
แจ้งเพื่อทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานสถาบันฯ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

1/7 

 

สรุปรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 
 

เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1: Excellence in research and development with global and social impact 
1.1 เพื่อสร้างงานวจิัยและนวัตกรรม
ที่มีคุณภาพเพื่อทุนทางปัญญา 
(Quality Research & Innovation 
→ Knowledge Capital) และเป็น
ประโยชน์ตอ่มนุษยชาติ 

1.1.1 พัฒนาระบบและกลไกที่ส่งเสรมิการวจิัย
และพัฒนาทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
ศึกษา ทีม่ีผลกระทบส าคัญตอ่การแก้ปัญหา
ผลสัมฤทธิ์ในด้านต่าง ๆ ในระดับชาต ิ

- การพัฒนาระบบและกลไกเพือ่ผลกัดันการน าองค์
ความรู้จากงานวิจัยสูก่ารวางนโยบายระดับชาติ 

 

1.1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่
เหมาะสมตอ่การเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ 

- การวจิัยและพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่ดทีีสุ่ดใน
แต่ละศาสตร์หรอืแต่ละวิชา 

 

1.1.3 ผลักด้นให้ห้องปฏิบัตกิารที่เกี่ยวกับ
สารเคมี มีมาตรฐานความปลอดภัยตาม มอก.
2677 (7 องค์ประกอบ) 

- การพัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัย
ของห้องปฏิบัตกิารที่เกี่ยวกับสารเคมขีองสถาบัน 

 

1.2  เพื่อสร้างนวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา (Innovation & 
Intellectual Property) 

1.2.1 สร้างระบบและกลไกเพือ่ต่อยอดการใช้
ประโยชน์จากผลงานวิจัยและทรัพย์สินทาง
ปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชงิพาณิชย์ 

- โครงการวจิัยและพัฒนาสู่นวัตกรรม  
- โครงการ Idea DD ตีแตก เพือ่สนับสนุนการต่อ

ยอดความคิดหรอืแผนธรุกจิให้เป็นรูปธรรม 
 

- การก่อตั้งกองทนุสนับสนุนการตอ่ยอด idea และ
งานวิจัยเพือ่สร้างนวัตกรรมตน้แบบ 

 

- จัดท าแผนการตลาด และประชาสมัพันธ์เชงิรุก 
เพื่อผลกัดันให้นวัตกรรม/ผลิตภณัฑ์ ไปสู่
กลุ่มเป้าหมาย เกิดประโยชนก์ับสังคมหรือสร้าง
รายได้อย่างเป็นรูปธรรม 

 

1.3  เพื่อสร้างและเผยแพร่งานวจิัย
และนวัตกรรมการเรียนรูท้ี่มีคุณภาพ 
สู่ระดับสากล 

1.3.1 สร้างระบบและกลไกเพือ่ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท าผลงานตีพิมพ ์

- การพัฒนาระบบบริหารจัดการเวลาเพื่อสนบัสนุน
การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย ที่ไมก่ระทบต่อ
พันธกจิหลักอื่น ๆ 

 

- พัฒนาฐานขอ้มูลด้านการวจิัย ที่ผู้วจิัยสามารถ
ติดตามได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นขอ้มูลสนับสนุนการ
วางแผนในการตีพิมพ ์

 

- พัฒนาระบบก ากับและติดตาม  
1.3.2 ผลักดันการน าผลงานวิจัยตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการนานาชาตมิี Impact Factor 

- การสนับสนนุงบประมาณการตีพิมพเ์ผยแพร่ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ (proof read, 
page charge) ที่ม ีImpact factor หรืออยู่ใน 
Q1, Q2 

 

- การสร้างแรงจูงใจในการตีพิมพ์งานวจิัยในวารสาร
ระดับนานาชาตทิี่มีคุณภาพสูง และสง่เสรมิการให้
ความส าคัญกับการ citation 

 

1.3.3 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืทางการวจิัย
ระดับชาติและนานาชาต ิ

- การสร้างเครือขา่ยหน่วยงานภายในและภายนอก
มหิดล ศิษย์เก่า และภาคเอกชน (เช่น ปตท.การ
ไฟฟ้า) เพื่อหนุนเสรมิการขับเคลือ่นงานวิจยัอย่าง
มีประสทิธิภาพ มีการด าเนินการดังนี ้
(1) การท า MOU กับ บริษัท อักษร เอ็ดดเูคชั่น 
(2) การท า MOU กับ ปตท (อยู่ระหว่าง
ด าเนนิงาน) 

 
(บางส่วน) 

1.4  เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู ้วิจัย
และพัฒนาด้านนวัตกรรมการเรียนรู ้

1.4.1 สร้างงานวจิัยและงานวิจัยจากงานประจ า 
(Routine to Research - R2R) 
 

- โครงการ Coaching and Mentoring for 
Excellent Research and Development 
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เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
1.4.2 สร้างระบบนเิวศที่ส่งเสริมให้เป็นองคก์ร
แห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

- การสนับสนนุให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ (KM) และ
ระบบนิเวศทีท่ าให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและ
การจดัการความรู้อย่างเปน็ระบบ 

 

- การจดัตั้งกลุ่มวจิัยเพื่อเสริมสร้างความเขม้แข็งใน
แสวงหาแหล่งทุน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2: Excellence in learning innovations and outcome‐based education for globally‐competent graduates 
2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการ
บริหารจัดการศกึษาทีม่ีคุณภาพเพือ่
พัฒนาทนุมนุษย์ (Quality 
Education → Human Capital) 

2.1.1 พัฒนาระบบเทคโนสารสนเทศสนับสนุน
การบริหารจัดการศกึษาทีม่ีประสทิธิภาพ 

- การจดัท าฐานข้อมูลด้านการศกึษา: อยู่ระหว่าง
ด าเนนิการ 

 

- การพัฒนาระบบให้บริการแบบ online/one 
stop service: มีการด าเนนิการ ดังนี ้
 จัดอบรมขั้นตอนการย่ืนเอกสารเบิกจ่าย

ให้กับนักศกึษาสถาบันฯ ลักษณะแบบ One 
stop service 

 อยู่ระหว่างด าเนนิการวางภาพแผนผังล าดับ
การย่ืนเอกสารในหัวขอ้ต่าง ๆ ขึน้บน
เว็บไซต์ของหลกัสูตรฯ 

 
(บางส่วน) 

2.1.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการ และสิ่ง
สนับสนุนการจัดการศกึษา 

- ระบบการกับติดตามความก้าวหน้าของนกัศกึษา: 
ยังไม่ได้ด าเนินการจดัท าระบบติดตามให้
นักศกึษาจบตามก าหนดระยะเวลา 

 

- จัดหาทรัพยากรสนับสนนุกระบวนการเรียนรู้และ
การท าวทิยานิพนธ:์ มีการด าเนนิการ ดังนี ้
 มีการส ารวจสภาพอุปกรณโ์ดยฝ่าย IT ทกุ 3 

เดือน 
 มีแผนการจัดซื้ออุปกรณ์ประจ าปี ได้แก่ 

SSD, notebook, tablet และ กล้อง 
video 

 

- โครงการ I-Learn (การน าเสนอความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์): ปีงบฯ 61 จัด 1 ครั้ง และปีงบฯ 
62 ยังไม่ได้ด าเนินการ 

 

2.1.3 ส่งเสริมความผกูพันองค์กร เพือ่รว่ม
พัฒนานกัศึกษาและองค์กร 

- หลักสูตรฯ มีแผนการจดักจิกรรมส่งเสริมความ
ผูกพัน 5 กิจกรรม (ยังไม่ได้ด าเนินการ เนือ่งจาก
ยังไม่ครบรอบการจัดกิจกรรม) 

 

2.2 เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรูท้ี่
มุ่งเนน้ผลลัพธ ์ผลิตบัณฑิตทีม่ีอัต
ลักษณ์ ดี เก่ง มีสุข รู้จริง รู้นาน รู้
สร้างสรรค ์สื่อสารได ้

2.2.1 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพือ่
พัฒนาผู้เรียนแบบองคร์วม (holistic 
education) 

- การส่งเสรมิศักยภาพนกัศกึษาด้าน
ภาษาต่างประเทศ: มีการเชิญอาจารย์ภายนอก
อบรมภาษาอังกฤษให้นักศกึษา 

 

- การส่งเสรมิศักยภาพนกัศกึษาด้าน Soft Skills 
และ Entrepreneurial Mindset: ได้ศึกษา
เงื่อนไขในการจัดอบรม soft skill พบว่า ตอ้งจัด
ต่อเนื่อง โดยให้คนทั่วไปเข้าร่วมด้วย และ
ส่วนกลางควรเป็นผู้จดัเพือ่ให้มีเนือ้หาที่ได้
มาตรฐานของส่วนกลาง 

 

- การพัฒนารายวชิา มมศท: มีการด าเนินการ
เสนอรายวิชา ILGE 102 และ ILGE 103 ต่อ
คณะกรรมการการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
มีบทเรียนพรอ้มใช้งานในระบบ MUxDev 

 

- การยกระดับการจัดการเรียนรูร้่วมกับโรงเรยีน
สาธิตนานาชาต ิมหาวิทยาลัยมหิดล: อยู่ระหว่าง
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เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
ติดต่อขอพบกับทีมบริหารของโรงเรียนสาธติ
นานาชาต ิมหาวทิยาลัยมหิดล 

2.3 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ทนัสมัย 
ตรงความตอ้งการของตลาด และเป็น 
Institute of Choice ด้าน
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีศึกษา)  

2.3.1 สร้างรายวิชาที่มีความทนัสมัย ตรงกบั
ความต้องการของตลาด และขยายฐานผู้เรยีน 

- การพัฒนารายวชิาระยะสัน้ที่สามารถเก็บสะสม
เป็นหน่วยกิตของหลักสูตรได ้

 

- ปรับเปลี่ยนการสอนต่อหน้าบางส่วนเป็นการสอน
ออนไลน์หรอืการสอนแบบผสมผสาน: รายวิชา 
ILSE 655 เริ่มใช้ SPOC ร่วมกับการสอนปกติครั้ง
แรก ประมาณเดอืน กพ. 62 

 
(บางส่วน) 

- การพัฒนา online course (certificate)  
2.3.2 ประชาสัมพนัธ์หลักสตูรเชิงรกุ - การประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรเชิงรกุ (Campus 

visit, Online PR) มีการด าเนินการดังนี ้
 เข้ารว่ม Active Recruitment ของบัณฑิต

วิทยาลัย 
 ประชาสัมพนัธ์ผ่านไลน์ และ Facebook 

 

2.4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่มีมาตรฐาน
นานาชาต ิ

2.4.1 พัฒนาและปรับปรุงหลักสตูรให้ได้
มาตรฐานระดับสากล (AUN-QA) 

- การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA: อยู่
ระหว่างรวบรวมข้อมูลและเขียนเนือ้หาส าหรับ 
criteria 2 และ 3 

 

2.4.2 เพิ่มความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ 

- Cotutelle: คาดว่าจะได้ความร่วมมอืหลักสูตร
สองปริญญาผ่านทาง ผศ. ดร.พชัรนิทร์ ปัญจบุรี 
และ รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ ์

 

- Joint Degree Program หรือ Dual Degree 
Program 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3: Excellence in professional services and societal engagement 
3.1  ให้บริการ ด้านนวัตกรรมการ
เรียนรูแ้ละการศกึษา อย่างมืออาชีพ 
ส าหรับอาจารย์และบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.1.1 พัฒนาและผลักดนัหลักสูตรบรกิาร
วิชาการ (ทั้ง Online courses และ face-to-
face courses) และผลติภัณฑ์เชิงพาณชิย์ใน
หลากหลายรูปแบบ เพือ่ตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าทกุระดับมากขึ้น 

- การพัฒนารายวชิาระยะสัน้ตามกลุ่มผูเ้รียน 
(customer segmentation) 

 
(บางส่วน) 

- การพัฒนารายวชิาระยะสัน้เพือ่พัฒนาครู/
อาจารย์จากองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ  
 รายวิชาในโครงการเพาะพันธุ์ปญัญา  
 USAID COMET 
 CODE.org 

 
(บางส่วน) 

- การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรกิารเชิงพาณิชย์  
- การแปลงความรู้ใน CD เป็นคลิป 3 นาท ี  
- โครงการบ่มเพาะปัญญา (เนน้พัฒนาศกัยภาพ

นักเรียน อาท ิเปิดโลกทัศน์ STEM ค่ายพัฒนา
ทักษะตา่ง ๆ) 

 

- การพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบที่เชี่ยวชาญด้าน
กระบวนการเรียนรู ้

 

3.1.2 สร้างหน่วยบรกิารวิชาการ เพือ่
ประสานงานและถ่ายทอดองค์ความรู้ในทกุ
ระดับ 

- โครงการจัดตั้ง Mahidol i - Learning Center  
- โครงการสร้าง Platform เพื่อสร้าง Master 

Teacher for Research-Based Learning 
(เพาะพันธุ์ปัญญาสู่ความย่ังยืน) 

 

3.2 เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวธิีการ
เรียนรูข้องมนุษย์ (How People 
Learn) 

3.2.1 เป็นแกนหลกัในการท าหน้าที่เชิงรุกใน
การสนับสนนุ รวบรวม วิจัยพัฒนา เผยแพร ่ผึก 
อบรม Best Practices ทางการศกึษาและการ
เรียนรูท้ี่มีผลกระทบตอ่การแก้ปัญหา
ระดับประเทศ ภายใตท้รัพยากรและเวลาที่
จ ากัด 

- โครงการเพิม่ระยะความสนใจในการเรียนรู้ 
(Attention Span) 

 

- การจดัการเรียนรู้ตาม Learning Style  
- การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรูแ้บบฉนัทะ 

(Passion-based Learning) ท าเป็นวิจัย หา 
how to และวธิีการวัดผล 
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เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
- การพัฒนารูปแบบ Personalized Learning  

3.2.2 ผลักดันให้หนว่ยบริการวิชาการ ฯ มี
ระบบบริหารจัดการเพื่อความเป็นเลิศด้านการ
บริการวิชาการ และมีบทบาทในการให้ความ
คิดเห็นเสนอแนะ ผลกัดันอย่างรอบคอบ และ
เป็นระบบ 

- การศกึษาความคาดหวังจาก stake holder ทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยตามพนัธกิจ 

 

- การส่งเสรมิการมีบทบาทในการเสนอความ
คิดเห็น เสนอแนะ ผลักดันด้านการศกึษาและ
กระบวนการเรียนรู้ (เช่น จัดเวทรีับฟังนโยบาย
การศกึษา เวทีเสนอแนะต่อนโยบาย เวทีระดม
สมอง) 

 

3.2.3 สร้างภาคีเครอืข่ายปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อ
ริเริม่ ประสาน และด าเนนิการด้านการเรียนรู้
โดยไม่จ าเป็นตอ้งคอยกลไกของรฐั 

- การเข้ารว่มการขับเคลื่อนเป็นหนึ่งในเครือขา่ย
ปฏิรูปการเรียนรู้ (อาท ิโรงเรียนร่วมพัฒนา 
(Partnership School Thailand 4.0) 
Thailand Education Partnership (TEP)) 

 

- การจดัท า Mapping ครูและโรงเรียนปฏิรูปการ
เรียนรู ้

 

- จัดท าฐานข้อมูลเครอืข่ายกระบวนกร และท า 
mapping ครูต้นแบบ/โรงเรียนต้นแบบ 

 

- การจดัท า Mapping ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
(คณะ สถาบัน หรือส่วนงานใดสนใจด้านปฏริูป
การศกึษา มีความต้องการอะไร /มีความคาดหวัง
อะไรจากสถาบันฯ) 

 

3.2.4 ส่งเสริมและชว่ยให้เกิดสถาบนันวัตกรรม
การเรียนรู้ในทกุมหาวิทยาลัย 

- การจดัท าหลกัสูตรสร้างผูเ้ชี่ยวชาญนวัตกรรมการ
เรียนรู ้

 

- การผลกัดนัให้นวัตกรรมการเรียนรู้เป็นระเบียบ
วาระแห่งชาติผ่านกระทรวงอุดมศกึษาวิจัยและ
นวัตกรรม 

 

3.2.5 สร้างเครอืข่ายความร่วมมอืระหว่าง
หน่วยงาน ทั้งภาครฐัและเอกชน ในการหา
แหล่งทุน / งบประมาณ สนับสนนุงาน
ขับเคลื่อนปฏิรูปการเรียนรู ้

- การแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่ไม่
แสวงหาผลก าไรในการบรกิารวิชาการ / ความรู้ 
สู่สังคม 

 

3.3 เพื่อสร้าง Brand IL Mahidol 
ในระดับสากล 

3.3.1 ประชาสัมพนัธ์ Brand Mahidol 
Innovative Learning สู่ระดับสากล 

- การสร้าง visibility โดยการปรับปรุงเว็บไซต์  

3.3.2 สร้างแผนการด าเนินงานและแผนการ
ประชาสัมพนัธ์ในการจัดกิจกรรมหลักสตูร
บริการวิชาการ 

- การสือ่สารนวัตกรรมการเรียนรู้ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

 
(บางส่วน) 

- การส ารวจการรับรู้ (Perception) บทบาท และ
ความคาดหวังของบุคคลทัว่ไปที่มีตอ่ MUIL ผ่าน
สื่อออนไลน ์

 

- การประชาสัมพนัธ์เชิงรกุการให้บริการวิชาการ
ต่าง ๆ 

 

3.3.3 ส่งเสริมภาพลักษณอ์งค์กรผ่านกิจกรรม
ภายใต้หน่วยบริการฯ ที่บูรณาการ และสนอง
ความต้องการของชุมชนระดับชาติ และ
นานาชาต ิ

- โครงการ Online Innovative Learning Clinic 
(OILC) 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4: Excellence in management for sustainable organization 
4.1 เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ
และขีดความสามารถ มีภาวะผูน้ า
และมกีารด าเนนิงานตามหลักธรร
มาภิบาล 

4.1.1 พัฒนาบุคลากรมีภาวะผู้น าและเตรียม
ผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

- แผนส่งเสริมบุคลากรให้มีภาวะผูน้ าและเตรยีม
ผู้บริหาร: มีการรวบรวมขอ้มูลประวัตแิละการเข้า
รับการอบรม เพือ่จัดท าฐานขอ้มูลบุคลากร 

 
(บางส่วน) 

- แผนอัตราก าลัง และแผนพัฒนาบุคลากรเชงิรุก
ตามสายงาน: อยู่ระหว่างด าเนนิการเพือ่พฒันา
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เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
4.1.2 วางระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ที่สรร
หา พัฒนา และคงไว้ซึ่งบุคลากรทีม่ีศักยภาพ
ตอบสนองต่อการบรรลุวสิัยทัศนข์องสถาบันฯ 

บุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ และ
ตอบสนองการบรรลุวิสัยทัศน์ขององคก์ร 

- การพัฒนาบุคลากรให้ตอบสนองการบรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กร: มีการด าเนนิการดังนี ้
(1) ส ารวจความตอ้งการแลว้ อาจต้องจัดโครงการ
พัฒนาทกัษะภาษาอังกฤษ และโครงการพฒันา
ทักษะทาง IT 
(2) ปฏิทินฝกึอบรม: ใส่ข้อมูลผู้ไปอบรมในปฏิทิน
กิจกรรมใน intranet บนเว็บไซต์สถาบันฯ 
(3) ทุนสนับสนนุ: มีทุนพฒันาศกัยภาพบุคลากร
และเงนิอุดหนุนการด าเนนิงานจัดกิจกรรมของ
สถาบันฯ 

 
(บางส่วน) 

- โครงการ New Challenge Opportunity 
Dimension 

 

4.1.3 การสร้างขวญัและก าลังใจส่งเสริม
สนับสนุนให้เป็นองคก์รที่มีสมรรถนะสูง และ
เป็น Happy Workplace 

- การสร้างสุขและส่งเสริมความผกูพัน มีการ
ด าเนนิการดังนี ้
(1) จัดกจิกรรมท านุบ ารุงศิลปะวฒันธรรม เพื่อ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรสถาบันฯ และ
นักศกึษา พรอ้มทั้งจัดท าปฏิทนิกจิกรรม
ด าเนนิการ 
(2) จัดกจิกรรมออกก าลังกายเดือนละ 1 ครัง้ โดย
มีครูมาสอนการเต้นแอโรบิก 

 
(บางส่วน) 

- การจดัสวัสดกิาร มีการด าเนนิการดังนี ้
(1) ท า work flow ระบุเวลาแต่ละขั้น: อยู่
ระหว่างด าเนนิการ 
(2) จัดท าและสือ่สารข้อมลูสวัสดกิาร: มีการจัดท า
ประกาศสวัสดิการ และรายงานข้อมูลการใช้จ่าย
สวัสดิการ แต่ยังไม่มีการสื่อสารขอ้มูลเกี่ยวกับ
สวัสดิการว่ามอีะไรบ้าง 
(3) ส ารวจความตอ้งการและความจ าเป็น: ยังไม่
ด าเนนิการ 

 
(บางส่วน) 

4.1.4 วางระบบ สื่อสาร และผลกัดันให้มกีาร
ด าเนนิงานตามหลักธรรมาภิบาล มุ่งท างานเพื่อ
ส่วนรวม 

- สื่อสารวสิัยทัศน์ นโยบาย และการมุ่งเน้นดา้น
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน มกีารด าเนินการดังนี ้
(1) มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สถาบันฯ 5 ปี 
และ 19 ปี พร้อมทั้งสื่อสารผ่านการประชมุส่วน
งาน ส่งขอ้มุลทาง Line และ E-mail ของ
บุคลากรสถาบันฯ 
(2) มีการประเมินการน าองค์การของผู้บริหาร
รวมทั้งการรับรู้ต่อนโยบายของผู้บริหารสถาบันฯ 

 

- การผลกัดนั ก ากับดูแลติดตามการด าเนนิงานตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการด าเนินการดังนี ้
(1) รวบรวมขอ้มูลจากทุกฝ่ายตามเกณฑ์ประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 
(2) พิจารณาข้อมูลเพือ่เตรียมขึ้นเว็บไซต์เผยแพร่ 
โดยข้อมุลบางสว่น เช่น ค าสั่ง ประกาศ และ
รายงานประชมุ ที่มีในเว็บไซต์แล้ว 

 
(บางส่วน) 

4.2 เพื่อให้มีระบบนิเวศและระบบ
บริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance & Management) มี

4.2.1 วางระบบบริหารการเปลี่ยนแปลง 
บริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

- จัดท าแผน ก ากับดูแล ตดิตาม ประเมินผล การ
ด าเนนิงานตามระบบคุณภาพ มีการด าเนินการ
ดังนี ้

 
(บางส่วน) 
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เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
ประสิทธภิาพสูง (High 
Performance Organization) 
ตอบสนองต่อพนัธกิจหลกัและการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์

(1) EdPEx: มีการรวบรวมขอ้มูลตัวชี้วัดและ
เป้าหมาย พร้อมก าหนดทั้งประชุมติดตามการ
ด าเนนิงาน 
(2) AUN-QA: อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อจัดท ารายงาน 

4.2.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์การให้
เป็น High performance organization 

- การควบรวมศนูย์จิตตปัญญาเข้ากับสถาบัน  
- วางแผนอัตราก าลังเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  

4.2.3 พัฒนาและปรับปรุงพื้นที่และสถานที่
ท างานให้เหมาะกับภาระงาน 

- การปรับปรุงภมูิทัศน์ และขยายพื้นที่ชั้น 2-3  
- การจดัตั้งศูนย์ (1) Mahidol i-Learning Center  

(2) ศูนย์พัฒนาสือ่การสอนและ online course 
(3) IL facility center (4) Education 
Foundation (5) i-Learning Clinic (6) ศูนย์
จิตตปัญญา 

 

4.2.4 หนุนเสริมการด าเนนิงานตาม MOU เพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของสถาบันฯ 

- จัดท าระบบก ากับดูแล ตดิตามและประเมนิผล 
MOU เพื่อขับเคลือ่นการด าเนนิงานอย่างเปน็
รูปธรรม 

 

4.3 เพื่อให้มีความมั่นคงทางการเงิน 
(มีรายได้มากกว่ารายจ่าย) น าไปสู่
ความย่ังยืนของสถาบันฯ 

4.3.1 พัฒนาขีดความสามารถในการบริหาร
จัดการทางการเงินของทุกพันธกิจ ให้มี
ประสิทธภิาพ 

- ท าแผนเพิ่มประสทิธิภาพในการแสวงหารายได้
ร่วมกับฝ่ายการศกึษา วจิัย และบริการวิชาการ 
ท าระบบก ากับติดตามและประเมินความส าเร็จ 

 

4.3.2 เพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสใน
การสร้างรายได้ และการบริหารสนิทรัพย์ให้
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

- ส ารวจและจดัท าบัญชสีินทรัพย์ ท าแผนการใช้
งานให้คุ้มค่า และเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ 

 

4.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบ IT 
เพื่อสนับสนุนทกุพันธกิจ รวมถึงการ
สร้างฐานขอ้มูลกลาง เพือ่ใช้ในการ
ติดตามและการตัดสนิใจ 

4.4.1 ปรับปรุงเครอืข่ายและโครงสร้างพื้นฐาน 
: Network (มีสายและไร้สาย) และระบบ
โทรศัพท ์

- ส ารวจและติดตั้ งระบบเครือข่าย LAN และ 
Wireless LAN: 
 จุดรอเชื่อมต่อ LAN:  ด าเนินการส ารวจทั้ง

อาคารสถาบันฯ และอาคารปัญญาพิพัฒน์ มี
มากกว่า 300 จุด 

 การติดตั้ง WiFi เพิ่มเติม: ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(รอควบรวมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) 

 
(บางส่วน) 

- ระบบโทรศัพท์ภายในที่เชื่อมกับ Intraphone 
ของมหาวิทยาลัย: ยังไม่ได้ด าเนินการ (รอควบ
รวมกับศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) 

 

- ห้ อ ง  Teleconference (ร อ ง รั บ  Online 
Learning): ยังไม่ได้ด าเนินการ (รอควบรวมกับ
ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา) 

 

4.4.2 เพิ่มประสทิธิภาพอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ : 
เครื่องคอมพวิเตอรแ์ม่ข่าย เครื่องคอมพวิเตอร์ 
Tablet เครื่องพิมพ์ Scanner กล้องถ่ายภาพ
และวีดทิัศน์ ห้องสตูดโิอ ฯลฯ 

- จัดเตรียมคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเพื่อรองรับ MOOC 
และ SPOC 

 

- การอัพเกรดอุปกรณ์อาร์ดแวร์เพื่อรองรับระบบ
ฐานข้อมูลทั้งหมดของสถาบันฯ: ปัจจุบันได้จัดซ้ือ
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายใหม่ทดแทนของเดิม และ
อัพเกรด power supply 

 
(บางส่วน) 

- ก า ร จั ด ห า  Tablet, Printer แ ละ  Scanner 
ส าหรับส านักงานและการเรียนการสอน: ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างส ารวจการใช้งาน ตรวจสอบสภาพ
เครื่อง และอยู่ระหว่างด าเนินการจัดซื้อ 

 

- การจัดท าห้องสตูดิโอ พร้อมอุปกรณ์ถ่ายท า : 
ปัจจุบันได้ด าเนินการจัดซื้อไมค์ไร้สายส าหรับการ

 
(บางส่วน) 

 



แจ้งเพื่อทราบในท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าส่วนงานสถาบันฯ ครั้งท่ี 5/2562 เมื่อวันท่ี 15 มีนาคม 2562 

7/7 

 

เป้าประสงค์ แผนกลยุทธ ์ รายละเอียด 
ผลการ

ด าเนินการ* 
ถ่ายท าวีดิทัศน์ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
พิจารณาจัดซื้ออุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติม 

4.4.3 จัดหาซอฟต์แวร์ : graphics and 
animations, 3D, AR, AI, code.org, App 
Inventor ของ MIT, programming 
languages  

- น าซอฟต์แวร์ฟรีมาใช้ในการผลิดสื่อการเรียนการ
สอน เช่น Audacity (ใช้ตัดต่อ และแปลงเสียง) 
และ FastStone (ใช้ลดขนาด เปลี่ยนชื่อไฟล์ 
และพิมพ์หน้าจอ) 

 

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ฟรีแก่
ผู้สนใจ (Short Course) เช่น อบรม code.org 
และอบรมการสร้างสรรค์งานวีดิทัศน์เพื่อการ
เรียนรู้ 

 

4.4.4 พัฒนาฐานขอ้มูล : Research 
Information System, Education 
Information System, iLearning 
Information System, Web, ILKM, IL-Call 
Center, IL Management Information 
System, IL Executive Information 
System, IL-MOOC/SPOC Service System 

- สร้างฐานข้อมูลส าหรับพันธกิจหลัก (ฐานข้อมูล
วิจัย , ฐานข้อมูลการศึกษา , ระบบข้อมูลงาน
กายภาพแบบ และระบบลงทะเบียน Short 
Course) 

 

- สร้างฐานข้อมูลระดับกลางเพื่อช่วยในการ
บริหารงาน (MIS) 

 

4.4.5 พัฒนาบุคลากรด้าน IT - พัฒนาบุคลากรด้าน IT  
 พิ จ า ร ณ า บุ ค ล า ก ร ส ถ า บั น ฯ  ที่ มี

ความสามารถเฉพาะทางมาช่วยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล 

 ส่งบุคลากรด้าน IT เข้ารับการอบรมตาม
ความเหมาะสมเป็นรายบุคคล เช่น MySQL 
server, BCP plan, การใช้ software สร้าง
บทเรียน online และการสร้างบทเรียน
ออนไลน์ MOOC  

 

4.4.6 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิม่ 
visibility ของสถาบันฯ 

- ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อเพิ่ม visibility  

 
หมายเหต:ุ *  ด าเนินการ          อยู่ระหว่างด าเนินการ          ยังไม่ด าเนินการ 


