

มุมนมแม่ในที่ท างาน ได้ขยายผลเชิงรุกด้วยการเยี่ยมบ้านบุคลากรที่เป็นแม่ลูกอ่อน ให้ค าแนะน าการ
เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และให้ความรู้การจัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในการเลี้ยงดูลูก ซึ่งท าควบคู่กับโครงการ
ท างานที่บ้าน และเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพ่ือสร้างสายใยสัมพันธ์แม่ลูก ซึ่งเป็นโครงการย่อยอีกโครงการหนึ่ง
ภายใต้แนวคิดความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (CCFR)

112



การบริหารจัดการพื้นที่ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ และการเล่นที่เหมาะส าหรับ
เด็ก เยาวชนและครอบครัว โดยเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีการจัดพื้นที่
ส าหรับให้บริการกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และเท่าทันสถานการณ์การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก มีการบริหารจัดการพื้นที่ภายในองค์กรอย่างถูกต้องเหมาะสมตามบริบทของ
กิจกรรมและสถานการณ์ ทั้งการจัดสถานที่ รูปแบบการให้บริการการจัดการดูแล การใช้ทรัพยากร
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่เป็นผลเชิงกายภาพสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่
เหมาะสมส าหรับเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยสถาบันฯ มีการจัดการให้บริการดังนี้

โครงการพัฒนาห้องสมุด 
หนังสือ ของเล่นปฐมวัยและพื้นที่กิจกรรม
สื่อสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและครอบครัว 
โดยมีการให้บริการยืมหนงัสือกลับไปอ่านอีก
ทั้งได้ท าความร่วมมือกับหอสมุดและคลัง
ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล น าระบบเข้ามาใช้
ในการให้บริการ เพ่ือการให้บริการที่สะดวก 
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ

ศูนยก์ารเรยีนรูด้า้นความปลอดภยัส าหรับเด็ก ให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ความปลอดภัยในชีวิตประจ าวันผ่านการเล่น 
โดยแบ่งเป็น 4 ห้องกิจกรรม ได้แก่ ห้อง The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง,ห้องปฐมพยาบาลและ
การกู้ชีพเบื้องต้น, 3 ห้องเกมส์เพื่อการพัฒนาสมอง และ 4 ห้องชราแลนด์ดินแดนผู้สูงอายุ 

องค์กรแหง่การเรยีนรูข้องเดก็ เยาวชน และครอบครวั
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องค์กรอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มเพือ่การพัฒนาเดก็ เยาวชนและครอบครวัทีย่ั่งยืน

การเลือก ใช้วัสดุแล ะผลิตภัณฑ์ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ผลิตภัณฑ์การท าความสะอาด              
Green office) การเลือกวัสดุกล่อง หรือถุงทีท่ าจากธรรมชาติย่อยสลายได้ง่ายในการจัดเลีย้ง แทนวัสดุที่ท าจาก
พลาสติก หรือโฟม การใช้แก้วกระดาษแทนแก้วพลาสติกไว้ที่ตู้น้ าดื่มส าหรับมารับผู้บริการ เป็นต้น

การให้ความรู้เบือ้งต้นในการคัดแยกขยะแต่ละประเภทให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในศูนย์การเรียนรู้
ของสถาบันฯ อีกทั้งเชิญชวนให้เด็กๆ ทิ้งขยะอย่างถูกวิธี

การรณรงค์ให้บุคลากรเปิดหน้าต่าง เพ่ือรับลมธรรมชาติแทนการใช้เครื่องปรับอากาศในช่วงสถานณ์
แพร่ระบาด COVID-19 เป็นการควบคุมอุณหภูมิและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค อีกทั้งยังช่วยลดค่า
ไฟฟ้าได้อีกด้วย
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กายภาพและสิง่แวดลอ้ม

ในรอบปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เข้าร่วมประกวดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ซ่ึงจัดข้ึน
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งสถาบันฯ ได้รับรางวัลใบประกาศนียบัตร                     
“สถานศึกษาปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2563 ติดต่อกันเป็นปีที่ 2 (ให้ไว้ ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2563) และได้รับเงิน
รางวัล จ านวน 8,000 บาท (ตัดโอนเข้าเป็นเงินรายได้สถาบันฯ) 

เมื่อวันที ่30 ตุลาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธวิัฒน์ เจีย่วิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝา่ยบริหาร
เป็นตัวแทนสถาบนัฯ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัล “กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2563 ณ ศูนย์บริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) คณะ/ส่วนงานมหาวิทยาลัย
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การด าเนนิงานกจิกรรม 5 ส ในส านกังาน ประจ าปงีบประมาณ 2563

งานภายภาพและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัดท าโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส ในส านักงาน โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมผลักดันให้มีการท ากิจกรรม 5 ส ส าหรับทุกงาน โดยสร้างความตระหนักให้มีการ
ด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง                
เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อพื้นที่ภายในและภายนอกของส่วนงาน ผลความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
เท่ากับ 4.14 ต่อ 5 คะแนน ซ่ึงอยู่ในระดับมาก

กิจกรรม CF SAFETY สถานศกึษาปลอดภยัและสขุอนามยัด ีประจ าป ี2563
งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินการจัดกิจกรรม CF Safety โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการ

สร้างจิตส านึกในเรื่องความปลอดภัยในการท างาน และกระตุ้นให้บุคลากรทุกระดับรวมถึงผู้ปกครองศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีการสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีการมอบรางวัลส าหรับผู้ชนะ
การประกวด ซ่ึงงานที่ได้รับรางวัลในการประกวดครั้งนี้ ได้แก่งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม และงานศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

116



สถาบันฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรม
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี  2562 “ปัญญามหิดล 
คุณภาพคน คุณภาพงาน” ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 
ณ มหิดลสิทธาคาร รวมทั้งสิ้น 2 ผลงาน ได้แก่  โครงการ 10 
ทักษะความปลอดภัย ก่อน 10 ปี ต้องมี 10 อย่าง : SAFETY
HUNTER ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และโครงการเมืองเพ่ือการพัฒนา
เด็ก “ค่ายเล่นรองเมือง สร้างพลังการเรียนรู้” โดย นายเมธีณัฐ  
รัตนกุล พร้อมคณะท างาน

งานมหกรรมคณุภาพ
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ในปี 2563 สถาบันฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปี 
2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ซึ่งจัดข้ึนในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ณ มหิดลสิทธาคาร 
รวมทั้งสิ้น 8 ผลงาน โดยแยกการน าเสนอเป็น 5 ประเภท Team Good Practice จ านวน 1 เรื่อง , Digital 
Outcome-based Education จ านวน 2 เรื่อง ,  Public Policy Advocacy Award จ านวน 2 เรื่อง , 
Innovative Teaching จ านวน 1 เรื่อง , Poster & Oral presentation จ านวน จ านวน 2 เรื่อง

ที่ รายการ ผู้ด าเนนิการหลกั การได้รบัรางวลั
Team Good Practice 

1 โครงการ ทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา 
และการคุ้มครองเด็ก เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะกลุม่
เด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการ
พิมพ์

ได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมเกียรติบัตร

Digital Outcome-based Education 
1 โครงการผังรายการทกัษะเด็กปฐมวัย ห่างไกล 

COVID
น.ส.สุปราณี หุ่นปั้น ได้รับรางวัลชมเชย 

พร้อมเกียรติบัตร
2 โครงการ “เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด” รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการ

พิมพ์
ได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมเกียรติบัตร

Public Policy Advocacy Award 
1 การจัดบริการการพัฒนาเด็กปฐมวัยเพ่ือเด็กทัง้มวล

(Inclusive Child Care)
นางบุษยรัต ซื่อดี ได้รับรางวัลชมเชย 

พร้อมเกียรติบัตร
2 สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal น.ส.ไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ ได้รับรางวัล โล่

ประกาศเกียรติคุณ 
เกียรติบัตร

Innovative Teaching 
1 ชีวิตออกแบบได้ กับ “วิชาออกแบบชีวิต (Life 

Design)”
อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ ได้รับรางวัล โล่

ประกาศเกียรติคุณ 
เกียรติบัตร

Poster & Oral presentation 
1 CF-Work from Anywhere น.ส.ปาลดิา ปริชญาวงศ์ ได้รับรางวัลชมเชย 

พร้อมเกียรติบัตร
2 โครงการมุมนมแมใ่นทีท่างาน (Breast Feeding 

Corner at Workplace) ภายใต้แนวคิดความ
รับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate 
Child and Family Responsibility: CCFR)

นางอรพินท์ เลิศอวัสดา
ตระกูล

ได้รับรางวัลชมเชย 
พร้อมเกียรติบัตร

งานมหกรรมคณุภาพ  (ต่อ)
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เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “มหกรรมคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล” 
ประจ าปี 2563 “ปัญญามหิดล คุณภาพคน คุณภาพงาน” ภายใต้หัวข้อ “Agile Organization : รู้ทัน ก้าวไว 
รวมใจสู่ Agile Organization” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานเปิดงาน และประกาศผลรางวัลการประกวดผลงาน มหกรรมคุณภาพ ประเภท ต่างๆ ซ่ึงสถาบันฯ   
ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตรในประเภท Innovative Teaching Award : ชีวิตออกแบบได้             
กับ “วิชาออกแบบชีวิต (Life Design)” โดย นายธาม เชื้อสถาปนศิริ และโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล  Public Policy Advocacy Award : สถานพัฒนา เด็กปฐมวัยต้น แบบ  New Normal โ ดย                 
นางสาวไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ ครูและคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันฯ ได้รับโล่ประกาศ 2 รางวัล และ
ได้รับรางวัลชมเชย อีก 6 รางวัล

สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยต้นแบบ New Normal
ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
เงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท
โดย นางสาวไพจิตตรี ชาญเดชรัตนะ

ประเภท Public Policy Advocacy Award

ชีวิตออกแบบได้ กับ “วิชาออกแบบชีวิต 
(Life Design)”

ได้รับรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
เงินรางวัล จ านวน 10,000 บาท
โดย อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ

ประเภท Innovative Teaching Award

รางวัลชมเชย จ านวน 6 รางวัล

การประกวดผลงาน มหกรรมคณุภาพมหาวทิยาลยัมหดิล ประจ าป ี2563
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คณะท างานก ากับทิศทางและก าหนดรูปแบบรายงานประจ าปี 2563

1)  ผู้อ้านวยการ ที่ปรึกษา
๒) รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะท้างาน
๓) รองผู้อ้านวยการฝ่ายวิจัย คณะท้างาน
๔) รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะท้างาน
๕) รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา คณะท้างาน
๖) รองผู้อ้านวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ คณะท้างาน
๗) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท้างาน
๘) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ คณะท้างาน คณะท้างาน
๙) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย คณะท้างาน
๑๐) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณและบริหารสินทรัพย์ คณะท้างาน
๑๑) ผู้ช่วยผู้อ้านวยการฝ่ายสารสนเทศ คณะท้างาน
๑๒) หัวหน้างานแผนและทรัพยากรบุคคล คณะท้างาน
๑๓) นายวรพจน์  ส้าราญทรัพย์ คณะท้างาน
๑๔) นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ วราย คณะท้างาน
๑๕) นางเพลินพิศ  แสงเหลา คณะท้างาน
๑๖) นางสาวอุมาพร  เริงรื่น คณะท้างานและเลขานุการ
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๑) รองผู้อ้านวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะท้างาน
๒) หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะท้างาน
๓) หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว คณะท้างาน
๔) หัวหน้างานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศคณะท้างาน
๕) หัวหน้างานคลังและพัสดุ คณะท้างาน
๖) หัวหน้างานสื่อสารองค์กร คณะท้างาน
๗) หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท้างาน
๘) หัวหน้างานคลินิกเด็กและวัยรุ่น คณะท้างาน
๙) ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะท้างาน
๑๐) นางสาววินันดา ดีสวัสดิ์ คณะท้างาน
๑๑) นางสาวปุณยวีร์ อิสริยะพร คณะท้างาน
๑๒) นางสาวชาลิดา อรัญทิมา คณะท้างาน
๑๓) นางวรรณอนงค์  พิพัฒนอารยกุล คณะท้างาน
๑๔) นางสาวธีรารัตน์  สองเมือง คณะท้างาน
๑๕) นายธีระชัย   แต่เจริญ คณะท้างาน
๑๖) นางสาวชญาภา ธารทัศน์สกุล คณะท้างาน
๑๗) นางสาวชัชชนัน เทพพาณิช คณะท้างาน
๑๘) นายวรพจน์  ส้าราญทรัพย์ คณะท้างาน
๑๙) นางสาวเจนจิรา  ศรีงิ วราย คณะท้างาน
๒๐) นางสาวอุมาพร เริงรื่น คณะท้างานและเลขานุการ
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