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ประวัติการศึกษา 
 

2561  
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาพระพุทธศาสนา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 

2540 
ครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร   
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

2538  
ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนเฉพาะ วิชาเอกสุขศึกษา  
(เกียรตินิยมอันดับ 2) คณะครุศาสตร        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   

ดร. ธีรตา ขํานอง 
อาจารยประจําหลักสตูร 



 

 

ประวัติการทํางาน 
 
เปนผูชวยนักวิจัย (ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน ) ตั้งแต ป พ.ศ. 2538 -2540  โดยไดรับทุนผูชวย
นักวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
 

 ประวัติรับราชการ 
 
บรรจุเปนขาราชการเม่ือวันท่ี 1  พฤษภาคม 2541   ตําแหนงนักวิจัยระดับ 4  สังกัดสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
โอนเปลี่ยนตําแหนงขาราชการ  เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563  ตําแหนงอาจารย  สังกัดสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

หัวหนาโครงการวิจัย 
 

1. หัวหนาโครงการ (ป 2563)  ธีรตา ขํานอง และคณะ. โครงการวิจัย เรื่อง กรณีศึกษาการทํางานท่ีบานดวยการ
เลี้ยงลูกดวยนมแม และเพ่ิมสายใยสัมพันธแม-ลูกของบุคลากรสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใตแนวคิดความรับผิดชอบตอเด็กและครอบครัว (Corporate Child and Family 
Responsibility) 
แหลงทุน: อยูระหวางเสนอขอทุน R2R ของสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ปงบประมาณ 
2563 

2. หัวหนาโครงการ (ป 2562-2563)  ธีรตา ขํานอง และคณะ. โครงการศึกษาปจจัยทางดานครอบครัวและสังคม  ท่ี
มีความสัมพันธกับภาวะบกพรองทางสติปญญา กระบวนการรูคิด และการเรียนรูของเด็กประถมศึกษา ปที 4-6. 
แหลงทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) ปงบประมาณ 2562  

3. หัวหนาโครงการ (ป 2554)  ธีรตา ขํานอง  อรพินท  เลิศอวัสดาตระกูล และ วสุนันท  ชุมเชื้อ. อิทธิพลของการ
ฟงดนตรีตอการพัฒนาความจําในผูสูงวัย.  
แหลงทุน: โครงการวิจัยไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาและ
มหาวิทยาลัยมหิดลภายใตโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ ปงบประมาณ 2554 

4. หัวหนาโครงการ (ป 2552)  จีรนันท ขํานอง. การมีสวนรวมของครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาศักยภาพเด็ก
ผานกิจกรรมหองสมุดของเลน.  
แหลงทุน : ทุนนักวิจัยรุนใหม   มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปงบประมาณ 2552 

 
 
 
 
 



 

 

ผูรวมวิจัย 

 
1. เปนผูรวมวิจัย (ป พ.ศ. 2562-2563) โครงการวิจัยเพ่ือติดตามผลผลกระทบจากสารอารเซนิก  แมงกานีส  

ไซยาไนด และฟนฟูสภาวะบกพรองทางสติปญญา  กระบวนการรูคิด และการเรียนรูในเด็กประถมศึกษาปท่ี 4-6
แหลงทุน: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) ปงบประมาณ 2562 

2. เปนผูรวมวิจัย (ป พ.ศ. 2562-2563)  โครงการวิจัยผลกระทบของสื่อดิจิตัลท่ีมีตอพัฒนาการมนุษยในศตวรรษท่ี 
21  
แหลงทุน: สถาบนัวิจัยระบบสาธารณสุข  (สวรส.) ปงบประมาณ 2562 

3. เปนผูรวมวิจัย (ป 2549-2550) : โครงการพัฒนาคุณภาพศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย  
แหลงทุน :  มหาวิทยาลัยมหิดล (หมวดเงินงบประมาณแผนดิน) 

 

ผลงานตีพิมพและนําเสนอ 
1. ธีรตา ขํานอง. พุทธประวัติตอนออกผนวช : การตีความตามคัมภีรเนตติปกรณ. วารสาร มจร. พุทธศาสตร

ปริทรรศน ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2563), หนา 16-33 
2. ธีรตา ขํานอง  นนทสรวง กลีบผึ้ง  นุชนาฎ รักษี  นิชาภา กาญจนสมบัติ และอดิศักดิ์  ผลิตผลการพิมพ. ชีวิตปกติ

ใหมของการทํางานท่ีบาน และเลี้ยงลูกดวยนมแม. รายงานรวมบทความวิจัยและบทความวิชาการสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (proceeding)  การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งท่ี 11 “New Normal : 
การวิจัยเพ่ือสังคมใหม ในยุคออนไลน” 27-28 มิถุนายน 2563., หนา 57-66 

3. ธีรตา  ขํานอง. การเรียนรูแบบ “สอนนอยเรียนมาก” ในศตวรรษท่ี 21 กับการเรียนรูเชิงพุทธ. วารสารมหาจุฬา
วิชาการ. ปที 6 ฉบับท่ี 1 มกราคม-มิถุนายน 2562, หนา 145-157. 

4. ธีรตา  ขํานอง และคณะ. ผลของการใชรูปแบบการปลูกฝงความซ่ือสัตยของเด็กโดยครอบครัวตามแนวทางพุทธ
ธรรม. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน. ปท่ี 14 ฉบับท่ี 1 มกราคม-เมษายน 2561.  

5. ธีรตา  ขํานอง. เสนหนิทานชาดกเสริมคุณธรรม. สารสาระเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว. นครปฐม: สถาบัน
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล, 2560.  

6. ธีรตา  ขํานอง. สอนนอยเรียนมากตามหลักพระพุทธศาสนา. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน ปท่ี 9 ฉบับพิเศษ
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา  วันสําคัญสากลโลก ประจําป 2556. 
 

ประสบการณในดานการสอน 
 

1. อาจารยผูสอนในรายวิชา ดคทน 513 การพัฒนาเด็กและการแทรกแซงในมิติเชิงนิเวศ (ภาคปกติ)  และ 
(ภาคพิเศษ)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาและคุมครองเด็ก                      
ปการศึกษา 2563 

2. อาจารยผูสอนในรายวิชา  ดคพม 521  สื่อเพ่ือการพัฒนาเด็ก (ภาคปกติ)  และ (ภาคพิเศษ)  หลักสูตรวิทยา
ศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาการมนุษย   ปการศึกษา 2561-2562   

3. อาจารยผูสอนในรายวิชา  ดคศท 101  ออกแบบชีวิต  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (ยกเวนหลักสูตร
นานาชาติ)  ปการศึกษา 2562  



 

 

ประสบการณในดานการบริการวิชาการ 
 

1. วิทยากร Workshop เรื่อง “สติเพ่ือการเยียวยา (Mindfulness for healing)”  วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563  
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งท่ี 6 (ออนไลน) ประจําป 2563 เรื่อง “ความเจ็บปวดของเด็กในโลกผัน
ผวน” ระหวางวันท่ี 26-27 พฤษภาคม 2563 ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. คณะจัดทํา “คูมือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ พ.ศ. 2561”  
3. วิทยากร Workshop เรื่อง “เทคนิคการฝกสติและสมาธิในเด็กปฐมวัย เพ่ือสงเสริมทักษะสมอง EF” วันที 24 

มกราคม 2562 เวลา 15.00-16.30 น.  ในการประชุมวิชาการประจําป เรื่อง “EF.... ทักษะสมองข้ันสูง  ทาง
รอดของเด็กไทยในศตวรรษท่ี 21” ระหวางวันท่ี 24-25 มกราคม 2562 ณ สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนา
เด็กและครอบครัว  มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. คณะจัดทํา “ความรูเพ่ือชีวิตออนไลน”พ.ศ.2554  http://www.factsforlifethai.cf.mahidol.ac.th 
5. คณะบรรณาธิการ “ความรูเพ่ือชีวิต สาระสําคัญเพ่ือการปฏิบัติ ฉบับภาษาไทย ปรับปรุงครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2548  
6. คณะจัดทํา หลักสูตรสรางเสริมประสิทธิภาพการพัฒนาเด็กปฐมวัย (Capacity Building for ECCD Care-

Givers with Participatory Approach). สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว, 2546 
7. คณะบรรณาธิการ ข้ันตนจัด ทํา  “คู มื อการอบรมเลี้ ย งดู เ ด็ กแรกเ กิด -3 ป” ของกรมวิชาการ 

กระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  พ.ศ. 2543 
 
 

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

