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การขับเคลื่อนนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมพร้อมระบบการดูแลเด็กปฐมวัย  
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ภายใต้ชื่อ “โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล                  
New Normal ระดับ 3 เพ่ือรับมือกับการระบาดของ COVID-19 ระลอก 3” รวมถึง “ประชุมวิชาการประเด็น  
เด็กปฐมวัย” ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้บุคลากรที่ท างานด้านเด็กปฐมวัย                
ทั่วประเทศน าความรู้ไปปรับใช้ตามบริบทพ้ืนที่ของตนเอง 

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสิ่งแวดล้อม
มากมาย ดังนั้นสถาบันฯ ได้ เล็งเห็นถึงความส าคัญของ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่ งยืน Sustainable 
Development Goals (SDGs) ที่จะต้องน าการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาผสมผสานกับเรื่องของการพัฒนาเด็ก             
และครอบครัว สถาบันฯ เห็นความส าคัญของความรู้ชุดใหม่ในการเสริมสร้างสุขภาวะโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน 
ความส าคัญของการสร้างเด็ก ฝึกเด็กให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต                      
ดังนั้น ทั้งหมดนี้จึงเป็นทิศทางที่สถาบันฯ เห็นว่าเราควรสร้างองค์ความรู้ เพ่ือให้เด็กที่จะเติบโตไปเป็นผู้น า              
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ในปี 2564 เป็นปีที่ชาวสถาบันฯ ได้แสดงศักยภาพและความ
พร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆ ส าหรับด้านการบริหารงาน สถาบันฯ มีการด าเนินงานเพ่ือ
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยส าคัญที่สุดคือ ทรัพยากรมนุษย์หรือบุคลากรสถาบันฯ ซึ่งได้ร่วมแรงร่วมใจในการ
ท างาน เพ่ือผลักดันงานด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อสังคมและประเทศชาติ 

ก้าวผ่านปีที่  24 สถาบันฯ ได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย             
ตามวิสัยทัศน์ “สถาบันวิชาการระดับชาติ มุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัวเพื่อน าไปสู่สังคมที่ เป็นธรรมและยั่งยืน ” พันธกิจหนึ่งที่ส าคัญ                  
คือ สถาบันฯ มีหน้าที่ ในการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการในการพัฒนา คุ้มครองเด็ก และครอบครัว                      
ซึ่งในปีที่ผ่านมาเด็กและครอบครัวได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019      
(COVID-19) เป็นอย่างมาก เห็นได้ว่าเด็กปฐมวัย เด็กวัยเรียน และวัยรุ่น ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา              
ไม่สามารถไปโรงเรียนขาดพฤติกรรมทางด้านสังคม ตลอดจนขาดการเรียนรู้ ส าหรับครอบครัวก็ประสบปัญหา 
การขาดรายได้ ครอบครัวมีความยากล าบากมากขึ้น จากสถานการณ์เหล่านี้ สถาบันฯ จึงได้ท าโครงการ                
Home Based Education โดยท างานร่วมกับครูปฐมวัย ผู้น าชุมชน และอาสาสมัครในการที่จะถ่ายทอด             
องค์ความรู้เพ่ือให้กลุ่มคนเหล่านี้สามารถไปท างานกับครอบครัวและชุมชนได้ 

รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ านวยการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ประวัติความเป็นมา
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

การประชุมสุดยอดระดับโลกเพ่ือเด็ก (World Summit for Children)
ณ องค์การสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ประกาศ
ปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็กการปกป้องและการพัฒนาเด็ก 
และแผนปฏิบัติการเพ่ืออนุวัติปฏิญญาฯ ดังกล่าวส าหรับทศวรรษ 1990

2533 

2534 

2540 

2535 - 2537 

2541 - 2549

2549 - 2553

2553 - 2561

2561 - ปัจจุบัน

รัฐบาลไทย โดยพณฯ นายกรัฐมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน ได้ลงนาม
รับรองปฏิญญาระดับโลกว่าด้วยความอยู่รอดของเด็ก การปกป้องและการพัฒนาเด็ก

รัฐบาลให้จัดตั้งสถาบันวิชาการระดับชาติเพ่ือพัฒนาเด็กให้มีประสิทธิภาพ
สนองนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศตามแผนปฏิบัติการ
และได้ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเด็กและการพัฒนาส าหรับทศวรรษ 1990
ในปี 2537 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยมหิดลด าเนิน
โครงการจัดตั้งสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

วันที่ 2 ตุลาคม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จัดตั้งสถาบันแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิตยา คชภักดี
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สายฤดี วรกิจโภคาทร
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุริยเดว  ทรีปาตี
ผู้อ านวยการ

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ านวยการ
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วิสัยทัศน์
“สถาบันฯ วิชาการระดับชาติมุ่งม่ันสร้างสรรค์นวัตกรรมและความร่วมมือในการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก 
เยาวชน 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.”

พันธกิจ
สถาบันฯ เพ่ือการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชน ครอบครัว
1. สร้างงานวิจัยที่น าสู่ ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ และนโยบายสาธารณะ
2. สร้างความร่วมมือและระบบสารสนเทศระหว่างภาคีเครือข่าย
3. จัดการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตแก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
4. ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ
5. สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพ่ือน าสู่ค่านิยมสังคม

เป้าประสงค์
1. เพ่ือให้ได้งานวิจัยและนวัตกรรมที่น าไปสู่ผลิตภัณฑ์ รูปแบบบริการ ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีผลต่อการพัฒนา

และคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัว ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคมโลก เป็นธรรมและยั่งยืน
2. เพ่ือให้มีระบบสารสนเทศ และความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-
ครอบครัว ทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
3. เพ่ือให้ได้หลักสูตรและการฝึกอบรมทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่เป็นลักษณะการเรียนรู้

ต่อเนื่องตลอดชีวิตด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก-เยาวชน-ครอบครัวแก่เด็ก 
เยาวชน ครอบครัว นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

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

5. เผยแพร่ข้อมูลความรู้ที่หวังผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิยมของสังคม ผ่านสื่อสาธารณะส่งผลให้เกิดการรับรู้
ข้อมูลเป็นวงกว้าง
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คณะผู้บริหาร รศ.นพ.อดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ์
ผู้อ านวยการ

ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
รองผู้อ านวยการฝ่ายบรหิาร

ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ
รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิารคลินิก

และศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

อ.ดร.นุชนาฏ รักษี
รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย

อ.ดร.นนทสรวง กลีบผ้ึง
รองผู้อ านวยการฝ่ายบรกิารวิชาการ

และการศึกษา

นางงามตา รอดสนใจ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายบูรณาการเครือข่าย

นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนา
ระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์
งบประมาณและบริหารสินทรพัย์

อ.ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

ฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและ
สื่อสารสาธารณะ

ผศ.ดร.วสุนันท์  ชุ่มเชื้อ
รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรม

และสารสนเทศ

นางสาวปาลิดา ปริชญาวงศ์
ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ
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คณะกรรมการนโยบาย
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

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.สราวุธ 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 อุทัยรัตนกจิ กรรมการ

17. พันเอกนายแพทย์บวร แมลงภูท่อง กรรมการ

18. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ กรรมการ
และเลขานุการ

19. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ



คณะกรรมการประจ า
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง

1. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานกรรมการ

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล 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. อาจารย์ ดร.ศรลั ขุนวิทยา กรรมการ

10. นายเมธีณัฐ รัตนกุล กรรมการ

11. นางบุษยรัต ซื่อดี กรรมการ

12. นางสาวกรันย์นภรณ์  ศรีงิ้วราย เลขานุการ
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บูรณาการยุทธศาสตร์ 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว

11

บูรณาการ
ยุทธศาสตร์

NICFD

ชี้น าสังคม
และขับเคลื่อน
นโยบาย

การเรียนรู้
ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต

สร้างอัตลักษณ์
การประกอบการ
การบริการมุ่ง
ผลลัพธ์

สร้างงานวิจัย
และนวัตกรรม

Lifelong learning for all
Education 2030 :
Incheon Declaration
and Framework for
Action Towards inclusive
and equitable
Quality education
and lifelong learning for all

• Advocacy Organization
• Functional Citizen

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
• SDGs 1-2-3-10-
11-12-16-17

• Building organizational identity
• Social enterprise
• OKR



ยุทธศาสตร์ที่ 1
สร้างงานวิจัย นวัตกรรม ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
และวาระการพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ของสังคม
โลกเพื่อน าสู่ข้อเสนอเชิงนโยบาย
มาตรการ
1.1 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ (Learning Potential) และทักษะความเป็นมนุษย์ 

(Human Skill) ตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพ่ือสังคมแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.2 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

สภาวะสุขภาพและความปลอดภัย (Health and Safety)
1.3 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

ความเหลื่อมล้ าทางสังคมและความยากจน
1.4 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของเทคโนโลยีและสภาวะโลกดิจิตอล (Disruptive Technology)
1.5 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภาวะสิ่งแวดล้อม
1.6 งานวิจัย นวัตกรรมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัวในการเปลี่ยนแปลงของความ

เข้มแข็งของสภาวะครอบครัว 
1.7 งานวิจัย นวัตกรรมด้านสิทธิและการมีส่วนร่วมของเด็ก

มาตรการ 

3.1 พัฒนาแพลทฟอร์มความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการท าข้อเสนอเชิงนโยบายและฐานข้อมูลความรู้ส าหรับ
สังคมด้านการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยมหิดล ระดับองค์กร
ภาคีเครือข่ายในประเทศและระดับนานาชาติ

3.2 ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว ต่อเนื่องจากมาตรการ
ด้านการพัฒนา 1.1–1.7 และ 3.1 รวมทั้งเรื่องส าคัญเร่งด่วนของสังคม 

3.3 สื่อสารสาธารณะวงกว้างเพ่ือน าสู่ค่านิยมสังคมแห่งการพัฒนาและคุ้มครองเด็กเยาวชนและครอบครัว
ต่อเนื่องจากมาตรการ 1.1–1.7 และ 3.1 รวมทั้งเรื่องส าคัญเร่งด่วนของสังคม 

ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะและชี้น าสังคมด้านการพัฒนาเด็กและครอบครัว

ยุทธศาสตร์ที่ 3
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงานวิจยัและนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

4 Cluster
20 โครงการ

โครงการวิจัย

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

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

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

Cluster 3 : องค์กรรับผิดชอบต่อเด็ก
และครอบครัว (Corporate child
and family responsibility: CCFR )

จ ำนวน 10 โครงกำร

50 %

จ ำนวน 4 โครงกำร

20 %

จ ำนวน 3 โครงกำร

15 %

จ ำนวน 3 โครงกำร

15 %
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โครงการวิจัย และนวัตกรรม 
1. โครงการพัฒนา EF ในกระบวนการดูแลและเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งมวล EF Enhancing in 

inclusive childhood education and care (ทุนสนับสนุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัย)
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

2. โครงการการพัฒนาแบบวัดความสามารถการบริหารจัดการของสมองขั้นสูงส าหรับวัยรุ่นไทย        
อ.ดร.นุชนาฎ รักษี

3. โครงการน าร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและเด็ก
ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

4. โครงการวิจัยกรณีศึกษา: รูปแบบการขยายผลพ้ืนที่ส่งเสริม EF ต้นแบบในอ าเภอพญาเม็งราย อ าเภอเชียงของ และ
อ าเภอรากแก่น จังหวัดเชียงราย 
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

5. โครงการ “การศึกษาการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการการรับรู้ตนเอง ปัญญาเฉพาะตน
และทักษะสมอง EF ของชั้นเรียนปฐมวัย : กรณีศึกษาโรงเรียนรุ่งอรุณ” 
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

6. โครงการการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมการเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคมเพ่ือส่งเสริมทักษะสมอง EF           
ของนักเรียน ส าหรับครูระดับชั้นประถมและมัธยม 
ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

7. การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความจ าขณะปฏิบัติการและโปรแกรมส่งเสริมความจ าขณะปฏิบัติการ
ในเด็กปฐมวัยไทย 
อ.ดร.กันนิกา เพ่ิมพูนพัฒนา

8. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนส าหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี ด้วยหลักสูตร 
Go Baby Go: Parenting Programme
ผศ.ดร.วสุนันท์ ชุ่มเชื้อ

9. โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
ด้วยโปรแกรมไทย 
ผศ.พญ.แก้วตา นพมณี จ ารัสเลิศ

10. โครงการวิจัยเพื่อสร้างแบบประเมินสติส าหรับเด็ก
อ.ดร.ธีรตา ข านอง

จ านวน 20 โครงการ

Cluster 1 : การปฏิรูปการเรียนรู้และการดูแลเด็กปฐมวัย (Reform in early childhood
education and care : RECEC) จ านวน 10 โครงการ
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โครงการวิจัย และนวัตกรรม 2564



โครงการวิจัย และนวัตกรรม 
1. โครงการ 8 ทักษะความปลอดภัยทางถนนในเด็กวัยเรียน 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
2. โครงการสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง  

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
3. โครงการจัดท ารายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2564 

ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

Cluster 2 : พื้นที่เด็กและครอบครัว (Child and Family Space: CFS) จ านวน 3 โครงการ

โครงการวิจัย และนวัตกรรม 
1. โครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ

เด็กปฐมวัยนอกระบบในกรุงเทพมหานคร รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
2. โครงการการสนับสนุนความช่วยเหลือกลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 

ในกรุงเทพมหานคร ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
3. โครงการ “ปั้นปลายมีเงินใช้ กาย-ใจ-สมองดี: บทเรียนการด าเนินชีวิตคุณภาพของผู้สูงอายุกลุ่มที่มีรายได้

น้อย-ปานกลางในประเทศไทย” ผศ.ดร.วิมลทิพย์ มุสิกพันธ์

Cluster 3 : องค์กรรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family
Responsibility : CCFR ) จ านวน 3 โครงการ
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โครงการวิจัย และนวัตกรรม 
1. Thai CDR ศูนย์พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กและขับเคลื่อนการป้องกัน 

รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 
2. โครงการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและการแทรกแซงเพ่ือฟ้ืนฟู

สุขภาวะเด็กและครอบครัวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด COVID-19 และหลังวิกฤต 
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ 

3. โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่อง
ทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6
อ.ดร.นุชนาฎ รักษี

4. โครงการพัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็ก 
รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์

Cluster 4 : ปกป้องสมองเด็กจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ไม่ย่ังยืน (Child’s Brain
Protection from Unsustainable Economic and Technology Growth: CBPU) จ านวน 4 เรื่อง

โครงการวิจัย และนวัตกรรม 2564



โครงการวิจัยการเฝ้าระวังภาวะประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์ของเด็กปฐมวัยและการ
แทรกแซงเพ่ือฟื้นฟูสุขภาวะเด็กและครอบครัวในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจจากโรคระบาด 
COVID-19 และหลังวิกฤต : research for inclusive society

จ านวนเด็ก 301 คน ในเด็ก 1,311 คน ที่ต้องเฝ้าระวังติดตาม ระยะยาว ป้องกัน ฟ้ืนฟู ภาวะ Toxic stress
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ตัวอย่างโครงการวิจัย
และนวัตกรรม 2564



การพัฒนาสื่อดิจิตอลมีเดียเพื่อประกอบการใช้งานส าหรับหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี (โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนส าหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง
สามปี ด้วยหลักสูตร Go baby go : Parenting Programmed)

สถาบันฯ ได้จัดท าข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย และบริษัท สตาร์ฟิชเอ็ดดูเคชั่น 

วิสาหกิจเพื่อสังคม ในการพัฒนาสื่อดิจิตอลมีเดีย เพ่ือประกอบการใช้งานเครื่องมือหลักสูตรผ่านทางคู่มือผู้เอ้ือ

กระบวนการหลักสูตรทักษะการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี ให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายอันได้แก่ 

กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ดูแลเด็ก เพื่อสะดวกต่อการน าไปใช้ปฏิบัติจัดท ากิจกรรมกลุ่มได้ด้วยตนเอง อันเป็น

การขยายผลการด าเนินงานโครงการให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อเด็กแรกเกิดถึงสามปีได้โดยตรง มีประสิทธิภาพ    

มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ห่างไกล และกลุ่มเด็กเปราะบางซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน

โครงการช่วยเหลือและพัฒนาเด็ก

ผลลัพธ์ เกิดคลิปวิดิโอ จ านวน 12 มีผู้รับชมกว่า 6,700 คน

เรื่องท่ี 1 รู้จักและเข้าใจ : แนวความส าคัญของการพัฒนาเด็กแรกเกิด
ถึงสามปี : สิ่งส าคัญ สิ่งพื้นฐาน สิ่งควรค านึง

เรื่องท่ี 2 รู้จักสมอง : การท างานของสมองและโครงสร้างสมองและ   
กระบวนการสร้างเด็กสมองดี (Serve and Return Interaction)

เรื่องท่ี 3 กิน อยู่ คือ : การจัดการโภชนาการและสภาพแวดล้อมในช่วงเด็กปฐมวยั 
เรื่องท่ี 4 รู้เท่าทันสื่อ : ผลกระทบของจอ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต่อพัฒนาการเด็กปฐมวยั
เรื่องท่ี 5 โต้ตอบอย่างไรดี : การตอบสนองต่อการร้องไห้ กรีดร้อง และการ

ทดสอบ หน้านิ่ง (Still Face Experiment)
เรื่องท่ี 6 กิจกรรมบ าบัด : การกระตุ้นพัฒนาการเด็กอย่างครบผัสสะ 
เรื่องท่ี 7 เรื่องเล่น ๆ ที่ไม่เล่น : การส่งเสริมพัฒนาการเด็กด้วยการเล่น และ

การเรียนรู้ผ่านการเล่น
เรื่องท่ี 8 ล้อมคอกก่อนวัวหาย : อันตรายและการดูแลความปลอดภยัส าหรบัเด็ก 0-3ปี
เรื่องท่ี 9 เด็กดีสร้างได้ : การเสริมสร้างทักษะการคิดเชิงบริหารและส่งเสริม

พฤติกรรมเชิงบวก (EF and Positive Discipline)
เรื่องท่ี 10 ตัดไฟแต่ต้นลม : ความรุนแรง การป้องกันความรุนแรงในเด็ก 
เรื่องท่ี 11 ครอบครัวสมัยใหม่ : พ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว ครอบครัวแหว่งกลาง 

ยุคสมัยใหม่ในการเลี้ยงดูเด็ก
เรื่องท่ี 12 กลุ่มเด็กพิเศษ : การส่งเสริมพัฒนาการส าหรับเด็กท่ีมีปัญหา

พัฒนาการล่าช้าและกลุ่มเด็กผู้มีความต้องการพิเศษ กลุ่มเปราะบาง 
(Autism, Down-syndrome, Abuse) 17

ตัวอย่างโครงการวิจัย
และนวัตกรรม 2564
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ค่าเป้าหมาย 2564
▪ MU ร้อยละ 50
▪ สถาบัน ร้อยละ 40

ผลลัพธ์ 

เป็น PI จ านวน 8 คน จาก 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 57.14

ผลลัพธ์ จ านวน 20 เร่ือง
▪ เป็นนโยบายระดับชาติ จ านวน 7 เร่ือง
▪ ประโยชน์ในสังคม จ านวน 12 เรื่อง
▪ ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 เร่ือง

ค่าเป้าหมาย 2564
▪ MU 15 เรื่อง
▪ สถาบัน 15 เร่ือง

โครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกบัสงัคม
(University Social Engagement) 

จ านวน 17 โครงการ

บุคลากรสายวิชาการที่เป็น PI

ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์

สรุปภาพรวม ผลการด าเนิน
งานวิจัย และนวัตกรรม

▪ ผลรวมของเงินทุนวิจัย
จากทุกแหล่งทุน 
= 12,986,792 บาท

▪ เงินทุนสนับสนุนการวิจัยต่อจ านวน
บุคลากรสายวิชาการ
= 927,628 บาท/คน

เงินทุนสนับสนุนการวิจัยใน
ปีงบประมาณ ต่อจ านวนบุคลากรสาย
วิชาการ
ค่าเป้าหมาย 2564
▪ MU 550,000 บาท/คน
▪ สถาบัน 550,000 บาท/คน

เงินทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์



ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวนโครงการวิจัย 6 7 12 11 22 21

ค่าเป้าหมาย 6 3 4 5 9 8

0
10
20
30

จ านวนโครงการวิจัย 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวนเงินทุนวิจัยรวมทั้งหมด 5,453,800.00 3,059,660.00 4,188,703.60 4,686,097.80 12,360,590.32 12,986,792.00

ค่าเป้าหมาย 5,880,000.00 2,028,400.00 1,680,000.00 2,800,000.00 7,500,000.00 7,700,000.00
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14,000,000.00
จ านวนเงินทุนวิจัย
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4,000,000.00

14,000,000.00

ปี 
255
9

ปี 
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0

ปี 
256
1

ปี 
256
2

ปี 
256
3

ปี 
256
4

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐ 4,836,400. 2,748,000. 2,821,442. 4,351,215. 11,803,402 10,855,482

จ านวนเงินทุนวิจัยที่ได้รับจากภาคเอกชน 0.00 0.00 1,342,261. 37,343.00 544,170.00 245,010.00

จ านวนเงินทุนวิจัยจากองค์กรต่างประเทศ 0.00 143,345.00 0.00 290,540.00 0.00 0.00

แหล่งทุนและจ านวนเงินทุนวิจัยย้อนหลัง 5 ปี

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2564 จ านวนเงินทุนที่สถาบันฯ ได้รับสนับสนุนจากแหล่งทุนมากที่สุด คือ 
จ านวนเงินทุนที่ได้รับจากหน่วยงานภาครัฐจ านวน 10,855,482 บาท รองลงมา คือ จ านวนเงินทุนวิจัยจากเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย จ านวน 1,875,800 บาท จ านวนเงินทุนที่ได้รับจากภาคเอกชน จ านวน 245,010 บาท และ
จ านวนเงินทุนวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน จ านวน 10,500บาท ตามล าดับ

สถาบันฯ มีแนวโน้มจ านวน
โครงการวิจัยเพิ่มข้ึนสูงกว่าเป้าหมาย               
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 - 2564
โ ด ย ใ น ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  2564
มีโครงการวิจัย จ านวน 21 โครงการ 
สูงกว่าเกณฑ์ตัวชี้วัด MUKPI ที่ได้
ตั้งเป้าหมายไว้

สถาบันฯ มีแนวโน้มได้รับ
สนับสนุนทุนวิจั ยเ พ่ิมสู งขึ้นกว่ า
เป้าหมายตั้งแต่ปีงบ ประมาณ 2560
- 2564 โดยในปีงบประมาณ 2564
มีจ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัย 
จ านวน 12,986,792 บาท สูงกว่า
เ ก ณ ฑ์ ตั ว ชี้ วั ด  MUKPI ที่ ไ ด้
ตั้งเป้าหมายไว้
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ผลการด าเนินงานวิจัย 
และนวัตกรรม



ผลลัพธ์ จ านวนดัชนีการ อ้าง อิงต่อ
บทความวิจัย (5ปี ย้อนหลัง) มีแนวโน้มสูงขึ้น
ติดต่อกัน แต่เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว คาดว่า
อาจจะมีแนวโน้มลดลงในอนาคต สถาบันฯ
จึงวางแนวทางการท าวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคม
เ พ่ือ ให้ ผล งานวิ จั ยตี พิม พ์ ได้ ถู ก อ้ า ง อิ ง ใน
สายวิชาการ

สถาบันฯ มีผลลัพธ์คะแนนความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการงานวิจัยจากศูนย์วิจัยฯ เป็นไป
ตามเป้าหมาย

ผ ล ลั พ ธ์ จ า น ว น ผ ล ง า น ตี พิ ม พ์ ใ น
ระดับชาติ และนานาชาติ มีแนวโน้มลดลง 
แต่เมื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงแล้ว สถาบันฯ จึงวาง
แนวทางสนับสนุน ให้ทุนเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร 
มีการตีพิมพ์ในระดับชาติ และนานาชาติเพิ่มข้ึน

ปี 
2560

ปี 
2561

ปี 
2562

ปี 
2563

ปี 
2564

Citation per
Publication

12.50 12.88 16.80 15.40 7.05
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จ านวนผลงานวิจัยที่ถูกอ้างอิง 5 ปี ย้อนหลัง

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

จ านวนโครงการวิจัย 5 4.25 4.5 4.33 5

ค่าเป้าหมาย 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
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6

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์วิจัยและนวัตกรรม
เพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว
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ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 12 5 8 6 4 1

น าเสนอผลงานระดับนานาชาติ 1 1 1 0 0 0

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ 3 1 15 10 6 7

น าเสนอผลงานระดับชาติ 2 1 0 0 0 0

จ านวนผลงานตีพิมพ์และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
จ านวนผลงานตีพิมพ์และน าเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ
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ผลลั พธ์ จ านวนผลงานวิ จั ยที่ น า ไป ใช้
ประโยชน์ด้านนโยบายระดับชาติมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น 
โดยส่งเสริมให้รัฐบาลตระหนักถึงความปลอดภัยใน
การดูแลและคุ้มครองเด็ก

ผลลัพธ์จ านวนผลงานวิจัยที่น า ไปใช้
ประโยชน์ด้านสังคมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นจาก
เป้าหมายที่ตั้งไว้

สถาบันฯ เริ่มน าผลงานวิจัยที่น าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในปีงบประมาณ 2562 เป็น
ปีแรก ซึ่งจะเป็นการน าร่องสร้างรายได้ให้กับ
สถาบันฯ ต่อไป
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จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ 
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จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ด้านสังคม
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1 1 1

จ านวนผลงานวิจัยที่น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์
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ด้านนโยบายระดับชาติ

1. ร่างพระราชบัญญัติมวยเด็ก
2. E-sport
3. มาตรฐานของเล่นเด็ก 
4. โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก

แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 
กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

5.  มาตรฐานเครื่องเล่นเด็ก
6.  มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
7.  กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

22

มาตรฐานของเล่นเด็กร่างพระราชบัญญัติมวยเดก็ มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์



1. โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส 
ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิดและ
การเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6 โดยอาจารย์ ดร. นุชนาฎ รักษี
2. โครงการวิจัยคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบและการศึกษาผลการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กออทิสติกดว้ยโปรแกรมไทย (THAI MODEL, THAI HOME-
BASED AUTISM INTERVENTION MODEL)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงแก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ
3. โครงการวิจัยผลกระทบของสื่อดิจิทัลที่มีผลต่อพัฒนาการมนุษย์
ในศตวรรษท่ี 21 โดย อาจารย์ ดร. นนทสรวง  กลีบผึ้ง และคณะ
4. โครงการวจิัยแนวทางการพัฒนาต้นแบบในการขจัดความรุนแรงต่อเด็ก 
จากปัญหาความรุนแรงในครอบครัว โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญญัติ ยงย่วน 

5. โครงการวิจัยประเมินประสิทธิผลการส่งเสริมทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) เด็กปฐมวัยโดยชุมชน 
ของ 18 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดระยอง โดย อาจารย์ ดร. นุชนาฎ รักษี
6. โครงการวิจัย ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในองค์กรภาคเอกชน: การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุลและคณะ
7. การศึกษาสภาวการณ์และปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาวะกาย จิต สังคม และความสามารถการคิดเชิงบริหารของ
ผู้สูงอายุ: ชมรมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
โดย อาจารย์ ดร.ศรลั ขุนวิทยา
8. โครงการวิจัยผลของหลักสูตรพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษา ในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อความรู้ ความเข้าใจ 
การรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะการสอนวิชาสมองและการเรียนรู้ของอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร
9. โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
กลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
10. โครงการวิจัยทีมบูรณาการสุขภาพ การเรียนรู้พัฒนา และการคุ้มครองเด็ก เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะ 
กลุ่มเด็กยากจน และมีความขาดแคลนแบบพหุปัจจัย โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
11. โครงการวิจัยการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาวะและส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย
สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์
12. โครงการวิจัยพัฒนาแบบทดสอบความถนัดส าหรับเยาวชน และหลักสูตรค่ายเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรินทร์ เสรี
13. โครงการวิจัยส่งเสริมและประเมินทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ในเด็กปฐมวัยโดยครู ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน
โดยอาจารย์ ดร. นุชนาฎ รักษี
14. โครงการวิจัยความสัมพันธ์ของโรคอ้วนและความสามารถการคิดเชิงบริหารของสมองในเด็กวัยเรียน
โดยอาจารย์ ดร. ศรลั ขุนวิทยา

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์
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ร้อยละของเด็กที่พบสารหนูสูงในร่างกายในปี 2562

ลดลงหลังยุติกิจการเหมืองชั่วคราว

ถึง 11 เท่าตัว เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559

หลังท ากิจกรรมฟื้นฟูพบว่าคะแนนเฉลี่ยการเรียนรู้ของเด็กทั้ง 4 ด้าน 

เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยยะส าคัญที่ 0.05 (N=106 คน)
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โครงการวิจัยเพื่อติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

ด้านนโยบายระดับชาติ

ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์



1. โครงการวิจัยและพัฒนาการออกแบบกิจกรรมสนามเด็กเล่นบนฐานการพัฒนาทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย 
2. โครงการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและพิเคราะห์ เหตุการณ์ตายในเด็กและเยาวชนในจังหวัดนครปฐม                

โดยใช้กระบวนการ CDD และ Swiss cheese
3. โครงการการขยายผลและพัฒนาความช่วยเหลือ กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ            

เด็กปฐมวัยนอกระบบ ในกรุงเทพมหานคร
4. โครงการการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบการเรียนรู้และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน             

ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)
5. โครงการพัฒนา EF ในกระบวนการดูแลและเรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งมวล EF Enhancing in inclusive 

childhood education and care
6. Thai CDR ศูนย์พิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กและขับเคลื่อนการป้องกัน
7. โครงการพัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีภัยออนไลน์ต่อเด็ก
8. โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบ และการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติกด้วยโปรแกรม
9. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ในชุมชนส าหรับการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึงสามปี ด้วยหลักสูตร Go Baby Go: 

Parenting Programme
10. โครงการพัฒนาแบบทดสอบความถนัดส าหรับเยาวชน และหลักสูตรค่ายเยาวชนตามความถนัดของผู้เรียน
11. โครงการผลของหลักสูตรพัฒนาอาจารย์สาขาปฐมวัยศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏต่อความรู้ ความเข้าใจ 

การรับรู้ความสามารถของตนเองและทักษะการสอนวิชาทักษะสมองและการเรียนรู้ของอาจารย์ปฐมวัย : 
ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

12. โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมส าหรับผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่องการสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัยด้วยการ
เลี้ยงดูเชิงบวกเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการเด็กอย่างเป็นองค์รวม

จ านวน 20 โครงการด้านสังคม
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ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์



โครงการการพัฒนาและหาคา่เกณฑ์มาตรฐานเครื่องมือประเมินการคิดขั้นสูงในเด็กปฐมวัย
โดย นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล , นุชนาฏ รักษี , ปนัดดา ธนเศรษฐกร , อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล

โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานแบบประเมินพัฒนาการด้านการ
คิดเชิงบริหาร (MU.EF-101) และแบบประเมินพฤติกรรมที่เป็นปัญหาด้านการคิดเชิงบริหาร (MU.EF-102)
ส าหรับครูผู้ดูแลเด็ก/ครูอนุบาลใช้ประเมินเด็กในชั้นเรียน แบบประเมินทั้งสองชุดมีข้อค าถามที่ครอบคลุม
ทักษะการคิดเชิงบริหารทั้ง 5 ด้าน คือ การยับยั้ง/การหยุด การยืดหยุ่นทางความคิด การควบคุมอารมณ์ 
ความจ าขณะท างาน และการวางแผนจัดการ

เชิงพาณิชย์
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ผลงานวิจัย และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้ประโยชน์



โครงการพัฒนาแบบทดสอบความถนัดส าหรับ
เยาวชนและหลักสูตรค่ายเยาวชนตามความถนัดของ
ผู้เรียน (ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี) 

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 มีการจัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การประเมินและส่งเสริมความสามารถ
ทางพหุปัญญา” ส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 39 คน  

โครงการน าร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF 
(Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและเด็ก
ที่มีความจ าเป็นพิเศษ 
(ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร)

เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ได้จัดกิจกรรม
ถอดบทเรียน ครั้งที่ 1 ณ อ าเภอพญาเม็งราย จังหวัด
เชียงราย

โครงการการสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาระบบ
การเรียนรู้ และดูแลเด็กปฐมวัยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์) 

เมื่อวันที่ 28 กันยายน–2 ตุลาคม 2563 ได้ลงพ้ืนที่
เก็บข้อมูลโครงการวิจัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
อนุบาล Nursery บ้านรับเลี้ยงเด็ก และเทศบาล
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การขับเคลื่อนและเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม



โครงการพัฒนาแนวทางหรือแนวปฏิบัติของ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในกรณีภัย
ออนไลน์ต่อเด็ก 
(รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์)

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ด าเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางการช่วยเหลือและคุ้มครอง
เ ด็ ก จ า ก ก า ร ท า รุ ณ ก ร ร ม  แ ล ะภั ย อ อน ไ ล น์                       
ในสถานพยาบาลให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ 
ห้องประชุมนิตยา คชภักดี ชั้น 3 อาคารปัญญาวัฒนา 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
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การขับเคลื่อนและเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม

โครงการ วิจั ย เพื่ อติดตามผลกระทบจากสาร              
อาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟื้นฟูภาวะ
บกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิดและการ
เรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีท่ี 4-6 
(อ.ดร.นุชนาฎ รักษี) 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ได้ด าเนินการจัด
เวทีคืนข้อมูล แก่ครอบครัวชุมชน โรงเรียน และ
หน่วยงานการศึกษา สาธารณสุขในพ้ืนที่ จังหวัดพิจิตร 
พิษณุ โ ลก  เพชรบู รณ์  มาร่ วมระดม ความ เห็ น
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอแผนการพัฒนาเด็ก 
จ านวน 46 คน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล
แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดพิจิตร
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เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม 
MUSEF Mahidol University Social Engagement Forum (Virtual Conference) ซึ่งงานนี้เป็นการเปิดพ้ืนที่
ให้แก่นักวิจัยและนักวิชาการของมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน 
ตลอดจนได้พบกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการก าหนดนโยบาย และสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดการผลักดัน
กระบวนการเชิง Policy Advocacy เพ่ือน าผลงานวิจัยไปสู่การเป็นนโยบายและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดการ
พัฒนาสังคมไทยอย่างยั่งยืน

มหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม
(MUSEF 2021)
MU Social Engagement Forum 2021 

ผลงานน าเสนอในงานมหกรรมมหิดลเพื่อสังคม จ านวน 4 เรื่อง

1. ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต สู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กท้องถิ่น
Center for Early Childhood Trauma and Resilience

2. โครงการพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็ก
3. การขยายผลกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงสู่ 3 วิทยาเขต 
4. การวิจัยการติดตามผลกระทบโลหะหนัก และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา 

และการเรียนรู้ ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4-6

การขับเคลื่อนและเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม



มีวัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมพัฒนาการกลุ่ม
เด็กที่มีความเปราะบางทางสังคมด้วยระบบ
Inclusive Care พัฒนารูปแบบความร่วมมือของ
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยกับหน่วยงานผู้ดูแลระบบ
คุ้มครองเด็ก ในการฟ้ืนฟูภาวะความเครียดเป็นพิษ 
(Toxic stress) และส่งเสริมพัฒนาการ กลุ่มเด็ก
เปราะบาง เด็กที่อยู่ในภาวะวิกฤติได้รับการดูแล
อย่ าง เหมาะสม เด็ กมีบาดแผลทางอารมณ์ 
และจิตใจ จ าเป็นต้องได้รับการเยียวยา ดูแล
ทางจิตใจอย่างเร่งด่วน ภายใต้รูปแบบการดูแล
จัดประสบการณ์ของศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย 
โ ด ย เ ด็ กยั ง ค งอยู่ ใ น ก ระบวนกา รคุ้ ม ครอ ง 
ทางกฎหมาย ปรับลดสภาวะความเครียดของเด็ก 
ช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
ในชีวิตของเด็ก เด็กได้รับโอกาสในการส่งเสริม
พัฒนาการ ที่เหมาะสมตามวัย และน าไปขยายผล
ในการเสริมสร้างศักยภาพองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่ นในการดูแลและพัฒนาเด็กที่ มีความ
เปราะบางทางสังคมด้วยระบบ Inclusive Care

ศูนย์สมานใจปฐมวัยสาธิต สู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กท้องถ่ิน
Center for Early Childhood Trauma and Resilience

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมมือกับคณะ
แพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) ส านักงานศูนย์วิจัยและให้ค าปรึกษาแห่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ในการร่วมกันด าเนินงาน “ศูนย์สมานใจ
ปฐมวัยสาธิต สู่การพัฒนาระบบคุ้มครองเด็กท้องถิ่น” 
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โครงการขยายผลงานพิเคราะห์เหตุการณ์ตายในเด็กจากสิ่งที่ค้นพบสู่นโยบายและการปฏิบัติจริง

ปัจจุบันสถาบันฯ ร่วมกับศูนย์วิจัย เพ่ือสร้าง
เสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 
ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ โ ร ง พ ย า บ า ล ร า ม า ธิ บ ดี            
โดยศูนย์วิจัยฯ ได้เริ่มโครงการพิเคราะห์เหตุการณ์
ตายในเด็กมาตั้งแต่ปี 2546 ร่วมกับอนุกรรมการด้าน
เด็กและเยาวชนในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน และ
ได้ร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ด าเนินโครงการนี้ในเขตจังหวัดนครปฐม 
มาตั้งแต่ปี 2560 คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ
ให้นโยบาย รับเป็นเครื่องมือและให้หน่วยงาน            
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาหาวิธีการน าไปใช้ในพ้ืนที่ตั้งแต่ปี 
2553 แต่ในทางปฏิบัติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้
บูรณาการเพ่ือด าเนินการให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

ในปี  2564 สถาบันฯ ได้รับทุนอุดหนุน
โครงการขับเคลื่อนนโยบายชี้น าสังคม พ .ศ. 2564 
จากมหาวิทยาลั ยมหิดล  เ พ่ือด า เนิน งานด้ าน               
การขับเคลื่อนนโยบายสารณะ และชี้น าสังคมต่อไป 
โดยได้น าเสนอผลงานในงานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม 
(MUSEF 2021)
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โดยทีมวิทยากร นายอภิชาติ มหิงสพันธุ์ และนายจตุรงค์ ศิริบรรณากูล งานสร้างเสริมสุขภาพ และ 
ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว แบ่งปันความรู้จากการน ากิจกรรม 
ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงไปขยายผลในรูปแบบต่างๆ และร่วมออกไอเดียการสร้างความปลอดภัยให้กับลูกหลานใกล้ตัว
ของเราทุกคน เพื่อร่วมหาวิธีการที่สามารถน าไปลงมือท าได้ทันที 

• กิจกรรม The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง และกิจกรรมชราแลนด์ดินแดนผู้สูงอายุ มีผู้เข้าร่วม 
จ านวน 640 คน

• ผลิตอุปกรณ์ คู่มือเพ่ือส่งมอบให้กับ 3 วิทยาเขต 
• จัดท าหลักสูตร The Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงออนไลน์ เพ่ือให้เด็กวัยเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 1-4 ได้เข้าเรียน เมื่อเรียนจบแล้วผู้เข้าเรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้ ขณะนี้สมัครเข้าเรียน
แล้ว 350 คน 

• วิทยาเขต อ านาจเจริญ รับสมัครเด็กเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 300 คน 
• ส าหรับโรงเรียน ในจังหวัดนครปฐม สามารถเลือกเรียนออนไลน์ หรือ น าเด็กเข้ามาท ากิจกรรมที่สถาบันได้

เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้น โดยลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าและสามารถเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ได้ที่ ลิงค์นี้
https://csip.postriskspot.com/course/safetyhunter/?fbclid=IwAR0Rm_DukLYXwhwkqxEFvOdZdk
Zay5eTY7BCAePO1CD8RmSe7E50ZWKlrgw

เมื่อเรียนจบแล้วผู้เข้าเรียนสามารถดาวน์โหลดประกาศนียบัตรได้อีกด้วย

การขยายผลกิจกรรมภารกิจพิชิตจุดเสี่ยงสู่ 3 วิทยาเขต 
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มหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม
(MUSEF 2021)
MU Social Engagement Forum 2021 

โครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่อง              

ทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็กประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 เป็นการวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบ

จากสารอาร์เซนกิ แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ใน

เด็กประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  

1. ศึกษาสถานการณ์ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ของเด็ก 

2. ศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ของเด็ก 

3. วัดปริมาณสารอาร์เซนิค แมงกานีส และไซยาไนด์ในเด็ก  

4. การฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้ของเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากสารอาร์เซนิก แมงกานีสและไซยาไนด์

5. ปัจจัยเชิงลึกทางด้านครอบครัว และสังคมในเด็กที่มีภาวะบกพร่องด้านการเรียนรู้ 

• ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และการรู้เท่าทันสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อแม่, ครู และประเมินทักษะการเรียนรู้เด็ก

• จัดแถลงข่าว เผยแพร่งานวิจัยสู่าธารณะ

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 อ.ดร.นุชนาฎ รักษี หัวหน้าโครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลกระทบจากสาร
อาร์เซนิก แมงกานีส ไซยาไนด์ และฟ้ืนฟูภาวะบกพร่องทางสติปัญญา กระบวนการรู้คิด และการเรียนรู้ในเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ได้น าเสนอผลงานในรูปแบบ Oral Presentation ในงานมหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม
MUSEF 2021 (Mahidol University Social Engagement Forum)

การขับเคลื่อนและเผยแพร่งานวิจัย 
และนวัตกรรม



กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R 
เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00-12.00 น. 

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เส้นทางจากวิจัย R2R
สู่การขอความก้าวหน้าในสายอาชีพ” โดยมีวิทยากร 
4 ท่าน คือ นายเมธีณัฐ รัตนกุล (เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 
ผู้ช านาญการพิเศษ), นางสายสุนีย์ เบ็ญจโภคี (เจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป ผู้ช านาญการพิเศษ), นางฒามรา 
สุมาลย์โรจน์ (นักจิตวิทยา ผู้ช านาญการพิเศษ ) และ
นา งส า วป ระพา  หมายสุ ข  (นั ก พัฒนาการ เด็ ก 
ผู้ช านาญการพิเศษ) มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
21 คน โดยวิทยากรจะเป็นพ่ีเลี้ยงในการท างานวิจัยและ
ขอต าแหน่งต่อไป

Research Talk
” The way to success publication 
“ By Mr. Jakob Allen ได้ที่ link นี้
https://docs.google.com/presentation/d/1BQfmO81Vthxq
Fffm2KB6NwgJRqYhtKmgA0GQmxgj8Yc/edit?usp=sharing
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การพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัย
และนวัตกรรม

: Research Talk 

▪ วิจัย R2R เรื่อง การพัฒนาแบบประเมิน
ความพร้อมก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา

https://docs.google.com/presentation/d/1BQfmO81VthxqFffm2KB6NwgJRqYhtKmgA0GQmxgj8Yc/edit?usp=sharing


: โครงการให้ค าปรึกษาสถิติส าหรับงานวิจัยออนไลน์

: โครงการอบรม Easy Stat รู้จัก เลือกได้ ใช้เป็น ส าหรับผู้ไม่ใช่นักสถิติ และ 
“เทคนิคการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ” 

35

: โครงการประเมินทักษะสมองการรู้คิดในเด็ก รายบุคคลและรายกลุ่ม
เล่มข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย

การพัฒนาศักยภาพกระบวนการวิจัย
และนวัตกรรม



ยุทธศาสตร์ที่ 2

สร้างกระบวนการเรียนรู้ต่อเน่ืองตลอดชีวิต ด้านการพัฒนาคุ้มครองเด็ก เยาวชน 
และครอบครัว แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่

เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ 21

มาตรการ

2.1 พัฒนา ปรับเปลี่ยน หลักสูตรการผลิตนักศึกษาของสถาบันฯ ให้เป็นกระบวนการ 
เรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และเป็นไปตามกระบวนทัศน์การศึกษาใหม่เพื่อสังคม
แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21

2.2 พัฒนาการบริการวิชาการ/ฝึกอบรมแก่เครือข่าย เด็ก เยาวชนและครอบครัว 
ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ก าหนดนโยบายทุกภาคส่วน ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ในยุทธศาสตร์ท่ี 1 
และสนับสนุนการเรียนรายวิชาเพ่ือการใช้ประโยชน์ทันทีและเพ่ือการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ในมาตรการ 2.1
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: สถาบันฯ มีการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 3 หลักสูตร ประกอบด้วย 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
พัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต        
สาขาวิชาจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
หลักสูตรร่วมระหว่าง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี      
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กแลครอบครัว

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชานวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
และคุ้มครองเด็ก 
(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) 

37

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
MU AUN-QA Assessment 2.0
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564

ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
MU AUN-QA Assessment 2.0
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564

หลักสูตรในระบบ ปีการศึกษา 2564
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จ ำนวนรวม= 60 คนจ านวนนักศึกษาคงอยู่
ปีการศึกษา

คน

จ านวนนักศึกษาคงอยู่

: จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 
1. หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

2. หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว
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ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564

จ านวนนักศึกษาคงอยู่

3. หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาและคุ้มครองเด็ก (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

ข้อมูล ณ พฤศจิกายน 2564

ประจ าปีการศึกษา

หลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์

(ภาคปกติ)

หลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์  

(ภาคพิเศษ)

หลักสูตร
จิตวิทยาเด็ก

วัยรุ่น
และครอบครัว

2563 2563 2563

ภาวะการได้
งานท า/ศึกษา
ต่อ ภายใน 1
ปีการศึกษา

ท างานตรงสาย
วิชาชีพ

2 2 9

ยังไม่ได้ท างาน - - -

ประกอบอาชีพ
อิสระ / ท างานไม่
ตรงสายวิชาชีพ

- 1 2

ศึกษาต่อ - - -

รวมจ านวน
ผู้ส าเร็จ

การศึกษา (คน)
2 3 11

: อัตราการส าเร็จการศึกษาและการได้งานท า/
การศึกษาต่อ ภายใน 1 ปีการศึกษา
ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563
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หลักสูตรพัฒนาการมนุษย์ (หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ)

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1. น.ส.ไพลิน วิญญกูล

ชื่อเรื่อง: ผลการจัดประสบการณ์ตามแนวทาง EF GUIDELINE ต่อ 
ทักษะการคิดเชิงบริหารของเด็กปฐมวัย:กรณีศึกษาสถานอนามัย
เด็กกลาง
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

2. นางวิไลรักษ์ บุษบรรณ์

ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมส่งเสริมพัฒนาการด้วยคู่มือประเมินและ 
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ร่วมกับทฤษฎีการเรียนรู้
ส าหรับผู้ใหญ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ

3. นายยศธร รัตนจัง
ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้โปรแกรม Autisswim ที่มีต่อทักษะการเอา
ชีวิตรอดในน้ าและสมรรถภาพทางกายของเด็กออทิสติก
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ

4. น.ส.เมธาวี เมฆบวร

ชื่อเรื่อง: ผลของการใช้ EF GUIDELINE ในการเขียนแผนการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ต่อทักษะการสอนของครูปฐมวัย: 
กรณีศึกษาโรงเรียนอนุบาลในต่างจังหวัด
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร

5. น.ส.ปรีญานุช มากวัฒนสุข

ชื่อเรื่อง: แบบแผนความสามารถในการปรับตัวด้านอาชีพของ
พนักงาน ลูกค้าสัมพันธ์ : กรณีศึกษาศูนย์การค้าแห่งหนึ่งใน 
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน

: ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563
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หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

ที่ ชื่อ-สกุล นักศึกษา วิทยานิพนธ์

1. น.ส.โสธิดา ผุฏฐธรรม

ชื่อเรื่อง: ความสัมพันธ์ระหว่างความวิริยะอุตสาหะ (grit) กับความ
เป็นมืออาชีพทางการแพทย์ (medical professionalism) ใน
นักศึกษาแพทย์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.นพ.คมสันต์ เกียรติรุ่งฤทธิ์

2. น.ส.ปรารถนา รตันถิรวรรณ

ชื่อเรื่อง: ผลของการให้ค าปรึกษาแนวซาเทียร์แบบกลุ่มที่มีต่อระดับ
ความเครียด ภาระการดูแล และการท าหน้าที่ในครอบครัวของ
ผู้ดูแลเด็กท่ีมีเชาวน์ปัญญาบกพร่อง
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.พญ.พลิศรา ธรรมโชติ

3. น.ส.นันทนัช เตชะอาภรณ์กุล

ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของโปรแกรมการอบรมผู้ปกครองถึงวิธีการ
ปรับพฤติกรรมเด็กร่วมกับการเจริญสติในผู้ปกครองของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษา
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

4. น.ส.พิชาภรณ์ ก้อนแก้ว

ชื่อเรื่อง: ผลของโปรแกรมฝึกอบรมผู้ปกครองที่มีต่อความรู้ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมการดูแลเด็กที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

5. น.ส.อภิชญา รักการ

ชื่อเรื่อง: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเครียดกับความ
เมตตากรุณาต่อตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -5 ในเขต
กรุงเทพมหานคร
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

6. นางหนึ่งฤทัย ยี่สุ่นศรี

ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกอบรมวิธีปรับพฤติกรรม
เด็กต่อการรับรู้ความสามารถตนเองและการเลี้ยงดูของผู้ปกครอง
สมาธิสั้น
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: รศ.พญ.สุพร อภินันทเวช
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หลักสูตรจิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว

7. น.ส.ชัญญาพัทธ์ ก้องวีรธาดาสิริ
ชื่อเรื่อง: พฤติกรรมการรังแกในนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

8. น.ส.นิธิสนี รุจิรังสีเจริญ
ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเครียดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.พญ.นิดา ลิ้มสุวรรณ

9. น.ส.ศศิ กฤษณะพันธ์

ชื่อเรื่อง: การศึกษาน าร่อง: ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสติต่อ
การลดอาการสมาธิสั้นของวัยรุ่นอายุ 12 - 15 ปี ที่มีความเสี่ยงต่อ
การเป็นโรคสมาธิสั้น
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

10. น.ส.ทิพวัลย์ ด้วงชู
ชื่อเรื่อง: ประสิทธิผลของโปรแกรมการฝึกสติส าหรับผู้ปกครองต่อ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและเด็กสมาธิสั้น: การศึกษาน าร่อง
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.นพ.วัลลภ อัจสริยะสิงห์

11. นายประธาน วงศ์กังแห

ชื่อเรื่อง: การศึกษาปัญหาอารมณ์และพฤติกรรมของนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลัก: ผศ.ดร.พัชรินทร์ เสรี

: ผลงานวิทยานิพนธ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563
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ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย
(ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที ่2 ของเดือน)

ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564
จ านวนผู้เข้าร่วม 18,972 คน

รายได้ 991,809 บาท

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย MU Virtual Workshop 
(ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)

พฤษภาคม – กันยายน 2564
ผู้เข้าร่วมจ านวน 13,973 คน

รายได้ 418,860 บาท

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

: เครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 100,000 คน



1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21
2. หลักสูตรออกแบบชีวิต 
3. หลักสูตรเทคนิคการเล่านิทาน และการสร้างสื่อการ   

เล่านิทานอย่างง่าย 
4. หลักสูตรผู้ประคอง การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย 

ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวกส าหรับครู พ่อแม่ และ
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 

5. หลักสูตรนักปฏิบัติการการเล่นสู่การเรียนรู้ 
(Leaning through Play Provider) 

6. หลักสูตรใส่ใจสุขภาพลูกน้อย สร้างสายสัมพันธ์
ครอบครัว ผ่านการนวดทุยหนาเด็กช่วงปฐมวัย
ส าหรับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

7. หลักสูตรนักปฏิบัติการด้านการเรียนรู้และการดูแล
เด็กปฐมวัย

8. หลักสูตร 10 บทเรียน EF ออนไลน์การพัฒนา
ทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัยไทย

9. หลักสูตร Children & Nature-deficit Disorder 
เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ

10. หลักสูตรเยาวชนไทยกู้ภัยโควิด ขั้นที่ 3
11. เปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New normal-3
12. ประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 1

สถาบันฯจัดท าหลักสูตรที่เป็น e – Learning
ซึ่งเป็นงานบริการวิชาการของสถาบันฯ ผ่านทาง
https://cf.mahidol.ac.th/elearning/ โดยมีจ านวน 20
หลักสูตร ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับ
บุคคลทั่วไป โดยมีหลักสูตรดังนี้

13. หลั กสู ต ร  " เ ยา วชน  กู้ภั ย  COVID-19“ เป็ น
ความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงมนุษย์ ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริม
ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก
คณะแพทยาศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และ   
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
มหาวิทยาลัยมหิดล (ผ่านระบบออนไลน์ของ 
Starfish Labz)

14. เทคนิคห้องเรียนเด็กปฐมวัย เรียนรู้อยู่คู่ COVID 2021
15. หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับ

ประสบการณ์ชีวิตไม่พึงประสงค์
16. การประเมิน MUEF
17. หลักสูตรผู้ประคอง การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย   

ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก ส าหรับ ครู พ่อแม่ และ
ผู้เลี้ยงดูเด็กปฐมวัย รุ่น 3

18. หลักสูตรการทดสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่าง   
คัดกรอง รุ่นที่ 3/2564

19. หลั กสู ตรการส่ ง เสริ ม เด็ ก พัฒนาการล่ าช้ า 
เด็กพิเศษอย่างเป็นองค์รวม ส าหรับแพทย์ 
นักวิชาชีพ (Basic Course Level 1)

20. หลักสูตรการส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ    
อย่ างเป็นองค์รวม ส าหรับแพทย์  นักวิชาชีพ 
(ทดลองเรียน)

(ข้อมูล ณ ไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2564) 
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ตลาดเสรีการศึกษา
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: การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย



สถาบันฯ ขยายผลโครงการพัฒนาทักษะก าลังคนของประเทศ(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท า
และเตรียมความพร้อมรองรับการท างานในอนาคต หลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) ในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนการด าเนินงานหลักสูตรจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้มีการติดตามการ
มีงานท าของผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าสู่สายอาชีพผู้ดูแลเด็ก ร้อยละ 36 และความพึงพอใจต่อผู้ใช้ผู้ส าเร็จหลักสูตร
ฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก 3.91 จาก 5 คะแนน 

ส าหรับการขยายผลหลักสูตร ได้มีแนวทางในการขยายผลการพัฒนาหลักสูตร และปรับปรุงหลักสูตร
จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่

1. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร 220 ชั่วโมง ส าหรับกลุ่ม ผู้จบปริญญาตรี
ที่มิใช่สาขาทางการศึกษา ตามข้อก าหนดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์

2. หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21 หลักสูตร 440 ชั่วโมง ส าหรับกลุ่มผู้จบการศึกษา
ต่ ากว่าปริญญาตรี ตามข้อก าหนดเทศบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในปัจจุบันมีผู้เข้าศึกษาและอยู่ในระหว่างการเรียนการสอนทั้งสองหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

: การขยายผลหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21

45

ขยายผล
การพัฒนาหลักสูตร 
จ านวน 2 หลักสูตร 

1. หลักสูตรประกาศนียบัตร             
ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21  
หลักสูตร 220 ชั่วโมง

2. หลักสูตรประกาศนียบัตร
ผู้ดูแลเด็กในศตวรรษที่ 21  

หลักสูตร 440 ชั่วโมง

ความเหมาะสมของหลักสูตร
อยู่ในระดับดี 

4.42 จาก 5 คะแนน

ความพึงพอใจของนายจ้าง
เฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 

3.91
จาก 5 คะแนน

ประชากรกลุ่มเป้าหมาย 
30 คน มีทักษะที่สูงขึ้นอยู่

ในระดับมาก
4.11 จาก 5 คะแนน

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต



: ขยายฐานกลุ่มเป้าหมายเด็กประถมศึกษา “เรียนรู้เพื่อ

รับมือ covid”

การสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศหัวข้อ 

“วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาด โควิด-19” 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัยและ

ป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดการสอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ

หัวข้อ “วิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19” 

มีผู้เข้าร่วม ทั้งหมด 351 คน แบ่งเป็น

1. ผู้สมัครสอบแข่งขันออนไลน์และส่งคลิปวีดีโอ จ านวน 130 คน

▪ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 44 คน
▪ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 จ านวน 43 คน 
▪ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จ านวน 43 คน 

2. ผู้สมัครเข้าร่วม (ไม่สอบแข่งขัน) จ านวน 221 คน
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ตลาดเสรีการศึกษา
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: ขยายฐานกลุ่มเป้าหมาย ระดับมัธยมศึกษา
และปริญญาตรี

โครงการออกแบบชีวิต (สัญจร) : การเรียนรู้สู่การปลี่ยนแปลง
Life Design Project (Roadshow) : Transformative 
Learning

หลักสูตร “ออกแบบชีวิต” ออนไลน์ 8 บทเรียน 
1. สุขภาพและความปลอดภัยในชีวิตวัยรุ่น
2. การเล่น 
3. ความรัก
4. การงาน-การเรียน
5. สื่อโซเชียลมีเดีย
6. เพศศึกษา
7. อยู่ที่เรียนรู้
8. ความส าเร็จออกแบบได้    

รายวิชาออกแบบชีวิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ปีท่ี 1 จ านวน 1,202 คน
จัดอบรมในพื้นที่ One day Training นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 885 คน
พัฒนาเครือข่ายและความร่วมมือ 5 โรงเรียน ความพึงพอใจภาพรวม 4.25 คะแนน

ขยายผลโดยอบรมออนไลน์ 3 วิทยาเขต
1. วิทยาเขตกาญจนบุรี 
2. วิทยาเขตนครสวรรค์ 
3. วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

ตลอดจนการพัฒนาศักภาพคณาจารย์ ครูประจ าชั้น 
และ/หรือครูแนะแนว ผู้ปกครอง และกระบวนกร ต่อไป   

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต



ทรัพยากรมนุษย์ของทุกๆ ชนชาติจัดเป็นทรัพยากร
ที่ล้ าค่ามากที่สุด ฉะนั้นการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ของประเทศใดๆ ก็ย่อมส่งผลต่ออนาคตของประเทศนั้นๆ 
ช่วงเวลาที่ส าคัญที่เป็นหน้าต่างแห่งโอกาสของการส่งเสริม
ทรัพยากรมนุษย์ คือ ช่วงอายุในวัยเด็กและเยาวชน

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้ งที่  7 
ประจ าปี 2564 สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ซึ่งมีพันธกิจที่ส าคัญในการสร้างและจัดการองค์
ความรู้  ด้ านการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว 
ได้เล็งเห็นความส าคัญของการส่งเสริมและการแก้ไขปัญหา
ของเด็กและเยาวชน ดังนั้น ในการจัดประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 7 ประจ าปี 2564 จึงได้จัดภายใต้หัวข้อ 
“เด็กกับโรคขาดธรรมชาติ Children & Nature - deficit 
Disorder” ถือว่าเป็นการบริการวิชาการสู่สังคมที่ส าคัญใน
รูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting ทั้งในด้าน
เนื้อหาที่ให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหา รวมถึงแนวทาง
การส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการที่ดี โดยใช้
ธรรมชาติเป็นฐาน ตลอดจนการช่วยเหลือที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ๆ ซึ่งจะน าสู่วิธีการและนโยบายการแก้ไขและป้องกัน
ปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชนได้ทันท่วงที เพ่ือเตรียม
ทักษะความพร้อมเด็กไทยเข้าสู่โลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลงใน
ศตวรรษท่ี 21 ที่มีคุณภาพต่อไป จ านวนผู้เข้าร่วม 389 คน

วันท่ี 16,18,19 มีนาคม 2564 

48

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต

: การประชุมวิชาการระดับชาติ  



49

: การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมคิุ้มกนัเด็กและเยาวชน
หลักสูตรผู้ประคอง : การสร้างสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้วยการเลี้ยงดูเชิงบวก รุ่นที่ 2

ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม – 27 สิงหาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมออนไลน์ 

จ านวน 1,999 คน ซึ่งระบบจะส่ง Username และ Password ให้ผู้สมัครทาง email โดยหลักสูตรการเรียน 

แบ่งเป็น 3 บทเรียน ดังนี้

บทเรียนที่ 1  เริ่มวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

บทเรียนที่ 2  เริ่มวันที่ 5 – 28 กรกฏาคม 2564 เรียนตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก ผ่านระบบ Moodle e - learning 

บทเรียนที่ 3  เริ่มวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

▪ เนื้อหาหลักสูตรการเรียนรู้มีประโยชน์มากที่สุด ร้อยละ 83

▪ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 100

หลักสูตรการพัฒนาและคุ้มครองเด็กที่ได้รับประสบการณ์เลวร้ายในชีวิต 

ผลการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนออนไลน์ จ านวน 1,919 คน

เข้าเรียนผ่านระบบ Moodle e - learning โดยระบบจะส่ง Username และ Password ให้ผู้สมัครให้ทาง 

email ซึ่งหลักสูตรการเรียน แบ่งเป็น 10 บทเรียน ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามเวลาที่ผู้เรียนสะดวก และ

เรียนให้ครบทั้งหลักสูตร ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

การบูรณาการข้อมูลสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน และมีระบบศูนย์ข้อมูลและเครือข่าย
การเรียนรู้ด้านการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ

: การพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้ 

1. การส่งเสริมพัฒนาการทางไกลผ่านเทคโนโลยี : เพื่อให้ค าแนะน าแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ 

(การประเมินเด็กโดยพ่อแม่ส่งคลิปวีดีโอมาให้ก่อน) ให้ค าปรึกษาปัญหาการเรียน การเลี้ยงดูให้ค าปรึกษาปัญหา

สุขภาพใจวัยทีน โดยบริการออนไลน์ผ่านโทรศัพท์มือถือและโปรแกรมไลน์

2. โครงการ “เยาวชนไทย กู้ภัยโควิด” 

3. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักจิตวิทยาเชิงบวกเรื่อง “การส่งเสริมทักษะสมอง EF ในห้องเรียนปฐมวัย 

ขั้นพ้ืนฐาน ผ่านโปรแกรม

4. การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : ต้นแบบศูนย์พัฒน็กปฐมวัย New Normal 5 รอบ มีผู้เข้าร่วม

ประชุม  จ านวน 2,471 คน

5 . โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษที่บ้านในบริบทของสังคมไทย โดยสถาบันได้จัดท า ช่องYouTube 

NICFD Channel ซึ่งเป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษที่บ้าน ในบริบทสังคมไทย  

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย คร้ังที่ 2
หัวข้อเรื่อง เพลิน2แชร์ (1) เรื่อง “ติดอาวุธป้องกันตัว พ้นภัยทางเพศ”

Play & Learn กิจกรรม “ตัวฉันเป็นของฉัน”& Share ประสบการณ์ 2 โรงเรียนตัวอย่าง วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 

2564 เวลา 08.30-13.00 น. มีผู้ลงทะเบียน 3,281 คน (จ านวนสมาชิกท้ังหมด 8,507 คน จาก 3,060 โรงเรียน 

1,729 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  (ศพด.)) มีคะแนนความพึงพอใจ 2,260 คะแนน

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3
เรื่อง คุย 3 อ.(อ้วน, อาหาร, ออกก าลังกาย) ของเด็กวัยเรียน

ตอน “ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก” ในวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น. มีผู้ลงทะเบียน 3,423 คน

(จ านวนสมาชิกทั้งหมด 12,240 คน จาก 4,007 โรงเรียน 2,792 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) มีคะแนนความพึงพอใจ 

2,260 คะแนน

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย คร้ังที่ 4 
หัวข้อ "รู้จัก-รู้จ า-รู้ท า ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ า"

เรื่ อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ าของเด็กอายุ  5 - 9 ปี  ในวันเสาร์ที่  18 กันยายน 2564

เวลา 08.30 - 13.0 น. มีผู้ลงทะเบียน 2,758 คน (จ านวนสมาชิกทั้งหมด 14,659 คน จาก 4,909 โรงเรียน 3,028

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)) มีคะแนนความพึงพอใจ 2,921 คะแนน

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย คร้ังที่ 5 
เรื่อง  เล่นเรื่องใหญ่: เล่นคือชีวิตของเด็ก

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา เวลา 08.30 - 13.00 น. มีผู้ลงทะเบียน 4,531 คน (จ านวนสมาชิกทั้งหมด 

18,628 คน จาก 6,150 โรงเรียน 3,735 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) มีคะแนนความพึงพอใจ 5,219 คะแนน

: อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเสริมโรงเรียนปลอดภัย

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 1 
หัวเรื่อง "รู้จัก-รู้จ า-รู้ท า ทักษะติดตัวไม่กลัวจมน้ า"

เรื่อง สื่อเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางน้ า วันที่ 19 พฤษภาคม2564

เวลา 8.30 - 13.00 น. มีผู้คนลงทะเบียนจ านวน 1,365 คน 

(จ านวนสมาชิกทั้งหมด 3,388 คน จาก 617 โรงเรียน, 

1,286 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ) มีคะแนนความพึงพอใจ 721 คะแนน

ตลาดเสรีการศึกษา
เพื่อการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต



โครงการพัฒนา EF ในกระบวนการดูแลและ
เรียนรู้ ส าหรับเด็กปฐมวัยทั้งมวล EF Enhancing in
inclusive childhood education and care
ด าเนินการจัดหลักสูตร 10 บทเรียนออนไลน์ การ
พัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยไทย มีคุณครูจาก
โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ และโรงเรียนในพ้ืนที่วิทยา
เขตมหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  ได้ แก่  อ านาจ เจริญ 
น ค ร ส ว ร ร ค์  ก า ญ จ น บุ รี  น ค ร ป ฐ ม  แ ล ะ
กรุงเทพมหานคร สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม จ านวน 
3,899 คน และเก็บข้อมูลประเมิน EF ของเด็กได้
ประมาณ 8,000 คน

: หลักสูตร 10 บทเรียนออนไลน์ การพัฒนาทักษะสมอง EF เด็กปฐมวัยไทย
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รายได้ 
จ านวน 438,100 บาท

ตลาดเสรีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต
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: การฝึกอบรมการทดสอบ พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง (DENVER ll)

: หลักสูตรออนไลน์ การส่งเสริมเด็กพัฒนาการล่าช้า เด็กพิเศษ อย่างเป็นองค์รวม 
ส าหรับแพทย์ นักวิชาชีพ

ตลาดเสรีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต



สถาบันฯ เน้นการสร้างและพัฒนาระบบการให้บริการวิชาการด้านเด็กและครอบครัว เพ่ือมุ่งสู่ความเป็น
เลิศ มีการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการเกี่ยวกับเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งในรูปแบบการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่ให้เด็กและผู้ปกครองสามารถเข้าร่วมได้ การจัดฝึกอบรมเพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่ท างาน
ด้านเด็กและเยาวชนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งมีผลการด าเนินงาน ดังนี้
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ร้อยละความพึงพอใจ

จ านวนคร้ัง

จ านวนครั้งและคะแนนความพึงพอใจท่ีให้บริการ
วิชาการสู่สังคม ปีงบประมาณ 2562-2564
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: ผลลัพธ์ การบริการวิชาการสู่สังคม
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ก าไรสุทธิ

โครงการบริการวิชาการการส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเพ่ือพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว ซึ่งมีรายวิชาที่เข้าร่วมโครงการเปิดให้
บุคคลที่สนใจเข้าเรียนร่วมกับนักศึกษาของหลักสูตร
พัฒนาการมนุษย์ และหลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาและคุ้มครองเด็ก ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ 
จ านวน 15 รายวิชา และ 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลั กสู ตรนั กปฏิบั ติ ก ารการ เล่นสู่ ก าร เ รี ยนรู้ 
(Leaning through Play Provider) และ หลักสูตร
การพัฒนาเด็กและการแทรกแซงในมิติเชิงนิเวศน์
ซึ่ ง มี ผู้ ผ่ า นการ เ รี ยนตามโคร งการ  230  คน
มีค่าลงทะเบียนเข้าเป็นรายได้สถาบันฯจ านวน 
505,350 บาท คะแนนความพึงพอใจในภาพรวม 
4.35 และความรู้ที่น าไปใช้ประโยชน์ร้อยละ 88

1.  โครงการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณชน จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการจ านวนและ การเรียนรู้ใน
รูปแบบออนไลน์จ านวน 18 กิจกรรม/หลักสูตร 
มีผู้ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 10,511 คน
และมีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.52 คะแนน

2 .  โครงการฝึกอบรมการทดสอบ
พัฒนาการเด็กปฐมวัยอย่างคัดกรอง Denver II
ได้ด าเนินการจัดการอบรมจ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้า
รับการอบรมทั้งสิ้น 139 คน และมีความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.50 คะแนน

ตลาดเสรีการศึกษาเพื่อการเรียนรู้
ต่อเนื่องตลอดชีวิต



รูปแบบบริการ New Normal ในยุค COVID-19

การรับส่งเด็ก ชั้นอนุบาล 2 และชั้นอนุบาล 3 
ณ อาคารปัญญาวัฒนา ชั้น G Red Zone ภายนอก
อาคารปัญญาวัฒนา จุด Red Zone คือ จุดส่งเด็ก    
ที่ถือเป็นเขตสิ้นสุดการเข้ามาของบุคคลภายนอก /
ผู้ปกครอง 

ขอความร่วมมือผู้ปกครองท าการกรอกข้อมูล 
และตอบคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) ในระบบ Online ของศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย ทุกวันเมื่อมารับส่งเด็ก 

คุณครูคัดกรอง วัดอุณหภูมิ และเช็คชื่อเด็ก  
ก่อนพาขึ้นชั้นเรียน ผู้ปกครองสามารถส่งเด็กตั้งแต่  
เวลา 07.30 – 09.00 น. เท่านั้น ไม่รับเด็กทุกกรณีที่มา
สายเกิน 09.00 น.

ขั้นตอนการท าความสะอาดห้องเรียน 
(16.00-17.30 น.) 

1. เวลา 16.00-16.30 น. คุณครูล้างของเล่นด้วยสบู่ 
(หลีกเลี่ยงการใช้น้ ายาฆ่าเชื้อที่อาจมีสารตกค้าง)

2. คุณครูท าความสะอาดอุปกรณ์ ของใช้ในห้องเรียน
3. แม่บ้านท าความสะอาดห้องเรียน ห้องน้ า พ้ืนที่

ส่วนกลาง ทางเดิน
4. แม่บ้านท าความสะอาดลิฟต์โดยสาร
5. ใช้ UVC ฆ่าเชื้อภายในห้องเรียนเวลา 17.00-

17.30 น.
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต



รายการเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New normal-3

รายการสนทนารายวันและเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่องค์ความรู้และประสบการณ์ ผ่าน
ต้นแบบการดูแลเด็กรูปแบบ New normal ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้กับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั่ว
ประเทศ ด าเนินรายการในรูปแบบ Online ผ่าน Application Zoom และ Facebook Live ทุกวันท าการ ใน
เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนสิงหาคม 2564 รวม  42 ตอน มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการเรียนรู้มากกว่า 8,600 คน
และพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล New Normal ระลอก 3” มีการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ (IT) ของสถาบันฯ เพ่ือรองรับการท ารายการถ่ายทอดสด และการมีระบบการ
จัดเก็บข้อมูลการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาชิกในเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ผู้เข้าอบรมมาจาก 77 จังหวัด รวม 8,638 ราย 

แสดงจ านวนสมาชกิเครอืขา่ยที่เขา้ร่วมเรยีนรูใ้นโครงการ  “ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนบุาล New Normal ระลอก 3”

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต



กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 

เดือนมกราคม 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ขยายเวลาการปิดศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 2/2564
เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขยายเวลาปิดส่วนงานของ
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ศาลายา การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุม
ผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564 

เดือนเมษายน 2564

สถาบันฯ คืน เงินผู้ ปกครองที่ช าระค่าเทอมมาล่วงหน้า 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 19เมษายน 2564

เดือนธันวาคม 2563 : เปิดภาคเรียนที่ 2/2563 

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ปิดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 
2563 - วันที่ 3 มกราคม 2564 (รวมระยะเวลา 14 วัน) ตามประกาศ
จังหวัดนครปฐม และประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด
สมุทรสาครและบริเวณใกล้เคียง

เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดเรียน โดยงดการเดินทางเข้ามายัง
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ของนักเรียนและบุคลากรที่มี
ที่พักอาศัยปัจจุบันในพ้ืนที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 
(จังหวัดสมุทรสาคร) หรือการเดินทางมาจากจังหวัดดังกล่าว  
ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล 

เดือนมีนาคม 2564

ศูนย์ พัฒนาเด็กปฐมวัย  พบบุคคลในครอบครัวของ เด็ก              
เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จ านวน 2 ครอบครัว มีการปิดเรียน 
จ านวน 2 Bubble ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 เมษายน 2564
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ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต



เดือนมิถุนายน 2564

ผู้อ านวยการสถาบันฯ ได้เข้ารายงานการเตรียม
ความพร้อมและการขออนุญาตเปิดให้บริการของ    
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ภายใต้การดูแลเด็กปฐมวัย     
ในรูปแบบ New normal ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอพุทธมณฑล (ศปก .              
อ.พุทธมณฑล) ณ ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ที่ประชุม
มี ม ติ เ ห็ น ชอบ  อนุญาตศู นย์ พัฒนา เ ด็ กป ฐมวั ย 
เปิดให้บริการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา เมื่อวันที่ 1
กรกฎาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ในประเทศไทย 
มีแนวโน้มการระบาด COVID-19 สายพันธุ์  Delta
เพ่ิมมากขึ้นอย่างชัดเจน และผู้ติดเชื้อภายในประเทศ
เพ่ิมจ านวนอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง จึงเลื่อนการเปิด
ให้บริการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกระดับชั้น
ออกไปอย่างไม่มีก าหนด 

เริ่มกิจกรรมห้องเรียนออนไลน์ วันศุกร์สนุก
ครื้นเครงมาบรรเลงกับครูปอม  ผ่าน Application
Zoom

บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ได้รับวัคซีน
ป้องกัน COVID-19 เข็มที่  1 และเข็มที่  2 เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
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เดือนพฤษภาคม 2564

เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศเพ่ิมจ านวนอย่างต่อเนื่องเป็น            
วงกว้าง และบุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ยังไม่ได้รับวัคซีน เพ่ือรองรับการท างานให้บริการดูแลเด็กปฐมวัย 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 19

เริ่มจัดท าคลิปส่งเสริมการเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัยและเผยแพร่กิจกรรมผังรายการทักษะเด็กปฐมวัย 
ห่างไกลโควิด ผ่าน Line CF Happy Family

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยสาธิต

กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 



เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2564

รายการเปิ ดบ้ านศู นย์ เด็ กปฐมวั ย New normal-3
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 
COVID-19 ระลอก 3

รายการสนทนารายวันและเวทีสาธารณะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ ผ่านต้นแบบ       
การดูแลเด็กรูปแบบ New normal ของศูนย์พัฒนา
เด็กปฐมวัย ให้กับเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย    
ทั่วประเทศ 

เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 

กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยผ่านระบบ 

Online : กิจกรรมสภาฟันน้ านม ทุกวันอังคาร กิจกรรม 

Story time by ครูแม่เตย ส าหรับอนุบาล 3 ทุกวันพุธ

กิจกรรมวันศุกร์สนุกครื้นเครง มาบรรเลงกับครูปอมทุกวันศุกร์

เดือนกันยายน 2564 บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID เข็มที่ 3
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กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 



เดือนตุลาคม 2564 

พัฒนารูปแบบสาธิตการดูแลและการสอนเด็กปฐมวัยแบบ New normal รองรับการฟ้ืนฟูหลัง 
สถานการณ์การ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 โดยจัดเป็นกลุ่ม Bubble ขนาดเล็กไม่เกิน           
10 คนต่อกลุ่ม มีเด็กเข้าเรียน จ านวน 70 โดยมีการตรวจ ATK เด็กนักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 100 ทุกสัปดาห์ 

มีการเปิดรับสมัครผู้ช่วยครูอาสาเพ่ือรองรับการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และมีการ  
ถอดบทเรียนผ่านเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New normal 3 ในวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียน             
เข้าร่วมกิจกรรมการถอดบทเรียน 1,535 คน 
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กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 



เดือนพฤศจิกายน 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 รูปแบบ New Normal 2564 ในวันที่ 1
พฤศจิกายน 2564 มีเด็กเข้าเรียนทั้งหมด 202 คน โดยจัดเป็นกลุ่ม Bubble ขนาดเล็กไม่เกิน 10 คนต่อกลุ่ม            
มีจ านวน 24 Bubble มีการตรวจ ATK เด็กนักเรียนและบุคลากร ร้อยละ 100 ทุกสัปดาห์ และจัดให้มีการคัดกรอง
ด้วยการสุ่มตรวจ ATK โดยวิธีการตรวจตัวอย่างที่เยื่อบุโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal Swab) โดยสุ่มตรวจ Bubble ละ 
1 คน ต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 10 ในแต่ละกลุ่ม Bubble 
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กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3 



ระบบเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3

แผนการเฝ้าระวังส าหรับเตรียมความพร้อมการเปิด
ให้บริการของสถานศึกษา

1. ผู้ให้บริการทุกคนต้องท าการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 
2 ครั้ง จึงจะให้บริการได้ (บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
ได้รับวัคซีน 3 ครั้งเรียบร้อยแล้ว ในเดือนกันยายน 2564)

2. ครอบครัวของผู้เข้ารับบริการได้รับการให้ความรู้
และการสนับสนุนให้ได้รับวัคซีน 

3. มีการตรวจหาการติดเชื้อโดยการใช้ Rapid
Antigen Test Kit ตรวจ Nasal Swab หรือตรวจจาก
น้ าลายของเด็กท่ีเข้ารับบริการในวันแรกและตรวจซ้ าทุก
สัปดาห์ 

4. ท าการคัดกรองผู้ให้บริการและครอบครัวของ
ผู้รับบริการทุกวัน ตรวจสอบความเสี่ยงข้ามกลุ่มย่อย
ห้องเรียนอย่างเคร่งครัด ทั้งบุคคลข้ามกลุ่มและการใช้
พ้ืนที่ร่วมระหว่างกลุ่มโดยไม่ท าความสะอาด

5. ให้มีการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ เพ่ือท า
ความเข้าใจในเรื่องความเสี่ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
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แผนจัดการความเสี่ยง เมื่อสถานศึกษาเปิดให้บริการ

1. เมื่อมีผู้มีความเสี่ยงสูง 1 ราย ในกลุ่มย่อยห้องเรียน ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโดยทันทีและตรวจซ้ า   
7 วัน หลังจากการตรวจครั้งแรกและสมาชิกในกลุ่มที่เหลือต้องหยุดการรับบริการ เมื่อผลการตรวจครั้งที่ 2
ให้ผลลบจึงกลับเข้าสู่การรับบริการได้

2. เมื่อมีผู้ติดเชื้อ 1 รายในกลุ่มย่อยห้องเรียน ให้แยกผู้ติดเชื้อและน าส่งเข้ารับการรักษาพยาบาล          
ตามแนวทางมาตรฐานการรักษาพยาบาล สมาชิกที่เหลืออยู่ในกลุ่มเดียวกัน ให้ส่งเข้ารับการตรวจหาเชื้อในทันที 
และแยกออกจากกลุ่มบริการโดยให้หยุดพักรอผลการตรวจ ในกรณีผลการตรวจเป็นบวกให้น าส่งเข้ารับการ
รักษาพยาบาลตามแนวทางมาตรฐานการรักษาพยาบาล ในกรณีผลการตรวจเป็นลบให้สังเกตอาการ และท าการ
ตรวจซ้ า 7 วันจากครั้งแรก และหากผลยังเป็นลบให้กลับเข้าสู่การบริการได้ต่อไป

3. เมื่อมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 1 กลุ่มย่อย (2 กลุ่มย่อยหรือมากกว่า 1 กลุ่มย่อย ในช่วงเวลา ห่างกันไม่เกิน
14 วัน ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยจะท าการปิดบริการทั้งหมด เป็นเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับจากการพบการติดเชื้อ
รายสุดท้าย

ตรวจพบว่าติดเช้ือ : เข้ารับการรักษา
และกักตัวตามมาตรการของรัฐ ปิดพื้นท่ี
ที่เกี่ยวข้อง

เสี่ยงสูง (สัมผัสผู้ติดเช้ือ) : ตรวจหาเชื้อ
ด้วย ATK สังเกตอาการและกักตัว 7 วัน 
ปิดพื้นท่ีที่เกี่ยวข้อง

เสี่ยงปานกลาง (สัมผัสเสี่ยงสูง) :
ตรวจหาเชื้อด้วย ATK สังเกตอาการ

เสี่ยงต่ า : ตรวจหาเชื้อด้วย ATK สังเกต
อาการ

มาตรการของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
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ระบบเฝ้าระวังและการจัดการความเสี่ยง ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 3
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การเผยแพร่กิจกรรม Online สู่เครือข่ายผู้ดูแลเด็กปฐมวัย
และกลุ่มเด็กเปราะบางจากบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย น ากิจกรรมจากผังรายการทักษะ
เด็กปฐมวัย ห่างไกล COVID-19 ขยายผลรูปแบบการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยเผยแพร่ผ่านรายการเปิดบ้านศูนย์เด็ก
ปฐมวัย  New normal–3 และเครือข่ายผู้ที่ท างานด้านเด็ก
ปฐมวัย ให้คุณครูเครือข่ายน ากิจกรรมไปเผยแพร่ให้กับเด็กๆ 
และครอบครัวในพ้ืนที่ของตนเอง และขยายผลกิจกรรมส าหรับ
เด็กที่มีข้อจ ากัดในการมาโรงเรียนในมิติต่างๆ โดยมีการน า
รูปแบบกิจกรรม และสื่อส าหรับการเรียนรู้เผยแพร่ส่งต่อไปยัง
ก ลุ่ ม เ ด็ ก เ ป ร า ะ บ า ง  บ้ า น พั ก เ ด็ ก แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว 
กรุงเทพมหานคร เพ่ือให้เด็กเปราะบางได้รับโอกาสการเล่นรู้  
ที่เหมาะสม ปรับลดสภาวะความเครียด ช่วยฟ้ืนฟูสภาพจิตใจที่
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง ในชีวิตของเด็ก ให้พ้ืนที่ฟ้ืนฟูเด็ก
สามารถเป็นพ้ืนที่คู่ขนานส าหรับการเรียนรู้  และเด็กได้รับ
โอกาสในการส่งเสริมพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ในภาวะ
วิกฤตของชีวิต
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ถอดบทเรียน การดูแลเด็กปฐมวัยรูปแบบ New Normal 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID 19

การถอดบทเรียน ประสบการณ์การดูแลเด็ก
ปฐมวัย ร ูปแบบ New Normal ผ่านรายการเปิด
บ้านศูนย์เด็กปฐมวัย New normal-3 เพื่อสรุปผล 
ปัญหาอุปสรรค จุดแข็ง จุดอ่อน ในการด าเนินการ
แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร ่ร ูป แ บ บ ก า ร ด ูแ ล เ ด ็ก ป ฐ ม ว ัย            
แก่เครือข่ายทั่วประเทศ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2564
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม1,535 คน 
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จ านวนเด็กที่ได้เข้าเรียนเทียบกับแผนที่ต้ังไว้ 3 ปี ย้อนหลัง

เตาะแตะ อนุบาล เตาะแตะ อนุบาล เตาะแตะ อนุบาล

2562 2563 2564

แผน 76 140 75 160 75 160

ผล 72 137 72 147 75 160
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แสดงจ านวนเด็กที่ได้เข้าเรียน เทียบกับแผนที่ตั้งไว้ 3 ปี ย้อนหลัง
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มีหน้าที่หลักในการสร้างองค์ความรู้ บริการวิชาการและให้บริการการส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหา
ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้รับการดูแลและแก้ไขได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ซึ่งจะช่วยลด
ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ส่งผลให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป

งานบริการ

คลินิกเด็กและวัยรุ่น ได้เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัย บ าบัดรักษา และส่งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีปัญหา
ตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงวัยรุ่น รวมถึงการให้บริการส าหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง ดังนี้

ในปัจจุบัน คลินิกเด็กและวัยรุ่นมีแพทย์และทีมสหวิชาชีพ ได้แก่
1) กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก จ านวน 1 คน
2) อาจารย์ที่มีความช านาญด้านจิตวิทยาเด็กพิเศษ จ านวน 1 คน
3) อาจารย์ที่มีความช านาญด้านการสร้างวินัยเชิงบวก จ านวน 1 คน
4) อาจารย์ที่มีความช านาญด้านกิจกรรมบ าบัด จ านวน 1 คน
5) อาจารย์ แพทย์แผนจีน สาขากุมารเวชศาสตร์ 1 คน
6) นักจิตวิทยา (คลินิก) จ านวน 2 คน

ผลการด าเนินงาน

ปีงบประมาณ

2561 2562 2563 2564

คลินิก (ในเวลาราชการ) 2660 2640 2,201 1,398

คลินิก (นอกเวลา) 723 915 515 291

คลินิกพัฒนาการเด็ก

คลินิกวัยเรียน

คลินิกวัยทีน

คลินิกเลี้ยงลูกเชิงบวก

คลินิกแพทย์แผนจีน

คอร์สบริการจากนักจิตวิทยา

* ปี 2563 ปิดให้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 1 เม.ย - 17 พ.ค 2563
* ปี 2564 ปิดให้บริการ ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 24 ธ.ค 2563 - 30 
ม.ค 2564 และ 16 เม.ย – 30 ก.ย 2564

จ านวนครั้งของผู้มารับบริการ
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7) นักจิตวิทยา (พัฒนาการ) จ านวน 1 คน
8) นักพัฒนาการเด็ก จ านวน 1 คน
9) นักกิจกรรมบ าบัด จ านวน 1 คน
10) นักสุขศึกษา 1 คน
11) พยาบาล จ านวน 1 คน
12) เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป จ านวน 1 คน



ปีงบประมาณ

2561 2562 2563 2564

คลินิก (ในเวลาราชการ) 4.79 4.38 4.91 4.64

คลินิก (นอกเวลา) 4.96 4.80 4.78 4.93

ความพึงพอใจของผู้มารับบริการ

ปีงบประมาณ

2561 2562 2563 2564

คลินิก (ในเวลาราชการ) 907,450 890,800 1,024,250 683,050 

คลินิก (นอกเวลา) 463,800 578,800 452,750 220,400 

รายรับ คลินิกเด็กและวัยรุ่น (ในเวลาและนอกเวลา)
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ระดับ หลักสูตร/คณะ /สถาบันฯ จ านวน (คน)

มัธยมศึกษา สาธิตนานาชาติ มหิดล 3

ปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ)คณะ

จิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

ปริญญาตรี จิตวิทยา (พัฒนาการ) ภาควิชาจิตวิทยา 

คณะสังคมศาสตร์

4

ปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ สาขาจิตวิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 4

การรับนักศึกษาฝึกปฏบิัตงิาน ด้านพัฒนาการเด็กและจิตวิทยา

* ปิดรับนักศึกษาฝึกงานเน่ืองจากสถานการณ์ COVID-19 วันที่ 16 เม.ย – 30 ก.ย 2564

หน่วยงาน กิจกรรม

โครงการร่วมมือกับศูนย์การแพทย์กาญจนา
ภิเษก

กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก ของงานคลินิกเด็กและ
วัยรุ่น ให้บริการตรวจรักษา ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เดือนละ 1 ครั้ง 

ระบบการดูแลนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
- ร่วมประชุมกับอาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ในการดูแลนักศึกษา
ที่มีปัญหาการปรับตัว เดือนละ 1 ครั้ง
- วิทยากรในการบันทึกเทป หลักสูตรอบรมทักษะทางจิตวิทยา
ออนไลน์

มูลนิธโิสสะแห่งประเทศไทย
บรรยายเรื่อง โรคในเด็กและการรกัษาสุขภาพในสถานการณ์ COVID 
19 และจิตวิทยาและการจัดการความเครยีด ในวันท่ี 22 ต.ค. 2563

สาขาวิชาการพยาบาล สถาบันฯการพยาบาล
ศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทยร่วมกับกับ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการเข้าถึงความต้องการของเด็กผ่านการจดั
กิจกรรมการเล่น” เมื่อวันท่ี 25 ธ.ค. 2563

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ เทคนิคการสื่อสารกบัผู้ปกครอง เมื่อวันท่ี 15 ก.ย. 2564

ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพื่อ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว

บรรยายเรื่อง “เตรียมพร้อมเด็กเข้า ป.1” ให้กับพ่อแม/่ผู้ปกครอง
ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

การบริการวิชาการให้กับหน่วยงานตา่งๆ

68

คลินิกเด็กและวัยรุ่น



หนังสือ คู่มือการส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ (สัมพันธภาพ การสื่อสาร การคิด)
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โครงการวิจัยได้ด าเนินการน าร่องคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบเพ่ือ
พัฒนาระบบการดูแลเด็กพิเศษ เด็กออทิสติกในพ้ืนที่ชุมชน โดยได้ด าเนินการ
น าร่องในโรงพยาบาล 5 ภูมิภาค ซึ่งโครงการระยะแรก ได้แก่ การสร้างคน 
เตรียมสื่อ เตรียมสถานที่ (Capacity building ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
ขณะนี้อยู่ในระหว่างเก็บข้อมูลวิจัย โดยมีเด็กที่ได้รับการคัดกรอง DSPM, 
MCHAT และสงสัยภาวะออทิสติกเข้าร่วมการวิจัยแล้ว 51 คน (85% ของ 
sample size) เด็กและครอบครัวได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามโปรแกรม 
THAI Model เป็นเวลา 3 เดือนแล้ว ขณะนี้อยู่ ในระหว่างเก็บข้อมูล           
Mid-test และ จัดกิจกรรมห้องเรียนพ่อแม่ 

โครงการคลินิกพัฒนาการเด็กต้นแบบและการศึกษาผลการส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก
ด้วยโปรแกรมไทย  (Thai Model)

คู่มือส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ 
เด็กออทิสติก THAI Model 
ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขสื่อปฏิทินสอนพ่อแม่ ส าหรับบุลากรสาธารณสุข

ประชุมวิพากย์ผลงานวิจัย วันที่ 30 
เมษายน 2564 มีผู้เข้าร่วมวิพากย์
งานวิจัยผ่านระบบ Zoom 
จ านวน 280 คน



ยุทธศาสตร์ที่ 4

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

มาตรการ
4.1 การบริหารทรัพยากรท่ียั่งยืน 
4.2 สร้างอัตลักษณ์องค์กรความรับผิดชอบต่อเด็กและครอบครัว 
4.3 สร้างอัตลักษณ์องค์กรแห่งการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว
4.4 สร้างอัตลักษณ์องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชนและ

ครอบครัวท่ียั่งยืน
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แสดงจ านวนบุคลากรแยกตามประเภทการจ้างและร้อยละอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

: อัตราก าลัง และการพัฒนาบุคลากร

ผู้ได้รับแต่งต้ัง ช่ือต าแหน่ง 
 

 ผศ.ดร. บัญญัติ  ยงย่วน รองศำสตรำจำรย์ 

(สำขำกำรศึกษำ) 

 

นำงฒำมรำ  สุมำลย์โรจน์ ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 

(สำขำจิตวิทยำ) 

 

นำงสำวประพำ  หมำยสุข ผู้ช ำนำญกำรพิเศษ 

(สำขำกำรส่งเสริม

พัฒนำกำรเด็กล่ำช้ำ 

เด็กพิเศษ) 

 

สถาบันฯ มีอัตราก าลัง 128 อัตรา จ าแนกเป็นสายวิชาการ 14 อัตรา สายสนับสนุน 114 อัตรา และ
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านกิจกรรม ตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ก าหนดไว้ และรวมถึงการส่ง
บุคลากรไปพัฒนาตนเองนอกแผนเป็นระยะ

ในปี 2564 บุคลากรได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงข้ึนในสายวิชาการและสนับสนุน จ านวน 3 ราย 

สถาบันฯ ส่งบุคลากร
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น 
(MU-SUP)
จ านวน 1 รายคือ 
นางฒามรา สุมาลย์โรจน์ 
ซึ่งจัดโดยกองทรัพยากรบุคคล
ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
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สถาบันฯ บริหารจัดการสวัสดิการเพ่ือให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยและการ
เสียชีวิต ตลอดจนให้การสนับสนุนกิจกรรมหรือกิจการใดๆ อันเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรสถาบันฯ และอ านวยความสะดวกให้แก่บุคลากรของสถาบันฯ เพ่ือประโยชน์แก่การด ารงชีพนอกเหนือจาก
สวัสดิการที่ทางราชการหรือมหาวิทยาลัยมหิดลจัดให้เป็นปกติ ทั้งนี้ โดยค านึงถึงการเสริมสร้างความเป็นองค์กร
แห่งความสุข (Happy Workplace) เสริมสร้างให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) และธ ารง
รักษาบุคลากรที่มีศักยภาพไว้กับองค์กร (Employee Retention) โดยให้การช่วยเหลือบุคลากรในกรณีต่างๆ ดังนี้

1. เงินช่วยเหลือการเย่ียมไข้ จ านวน 8 ราย เป็นเงิน 7,100 บาท
2. เงินช่วยเหลือการคลอดบุตร จ านวน 1 ราย เป็นเงิน 1,000 บาท
3. เงินช่วยเหลืองานศพ จ านวน 8 ศพ เป็นเงิน 55,500 บาท

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันฯ 
ได้จัดท าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค
ส าหรับการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ให้กับบุคลากร จ านวน 114 ราย และฉีดวัคซีน
ป้องกันไข้หวัดใหญ่ 2021 ให้กับบุคลากร จ านวน 
122 ราย รวมทั้งจัดหาชุดตรวจ Antigen Test Kit
เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรและครอบครัว          
ในการป้องกันการระบาดของโรค ซึ่งจะน าความเสี่ยง   
ม าสู่ ส ถ าบั นฯ  โ ดยก าหนด ให้ บุ คล ากรตรว จ                 
Antigen Test Kit เดือนละหนึ่งครั้ง และรายงานผล
การตรวจผ่านระบบ CFHRi (CF-COVID Test) และที่
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่อง

: สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร
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สถาบันฯ มอบเงินรางวัลประจ าปีให้กับลูกจ้าง ที่ได้รับค่าจ้างและเงินเพ่ิมค่าครองชีพชั่วคราว รวมกันไม่ถึง 
12,285 บาทต่อเดือน มีสถิติการลาป่วย ลากิจ รอบปีที่แล้วมารวมกันไม่เกิน 15 วันท าการ และมีสถิติการมา
ปฏิบัติงานสายไม่เกิน 10 วันท าการ หรือลูกจ้างต าแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ไม่มีสถิติการลาทุกประเภท 
รวมถึงการลาคลอดบุตรและสถิติการมาปฏิบัติงานสายกลับก่อนทุกกรณี และมีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศสถาบันฯ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้เงินรางวัลประจ าปีแก่ลูกจ้าง พ.ศ. 2563 โดยมีผู้ผ่านการพิจารณา      
จ านวน 4 ราย ดังนี้

: สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร

สถาบันฯ ให้ความส าคัญและระลึกถึงคุณูปการของบุคลากรผู้เกษียณอายุงานทุกท่าน ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความวิริยะ อุตสาหะ และตั้งมั่นอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต จึงจัดกิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน
ทั้งในรูปแบบ ONLINE และ ONSITE ตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม และปฏิบัติตามนโยบายของสถาบันฯ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด 

ซึ่งในปี 2564 มีผู้เกษียณอายุงาน จ านวน 6 ราย ดังนี้

1. รศ.ดร.บัญญัติ  ยงย่วน
2. นางสายสุนีย์    เบ็ญจโภคี
3. นางมะลิรมย์     หัสดินรัตน์
4. นางสาวนฤมล   เปรมเดชา
5. นายเชษฐศิลป์ รักไพบูลย์ภรณ์
6. นายเนรมิต      พานแก้ว

นายขวัญชัย ชันแสง นายนิพนธ์  แข็งกล้า   นายวิสุทธิ์ ธนูศร นายสมบูรณ์ แก้วมณี        
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ผลส ารวจความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 

: สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร
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ค่าเฉลี่ยความผูกพันของบุคลากร (คะแนนเต็ม 5)
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: สวัสดิการ และความผูกพันของบุคลากร (ต่อ)
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: รางวัล และการเชิดชูเกียรติ
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ในปี 2564 บุคลากรสถาบันฯ ได้รับรางวัล และการเชิดชูเกียรติให้เป็นข้าราชการดีเด่น ลูกจ้างประจ าเงิน
งบประมาณแผ่นดินดีเด่น ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ดีเด่น และพนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ของสถาบันแห่งชาติเพ่ือ
การพัฒนาเด็กและครอบครัว ซึ่งมีรายนาม ดังนี้

นางอรพินท์  เลิศอวัสดาตระกูล
ข้าราชการดีเด่น

นายสุรศักดิ์  มณฑาสุวรรณ
ลูกจ้างประจ า

เงินงบประมาณแผ่นดินดีเด่น

นางรุจาภา  คล้ายโชติ
ลูกจ้างประจ าเงินรายได้ดีเด่น

ผศ.ดร.ปนัดดา  ธนเศรษฐกร
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

อ.ดร.กบ.กันนิกา  เพิ่มพูนพัฒนา
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นางสาวชัชชนัน เทพพานิช
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

นายเมธีณัฐ  รัตนกุล
พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น

ด้านทรัพยากรบุคคล



สถาบันฯ ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ประจ าปี 
2564 ในรูปแบบ MUEdPEx-A2 (การตรวจติดตามแผนพัฒนา) ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online ในวันที่ 28 
พฤษภาคม 2564 โดยคณะกรรมการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินงานที่เป็นเลิศ ที่
ได้รับการแต่งตั้งโดยมหาวิทยาลัยมหิดลประจ าปี 2564 โดยใช้แนวทางตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 
(Thailand Quality Award : TQA) และตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education
Criteria for Performance Excellence : EdPEx) สถาบันฯ เริ่มมีกระบวนการในการถ่ายทอดแผนปฏิบัติงาน 
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมลงสู่การปฏิบัติ โดยเน้นการสร้าง ขับเคลื่อนผลงานวิจัย นวัตกรรมสู่การชี้น านโยบาย 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมในการพัฒนาเด็กและครอบครัวในเวทีสาธารณะและเวทีวิชาการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของสถาบันฯ ทั้งยังมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ด้านสังคม ด้านนโยบายระดับชาติและเชิง
พาณิชย์ รวมทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการท าข้อเสนอเชิงนโยบายและฐานข้อมูลความรู้ส าหรับสังคม ด้าน
การพัฒนาและคุ้มครองเด็ก เยาวชนและครอบครัว

: การด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
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ร้อยละผลการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงของ
สถาบันฯ ที่สามารถควบคุมความเสี่ยงได้
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จ านวนเหตุการณ์ความเสี่ยง ประจ าปี 2560-
2564

ทั้งหมด สูง/สูงมาก คงเหลือ

ในปี 2564 สถาบันฯได้วิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยง มีจ านวนทั้งสิ้น 19 เหตุการณ์ความเสี่ยง และมี
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงมาก 2 เหตุการณ์ สถาบันฯด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงตามแผน
ที่วางไว้ แต่ยังคงมี 1 เหตุการณ์ที่ยังคงมีความเสี่ยงอยู่คือด้านวิจัย สถาบันฯน าความเสี่ยงดังกล่าวบริหารจัดการ
ในปี 2565

: การบริหารจัดการความเสี่ยง

คะแนนเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ
(Educational Criteria for Performance Excellence: 

EdPEx) ของสถาบันฯ

Score
ปีงบประมาณ Process Result
2561 76-100 61-80
2562 101-125 61-80
2563 126-150 81-100
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: งานมหกรรมคุณภาพ

ที่ รายการ ผู้ด าเนินการหลัก

Team Good Practice 

1. บริการคลินิกเด็กและวัยรุ่นออนไลน์ อรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล
งานคลินิกเด็กและวัยรุ่น

Public Policy Advocacy Award 
2. โครงการศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและอนุบาล  New 

normal ระดับ 3 เพ่ือรับมือกับการระบาดของ COVID 19 
ระลอก 3

บุษยรัต ซื่อดี
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

Innovative Teaching Award 
3. Prep. Pitch Pro. กับ Design Thinking อาจารย์ ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล

Poster & Oral presentation 
4. โครงการพัฒนาทักษะก าลังคน 

(Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าหลังวิกฤต
การระบาดของไวรัสโคโรนา

เมธีณัฐ รัตนกุล
งานบริการวิชาการ การศึกษาและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

5. สอบแข่งขันออนไลน์ระดับประเทศ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์
เพื่อการป้องกันอุบัติภัยและโรคระบาดโควิด-19”

มาริสา นิ่มกุล
งานบริหารทั่วไป

6. ผังรายการทักษะปฐมวัย ห่างไกล COVID  พ้นวิกฤตเพ่ือ
เด็กทั้งมวล

เพ็ญรยา นิลสุ่ม
ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย

สถาบันฯ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2021 “Mahidol
culture : M-A-H-I-D-O-L” ร ว ม ทั้ ง สิ้ น  6 ผ ล ง า น  โ ด ย  “ โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ ก า ลั ง ค น 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานท าหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา” นายเมธีณัฐ  รัตนกุล 
พร้อมคณะท างาน ได้รับรางวัล Popular Vote

ในปีนี้มหาวิทยาลัยจัดในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Sisco Webex ซึ่ งจัดขึ้นเมื่อวันที่  30
พฤศจิกายน 2564
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จากการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 2021 “Mahidol culture
: M-A-H-I-D-O-L”

“โครงการพัฒนาทักษะก าลังคน (Reskill/Upskill/Newskill) เพ่ือการมีงานท าหลังวิกฤตการระบาดของ
ไวรัสโคโรนา” โดย นายเมธีณัฐ  รัตนกุล พร้อมคณะท างาน ได้รับรางวัล Popular Vote

รางวัล Popular Vote 
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โครงการพัฒนาผู้เรียนแบบฐานแนวคิดวิชาออกแบบชีวิต ผ่านการบูรณาการเนื้อหากลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ Life Design 101 X Health Program

Life Design and development for well lived joyful life.
“ออกแบบชีวิตกับการพัฒนานักศึกษานวัตกรรมเกษตรสุขภาพ” 

รางวัล
สาขา นวัตกรรมด้านการเรียนการสอน “INNOVATION TEACHING AWARD 2021” 
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: CF-DailyWork

81

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันฯ ได้จัดท าระบบบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงานรายวัน (CF-DailyWork) เพ่ือจัดเก็บข้อมูล         
การปฏิบัติงานรายวันของบุคคลากร ซึ่งสามารถน าข้อมูลไปใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน (PA) ทั้งนี้ 
ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลที่ได้นี้ไปวิเคราะห์ภาระงาน และประกอบการตัดสินใจในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาฐานข้อมูลผู้เรียนโครงการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือรวบรวม
ข้อมูลประวัติผู้เรียน ผลงาน และผลการประเมินของ
ผู้เรียน เพ่ือใช้เทียบโอนในระบบบัณฑิตศึกษาต่อไปในอนาคต  
https://cf.mahidol.ac.th/lifelong-learning/

: งานที่อยู่ระหว่างด าเนินการ
การพัฒนาระบบ MUCF Chatbot ด้วยโปรแกรม 
Dialogflow แ ล ะ  LINE Official Account อ ยู่
ระหว่างการทดลองระบบ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนมกราคม 2565

https://cf.mahidol.ac.th/lifelong-learning/


สถาบันฯ เปิดรับสมัครต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ และมีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 1 ท่าน             
เข้าปฏิบัติงาน ณ สถาบันฯ คือ Mr. Jakob Douglas Allen ในช่วงที่ปฏิบัติงาน Mr. Jakob Douglas Allen
ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษของบุคลากรในสถาบันฯ อาทิเช่น NICFD Talk 

วันที่ 15 กันยายน 2563 รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ และ อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล ได้รับเชิญและ
เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ในงานเสวนา เรื่อง “เรียนรู้จากชุมชนปลอดภัย สู่จังหวัดปลอดภัย เราร่วมไป
ด้วยกัน” โดยมี่วัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานชุมชนปลอดภัย การจัดการความปลอดภัย     
แก่กลุ่มเด็ก ผู้สูงวัย และการเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากอุบัติภัยต่างๆ

https://www.youtube.com/watch?v=HXuc4G61oUI&ab_channel=NICFDChannel

: สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
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วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ผศ.พญ.แก้วตา นพมณีจ ารัสเลิศ และ อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล ได้รับเชิญ
และได้เข้าร่วมเป็นวิทยากร ใน “The 3rd International Seminar on Family and Consumer Issues”
ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยคู่สัญญา Bogor Agricultural University ประเทศอินโดนีเซีย โดย ผศ.พญ. แก้วตา     
นพมณีจ ารัสเลิศ บรรยายในหัวข้อ “How to improve family and child resilience during Covid-19
Lesson learnt from Thailand” และ อ.ดร. ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล บรรยายในหัวข้อ “Family & Consumer 
Issues”

: สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 25-29 พฤศจิกายน 2564 อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎี
กุล ได้รับเชิญและได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรใน “The 4th

International Summer Course on “Parenting in Rural
Families for Improving Child’s Well-Being” ซึ่งจัดโดย
มหาวิทยาลั ยคู่ สัญญา Bogor Agricultural University
ประเทศอินโดนีเซีย โดย อ.ดร.ชฎารัตน์ เฮงษฎีกุล บรรยาย
ในหั วข้ อ  “Parenting Context in South East Asia :
Lessons Learned from Thai Families”
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โครงการจดหมายข่าวสาระเพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว งานสื่อสารองค์กร ด าเนินการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลราย 2 เดือน ตลอดจนด าเนินการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์
มากยิ่งขึ้น และจัดพิมพ์ในรูปแบบสี่สี พร้อมทั้งเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์ เพ่ือสร้างความน่าสนใจให้กับผู้อ่าน 
Link ส าหรับเข้าอ่านจดหมายข่าวทุกฉบับ : http://www.nicfd.cf.mahidol.ac.th/th/index.php/2012-03-
06-03-55-21

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

ความพึงพอใจภาพรวม 4.27 4.13 4.52 4.66

3.8
3.9

4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จ า
นว

น 
(ค

ะแ
นน

)

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่านจดหมายข่าวสาระเพื่อการ
พัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัวออนไลน์ 

84

: จดหมายข่าวสาระเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว

สื่อสารองค์กร

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


สถาบันฯ ได้ด าเนินการเปิดช่อง YouTube ชื่อ NICFD Channel เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารของทางสถาบันฯ และเพ่ือให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงวัย 

- โดยมีจ านวน Videos 1,019 รายการ

- โดยมีจ านวน ผู้กดติดตาม จ านวน 614 คน

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

Subscribed 15 22 265 312

Videos 32 68 327 592
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จ านวน Subscribed และ Videos ในช่อง YouTube 
“NICFD Channel ตั้งแต่ ธันวาคม 2561 - ปัจจุบัน

*** เปิดช่อง NICFD Channel ในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 – 30 พฤศจิกายน 2564 ***

: YouTube “NICFD Channel”
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สถาบันฯ ได้เปิดเพจ Facebook เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางสถาบันฯ และ
เพ่ือให้สถาบันฯ เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไปมากขึ้นและเข้าถึงทุกกลุ่มช่วงวัย 

โดยจ านวนสมาชิกแฟนเพจ Facebook ของสถาบันฯ ปี 2564 มีจ านวน 13,218 คน (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 
2563 – 30 พฤศจิกายน 2564) ปี 2563 จ านวนสมาชิกแฟนเพจ 9,394 คน และ ปี 2562 มีจ านวน 5,071 คน

แฟนเพจ

ปี 2561 2,008

ปี 2562 5,071

ปี 2563 9,394

ปี 2564 13,218

 -
 2,000
 4,000
 6,000
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 12,000
 14,000
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จ านวนแฟนเพจ Facebook ของสถาบันฯ 
“NICFD Mahidol”

: Fan page Facebook สถาบันฯ NICFD Mahidol”
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ปีงบประมาณ 2564 สถาบันฯ ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านสื่อมวลชน โดยคิดเป็น             
มูลค่าสื่อ จ านวน 9,281,271 บาท (ข้อมูลตั้งแต่ มกราคม 2564 – ตุลาคม 2564) ในขณะที่ปีงบประมาณ 2563 
มูลค่าสื่ออยู่ที่ 23,103,116 บาท และปีงบประมาณ 2562 อยู่ที่ 33,749,842 บาท 

2561 2562 2563 2564

กราฟแสดงจ านวนข้อมูลข่าวสารผ่าน
สื่อมวลชน (การคิดมูลค่าสื่อ)

15,299,959 33,749,842 23,103,116 9,281,271

0
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40000000
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กราฟแสดงจ านวนข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสารมวลชน
(การคิดมูลค่าสื่อ)

มูลค่าสื่อปี 2564 มีมูลค่า 23,103,116 บาท

: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน (การคิดมูลค่าสื่อ)
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: งานแถลงข่าว

88

สถาบันฯ ร่วมกับมูลนิธิ อินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย คณะแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลรามาธิบดี                     
มูลนิธิพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทยและส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ                
จัดเสวนา เรื่อง “สิทธิ  ร่างกาย ความรัก และการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก เรื่องที่ พ่อแม่ยังไม่ค่อยรู้                                
(Child Grooming/Sexual Abuse)” เ มื่ อ วั น พฤหั สบดี ที่  1 8  พฤศจิ ก า ย น  2 564  รู ป แบบ ออน ไล น์                  
ผ่าน Application “ZOOM”

ถอดบทเรียนและเตรียมความพร้อมประสบการณ์ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยเปิดเทอมภายใต้สถานการณ์ 
COVID-19 กิจกรรมเปิดบ้านศูนย์เด็กปฐมวัยนิวนอร์มอล ตอนพิเศษ Back to School "ถอดบทเรียนและเตรียม
ความพร้อมประสบการณ์ศูนย์เด็กปฐมวัยเปิดเทอมภายใต้สถานการณ์โควิด” เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 31 ตุลาคม 2564

สื่อสารองค์กร



วันที่ 7 ตุลาคม 2564 งานแถลงข่าว เสวนา
วิชาการสาธารณะ “การเยียวยาเด็กท่ีได้รับผลกระทบ
จากความรุนแรง”

: งานแถลงข่าว

สถาบันฯ ด าเนินการจัดงานแถลงข่าวเพ่ือชี้น า
สังคมและน าเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป  

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 งานแถลงข่าว ศูนย์การ
เรียนรู้ส าหรับเด็ก เรื่องนวัตกรรมเพ่ือผู้สู งอายุ            
“ชราแลนด์ ดินแดนผู้สูงอายุ” 

นอกจากการจัดงานแถลงข่าวแล้ว สถาบันฯ            
ยังได้ด าเนินการจัดเสวนาวิชาการ Open House
“เปิดบ้านหลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและ
คุ้มครองเด็ก” เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 ในรูปแบบ
Online

89

วันที่  21 กันยายน 2564 งานแถลงข่าว 
มหกรรมมหิดลเพ่ือสังคม (MUSEF 2021) (ระบบ 
Online) ณ บริเวณ Foryer หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล

สื่อสารองค์กร



สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับการให้บริการสื่อมวลชน ด้านการท าข่าวใน      
รูปแบบต่างๆ ของสถาบันแห่งชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ปี  2564

ผู้ตอบแบบประเมินทั้งหมด 19 ท่าน 
การเข้าถึงข้อมูลของการท าข่าว (ทราบแหล่งข้อมูลจากที่ไหน)
- Facebook 
- E-mail
- จาก บรรณาธิการ (บก.)

ด้านการให้บริการของ
เจ้าหน้าท่ี (ความเอาใจใส่/ 

ความรวดเร็ว)

ความพึงพอใจในภาพรวม
ของท่าน

ผลความพึงพอใจ 4.42 4.68

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

จ า
นว

น 
(ค

ะแ
นน

)

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจส าหรับ
การให้บริการสื่อมวนชน ในด้านการท าข่าว

: งานแถลงข่าว
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ร่วมประกวดกิจกรรม สถานศึกษาปลอดภัย
ประจ าปี 2564

ในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้เข้า
ร่วมประกวดกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งจัดขึ้นโดย 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทั้งนี้
สถาบันฯ ได้รับรางวัล ใบประกาศนียบัตร “สถานศึกษา
ปลอดภัย” ดีเด่น ประจ าปี 2564 ติดต่อกันเป็นปีที่ 3
(ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)                

อบรมการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี  2564     
(แบบ Online)

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรภายในส่วนงาน
ทุกคนตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยภายในอาคาร รวม
ไปถึงการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้องมีการปฏิบัติได้ถูกวิธี
ตามขั้นตอน และได้รับการอบรมความรู้ เรื่องการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

กิจกรรม 5ส.

สถาบันฯ ได้ด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5ส. ในส านักงาน ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการความปลอดภัย อาชีว  
อนามัยและสิ่งแวดล้อม เพ่ือส่งเสริมผลักดันให้มี การท ากิจกรรม 5ส. ส าหรับทุกงานของสถาบันฯ โดยให้มีการ
ด าเนินงานเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อพ้ืนที่ภายในและภายนอก
ของส่วนงาน

กายภาพและสิ่งแวดล้อม



สถาบันฯ ให้ความส าคัญและส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรูปแบบกิจกรรม 
ที่มุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในด้านต่างๆ ของเด็ก เยาวชน และครอบครัว ทั้งนี้ สถาบันฯ ยังได้เข้าร่วม
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างสม่ าเสมอแต่เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงมีความ
จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน กิจกรรมที่ส าคัญคือ

วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ 2564

วันที่ 2 เดือนตุลาคม ของทุกปี เป็นวันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาของสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว โดยปี 2564 สถาบันฯ จัดงานวันครบรอบ 24 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันฯ ในวันที่ 29 กันยายน 
2564 เพ่ือให้กิจกรรมสอดคล้องกับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 จึงจัดรูปแบบกิจกรรมตามวิถี New normal 
โดยมีผู้แทนผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

• การท าบุญเลี้ยงพระเพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่สถาบันฯ และบุคลากร ณ วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม          
จ.นครปฐม
• การไหว้เจ้าที่ และเจ้าพ่อขุนทุ่ง

ในปีนี้สถาบันฯ ได้จัด งานเสวนาวิชาการ เรื่อง “ก้าวผ่าน 9 วิกฤติโควิด สู่โอกาสการพัฒนาเด็กและครอบครัว” 
รูปแบบออนไลน์ โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการก้าวพ้นข้ามผ่านวิกฤติโควิด-19 ทั้ง 9 ด้าน ได้แก่  

1. วิกฤติโอกาสเรียนรู้
2. วิกฤติระบบดูแลเด็ก-ก าพร้า
3. วิกฤติสมอง-ประสบการณ์ชีวิต
4. วิกฤติการเล่น-เรียน-รู้
5. วิกฤติครอบครัว-สมดุลชีวิต
6. วิกฤติความสุข-สุขภาวะ
7. วิกฤติสังคม-จิตอาสา
8. วิกฤติในจิตใจ
9. วิกฤติองค์กร
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ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม
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ผลลัพธ์การเงิน 2564

EBITDA 

เป็นบวก

11,632,762.98 บาท

Net Income

เป็นบวก

10,392,768.87 บาท

ROA

ร้อยละ 16.31

ก าไรสุทธิ

10,392,768.87 บาท

รวมสินทรัพย์

63,702,921.50 บาท

Net Profit Margin

ร้อยละ 13.60

ก าไรสุทธิ

10,392,768.87 บาท

รายได้รวม

76,393,693.93 บาท

เรียกรายงาน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

การเงินและงบประมาณ



ผลผลิต เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

1. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี

32,274,244.75 10,335,392.12 42,609,636.87

2. ผลงานการให้บริการวิชาการ 9,993,281.92 10,195,928.74 20,189,210.66

3. ผลงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี 0 7,500 7,500

4. ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 0 64,156 64,156

5.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

(เรียนฟรี 15 ปี)
442,700 0 442,700

รวมท้ังสิ้น 42,710,226.67 20,602976.26 63,313,203.53

1. จ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน
การใช้จ่ายจ าแนกตามผลผลิตและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2564
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แผนภาพเปรียบเทียบงบประมาณใช้ไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามผลผลิต

การใช้จ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
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การเงินและงบประมาณ



การใช้จ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ประจ าปีงบประมาณ  2564

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

งบบุคลากร

เงินเดือน 32,830,165.56 5,723,400.00 38,553,565.56

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 1,563,420.00 1,866,860.00 3,430,280.00

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 204,160.00 3,521,327.75 3,725,487.75

งบด าเนินการ

ค่าตอบแทน 82,690.80 856,069.89 938,760.69

ค่าใช้สอย 741,056.60 1,986,429.02 2,727,485.62

ค่าวัสดุ 34,629.95 2,365,604.09 2,400,234.04

ค่าสาธารณูปโภค 380,403.76 757,285.83 1,137,689.59

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ 0.00 832,111.96 832,111.96

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 6,431,000.00 382,500 6,813,500

งบเงินอุดหนุน

เงินอุดหนุน 442,700.00 2,311,388.32 2,754,088.32

รวมท้ังสิ้น 42,710,226.67 20,602,976.86 63,313,203.53
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งบบุคลำกร งบด ำเนินกำร งบลงทุน งบเงินอุดหนุน

แผนภาพเปรียบเทียบงบประมาณใช้ไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

2. จ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน
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การเงินและงบประมาณ



เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ 2564 จ าแนกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. จ าแนกตามแหล่งเงิน

ปีงบประมาณ เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบันฯ รวม

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

พ.ศ.2564 42,710,226.67 20,602,976.26 63,313,202.53
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เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้สถาบัน

เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2564  จ าแนกตามแหล่งเงิน

เปรียบเทียบการใช้จ่ายระหว่างปีงบประมาณ  2564   

96

การเงินและงบประมาณ



2. จ าแนกตามหมวดรายจ่าย

เปรียบเทียบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2560 –2564  แยกตามหมวดรายจ่าย 

หมวดรายจ่าย
ปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

เงินเดือน 30,548,086.47 31,071,370.02 33,027,985.26 36,643,741.94 38,553,565.56

ค่าจ้างลูกจ้างประจ า 3,132,055.48 3,057,006.06 3,106,461.00 3,455,940.00 3,430,280.00

ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว 2,354,915.42 2,335,070.54 2,366,503.05 2,808,316.69 3,725,487.75

ค่าตอบแทน 1,493,058.09 1,246,400.92 1,542,951.59 1,186,746.43 938,760.69

ค่าใช้สอย 3,086,591.71 2,861,509.79 3,183,015.32 2,793,562.27 2,727,485.62

ค่าวัสดุ 2,942,593.43 2,024,476.09 1,628,000 2,615,490.96 2,400,234.04

ค่าสาธารณูปโภค 1,224,016.56 1,314,789.81 1,592,440.07 1,596,646.72 1,137,689.59

ค่าครุภัณฑ์ 653,878.20 79,638.60 20,826.90 252,429.04 832,111.96

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 135,000.00 86,777.32 536,000 5,088,133.40 6,813,500

เงินอุดหนุน 4,791,313.44 6,504,590.55 5,242,567.17 2,000,397.44 2,754,088.32

รวมท้ังสิ้น 50,361,508.80 50,581,629.70 52,246,750.36 58,441,040.86 63,313,203.53
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ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564

แผนภูมิ - เปรียบเทียบการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2560 - 2564
แยกตามหมวดรายจ่าย

เปรียบเทียบการใช้จ่าย ปีงบประมาณ 2560–2564 จ าแนกตามหมวดรายจ่าย
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รายได้จากการบริหารงาน

สถาบันฯ มีรายได้จากการบริหารงาน ในปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

การจัดการศึกษา รายได้จากการบริการวิชาการและการวิจัย และรายได้จากการด าเนินงานอ่ืนๆ ซึ่งสามารถ

เปรียบเทียบรายได้จากการบริหารงาน ปีงบประมาณ 2560 – 2564 แยกตามประเภทรายได้ ดังนี้

ประเภทรายได้
ปีงบประมาณ

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา/

การจัดการศึกษา

201,400.00 322,048.05 274,586.00 303,458.00 1,612,858.20

รายได้จากการบริการ

วิชาการและการวิจัย

16,036,793.92 15,900,617.99 20,002,407.00 17,724,338.11 19,611,328.34

รายได้จากการ

ด าเนินงานอื่น

1,022,941.69 3,390,649.68 1,384,298.21 2,044,402.10 2,131,893.84

รวม 17,260,135.61 19,613,315.72 21,661,291.21 20,072,198.21 23,356,080.38
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รายได้จากการด าเนินงานอ่ืน ค่าธรรมเนียมการศึกษา/การจัดการศึกษา

รายได้จากการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564 จ าแนกตามประเภทรายได้

รายได้สถาบันฯ ประจ าปีงบประมาณ 2560 – 2564
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คณะท างานจัดท ารายงานประจ าปี 2564

1. ผู้อ านวยการ ที่ปรึกษา

2. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ประธานคณะท างาน

3. รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย คณะท างาน

4. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการคลินิกและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะท างาน

5. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษา คณะท างาน

6. รองผู้อ านวยการฝ่ายนวัตกรรมและสารสนเทศ คณะท างาน

7. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อม คณะท างาน

8. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสาธารณะ คณะท างาน

9. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบูรณาการเครือข่าย คณะท างาน

10. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิเคราะห์งบประมาณและบริหารสินทรัพย์ คณะท างาน

11. ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายสารสนเทศ คณะท างาน

12. หัวหน้างานแผนและทรัพยากรบุคคล คณะท างาน

13. หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะท างาน

14. หัวหน้าศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเด็กและครอบครัว  คณะท างาน

15. หัวหน้างานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะท างาน

16. หัวหน้างานคลังและพัสดุ  คณะท างาน

17. หัวหน้างานสื่อสารองค์กร  คณะท างาน

18. หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม   คณะท างาน

19. หัวหน้างานคลินิกเด็กและวัยรุ่น   คณะท างาน

20. ครูใหญ่ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย คณะท างาน

21. นายวรพจน์  ส าราญทรัพย์ คณะท างาน

22. นางสาวกรันย์นภรณ์  ศรีงิ้วราย คณะท างาน

23. นางเพลินพิศ  แสงเหลา คณะท างาน

24. นางสาวอุมาพร  เริงรื่น คณะท างานและเลขานุการ
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