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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ความเป็นมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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เป้าหมาย: วิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

ให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตร์ของ

ชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิรูปการศึกษา

และเติมปัญญาให้สังคม ว่าด้วยยุทธศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคม

แห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ โดยหัวใจของ

การปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสาคัญและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
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• งานบริหารทั่วไป*

• งานคลังและพัสดุ

• งานการศึกษาและวิจัย

• งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

• งานการเรียนการสอนระดับ

บัณฑิตศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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โครงสร้างการบริหารงานของ IL

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานผู้อํานวยการ

* งานบริหารทั่วไป ประกอบด้วย นโยบายและแผน 

ทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ ธุรการและสารบรรณ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีศึกษา

1. รอง ผอ. ฝ่ายบริหาร

2. รอง ผอ. ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

3. รอง ผอ. ฝ่ายการศึกษาและเครือข่าย



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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หลักสูตรและการเรียนการสอน
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

5C MODEL



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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สถานศึกษา

(SciVal : Education)

ลําดับที่ 

ในทวีปเอเชียแปซิฟิก

ลําดับที่

 ในประเทศไทย

Nanyang Technological University 5 NA

National Taiwan Normal University 15 NA

University of Malaya 22 NA

National Taiwan University of Science and Technology ** 44 NA

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ (ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล) 70 1

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 83 2

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 100 3

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ > 100 4

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ > 100 5

IL is determined to be a World Class Leader for 

Learning Innovations
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งานวิจัยที่ช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน

ผ่านการปรับการเรียน เปลี่ยนการสอนของครู
มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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งานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

/Education
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https://il.Mahidol.ac.th
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14 กันยายน  2561
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21 กันยายน  2561
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ลูกค้าบริการวิชาการ ทั่วประเทศ



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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ความท้าทายของ IL

1. การสร้างและรักษาชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นจากลูกค้าเดิม

2. การเพิ่มขึ้นของหลักสูตรที่คล้ายกัน จากมหาวิทยาลัยอื่นๆ 

3. การเพิ่มผลผลิตจํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพสูง

4. การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่ทันสมัยระดับสากล และหลักสูตรระยะสั้นที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้าในปัจจุบันและอนาคต

5. การคัดเลือกและรักษาผู้ปฏิบัติงานที่มีศักยภาพสูง เพื่อการพัฒนางานและสร้างผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อ

สร้างโอกาสการแข่งขันบนเวทีโลก และเพื่อก่อให้เกิดรายได้

6. งบประมาณจากภาครัฐที่มีแนวโน้มลดลง 

7. มีพื้นที่ใช้สอยจํากัดที่จะต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ให้เกิดความสมดุลเพื่อธํารงรักษา

ความสําเร็จในภารกิจสําคัญ แต่ก็ยังคงมีความท้าทายต่อการขับเคลื่อนพันธกิจเชิงรุกที่จะเป็นกลไกสําคัญพา

สถาบันฯ มุ่งสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้



19 ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
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กระบวนการทําแผนยุทธศาสตร์ IL



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Vision

มหาวิทยาลัยมหิดล:

• มุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของโลก ในปี 

พ.ศ. 2573  (to be 1 in 100 World Class University)

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้:

• เป็นผู้นําในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในระดับโลก (to be a World Class Leader 

for Learning Innovations)
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Mission

มหาวิทยาลัยมหิดล:

• สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ และนวัตกรรมบนพื้นฐานของคุณธรรม 

เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

• สร้างความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ บนพื้นฐานของคุณธรรม 

เพื่อสังคมไทยและประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ รวมทั้งผลิตบัณฑิตรู้จริง รู้นาน          

รู้สร้างสรรค์ สื่อสารได้
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategies

19

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี

พ.ศ. 2560 – 2579

แผนยุทธศาสตร์สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)

1. Global Research and Innovation 1. Excellence in research and development with 

global and social impact

2. Academic and Entrepreneurial Education 2. Excellence in learning innovations, outcome-

based education for globally-competent 

graduates

3. Policy Advocacy and Leaders in Professional/ 

Academic Service

3. Excellence in professional services and societal 

engagement

4. Management for Self-Sufficiency and 

Sustainable Organization

4. Excellence in management for sustainable 

organization



Excellence in research and development

with global and social impact

20

มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategy 1

เป้าประสงค์

1.1 เพื่อสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคณุภาพเพือ่ทุนทางปัญญา (Quality Research & Innovation 

→ Knowledge Capital) และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ

1.2 เพื่อสร้างนวัตกรรมและทรพัย์สนิทางปัญญา (Innovation & Intellectual Property)

1.3 เพื่อสร้างและเผยแพร่งานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ทีม่ีคณุภาพ สู่ระดับสากล

1.4 เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้วิจัยและพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนรู้
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Excellence in research and development

with global and social impact
Strategy 1

เป้า 1.1 เป้า 1.2 เป้า 1.3 เป้า 1.4

1.1.1  พัฒนาระบบและกลไกที่สง่เสรมิการ

วิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ศึกษา ที่มีผลกระทบสําคัญตอ่การแกป้ัญหา

ผลสัมฤทธิ์ในด้านตา่งๆ ในระดับชาติ

1.1.2 การพัฒนากระบวนการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมต่อการเรยีนรูศ้าสตรต์า่งๆ

1.1.3 ผลักด้นให้ห้องปฏิบัตกิารที่เกีย่วกับ

สารเคมี มีมาตรฐานความปลอดภยั

1.2.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อตอ่ยอดการใช้

ประโยชน์จากผลงานวิจยัและทรัพย์สนิทาง

ปัญญาสู่การพัฒนาผลติภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เช่น 

learning process model, learning 

tool/software **

1.3.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อสง่เสรมิและ

สนับสนุนการทําผลงานตพีมิพ์

1.3.2 ผลักดันการนําผลงานวิจัยตพีมิพใ์น

วารสารวิชาการนานาชาตทิี่มี Impact Factor  

มีคุณภาพสูง (Q1, Q2) และส่งเสรมิการให้

ความสําคัญกับการ citation

1.4.1 สร้างงานวิจัยและงานวิจยัจากงานประจาํ 

(Routine to Research - R2R)

1.4.2 สร้างระบบนเิวศที่ส่งเสรมิให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู ้(Learning Organization)

ตัวชี้วัดหลัก

• ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์ในสังคม (1 เรื่องต่อปี)

• ผลงานวิจัยที่นําไปใช้เป็นนโยบายระดับชาติ/

นานาชาติ (2 เรื่องใน 5 ปี)

• ร้อยละของ Learning Model ทีมีผู้นําไปใช้

ประโยชน์ (100 %)

• ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ได้รับการรับรอง

มาตรฐาน (ภายในปี พ.ศ. 2563)

• ผลงานที่ได้รับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (2 เรื่องใน 5 

ปี)

• จํานวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ที่มีการนําไปใช้

ประโยชน์ในสังคม (6 เรื่องใน 5 ปี)

• จํานวนนวัตกรรม/ผลิตภัณฑ์ ที่ก่อให้เกิดรายได้ (8

เรื่องใน 5 ปี)

• รายได้ที่เกิดจากการนําผลงานไปใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย์ และ/หรือ ทรัพย์สินทางปัญญา (250,000 

บาทต่อปี)

• International publication per academic staff 

(≥ 0.70)

• Citation per publication (5.0 ภายใน 5 ปี)

• อันดับการ Benchmark กับมหาวิทยาลัยคู่เทยีบ 

(ใช้เกณฑ์ SciVal) (TOP 50 ในเอเชียแปซิฟิก)

• ร้อยละของงานวิจัยที่มีการบูรณาการกับหน่วยงาน

ภายนอก

• ร้อยละของบุคลากรตามแผนที่ยื่นขอตําแหน่ง

วิชาการที่สูงขึ้น

• จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน 

ในประเทศ

• จํานวนเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน 

ต่างประเทศ
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการ

1.1.1  พัฒนาระบบและกลไกเพื่อผลักดนัการนาํองค์ความรูจ้ากงานวิจยัสู่การวางนโยบาย

ระดับชาติ

1.1.2 วิจัยและพัฒนากระบวนการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมในแตล่ะศาสตรห์รอืแต่ละวิชา

1.1.3  พัฒนาระบบการจดัการดา้นความปลอดภัยของห้องปฏิบัตกิารเกีย่วกับสารเคมี

1.2.1  วิจัยและพัฒนาสูน่วัตกรรม

1.2.2  Idea DD สู่การตอ่ยอดความคิดหรอืแผนธุรกจิอย่างเป็นรปูธรรม

1.2.3  ก่อตั้งกองทุนสนบัสนนุการตอ่ยอด idea และงานวิจัยเพื่อสรา้งนวัตกรรมตน้แบบ

1.2.4  จัดทําแผนการตลาด และประชาสัมพนัธ์เชิงรุก เพื่อผลักดันให้นวัตกรรม/ผลติภัณฑ์ 

ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เกิดประโยชน์กบัสงัคม หรือรายได้อย่างเป็นรปูธรรม

1.3.1  พัฒนาระบบบรหิารจัดการเวลาเพื่อสนับสนนุการตพีมิพเ์ผยแพรผ่ลงานวิจยั ที่ไม่

กระทบต่อพันธกิจหลักอื่นๆ 

1.3.2  พัฒนาฐานข้อมูลดา้นการวิจัยที่ผู้วิจัยสามารถตดิตามไดด้ว้ยตนเอง เพื่อสนับสนนุในการ

วางแผนการตีพมิพ์

1.3.3  พัฒนาระบบกาํกบัและติดตาม

Excellence in research and development

with global and social impact
Strategy 1

โครงการ

1.3.4  สนับสนนุงบประมาณการตพีมิพเ์ผยแพรใ่นวารวิชาการนานาชาตทิี่มี impact factor 

หรืออยู่ใน Q1, Q2

1.3.5  สร้างแรงจูงใจในการตพีมิพง์านวิจัยในวารสารระดบันานาชาตทิี่มีคุณภาพสงู และ

ส่งเสริมการให้ความสาํคัญกบัการ citation  JIL

1.3.6  สร้างเครอืข่ายภายในและภายนอกมหิดล ศิษย์เก่า และภาคเอกชน เพื่อส่งเสรมิการ

ขับเคลื่อนงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4.1  สนับสนนุให้เกดิชุมชนการเรยีนรูแ้ละระบบนิเวศน์ที่ทําให้เกดิการพฒันานวัตกรรมและ

การจัดการความรูอ้ย่างเป็นระบบ

1.4.1  จัดตั้งกลุม่วิจัยเพือ่เสรมิสรา้งความเข้มแข็งในการแสวงหาแหล่งทุน
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategy 2

2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการศกึษาที่มีคณุภาพเพือ่พฒันาทุนมนุษย์ 

(Quality Education → Human Capital)

2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทีมุ่่งเนน้ผลลพัธ์ ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ ์ดี เก่ง มีสุข รู้จริง รู้นาน รู้

สร้างสรรค ์สื่อสารได้

2.3 เพื่อพัฒนาหลกัสตูรที่ทันสมัย ตรงความต้องการของตลาด และเป็น Institute of Choice ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษา

2.4 เพื่อพัฒนาหลกัสตูรที่มีมาตรฐานนานาชาติ

เป้าประสงค์
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategy 2

เป้า 2.1 เป้า 2.2 เป้า 2.3 เป้า 2.4

2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนสารสนเทศสนับสนนุ

การบริหารจดัการศึกษาที่มีประสทิธิภาพ

2.1.2 พัฒนาระบบบรหิารจดัการ และสิ่ง

สนับสนุนการจดัการศึกษา

2.1.3- ส่งเสริมความผูกพนัองค์กร เพื่อรว่ม

พัฒนานกัศึกษาและองค์กร

2.2.1 พัฒนากระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่

พัฒนาผู้เรยีนแบบองค์รวม (holistic 

education)

2.3.1 สร้างรายวิชาที่มีความทันสมัย ตรงกับ

ความต้องการของตลาด และขยายฐานผู้เรียน

2.3.2 ประชาสัมพันธ์หลักสตูรเชิงรกุ

2.4.1 พัฒนาและปรบัปรงุหลกัสตูรให้ได้

มาตรฐานระดับสากล (AUN-QA)

2.4.2 เพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ

ตัวชี้วัดหลัก

• ระยะเวลาเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา : ป.โท   

(≤ 3 ปี)

• ระยะเวลาเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา : ป.เอก   

(≤ 5 ปี)

• ระยะเวลาเฉลี่ยที่สําเร็จการศึกษา : ป.โทควบ

เอก (≤ 6 ปี)

• ร้อยละของนายจ้างที่พึงพอใจคุณภาพของ

บัณฑิตในระดบัมากถึงมากที่สุด (> 80)

• จํานวนเท่าของผู้สมัคร ป.โท ต่อจํานวนรับ

จริง (≥ 2.0)

• จํานวนเท่าของผู้สมัคร ป.โท ตอ่จํานวนรับ

จริง (≥ 1.5)

• จํานวนเท่าของผู้สมัคร ป.เอก ต่อจํานวนรับ

จริง (> 10:1)

• ร้อยละของจํานวนหลักสูตรที่ผ่าน AUN-QA 

(ผ่าน AUN-QA ระดับนานาชาติ 100% 

ภายในปี 2565)

• จํานวนนักศึกษาที่มี joint supervision (1 

คน/ปี)
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการ

2.1.1 โครงการจดัทําฐานข้อมูลดา้นการศกึษาเพือ่การบรหิารจดัการอย่างมีประสิทธิภาพ

2.1.2 โครงการพฒันาระบบให้บรกิารแบบ on line/one stop service (i-Learning Clinic)

2.1.3 พัฒนาระบบกาํกบัตดิตามความก้าวหน้าของนักศึกษา

2.1.4 จัดหาทรัพยากรสนบัสนนุกระบวนการเรียนรูแ้ละการทําวิทยานพินธ์

2.1.5  โครงการ I-Learn (การนําเสนอความก้าวหนา้วิทยานิพนธ์)

2.1.6  พัฒนาระบบกาํกบัตดิตามความก้าวหน้าของนักศึกษา

2.1.6  โครงการแรกพบ MUIL

2.1.7  โครงการปฐมนเิทศ

2.1.8  โครงการแสดงความยินดกีบับัณฑิต

2.1.8  โครงการ IL Refreshment

2.1.9 โครงการสรา้งเครอืข่ายศิษย์เก่า

2.2.1 โครงการสง่เสรมิศักยภาพนกัศึกษาดา้นภาษาตา่งประเทศ

2.2.2 โครงการสง่เสรมิศักยภาพนกัศึกษาดา้น Soft Skills และ Entrepreneurial Mindset 

ของนักศึกษา

โครงการ

2.2.3  โครงการพฒันารายวิชา มมศท

2.2.4  โครงการยกระดับการจดัการเรยีนรูร้ว่มกับโรงเรยีนสาธิตนานาชาตมิหาวิทยาลัยมหิดล

2.3.1  โครงการพฒันารายวิชาระยะสั้นที่สามารถเก็บสะสมเป็นหนว่ยกิตของหลักสตูรได้ **

2.3.2 ปรับเปลี่ยนการสอนตอ่หนา้บางส่วนเป็นการสอนออนไลนห์รอืการสอนแบบผสมผสาน

2.3.3 โครงการพฒันา online course (certificate)

2.3.4  โครงการประชาสัมพนัธ์หลักสตูรเชิงรกุ (Campus visit, Online PR)

2.4.1  โครงการพฒันาหลกัสตูรตามเกณฑ์ AUN-QA

2.4.2  Cotutelle

2.4.3  Joint Degree Program หรือ Dual Degree Program

Excellence in learning innovations and outcome-based 
education for globally-competent graduates

Strategy 2
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategy 3

3.1 ให้บริการ ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้และการศึกษา อย่างมืออาชีพ สําหรับอาจารย์และบุคลากรทัง้

ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล

3.2 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ของมนุษย์ (How People Learn)

3.3 เพื่อสร้าง Brand IL Mahidol ในระดับสากล

เป้าประสงค์
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

เป้า 3.1 เป้า 3.2 เป้า 3.3 

3.1.1 พัฒนาและผลักดนัหลกัสตูรบรกิารวิชาการ 

(ทั้ง Online courses และ face-to-face 

courses) และผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าทุก

ระดับมากขึ้น

3.1.2 สร้างหน่วยบริการวิชาการ เพื่อประสานงาน

และถ่ายทอดอค์ความรู้ในทุกระดับ 

3.2.1 เป็นแกนหลักในการทําหน้าที่เชิงรุกในการสนับสนนุ รวบรวม วิจัยพัฒนา 

เผยแพร่ ผึก อบรม Best Practices ทางการศึกษาและการเรยีนรูท้ี่มีผลกระทบ

ต่อการแกป้ัญหาระดบัประเทศ ภายใต้ทรัพยากรและเวลาที่จํากัด

3.2.2 ผลักดันให้หน่วยบริการวิชาการ ฯ มีระบบบริหารจดัการเพื่อความเป็นเลศิ

ด้านการบรกิารวิชาการ และมีบทบาทในการให้ความคิดเห็นเสนอแนะ ผลักดัน

อย่างรอบคอบ และเป็นระบบ

3.2.3 สร้างภาคีเครอืข่ายปฏริปูการเรยีนรู ้เพื่อรเิริม่ ประสาน และดําเนนิการ

ด้านการเรยีนรูโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งคอยกลไกของรฐั

3.2.4 ส่งเสริมและช่วยให้เกิดสถาบันนวัตกรรมการเรยีนรูใ้นทุกมหาวิทยาลัย

3.2.5 สร้างเครือข่ายความรว่มมอืระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ใน

การหาแหล่งทุน / งบประมาณ สนับสนุนงานขับเคลือ่นปฏริปูการเรยีนรู้

 NDLP

3.3.1 ประชาสัมพันธ์ Brand Mahidol Innovative 

Learning สู่ระดับสากล

3.3.2 สร้างแผนการดาํเนนิงานและแผนการประชาสัมพนัธ์

ในการจดักิจกรรมหลักสตูรบรกิารวิชาการ

3.3.3 ส่งเสริมภาพลกัษณ์องค์กรผ่านกจิกรรมภายใต้หนว่ย

บริการฯ ที่บูรณาการ และสนองความต้องการของชุมชน

ระดับชาติ และนานาชาติ

ตัวชี้วัดหลัก

• ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของเงินรายได้จากผลิตภัณฑ์/บริการใหม่ 

(ร้อยละ 2 ต่อปี)

• การได้รับมาตฐานคุณภาพบริการ (ยื่นขอรับการประเมิน 

TQM ภายในปี 2565)

• จํานวนนโยบายชี้นําด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่สําคญัระดับชาติและนานาชาติ 

(3 เรื่องใน 5 ปี)

• จํานวนโครงการบริการวิชาการ/ความรู้ สู่ชุมชน (1 โครงการต่อปี)

• ความมีชื่อเสียงบนเว็บไซต์ (ใช้เกณฑ์การสืบค้นผ่าน 

Google Search) (Top 10 ใน 5 ปี)

• ระดับการรับรู้ Brand IL Mahidol ของชาวมหิดล (> 4.0)

• ระดับการรับรู้ Brand IL Mahidol ของบุคคลภายนอก (> 3.5)

• ระดับการรับรู้ Brand IL Mahidol ของชาวต่างประเทศ (> 3.0)

Excellence in professional services and societal 

engagement
Strategy 3
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

โครงการ

3.1.1 พัฒนารายวิชาระยะสั้นตามกลุ่มผู้เรียน (customer segmentation)

3.1.2 พัฒนารายวิชาระยะสั้นเพื่อพัฒนาครู/อาจารย์จากองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ

3.1.3  พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเชิงพาณิชย์

3.1.4  รแปลงความรู้ใน CD เป็นคลิป 3 นาที

3.1.5 บ่มเพาะปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน

3.1.6 พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบที่เชี่ยวชาญด้านกระบวนการเรียนรู้

3.1.7  จัดตั้ง Mahidol i – Learning Center

3.1.8  สร้าง Platform เพื่อสร้าง Master Teacher for Research-Based Learning

3.2.1  เพิ่มระยะความสนใจในการเรียนรู้ (Attention Span)

3.2.2  จัดการเรียนรู้ตาม Learning Style & Brain-Based Learning (BBL)

3.2.3  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบฉันทะ (Passion-based Learning) 

ทําเป็นวิจัย หา how to และวิธีการวัดผล

3.2.4  พัฒนารูปแบบ Personalized Learning 

3.2.5   ศึกษาความคาดหวังจาก stake holder ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามพันธกิจ

3.2.6   ส่งเสริมการมีบทบาทในการเสนอความคิดเห็น เสนอแนะ ผลักดันด้านการศึกษาและกระบวนการ

เรียนรู้ (เช่น จัดเวทีรับฟังนโยบายการศึกษา เวทีเสนอแนะต่อนโยบาย เวทีระดมสมอง)

โครงการ

3.2.7  เข้าร่วมการขับเคลื่อนเป็นหนึ่งในเครือข่ายปฏิรูปการเรียนรู้ (อาทิ โรงเรียนร่วมพัฒนา 

(Partnership School Thailand 4.0) Thailand Education Partnership (TEP))

3.2.8   จัดทํา Mapping ครูและโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู้

3.2.9  จัดทําฐานข้อมูลเครือข่ายกระบวนกร และทํา mapping ครูต้นแบบ/โรงเรียนต้นแบบ

3.2.10  จัดทํา Mapping ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ สถาบัน หรือส่วนงานใดสนใจด้านปฏิรปู

การศึกษา มีความต้องการอะไร /มีความคาดหวังอะไรจากสถาบันฯ)

3.2.11  จัดทําหลักสูตรสร้างผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมการเรียนรู้

3.2.12  ผลักดันให้นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นระเบียบวาระแห่งชาติผ่านกระทรวงอุดมศึกษาวิจัยและ

นวัตกรรม

3.2.13  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไรในการบริการวิชาการ / ความรู้ สู่สังคม

3.3.1 สร้าง visibility โดยการปรับปรุงเว็บไซต์

3.3.2   สื่อสารนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3.3.3   สํารวจการรับรู้ (Perception) บทบาท และความคาดหวังของบุคคลทั่วไปที่มีต่อ MUIL ผ่านสื่อ

ออนไลน์

3.3.4   ประชาสัมพันธ์เชิงรุกการให้บริการวิชาการต่างๆ 

3.3.5   โครงการ Online Innovative Learning Clinic (OILC หรือ i-Learning Clinic **)

Excellence in professional services and societal 
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มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Strategy 4

4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศกัยภาพและขีดความสามารถ มีภาวะผู้นําและมีการดําเนินงานตามหลกั

ธรรมาภิบาล

4.2 เพื่อให้มีระบบนิเวศและระบบบริหารจัดการทีด่ี (Good Governance & Management) มี

ประสิทธิภาพสงู (High Performance Organization) ตอบสนองต่อพันธกิจหลกัและการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

4.3 เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงนิ (มีรายได้มากกว่ารายจ่าย) นําไปสู่ความยั่งยืนของสถาบันฯ

4.4 พัฒนาและปรบัปรุงระบบ IT เพื่อสนับสนุนทุกพนัธกิจ รวมถึงการสร้างฐานข้อมูลกลาง เพื่อใช้ในการ

ติดตามและการตัดสินใจ

เป้าประสงค์



มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

Excellence in management for sustainable 

organization
Strategy 4

เป้า 4.1 เป้า 4.2 เป้า 4.3 เป้า 4.4

4.1.1 พัฒนาบุคลากรมีภาวะผู้นําและเตรียมผู้บริหารระดับสูง

ให้เป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง

4.1.2 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สรรหา พัฒนา และ

คงไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์

ของสถาบันฯ

4.1.3 การสร้างขวัญและกําลังใจส่งเสริมสนับสนุนให้เป็น

องค์กรที่มีสมรรถนะสูง และเป็น Happy Workplace

4.1.4 วางระบบ สื่อสาร และผลักดันให้มีการดําเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล มุ่งทํางานเพื่อส่วนรวม

4.2.1 วางระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง 

บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน

4.2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้

เป็น High performance organization

4.2.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสถานที่

ทํางานให้เหมาะกับภาระงาน

4.2.4 หนุนเสริมการดําเนินงานตาม MOU 

เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ

4.3.1  พัฒนาขีดความ สามารถในการบริหาร

จัดการทางการเงินของทุกพันธกิจ ให้มี

ประสิทธิภาพ

4.3.2 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสใน

การสร้างรายได้ และการบริหารสินทรัพย์ให้

คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

4.4.1 ปรับปรุงเครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 

4.4.2 เพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ 

4.4.3 จัดหาซอพท์แวร์

4.4.4 พัฒนาฐานข้อมูล

4.4.5 พัฒนาบุคลากรด้าน IT

4.4.6 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่ม visibility 

ของสถาบันฯ

ตัวชี้วัด

• ร้อยละของบุคลากรที่มีภาวะผู้นํา

• ร้อยละของบุคลากรยื่นขอตําแหน่งวิชาการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

• ระดับความสุขของบคุลากร

• ระดับความผูกพันของบุคลากร

• ระดับการรับรูข้องบุคลากรต่อวิสัยทัศน์ นโยบาย และ

พันธกิจ ของสถาบันฯ

• ผลการประเมินการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

• ร้อยละความสําเร็จของโครงการตามแผน

ยุทธศาสตร์

• การเพิ่มขึ้นของคะแนน EdPEx

• ผ่าน TQC ใน 5 ปี ผ่าน TQA ในปี 2570

• ระดับความสําเร็จในการปรับโครงสร้าง

องค์การเพื่อตอบสนองการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ

• ระดับความสําเร็จของการจัดสรรพื้นที่เพือ่

ขับเคลื่อนพันธกิจตามยุทธศาสตร์

• ระดับความสําเร็จของแต่ละ MOU 

• ผลประกอบการด้านรายได้เป็นบวก • มีฐานข้อมูลในทุกพันธกิจหลัก

• มีฐานข้อมูลกลางเพื่อช่วยในการบริหารงานระดับ

สถาบันฯ

• ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถด้าน 

Database และ Web Programming

• อันดับที่ดีขึ้น จากการใช้ Google search ด้วยคํา

สําคัญ
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โครงการ

4.1.1  จัดทําแผนส่งเสริมบุคลากรให้มีภาวะผู้นําและเตรียมผู้บริหาร HR ทําฐานข้อมูลบุคลากรเพื่อ

จัดลําดับการเข้าอบรม

4.1.2  จัดทําแผนอัตรากําลัง และแผนพัฒนาบุคลากรเชิงรุกตามสายงาน

4.1.3  โครงการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตามที่สถาบันคาดหวัง เพื่อเพิ่ม

ศักยภาพและขีดความสามารถในการทํางาน

4.1.4  โครงการ New Challenge Opportunity Dimensionsเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทํางานที่ท้าทาย

และมีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่

4.1.5  โครงการสร้างสุขและส่งเสริมความผูกพัน

4.1.6  การจัดสวัสดิการ (1) ทํา work flow ระบุเวลาแต่ละขั้น (2) จัดทําและสื่อสารข้อมูลสวัสดิการ (3) 

สํารวจ Need & Want (PDCA)

4.1.7  สื่อสารวิสัยทัศน์ นโยบาย และการมุ่งเน้นด้านจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

4.1.8  โครงการผลักดัน กํากับดูแลติดตามการดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรในการกิจกรรมส่วนรวม

4.2.1  จัดทําแผน กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล การดําเนินงานตามระบบคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ 

(EdPEx)

4.2.2  โครงการควบรวมศูนย์จิตตปัญญาเข้ากับสถาบัน

4.2.3  วางแผนอัตรากําลังเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ (ขอคนเพิ่มหรือ outsource)

4.2.4  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และขยายพื้นที่ชั้น 2-3

4.2.5  โครงการจัดตั้งศูนย์ (1) Mahidol i – Learning Center  (2) ศูนย์พัฒนาสื่อการสอนและ online 

course (3) IL facility center (4) Education Foundation (5) i Learn Clinic (6) ศูนย์

จิตตปัญญา

โครงการ

4.2.6  จัดทําระบบกํากับดูแล ติดตามและประเมินผล MOU เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานอย่างเป็น

รูปธรรม ทําระบบกํากับติดตาม outcome ของแต่ละ MOU

4.3.1  ทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการแสวงหารายได้ร่วมกับฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการ ทํา

ระบบกํากับติดตามและประเมินความสําเร็จ (รวบรวมตัวชี้วัดนํามาใช้ในการกํากับติดตาม มีการ 

monitor เรื่องเงินโดยเฉพาะเพื่อให้มีรายได้เป็นไปตามเป้า)

4.3.2   สํารวจและจัดทําบัญชีสินทรัพย์ ทําแผนการใช้งานให้คุ้มค่า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

4.4.1   สํารวจและติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และ Wireless LAN ให้เพียงพอต่อการใช้งาน

4.4.2 วางระบบโทรศัพท์ภายในที่เชื่อมกับ Intraphone ของมหาวิทยาลัย

4.4.3   ห้อง Teleconference (รองรับ Online Learning)

4.4.4   เตรียมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสําหรับ MOOC SPOC

4.4.5   อัพเกรดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับระบบฐานข้อมลูทั้งหมดของสถาบันฯ

4.4.6   จัดหาคอมพิวเตอร์  (Tablet) เครื่องพิมพ์ Scanner สําหรับสํานักงานและการเรียนการสอน

4.4.7   จัดทําห้องสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายทํา (ชุดไมค์ กล้อง Switcher ราง ไฟ)

4.4.8   นําซอฟต์แวร์ฟรีมาใช้ในการผลิดสื่อการเรียนการสอน

4.4.9   จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีแก่ผู้สนใจ

4.4.10  สร้างฐานข้อมูลสําหรับพันธกิจหลัก ได้แก่ การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ และบริหารทั่วไป 

(ทรัพยากรบุคคล การคลังและพัสดุ)

4.4.11  สร้างฐานข้อมูลระดับกลางเพื่อช่วยในการบริหารงาน (MIS)

4.4.12  เพิ่มจํานวนบุคลากรที่มีความสามารถด้าน Database, Web Programming, งานโสต

4.4.13  ปรับปรุงเว็บไซต์สถาบันฯ 
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แผนยุทธศาสตร์ IL ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

1. ขยายงานจากระดับชาติ ไปสู่นานาชาติ อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกที่สง่เสรมิ

การนําองค์ความรูจ้ากงานวิจัย สู่การ

วางนโยบายการแกป้ัญหาผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา

นโยบายระดับชาติ ขยายผลกระทบไปสู่

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ขยายผลกระทบไปสู่

ทวีปเอเชีย

ขยายผลกระทบไปสู่

ระดับโลก

• ผลงานวิจัยที่นําไปใช้เป็น

นโยบายระดับชาต/ินานาชาติ

3.1.1 พัฒนาและผลักดนัหลกัสตูร

บริการวิชาการ (ทั้ง Online courses 

และ face-to-face courses) และ

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในหลากหลาย

รูปแบบ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกค้าทุกระดบัมากขึ้น

รายวิชาระยะสั้นตามกลุม่

ผู้เรียนที่หลากหลาย 

ขยายฐานผู้รับบริการ

สู่ระดับอาเซียน

ขยายฐานผู้รับบริการ

สู่อเมริกา

ขยายฐานผู้รับบริการ

สู่ยุโรป

• ร้อยละของรายได้ที่เพิม่ขึ้นจาก

หลักสูตรจากผลิตภัณฑ์ และ/

หรือ บริการใหม่

• ร้อยละของผู้รับบริการตา่งชาติ

3.3.2 สร้างแผนการดาํเนนิงานและ

แผนการประชาสัมพนัธ์ในการจัด

กิจกรรมหลกัสตูรบริการวิชาการ

สื่อสารและประชาสัมพนัธ์

เชิงรุกภายในประเทศ

ขยายไปสู่อาเซียน ขยายไปสู่อเมริกา ขยายไปสู่ยุโรป • ระดับการรบัรู้ Brand IL 

Mahidol 
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แผนยุทธศาสตร์ IL ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)มหาวิทยาลัยมหิดล
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2. ขยายเครือข่ายจากระดับหน่วยงาน สู่ระดับชาติและนานาชาติ อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

1.3.3 สร้างเครือข่ายความรว่มมอื

ทางการวิจัย

เครือข่ายภายในมหิดล 

ศิษย์เก่า และภาคเอกชน 

ขยายความร่วมมือกับกลุ่ม

ประเทศในเอเชียแปซิฟิก

ขยายความมือกับกลุ่มประเทศ

นอกกลุ่มเอเชียแปซิฟิก

• ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย 

International Organization

• Citation per Publication

3.2.3 สร้างภาคีเครอืข่ายปฏริปูการ

เรียนรู้ เพื่อริเริ่ม ประสาน และ

ดําเนินการดา้นการเรยีนรูโ้ดยไม่

จําเป็นต้องคอยกลไกของรฐั

เข้าร่วมการขับเคลือ่นเป็น

หนึ่งในเครือข่ายปฏิรปูการ

เรียนรู้ / จัดทํา Mapping 

ครูและโรงเรยีนปฏริปูการ

เรียนรู้

ขยายเครือสู่ระดับอาเซียน ขยายสู่อเมริกา ขยายสู่ยุโรป • จํานวนนโยบายชี้นําดา้น

การศึกษาและกระบวนการ

เรียนรู้ที่สาํคัญระดบัชาต/ิ

นานาชาติ

3.2.5 สร้างเครือข่ายความรว่มมอื

ระหว่างหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและ

เอกชน ในการหาแหล่งทุน / 

งบประมาณ สนับสนุนงานขับเคลือ่น

ปฏิรูปการเรยีนรู้

แสวงหาความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่ไม่แสวงหาผล

กําไรในการบรกิารวิชาการ

ความรู้ สู่สังคม

ขยายเครือข่ายสู่ระดับ

อาเซียน

ขยายเครือข่ายสู่อเมริกา ขยายเครือข่ายสู่ยุโรป • จํานวนเครอืข่ายความร่วมมอื

ในรูปแบบ MOU

• จํานวนโครงการบรกิารวิชาการ

ความรู้ สู่ชุมชน
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แผนยุทธศาสตร์ IL ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

3. เพิ่มความหลากหลายของผลติภัณฑ์/บริการ อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

1.1.2 การวิจัยและพัฒนากระบวนการ

เรียนรู้ที่เหมาะสมตอ่การเรยีนรูศ้าสตร์

ต่างๆ

R&D กระบวนการเรยีนรูท้ี่

ดีที่สุดในแต่ละศาสตรห์รอื

แต่ละวิชา

R&D กระบวนการเรยีนรูท้ี่

เหมาะสมต่อการเรยีนรูใ้น

ศาสตรต์า่ง ๆ ให้มากขึ้น 

(ขยายศาสตร์ที่นํามา

บูรณาการ)

R&D กระบวนการเรยีนรูแ้บบไรต้ะเข็บ (seamless 

research) วิจัยการเรยีนรูผ้่านปัญญาประดิษฐ์/ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่/ automated learning

• ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์

ในสังคม
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แผนยุทธศาสตร์ IL ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

4. ยกระดับการดําเนินงาน/คณุภาพ อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

1.2.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อตอ่ยอด

การใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและ

ทรัพย์สินทางปัญญาสูก่ารพฒันา

ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เช่น learning 

process model, learning 

tool/software

ต่อยอดงานวิจัยให้เกิด

นวัตกรรม/ผลิตภณัฑ์ และ 

ทําแผนการตลาดเพื่อ

ผลักดันไปสูก่ลุม่เป้าหมาย 

เกิดประโยชน์กบัสงัคมหรอื

สร้างรายไดอ้ย่างเป็น

รูปธรรม

ก่อตั้งศูนย์เพื่อผลติ

นวัตกรรมและทรัพย์สนิ

ทางปัญญาที่เกีย่วข้องกับ

การเรยีนรู ้

ก่อตั้งบริษัทเพือ่ผลิต

นวัตกรรมและทรัพย์สนิทาง

ปัญญาที่เกี่ยวข้องกับการ

เรียนรู้ 

มีบริษัทผลิตนวัตกรรมและ

ทรัพย์สินทางปัญญาที่

เกี่ยวข้องกับการเรยีนรู ้

อย่างเต็มระบบและครบ

วงจร และมีกําไรอยู่ได้

อย่างยั่งยืน

• ผลงานวิจัยที่นําไปใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์

• ผลงานที่ได้รบัสทิธิบัตร/อนสุทิธื

บัตร

 

1.3.1 สร้างระบบและกลไกเพื่อสง่เสรมิ

และสนับสนนุการทําผลงานตพีมิพ์

พัฒนาระบบบรหิารจดัการ

เวลาเพื่อสนบัสนุนการ

ตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานวิจัย  

รวมทั้งพัฒนาระบบกํากบั

ติดตาม

ผลักดันการตพีมิพ์

ผลงานวิจัยที่อยู่ในวารสาร

นานาชาติ tier 1 (น้อย

กว่า 50% ของบุคลากร

สายวิชาการ)

ผลักดันการตพีมิพ์

ผลงานวิจัยที่อยู่ในวารสาร 

นานาชาติtier 1 (51 –

99% ของบุคลากรสาย

วิชาการ)

ผลักดันการตพีมิพ์

ผลงานวิจัยที่อยู่ในวารสาร

นานาชาติ tier 1  (100% 

ของบุคลากรสายวิชาการ)

• International Publication 

per Faculty

• Citation per Publication
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แผนยุทธศาสตร์ IL ระยะ 19 ปี (พ.ศ. 2561 – 2579)มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

4. ยกระดับการดําเนินงาน/คณุภาพ (ต่อ) อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

3.1.2 สร้างหน่วยบริการวิชาการ เพื่อ

ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรูใ้น

ทุกระดับ 

จัดตั้ง Mahidol I -

Learning Center และ

สร้าง Platform เพื่อสร้าง 

Master Teacher

หน่วยบริการไดร้บัการ

รับรอง TQM

หน่วยบริการไดร้บัการ

รับรอง TQC

หน่วยบริการไดร้บัการ

รับรอง TQA

• การไดร้บัมาตรฐานคุณภาพ

บริการ

3.3.1 ประชาสัมพันธ์ Brand Mahidol

Innovative Learning สู่ระดับสากล

สร้าง visibility โดยการ

ปรับปรุงเว็บไซต์

(Top 10)

Top 5 Top 5 Top 5 • ความมีชื่อเสียงของสถาบันบน

เว็บไซต์ (ใช้ Google search)

4.2.1 วางระบบบริหารการ

เปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และ

การควบคุมภายใน 

ปรับปรุงกระบวนการ

ดําเนินงานตามเกณฑ์

EdPEx 

(ผ่าน TQC ใน 5 ปี)

ผ่าน TQA ในปี 2570 • การไดร้บัมาตรฐานคุณภาพ

บริการ
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สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

5. ปรับปรุงโครงสร้างและขยายพืน้ที่ อาทิ…

แผนกลยุทธ์ พ.ศ. 2561 - 2565 พ.ศ. 2566 - 2570 พ.ศ. 2571 - 2575 พ.ศ. 2576 - 2579 ตัวชี้วัด

4.2.2 พัฒนาและปรบัปรงุโครงสรา้ง

องค์การให้เป็น High performance 

organization

ควบรวมกับศูนย์จิตต

ปัญญาและปรบัแผน

อัตรากําลังเพือ่ขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์

• ระดับความสําเรจ็ในการปรบั

โครงสรา้งองค์การเพือ่

ตอบสนองการดาํเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ

4.2.3 พัฒนาปรบัปรงุพืน้ที่และสถานที่

ทํางานให้เหมาะกับภาระงาน

การปรับปรงุภูมทิัศน ์และ

ขยายพื้นที่ชั้น 2-3

• ระดับความสําเรจ็ของการ

จัดสรรพืน้ที่เพือ่ขับเคลื่อนพนัธ

กิจตามยุทธศาสตร์โครงการจัดตัง้ศูนย์ 

(1) Mahidol i – Learning Center  (2) ศูนย์พัฒนาสือ่การสอนและ online course (3) IL facility center 

(4) Education Foundation (5) i Learn Clinic (6) ศูนย์จิตตปัญญา
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