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สารจากผูอํานวยการ 
Message from the Director  

รายงานประจําปงบประมาณ 2562 ครอบคลุมการดําเนินงานตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 

2561 ซ่ึงแสดงผลแหงการรวมคิดและรวมทํา ดวยการประสานแรงกายและแรงใจรวมกันของคณาจารยและ

เจาหนาท่ีทุกคนของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรูเปนอยางดี โดยปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตรสถาบันฯ  

5 ป (2561-2565) และแผนยุทธศาสตรสถาบันฯ ระยะยาว 19 ป (2561-2579)  สถาบันฯ มีวิสัยทัศนเปนผูนํา

ในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในระดับโลก พันธกิจคือสรางความเปนเลิศทางดานนวัตกรรมการเรียนรูใน

ศาสตรตาง ๆ บนพ้ืนฐานของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาติ รวมท้ังผลิตบัณฑิตท่ี

รูจริง รูนาน รูสรางสรรค สื่อสารได โดยมีวัฒนธรรมองคกรท่ีมีจุดเนนท่ี Mastery, Altruism, Integrity และ 

Originality (MAIO) เพ่ือสนองวิสัยทัศนและพันธกิจของมหาวิทยาลัยมหิดลในท่ีสุด 

ในรอบปท่ีผานมานี้ พบวา สถาบันฯ พัฒนาระบบและกระบวนการทํางานดานตาง ๆ ข้ึนอยางเปน

ระบบมากข้ึน และไดผลการดําเนินการในระดับท่ีพึงพอใจมากยิ่งข้ึน ดังเห็นไดจากผลการประเมินระบบ 

EdPEx ดีข้ึนกวาปท่ีผานมา และท่ีสําคัญคือบุคลากรทํางานอยางมีความสุขมากข้ึน ดังเห็นไดจากคะแนนผล

การประเมินระดับความสุขท่ีสูงข้ึนกวาเดิมและคาเฉลี่ยอยูในระดับสูงกวาคาเฉลี่ยในภาพรวมของผลการ

ประเมินระดับความสุขของบุคลากรท้ังมหาวิทยาลัยมหิดล  คณาจารยของสถาบันฯ สามารถผลิตผลงานวิจัย

ในเฉลี่ย 1 เรื่องตอคนตอป และตีพิมพในวารสารตางประเทศท้ังหมด การจัดอันดับมหาวิทยาลัย พบวา 

สถาบันฯ ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลไดเปนอันดับหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาไทยเม่ือสืบคนใน SciVal และ

เปนอันดับท่ี 67 ในเอเชียแปซิฟก ซ่ึงดีข้ึน 3 อันดับเม่ือเทียบกับป 2561 (อันดับท่ี 70) คณาจารยและนักศึกษา

บัณฑิตศึกษาไดรับรางวัลและผลงานวิจัยหลายชิ้น อีกท้ังอาจารย 5 ทาน อาทิ ผูอํานวยการไดรับรางวัลศิริราช

เชิดชูเกียรติ อดีตผูอํานวยการ รองศาสตราจารย ดร.ภิญโญ พาณิชพันธ ไดรับการคัดเลือกเปนปูชนียบุคคล

ของมหาวิทยาลัยฯ คณาจารยของสถาบันฯ 3 ทานไดรับการคัดเลือกเปนบุคลากรตนแบบดานตาง ๆ ของ

มหาวิทยาลัยฯ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังประสบความสําเร็จทางดานการศึกษา การบริการวิชาการ ดัง

รายละเอียดในรายงานฉบับนี้ ผมจึงขอขอบพระคุณคณาจารยและบุคลากรของสถาบันฯ ผูบริหารระดับสูงของ

มหาวิทยาลัยฯ และหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มา ณ โอกาสนี้ครับ 

 

 
 รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
 ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
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 ทีมบริหาร Executive Team 
 

 

 
 

1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ 
2. ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม รองผูอํานวยการฝายบริหาร 
3. ผศ.ดร.วชัรี  เกษพิชัยณรงค รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม 
4. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและเครือขาย 

 
 

 
 

  



4  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

 

  

 

 คณะกรรมการประจําสวนงาน Board of Directors 

 

 
 

1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม รองผูอํานวยการฝายบริหาร กรรมการ 

3. ผศ.ดร.วชัรี  เกษพิชัยณรงค รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม กรรมการ 

4. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและเครือขาย กรรมการ 

5. รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ ประธานหลักสูตร กรรมการ 

6. อ.ดร.วรารัตน วงศเก่ีย ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

7. น.ส.นีรชา กลิ่นพยอม ผูแทนสายสนับสนุน กรรมการ 

8. นายนําโชค ขุนหม่ืนวงค ผูแทนสายสนับสนุน กรรมการ 

9. น.ส.จันทรัตน หิรัญกิจรังษี เลขานุการคณะกรรมการประจําสวนงาน  
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 บุคลากรสายวิชาการ Academic Staff 
 

Life Science Education 
 

 

1. ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 
Ph.D. (Science and Technology Education) (Dean’s List) 
M.Sc. (Biochemistry)  
B.Sc. (General Science: Chemistry-Biology) 
 

2. ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Teaching Sciences) 
B.Sc. (Biology)  
 

3. ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
M.Sc. (Biochemistry) 
B.Sc. (Biology) 
 

4. ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส 
Ph.D. (Science Education)  
Diploma (Professional in Science Teaching) 
B.Sc. (Microbiology) 

 

Physical Science Education 
 

 

1. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
M.Sc. (Physics) 
B.Sc. (Electronics Physics) 
 

2. ดร.สุพรรณ ยอดย่ิงยง 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Teaching Profession) 
B.Sc. (Chemistry) 
 

3. ดร.ภิรมย เชนประโคน 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Science Teaching Profession) 
B.Sc. (Chemistry) 1st class honors 
 

4. ดร.มนตอมร ปรีชารัตน 
Ph.D. (Physics)  
Diploma (Teaching Sciences) 
B.Sc. (Physics) 2nd class honors 
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Computer and Mathematics Education 
 

 

1. ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย 
Ph.D. (Science and Technology Education) 
M.Sc. (Finance)  
M.B.A. (Finance and Investment) 
B.Eng. (Computer Engineering) 
 

2. ผศ.ดร.พัชรินทร ปญจบุรี 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Teaching Sciences Profession) 
B.Sc. (Computer Science) 
 

3. ดร.วรารัตน วงคเกี่ย 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Teaching Sciences) 
B.Sc. (Mathematics) 
 

4. ดร.อาทร นกแกว 
Ph.D. (Science and Technology Education)  
Diploma (Teaching Profession) 
B.Sc. (Computer Science) 

 
Education and Others 

 

 

1. รศ.ดร.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ 
Ph.D. (Science Education)  
B.Ed. (Physics) 1st  class honors 
 

2. ดร.ปรัชญพงศ ยาศรี 
Ph.D. (Education) 
M.Sc. (Science Education and Communication) 
M.Sc. (Molecular Genetics and Genetic Engineering) 
B.Sc. (Biology) 2nd class honors 
 

3. ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน 
Ph.D. (Education)  
M.Sc. (Science and Technology Policy and Management) 
M.Sc. (Biochemistry) 
B.Sc. (Environmental Science and Technology) 
 

4. ดร.สุทธิพร สจัพันโรจน 
Ph.D. (Education: Curriculum studies) 
MS. (Computer and Engineering Management) 
BBA (Finance) 
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 บุคลากรสายสนับสนุน Support Staff 
 

งานบริหารท่ัวไป 
 

 
1. จันทรัตน หิรัญกิจรังษี นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. อรวรรณ ดวงสีใส นักทรัพยากรบุคคล 
3. ณะรินทร โพธ์ิพูล เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
4. จิราภรณ การะเกต ุ เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 
5. อนงคนาฏ พัฒนศักดิ์ศิร ิ นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ 

 

งานคลังและพัสด ุ
 

 
1. อนงค ตังสุหน นักวิชาการเงินและบัญชี 
2. นีรชา กลิ่นพยอม นักวิชาการเงินและบัญชี 
3. วิราวรรณ ฉายรัศมีกุล นักวิชาการพัสด ุ
4. พิชามญชุ กาหลง นักวิชาการพัสด ุ
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งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
1. จิราพร ธารแผว นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
2. ดร.มนัสวี ศรีนนท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
3. ธนายุทธ อังกิตานนท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
4. นพรัตน แจมพ่ึง นักวิชาการคอมพิวเตอร 
5. พัชรศิษฏ ปเจริญ เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 
6. นําโชค ขุนหมื่นวงค เจาหนาท่ีระบบงานคอมพิวเตอร 

 

งานการศึกษา 
 

 
1. วรนาฏ คงตระกูล นักวิชาการศึกษา 
2. จตุรงค พยอมแยม นักวิชาการศึกษา 
3. อนุวัตร บรรณรักษสุกล นักเอกสารสนเทศ 
4. อัจฉราพรรณ โพธ์ิทอง เจาหนาท่ีวิจัย 
5. พัฒนพงศ คนเท่ียง นักวิทยาศาสตร 
6. พงษผไท กิจรุงโรจนาพร นักวิทยาศาสตร 
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 โครงสรางการบริหารงาน Organization Chart 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 

คณะกรรมการประจําสวนงาน 

คณะทํางานชุดตาง ๆ 

 

 รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม 

 รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและเครือขาย 

สํานักงานผูอํานวยการ กลุมวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา 

งานการเรียนการสอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 งานบริหารท่ัวไป (ประกอบดวย งาน

นโยบายและแผน งานทรัพยากรบุคคล 
งานพัฒนาคุณภาพ งานธุรการและ 
สารบรรณ) 
 งานคลังและพัสดุ 
 งานการศึกษาและวิจัย 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 ประวตั ิ History 
 

 

 กอต้ังเม่ือ วันท่ี 21 สิงหาคม 2545 ในนาม “สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู” 

Institute for Innovation and Development of Learning Process มีเปาหมายเพ่ือวิจัยและพัฒนาการ

เรียนการสอนใหสอดคลองกับ พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และตอบสนองยุทธศาสตรของชาติ

โดยเฉพาะอยางย่ิงการปฏิรูปการศึกษาและเติมปญญาใหสังคม วาดวยยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคน

และสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู โดยหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาคือการเรียนรูท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญและการเรียนรูตลอดชีวิต ในป พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติเม่ือ วันท่ี 20 

พฤษภาคม 2552 ใหเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู” Institute for Innovative Learning 

(IL) 

สถานท่ีทําการ 
 

พ.ศ. 2545 ชั้น 1 ตึกฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
  

พ.ศ. 2548 ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตพญาไท 
  

พ.ศ. 2551 มีท่ีทําการ 2 แหง คือ  
 ชั้น 1 ตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร วิทยาเขตพญาไท  
 พ้ืนท่ีเชาบริเวณชั้น 2 สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว วิทยาเขต

ศาลายา 
  

พ.ศ. 2552 มีท่ีทําการแหงเดียว คือ ชั้น 1 อาคารศูนยศาลายา (เดิม) ซ่ึงเปนอาคารแรกของศาลายา 
(สรางเม่ือ พ.ศ. 2520) 

  

พ.ศ. 2556 - 
ปจจุบัน 

มีท่ีทําการ 2 แหง คือ 
 ชั้น 1 อาคารศูนยศาลายา (เดิม) เปนสวนของสํานักงานผูอํานวยการ 
 ชั้น 2 (บางสวน) และ ชั้น 3 อาคารปญญาพิพัฒน (เดิมคืออาคารสถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม) ถูกจัดสรรเปนหองพักอาจารย หองสมุด หองเรียน และหองพัก
นักศึกษา 
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ท่ีตั้งสํานักงานผูอํานวยการ สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
ณ ช้ัน 1 อาคารศูนยศาลายา (เดมิ) ซึ่งเปนอาคารแรกของศาลายา ปจจุบันมีอายุ 42 ป 
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 วิสัยทัศน คานยิม พันธกิจ Vision Mission and Core Value 

 

วิสัยทัศน 
 

เปนผูนําในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูในระดับโลก  
(to be a World Class Leader for Learning Innovations) 

 

 

พันธกิจ 
 

สรางความเปนเลิศทางดานนวัตกรรมการเรียนรูในศาสตรตาง ๆ บนพ้ืนฐาน
ของคุณธรรม เพ่ือสังคมไทยและประโยชนสุขแกมวลมนุษยชาต ิรวมท้ังผลิต

บัณฑิตรูจริง รูนาน รูสรางสรรค สื่อสารได 
 

 

คานิยมและวัฒนธรรมองคกร 

 
 

M Mastery: เปนนายแหงตน (Self-Regulation) 
A Altruism: มุงผลเพ่ือผูอ่ืน 
I Integrity: ม่ันคงยิ่งในคุณธรรม 
O Originality: Innovative Learning สรางสรรคนวตักรรมการเรียนรู 

 

เพลงประจําสถาบันฯ: มารช นวัตกรรม   
 
 

สีประจําสถาบันฯ : สีฟาเขม (Dark Blue)   #006B8C  
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 สัญลักษณ IL IL’s Symbol 
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ขอมูลสารสนเทศ 
Data and 
Information 
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อาจารย
44%

ผูชวย
ศาสตราจารย

39%

รองศาสตราจารย
17%

100 % มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 

ขอมูลบุคลากร Staff Information 
  

จํานวนบุคลากรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ปงบประมาณ 2562 รวมทัง้หมด 39 คน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

*นับรวมผูอํานวยการพนักงานมหาวิทยาลยั สายวชิาการ  

 

ยื่นขอตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย 2 คน 
ยื่นขอตําแหนง รองศาสตราจารย 2 คน 

  

17 คน
44%

21 คน 
54%

1 คน
2%

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการ

พนักงานมหาวิทยาลัย 
สายสนับสนุน

ลูกจางชั่วคราวเงินรายได

ชํานาญการ
พิเศษ
5%

ปฏิบัติการ
95%



16  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

ขอมูลนักศึกษา Current Student Information 
  

 

 จํานวนนักศึกษาเขาใหม นักศึกษาทั้งหมด และผูสาํเร็จการศึกษา 

ระดับการศึกษา นักศึกษาเขาใหม 
ปการศึกษา 2562 

นักศึกษาท้ังหมด 
ปการศึกษา 2562 

ผูสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2561 

ปริญญาเอก 6 52 6 
ปริญญาโท 1 11 3 

รวม 7 63 9 
(* รวมนักศึกษาตางชาต)ิ 

 

 

 จํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
  

12 12

2

4

7
6

0
1

3

9

6

1

รหัสกอน 58 รหัส 58 รหัส 59 รหัส 60 รหัส 61 รหัส 62

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด รวม 63 คน

ป.เอก

ป.โท
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 สัดสวนนักศึกษาไทยและตางชาติ ปการศึกษา 2562 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

52 คน
83%

11 คน
17%

ไทย ตางชาติ

ป.เอก 37 คน 
71%

ป.โท 15 คน
29%

นักศึกษาไทย (หนวย : คน)

ป.เอก
6 คน
55%

ป.โท
5 คน
45%

นักศึกษาตางชาติ (หนวย : คน)
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ผลการ 
ดําเนินงานตาม 

ยุทธศาสตร 
Strategic Performance 
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ยุทธศาสตรสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 4 ยุทธศาสตร 
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1 
Excellence in Research and Development with 
Global and Social Impact 

 

  

  

 
สถาบันฯ มีคณาจารยท่ีมีความรู ประสบการณ และศักยภาพในการดําเนินการวิจัยหลากหลายสาขา 

เชน เทคโนโลยีการศึกษา รูปแบบการเรียนรู ท่ีทันสมัย แบบจําลองการเรียนรูทางวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร เปนตน โดยงานวิจัยเหลานี้นอกจากจะไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

แลว สถาบันฯ ยังนําผลงานมาใหบริการวิชาการดวย อาทิ การจัดอบรมท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการศึกษาใหแก

ภาครัฐ และภาคเอกชนท้ังในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและระดับอุดมศึกษา รวมท้ังมีการจําหนายสื่อ อุปกรณ 

และแบบจําลองทางวิทยาศาสตร เปนตน 

 

งบประมาณการวิจัย 
  

 
สถาบันฯ สรางผลผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ 

โดยไดรับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณแผนดิน 
และแสวงหาแหลงทุนภายนอกท้ังจากภาครัฐและ
ภาคเอกชน ไดแก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 
(กฟผ.) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดย
ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดรับทุนอุดนุนวิจัย
รวม 5.75 ลานบาท 

 

 ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ รับจางทําวิจัยจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน จํานวน 3 
โครงการ งบประมาณ รวม 1,153,800 บาท ดังนี้ 
  

8.78

2.13
2.75

5.38 5.75

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

(หนวย: 
ลานบาท)

เงินทุนวิจัยปงบประมาณ 2558 - 2562
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โครงการ/หัวขอ ที่รบัจางวิจยั (TOR) หนวยงานผูวาจาง งบประมาณ (บาท) 
1. การพัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมออนไลนในโครงการ Coding 

Thailand 
สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม
สังคมภายใตมูลนิธิบูรณชนบทแหง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

1,053,800 

2. การพัฒนาหลักสูตรคายปลูกฝงคุณลักษณะความเปนครู สําหรับ
ผูรับทุนสงเสริมครูผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร (สควค.) 

สํานักงานสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

    50,000 

3. การวิจยัและประเมินโครงการ Chevron Enjoy Science บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด และสถาบันคีนัน
แหงเอเชีย 

- 
(โครงการตอเนื่องที่ใช
งบประมาณป 2561) 

 นอกจากนี้ สถาบันฯ มีการทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการในการขับเคลื่อนการศึกษา กับ

หนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน สงผลใหเกิดโครงการท่ีบูรณาการงานวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ 

จํานวน 5 โครงการ งบประมาณรวม 1,154,600 บาท ดังนี้ 

โครงการ/หัวขอ วิจยัและพัฒนาเพ่ือขบัเคลื่อนดานการศึกษา 

(MOU) 
หนวยงานความรวมมือ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย พลังคิด เพื่ออนาคต”  
(Task Order#4) (การอบรมคุณครูเพื่อเสริมสรางศักยภาพดาน
คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเนนการสราง Professional 
Learning Community, PLC เครือขายวิชาการที่เขมแข็งและการ
เยี่ยมชมหองเรียนสาธิต) 

บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสํารวจ
และผลิต จํากัด และสถาบันคีนัน
แหงเอเชีย 

991,650 

2. โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ การบูรณาการองคความรู
และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) สําหรับ
ผูเรียนคณิตศาสตรแหงศตวรรษที่ 21 วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ณ 
หองมิราเคิล แกรนด ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น 
กรุงเทพฯ 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ไมมีรายไดเขาสวนงาน 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครูตนแบบ (Master Teacher) การ
จัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ ระดับชั้นประถมศึกษา ระหวาง
วันท่ี 26 –28 ตุลาคม 2561 และระหวางวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ 
2 562  ณ  ศูนย ปฏิ บั ติ ก า ร โ ร งแรมศาลายา  พ า วิ ล เ ลี ยน  
จ.นครปฐม 

บริษัท อักษร เอ็ดดูเคชั่น จํากัด 
(มหาชน) 

ไมมีรายไดเขาสวนงาน 

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “สอน Python อยางไรใหนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนตนทําโครงงานอยางงายได” ระหวางวันที่ 19–21 
เมษายน 2562 ณ หองประชุม 109 ชั้น 1 อาคารปญญาพิพัฒน 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม 

สถาบันเทคโนโลยีเพื่อนวัตกรรม
สังคม ภายใตมูลนิธิบูรณชนบทแหง
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ใ น พ ร ะ บ ร ม 
ราชูถัมภ 

162,950 

5. โครงการคายสงเสริมทักษะทางวิทยาการคํานวณและวิทยาศาสตร
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสังคม Minesweeper Robot camp 
ระหว างวันที่  21 - 23 กันยายน 2562 ณ องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) คลองหา จ.ปทุมธานี 

สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
(สทป.) และ องคการพิพิ ธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)  

ไมมีรายไดเขาสวนงาน 

 



22  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

  

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 3 ฝาย ระหวาง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) และองคการพิพิธภณัฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 

 
 

 

พิธีลงในบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมมือพัฒนาการศึกษา  
ระหวางสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู และ บริษัท อักษร เอ็ดดูเคช่ัน จํากัด (มหาชน)  
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ผลงานวิจัยตพีิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 
  

 

จากงบประมาณท่ีไดรับ สงผลใหสถาบันฯ มี
ผลผลิตงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ระดับนานาชาติ  ท่ีอยู ในฐานขอมูลสากลอยาง
ตอเนื่อง โดยในป 2562 มีผลงานตีพิมพรวม 18 
ผลงาน และมีจํานวนการอางอิงรวม 337 ครั้ง 
(ขอมูล ณ วันท่ี 10 ตุลาคม 2562) 

 
 

Butsarakam, N., & Yasri, P. (2019). The effectiveness of the female reproductive (FEREP) board game on 10th grade 

students' conceptual understanding and attitudes towards the learning of the menstrual cycle. Scholar: Human 

Sciences, 11(1), 248-258. Retrieved from http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/Scholar/index 

Chenprakhon, P., Wongnate, T., & Chaiyen, P. (2019). Monooxygenation of aromatic compounds by flavin-dependent 

monooxygenases. Protein Science, 28, 8-29. https://doi.org/10.1002/pro.3525 

Daungcharone, K., Panjaburee, P., & Thongkoo, K. (2019). A mobile game-based C programming language learning: 

Results of university students' achievement and motivations. International Journal of Mobile Learning and 

Organisation, 13, 171-192. https://doi.org/10.1504/IJMLO.2019.098184 

Duangpummet, P., Chaiyen, P., & Chenprakhon, P. (2019). Lipase-catalyzed esterification: An inquiry-based laboratory 

activity to promote high school students' understanding and positive perceptions of green chemistry. Journal 

of Chemical Education, 96, 1205-1211. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00855 

Hongsakul, T., Yodyingyong, S., Nidup, T., & Triampo, D. (2019). Effect of crystallinity on near infrared reflectance of 

indium tin oxide nanorice-particles. In Key Engineering Materials: Vol. 824. Green convergence on materials frontiers 

II (pp. 163-167). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.824.168 

Ingkavara, T., & Yasri, P. (2019). Teaching mathematics among students with learning disability: Non-technological and 

technological approaches. In Communications in Computer and Information Science: Vol. 1048. Technology in 

education: Pedagogical innovations (pp. 268-277). https://doi.org/10.1007/978-981-13-9895-7_24 

Junsawang, C., Jittivadhna, K., Luealamai, S., & Pookboonmee, R. (2019). Multimedia-aided instruction in teaching basic 

life support to undergraduate nursing students.  Advances in Physiology Education, 43, 300-305. 

https://doi.org/10.1152/advan.00106.2018 

Lati, W., Triampo, D., & Yodyingyong, S. (2019). Exposure to nanoscience and nanotechnology using guided-inquiry-

based activities with silica aerogel to promote high school students' motivation. Journal of Chemical Education, 

96, 1109-1116. https://doi.org/10.1021/acs.jchemed.8b00435 

Maneejak, N., & Yasri, P. (2019). NSMU: A reflection model for nursing students practicing with high fidelity simulation. 

International Journal of Innovation, Creativity and Change, 5(2), 54-66. Retrieved from https://www.ijicc.net/ 

Pakdeeviroch, C., Nokkaew, A., & Wongkia, W. (2019). Capturing conceptual development through the embodied-based 

experience in infinite sets comparison. International Journal of Instruction, 12(3), 795-814. 

https://doi.org/10.29333/iji.2019.12348a 

Pimvichai, J., Yuenyong, C., & Buaraphan, K. (2019). Development of grade 10 students' scientific argumentation 

through the science-technology-society learning unit on work and energy. Journal of Technology and Science 

Education, 9, 428-441. https://doi.org/10.3926/jotse.527 

12

15

11

19 18

ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
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aerogel coating from hydrophobic gel synthesis. In Key Engineering Materials: Vol. 8 2 4 . Green convergence on 

materials frontiers II (pp. 156-162). https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/KEM.824.156 

Saengphan, N., Panijpan, B., Senapin, S., Laosinchai, P., Ruenwongsa, P., Suksomnit, A., & Phiwsaiya, K. (2019). 

Macrobrachium chainatense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae): A freshwater prawn from Thailand based on 

morphology and molecular phylogeny. Zootaxa, 4664, 274-284. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4664.2.9 

Seangdeang, K., & Yasri, P. (2019). Enhance lower secondary students' scientific literacy and conceptual understanding 

of tonicity through blended learning. In Communications in Computer and Information Science: Vol. 1048. 

Technology in education: Pedagogical innovations (pp. 37-43). https://doi.org/10.1007/978-981-13-9895-7_4 
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IL TO BE A WORLD CLASS LEADER FOR LEARNING INNOVATIONS 
สถานศึกษา 

(SciVal: Education/ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน) 
ลําดับท่ีในทวีปเอเชียแปซิฟก 

2561 2562 
Nanyang Technological University 5 9 
National Taiwan Normal University 15 15 
University of Malaya 22 25 
National Taiwan University of Science and Technology 44 46 
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู (ในนามมหาวิทยาลัยมหิดล) 70 67 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 83 90 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 100 93 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม >100 >100 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร >100 >100 
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ผลงานวิจัยใชประโยชนในเชิงพาณิชย 
  

 

นอกจากผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติแลว สถาบันฯ ยังมีผลผลิตงานวิจัยเปน
ผลิตภัณฑท่ีสามารถสรางรายได ไดแก ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือชนิดขวดเดี่ยว (I-Kit) น้ํายาสําหรับหา
ปริมาณไอโอดีนในเกลือชนิดขวดเดี่ยว (I-Reagent) เครื่องวัดไอโอดีนในเกลือ (I-Reader) และผลิตภัณฑกลุม 
Silica Aerogel 
 

  
  

 

ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือชนิด 
ขวดเด่ียว (I-Kit) 

น้ํายาสําเร็จรูปสําหรับหา
ปริมาณไอโอดีนในเกลือ  
(I-Reagent) 

เคร่ืองวัดไอโอดีนในเกลือ  
(I-Reader) 

เ ป น ชุ ดต ร วจสอบภาคสนามสํ า ห รั บ
ตรวจสอบไอโอดีนในเกลือท่ีอยูในรูปของไอ
โอเดท สามารถบอกปริมาณไอโอดีนในเกลือ
ในระดับ 0 -50 ppm (part per million) 
แบบ semi-quantitative มีอายุการใชงาน 
18 เดือน ชุดทดสอบน้ีมีนํ้ายาท่ีบรรจุอยูใน
ขวดหยดปริมาตร 18 ml (ใชทดสอบเกลือ
ไดประมาณ 80 ตัวอยาง) และมีอุปกรณ
ประกอบ คือ แถบสีเปรียบเทียบเพ่ืออาน
ปริมาณไอโอดีนในเกลือ ชอนท่ีตวงเกลือใน
ปริมาณท่ีกําหนด (ประมาณ 0.1 กรัม) แผน
พลาสติกสีขาวขุนสําหรับผสมเกลือกับนํ้ายา 
และคูมือการใชงานภาษาไทยและภาษา 
อังกฤษ ชุดทดสอบน้ีสามารถบอกไดทันทีวา
เกลือบริโภคมีไอโอดีนไดมาตรฐานหรือไม 
(เกลือท่ีทดสอบไดต่ํากวา 20 ppm ถือวา
ไมไดมาตรฐาน) ซึ่งมีความสําคัญมากตอ
ผูบริโภคท่ีขาดหรือเสี่ยงตอการขาดสาร
ไอโอดีน 

เปนนํ้ายาสําหรับวัดปริมาณไอโอดีน
ในเกลือท่ีอยู ในรูปของไอโอเดท 
สามารถใชไดท้ังในหองปฏิบัติการ
และภาคสนาม การ วัดปริมาณ
ไอโอดีน ใน เกลื อสามารถทําได
สะดวกเพียงข้ันตอนเดียว โดยใช  
I-Reagent ผสมกับเกลือ ถาเกลือท่ี
ทดสอบมีไอโอดีนในรูปของไอโอเดท 
จะเกิดสารละลายสีนํ้าเงินท่ีมีความ
เขมของสีเปนสัดสวนโดยตรงกับ
ปริมาณไอโอดีน ในช ว ง  0 -100 
ไ อ โ อ ดี น  ppm ซึ่ ง ค ว า ม เ ข ม 
ข อ ง สี นํ้ า เ งิ น จ ะ วั ด ไ ด โ ด ย ใ ช  
spectrophotometer ห ร ือ  
colorimeter ท่ีความยาวคลื่น 500 
nm 

เปนเครื่องมือวัดสีอยางงาย ซึ่งจะวัดสี
ในชวงของสีฟา – นํ้าเงิน และ ชมพู - 
แดง เครื่ อง น้ีมีขนาด 9 X 15 cm 
ทํางานโดยใชแบตเตอรี่ขนาด 9 volts  
สามารถ ใช กั บหลอดแก วทดล อง
ธรรมดา (คือหลอด Pyrex) ท่ีใชกับการ
ทดลองท่ัวไป แตตองเปนหลอดท่ีใส
สะอาดไมมีรอยเปอนหรือรอยขีดขวน มี
ขนาดพอดี กับชองใสหลอด (หลอด
ขนาด 1.3 x 10 cm) เครื่อง I-Reader 
สามารถใชวัดคา ppm iodine ในเกลือ
ได เพราะมีการตั้งคาคงท่ีไวสําหรับการ
คํานวณหาปริมาณไอโอดีนในเกลือเปน 
ppm ไวเรียบรอยแลว ฉะน้ันผูใชเพียง
แค เอาหลอดท่ีมีเกลือผสมกับนํ้ายา  
I-Reagent ใสในเครื่องน้ี ก็จะสามารถ
อานคาไดเปนความเขมขนของไอโอดีน
ในหนวย ppm ท่ีเปนหนวยมาตรฐานท่ี
ใชกันท่ัวไป 
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Silica Aerogel เปนผลิตภัณฑท่ีมีโครงสรางท่ีประกอบดวยรูพรุนขนาดเล็กต่ํากวา 100 nm และเปน
ท่ีตองการอยางมากในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีคุณสมบัติหลากหลาย เชน น้ําหนักเบา เปนฉนวนกันความ
รอน ฉนวนกันเสียง ไมดูดความชื้น ตัวดูดซับสารอินทรีย และเปน self-cleaning surface โดยนักวิจัยของ
สถาบันฯ ไดคนพบวิธีการสังเคราะหท่ีทําไดงายและไมซับซอน สามารถลดข้ันตอนและเวลาในการสังเคราะห 
ทําใหลดตนทุนการผลิตไดมากกวา 10 เทาของราคาขายในตางประเทศ และจากการวิจัยอยางตอเนื่อง ทําให
ไดผลิตภัณฑ Silica Aerogel สําหรับการใชงานท่ีแตกตางกัน 3 ประเภท ดังนี้   
 

   
   

 

Silica Aerogel Powder 30 g 
Hydrophobic Silica Aerogel 
for Coating Powder 500 ml 

Silica Aerogel Paste  
500 ml 

เปน silica aerogel แบบผง มี
ความหนาแนนต่ํา มีคุณสมบัติ
เปนฉนวนกันความรอนและ
ฉนวนกันเสียงท่ีดี สามารถดูดซับ
คราบน้ํ า มัน มี คุณสมบัติ เปน 
hydrophobic ใ ช ป ร ะ ก อ บ 
การสาธิ ตกา รสอน เ ก่ี ย ว กับ 
superhydrophobic หรือ self-
cleaning surface และ  
superinsulation ได 

silica aerogel แบบของเหลว เปน
สารละลาย silica aerogel ท่ีมีตัว
ทําละลายเปนแอลกอฮอล เม่ือฉีด
พนจะเกาะพ้ืนผิววัตถุ เม่ือแหงวัตถุ
นั้นจะไลน้ํา น้ําไมเกาะพ้ืนผิวใน
บริเวณนั้น แตดูดซับน้ํามัน สะดวก
สําหรับการใชงาน ลดปญหาเรื่อง
ฝุน ใชประกอบการสาธิตการสอน
เก่ียวกับ superhydrophobic หรือ 
self-cleaning surface 

silica aerogel ชนิดผงท่ีผสมกับ
น้ํ า แล วกวนจนผสมเปน เนื้ อ
เ ดี ย ว กั น  มี น้ํ า ห นั ก เ บ า  มี
คุณสมบัติเปนฉนวนกันความรอน
ไดดี สามารถนําไปผสมกับสารต้ัง 
ตนชนิดอ่ืนได เชน ผสมกับกาวน้ํา
ท า เ คลื อบบนผิ ว วั ต ถุ ต า ง  ๆ 
ชวยกันความรอนได 
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รายไดจากผลิตภัณฑที่เปนผลผลิตจากงานวิจัย 
  

 ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ มีรายไดจาก 4 ผลิตภัณฑ ไดแก ชุดทดสอบไอโอเดทในเกลือชนิด
ขวดเด่ียว (I-Kit) น้ํายาสําเร็จรูปสําหรับการหาปริมาณไอโอดีนในเกลือ (I-Reagent) เครื่องวัดไอโอดีนในเกลือ 
(I-Reader) และ Silica Aerogel โดยมีรายไดรวมเปนเงิน 2,133,943.25 บาท 
 
 

 
 
 
  

I-Kit 
2,163,225 บาท 92%

I-Reagent 
100,100 บาท 5%

I-Reader 48,000 บาท 
2%

Silica Aerogel  
15,150 บาท 1%
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โครงการ/กิจกรรมที่โดดเดนตามยทุธศาสตร 
  

 

 การขยายผลโครงการ Chevron Enjoy Science สูสังคม 
โดย ดร.ปรัชญพงศ ยาศร ี 

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย พลังคิด เพ่ืออนาคต เปนโครงการความรวมมือระหวางรัฐและเอกชน

ระยะเวลา 5 ปท่ี ตองการพัฒนาการศึกษาในสาขา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร และ 

คณิตศาสตร หรือ STEM และยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ ท่ีเสริมสรางศักยภาพการแขงขันและ

นวัตกรรมของประเทศไทยเพ่ือตอบโจทยความตองการกําลังคนในภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค

ของประเทศ ซ่ึงมีการดําเนินการท่ีครอบคลุมทุกภาคการศึกษา ท้ังการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อาชีวศึกษา การศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวยกิจกรรมท่ีหลากหลาย อาทิ การพัฒนาทางวิชาชีพของครู

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในโรงเรียนขยายโอกาส และ การพัฒนาทางวิชาชีพครูและอาจารยใน

สถาบันการศึกษาทางอาชีวศึกษา การพัฒนาศักยภาพของแรงงานในภาคอุตสาหกรรม และ การสรางความ

ตระหนักแกสาธารณะ ในระยะเวลา 5 ปของโครงการมีโรงเรียนกวา 700 แหง ครูผูสอน นักเรียน บุคลากร

ทางการศึกษา และแรงงานจํานวนกวา 972,000 ราย ท่ัวประเทศไดรับประโยชนจากโครงการฯ  

จากความมุงม่ันในการพัฒนาผูเรียนสูระดับการเรียนรูท่ีสูงข้ึน จากปญหาความไมเทาเทียมกันในการ

รับโอกาสการศึกษาของประเทศ ในปท่ี 5 ซ่ึงเปนปสุดทายของโครงการ โครงการ Chevron Enjoy Science 

ภายใตการดําเนินงานของสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลซ่ึงเปนศูนยเครือขายจังหวัดนครปฐม เปนสวนหนึ่งใน

การสงเสริมและสนับสนุนดานการพัฒนาศักยภาพของครูและนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาส มุงเนนการ

ยกระดับการเรียนการสอนวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรกลุมโรงเรียนขยายโอกาส โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีขาด

แคลนทรัพยากรทางการเรียนการสอน โดยโครงการมีการพัฒนาศักยภาพครูผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาตอนตน ซ่ึงนําแนวทางกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนได

ลงมือกระทํา (Active Learning) และการเรียนรูแบบสืบเสาะ (Inquiry Based Learning) อีกท้ังโครงการ

สนับสนุนชุดอุปกรณในการเรียนรูวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรแก 20 โรงเรียน  

เพ่ือใหนักเรียนทุกคนไดรับโอกาสทางการศึกษาท่ีเทาเทียมกัน โครงการยังใหความสําคัญกับนักเรียน

ท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (Learning Disabilities, LD) ซ่ึงมักถูกท้ิงไวขางหลังไมไดมีโอกาสเรียนกับครู

หรือผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ สงผลใหนักเรียนเหลานี้ไมไดรับความสนใจในหองเรียน จึงเกิดคําถามเรา

จะสามารถชวยเหลือหรือพานักเรียนกลุมนี้ไดอยางไร จากคําถามสูงานวิจัยและจากการศึกษาพบวา การ

พัฒนากระบวนการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียน LD โดยนําใชหลักการเบื้องตนจากกระบวนการสอนแบบ 

Concrete, Pictorial and Abstract (CPA) นักเรียนท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรูนั้นสามารถเรียนรูไดผาน

สิ่งท่ีจับตองได เห็นเปนภาพ และคอยเพ่ิมความซับซอนข้ึนเรื่อย ๆ และจากการศึกษายังพบวา นักเรียนท่ีมี

ความบกพรองทางการเรียนรูนั้นจะสามารถเรียนเนื้อหาท่ีมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน หากผานกระบวนการทําซํ้า 

- ทําเปนกิจวัตร - สภาพแวดลอมในหองเรียนนั้นไมกดดัน - และ แกไขสิ่งท่ีทําผิดเสมอ ๆ 
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ปญหาการรูเชิงวิทยาศาสตร (Science Literacy) อีกมิติหนึ่งคือการอานและการเขียนเปนปญหา

สําหรับนักเรียนในบทเรียนท่ียาก ซ่ึงเปนความทาทายท่ีโครงการใหความสําคัญ มีงานวิจัยท่ีเสนอแนวทางเพ่ือ

พัฒนาการรูเรื่องวิทยาศาสตรโดยเฉพาะการเขียนผานการออกแบบกิจกรรมในหองเรียน หองเรียนแบบ

ผสมผสานเพ่ือสรางบรรยากาศสนุกสนานในการเรียนรูศัพทเฉพาะทางวิทยาศาสตรหรือบทเรียนท่ียากตอการ

เขาใจผานการดเกม จากการศึกษาพบวาการเรียนรูของเด็กเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสําคัญ และเสียงสะทอนจากตัว

นักเรียนถึงกิจกรรมแบบผสมผสานสามารถชวยใหตัวนักเรียนเขาใจคําศัพทและสงเสริมระดับการเขียนเชิง

อภิปรายไดดีข้ึน 

 

 
 

บรรยากาศการทํากิจกรรมของโครงการ Chevron Enjoy Science 

 
  



30  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

 การวิจัยและประเมินผลโครงการ Chevron Enjoy Science 
 โดย ดร.อาทร นกแกว  

เพ่ือใหเกิดประโยชนตอการศึกษาไทยอยางยั่งยืน โครงการ Chevron Enjoy Science ไดดําเนินการ

ติดตามประเมินผลและ สังเคราะหองคความรูจากการวิจัย โดยนักวิจัยของสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมี

สวนรวมเปนคณะนักวิจัยกับองคกรการประเมินผลระดับนานาชาติ Management International Systems 

หรือ MIS รวมกับ คณะนักวิจัยไทย (National Research Team, NRT) จากอีก 14 มหาวิทยาลัยท่ัวประเทศ 

เพ่ือการพัฒนาเครื่องมือและระเบียบวิธีวิจัย เก็บรวบรวมและวิเคราะหผล โดยมีการดําเนินใน 3 ระยะ คือ 

ระยะตน ระยะกลาง และ ระยะสิ้นสุดโครงการ มีผูเขารวมการวิจัยท้ังสิ้น โรงเรียน 266 โรงเรียน นักเรียน

จํานวน 14,599 คน และ ครูจํานวน 629 คน เขารวมการประเมิน 

ขอคนพบจากการวิจัยและประเมินผลโครงการไดถูกนําเสนอแกผูบริหารระดับสูงท่ีเก่ียวของกับการ

กําหนดนโยบายทางการศึกษา อาทิ ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน

คณะกรรมการอาชีวศึกษา สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคการ

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ซ่ึง

กอใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายในภาคปฏิบัติ 
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 แผนบูรณาการ การสงเสริมความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือยกระดับ
ผลการเรียนรูมโนมติวิทยาศาสตรโดยกลวิธีการจัดการเรียนรูแบบไรขอบเขตท่ี
เนนการศึกษาในบริบทจริงผานกระบวนการรวมมือกันสืบเสาะ 
โดย ผศ.ดร.พัชรินทร ปญจบุร ี 

แผนบูรณาการนี้อยูระหวางดําเนินการประกอบดวยโครงการวิจัยระดับจุลภาค (Micro Context) 
จํานวน 3 โครงการ ไดแก  

1)  ชุดฝกกิจกรรมปฏิบัติการทดลองบูรณาการรวมกับระบบบริหารจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรผาน
เกมดิจิทัลท่ีถูกออกแบบโดยอิงบริบทสถานการณชีวิตจริงบนอุปกรณสื่อสารแบบพกพา 

2)  การเรียนรูวิทยาศาสตรอยางไมเปนทางการรวมกันในครอบครัวโดยใชเกมดิจิทัลท่ีถูกออกแบบ
โดยอิงบริบทสถานการณชีวิตจริงผานอุปกรณไรสาย 

3)  การศึกษาอิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองและความกาวหนา
ในความเขาใจมโนมติวิทยาศาสตรในบริบทการจัดการเรียนรูโดยใชกลวิธีการจัดการเรียนรูแบบไรขอบเขตท่ี
เนนการศึกษาในบริบทจริงผานกระบวนการรวมมือกันสบืเสาะ 

โดยผลลัพธระดับจุลภาค (Micro Context) ท่ีจะไดรับจากการดําเนินงานของโครงการวิจัยท่ี 1 และ 
2 จะถูกนํามาขยายผลตอในโครงการวิจัยท่ี 3 เพ่ือใหผลลัพธระดับมหภาค (Macro Context) ผลลัพธของท้ัง
สามโครงการยอยนี้จะถูกนํามาผนึกประสานรวมกันเพ่ือใหไดมาซ่ึงนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเนนการพัฒนาผล
การเรียนรูและแนวทางจัดการเรียนรูทางเลือกใหมของครูดานการสรางนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผลการเรียนรูท่ีมุง
สงเสริมและสรางสรรคแนวทางการจัดการเรียนรูดวยตนเองแกผูเรียน ในการเรียนการสอนจําเพาะเนื้อหาทาง
วิทยาศาสตรโดยใชเครื่องมือเทคโนโลยีเปนหลัก อีกท้ังยังนําไปสูการเกิดผลจริงไดในบริบทจริงของสถานศึกษา
ท่ีมุงแกปญหาในดานผลการเรียนรูวิทยาศาสตรของผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได และกระบวนการ
ดําเนินงานวิจัยในแผนงานวิจัยนี้เนนการวิจัยโดยอาศัยความรวมมือกันระหวางนักวิชาการผูท่ีมีสวนเก่ียวของ
กับกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรของประเทศชาติในบริบทของหนวยงานตาง ๆ เพ่ือนําไปสูการบม
เพาะความรวมมือประสานการวิจัยรวมกันเพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีสามารถสงผลตอกระบวนการพัฒนาการศึกษา
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงเปนฐานรากของบุคลากรของประเทศอยางแทจริง 

หนวยงานท่ีคาดวานาจะนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนฝายผลิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและหนวยงานท่ี

เก่ียวของกับการศึกษาวิทยาศาสตร เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําองค
ความรูใหมเก่ียวกับแนวทางในการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองหรือ Self-Directed Learning 
โดยใชสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบไรขอบเขตท่ีเนนการศึกษาในบริบทจริงผานกระบวนการรวมมือกันสืบเสาะ
โดยใชอุปกรณไรสายแบบพกพาในการแสดงเนื้อหาดิจิทัลของวิทยาศาสตรและเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมมือ
กันสืบเสาะหาความรูเชิงวิทยาศาสตรในบริบทชีวิตจริงไปใชเพ่ือยกระดับผลการเรียนรูในมโนมติวิทยาศาสตร
ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแกผูเรียนชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษา ท้ังในการศึกษาในระบบและ
การศึกษานอกระบบ 
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- นักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและครูวิทยาศาสตรประจําการในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
สามารถใชสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบไรขอบเขตฯ ในการยกระดับผลการเรียนรูในวิทยาศาสตรไปใชเปน
ขอพิจารณาสําหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในลักษณะตาง ๆ เชน แหลงการเรียนรู
เพ่ิมเติม หรือเปนแหลงการเรียนรูดวยตนเอง 

- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในสวนฝายผลิตวิชาชีพครูวิทยาศาสตรและหนวยงานท่ี
เก่ียวของกับการศึกษาวิทยาศาสตร เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถนําองค
ความรูใหมในการสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองโดยใชสิ่งแวดลอมการเรียนรูแบบไรขอบเขต เปนแนวทางใหแก
ครูวิทยาศาสตรและหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการศึกษาวิทยาศาสตร ไดออกแบบ และพัฒนาสิ่งแวดลอมการ
เรียนรูโดยใชอุปกรณไรสายแบบพกพาท่ีสงเสริมการเรียนรูดวยตนเองได 
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 แผนบูรณาการ ยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัตศตวรรษท่ี 21 สูการเปน
ประชาคมอาเซียนอยางย่ังยืนของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 
โดย รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ  

แผนบูรณาการนี้อยูระหวางดําเนินการประกอบไปดวยโครงการวิจัยจํานวน 3 โครงการยอย ไดแก 

1) สภาพปจจุบัน บริบท สภาวการณการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัต

ศตวรรษท่ี 21 สูการเปนประชาคมอาเซียนของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

2) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการการศึกษาในพลวัตศตวรรษท่ี 21 สูการเปนประชาคมอาเซียน

อยางยั่งยืนของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  

3) ยุทธศาสตรการจัดการเรียนรูในพลวัตศตวรรษท่ี 21 สูการเปนประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืน

ของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 

 ขอมูลท่ีไดจากทุกโครงการวิจัยยอยจะถูกวิเคราะหเพ่ือสังเคราะหเปนยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัต

ศตวรรษท่ี 21 สูการเปนประชาคมอาเซียนอยางยั่งยืนของประเทศไทย พรอมกับสรางขอเสนอเชิงนโยบายท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงกอใหเกิดการขยายองคความรูจากการวิจัยไปสูนโยบายหรือการปฏิบัติในระดับหนวยงานหรือ

สถานศึกษา และเกิดการประยุกตยุทธศาสตรการศึกษาในพลวัตศตวรรษท่ี 21 สูการเปนประชาคมอาเซียน

อยางยั่งยืนในการบริหารสถานศึกษาและการจัดการเรียนรูอยางกวางขวางอันจะเปนการตอยอดองคความรูให

ขยายวงกวางตอไป 

หนวยงานท่ีคาดวานาจะนําผลการวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชน 

- สํานักนโยบายและแผน  

- สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

- สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

- สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม  

- สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

- สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

- สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
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 USAID-LMI Connecting the Mekong through Education and Training 
โดย ดร.มนตอมร ปรีชารัตน  

 

โครงการนี้ ไดรับงบประมาณจาก The U.S. Agency for International Development Lower 
Mekong Initiative Connecting the Mekong through Education and Training (USAID-LMI COMET) 
ภายใต Education Development Center, Inc. (EDC) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพแก
นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือตอบโจทย STEM Workforce ในอนาคต 
 

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ USAID-LMI ในปงบประมาณ 2562 
วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 

12 ต.ค. 61 “ThinkerCAD” - the 3D sketch-
up website 
 

เปนกิจกรรมที่อาจารยภายในเครือขายถายทอดองคความรูความชํานาญของ

ตนเองใหกับอาจารยและนักศึกษาที่สนใจในดานการฝกออกแบบไดเรียนรูการใช

งาน website “ThinkerCAD” เพื่อเปนพื้นฐานสําหรับแรงงานแหงอนาคตได

นําเอาแบบที่ไดจําลองขึ้นไปทํา 3D model ของจริงโดยใช 3D printing ตอไป 

5 พ.ย. 61 
 

Idea sharing for 
Institutionalization 

คุณสุภาพ ประสงค USAID COMET's Senior Institutional Specialist ประเทศ

ไทย เขารวมกิจกรรม “Idea sharing for Institutionalization” กับผูอํานวยการ 

และคณาจารยสถาบันฯ และคณะวิศวกรรมศาสตร เพื่อวางแนวทางในการจัดทํา

โครงการ Professional Development สําหรับอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ

เสนอตอรองอธิการบดีฝายการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 

9-11 พ.ย. 61 Ideation Lab เครือขายอาจารยสถาบันนวัตกรรมนวัตกรรมการเรียนรู  รวมกับคณะ

วิศวกรรมศาสตรและคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมอบรม

เชิ งปฏิ บั ติ ก า ร  “ Ideation Lab” ณ Medical Innovation Development 

(MIND) Center คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโดยมี Theme การจัด

กิจกรรมอบรมในแตละวัน ดังตอไปนี้ วันที่ 1 By following Intensive Design 

Experience (IDE) process developed by Texas A&M University วั นที่  2 

Intensive Design และวั นที่  3  Design Presentation เพื่ อ ให นั ก ศึ กษ า

มหาวิทยาลัยมหิดลไดฝกปฏิบัติการทํา Ideation ซ่ึงเปนหนึ่งในขั้นตอนของ

กระบวนการ Design Thinking เพื่อใชในการพัฒนานวัตกรรม 

12-13 พ.ย. 61 Visiting Prof. from UT Myanmar 

- Sharing Experiences in 

Innovation Challenges 

Activities  

Innovation Lead Experts 2 ทาน ไดแก Prof. Phyu Tar และ Prof. Cho Thet 

Paing จาก UT ประเทศพมา เดินทางมาแลกเปล่ียนเรียนรู ประสบการณการจัด

กิจกรรมและวางแผนการจัดกิจกรรม Innovation Challenge ใหกับเครือขาย

อาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล 

17 พ.ย. 2561 Visiting Prof. Dr. Nguyen Nga 
Viet – Sharing Activities 
Classroom Observation / Open 
Classroom 

เค รือข ายอาจารย  Prof. Dr. Nguyen Nga Viet จาก Hanoi University of 

Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ไดมา

ถายทอดองคความรูที่ไดเรียนรูจากหลักสูตร Instructional Training Stage 3 ซ่ึง

เปนหลักสูตรสําหรับการพัฒนาวิชาชีพอาจารยของโครงการ USAID-LMI 

Connecting the Mekong through Education and Training ในดานการทํา 

Classroom observation และ Open classroom เพื่อใชในการประเมินและ

พัฒนาการสอนของตนเองระหวางบรรดาเพื่อนอาจารยดวยกัน  
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วันที่จัดกิจกรรม ชื่อกิจกรรม รายละเอียดกิจกรรม 
พ.ย. 2561 YouRock Skills เปนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหมูนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล โดย Lead Student นํา

โดยนักศึกษาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ซ่ึงเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจัด 

road show เพื่อแนะนําและฝกสอนการใชงาน YouRock skills ซ่ึงเปน website 

สําหรับการทํา resume และแบบสํารวจในการคนหาทักษะทางวิชาชีพของตนเอง

แกนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล 

เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสไดใชงานและฝกสราง Resume เพื่อใชในการสมัครงาน

และประเมินทักษะแหงศตวรรษที่ 21 ของตนเองเพื่อการพัฒนาศักยภาพของตน

ตอไป 

15-17 ก.พ. 62 Invent for the Planet Boot 
Camp 3 Days 2 Nights 

เครือขายอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลรวมกันจัดงานเพื่อใหนักศึกษามหาวิทยาลัย

เขารวมกิจกรรม “Invent for the Planet Boot Camp” โดยในกิจกรรมเนน

การใชทฤษฎี  Design Thinking เพื่อแกปญหา Real World Problem โดย

ระยะเวลาในการเขารวมกิจกรรมจะเปน 48 ชั่วโมงตอเนื่อง ที่นักศึกษาจะตอง

รวมกันออกแบบแนวทางการแกไขปญหา พัฒนาตนแบบ และนําเสนอผลงานที่

พัฒนาขึ้น ใหคณะกรรมการตัดสินหาผูชนะ โดยทีมนักศึกษาที่ชนะในแถบ

ประเทศลุมแมน้ําโขงเครือขายโครงการ COMET-LMI จะไดรับทุนสนับสนุนจาก

โครงการฯ เปนตัวแทนใหไปแขง Boot Camp กับนักศึกษาประเทศตาง ๆ ท่ัว

โลก ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

29-31 มี.ค. 62 Biz Lab & MVP Workshop เครือขายอาจารยสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู รวมกับคณะวิศวรรมศาสตรและ

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“ Biz Lab & MVP Workshop” ณ  Medical Innovation Development 

(MIND) Center คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อใหนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดลและบุคคลทั่วไปที่สนใจเขารวมกิจกรรมโดยมีธีมการจัด

กิจกรรมอบรมในแตละวัน ดังตอไปนี้ วันที่ 1 Ideation & MVP วันที่ 2 Design 

Thinking และวันที่ 3 Model Canvas & Pitching โดยในการเรียนรูคร้ังนี้อาศัย

ปญหาจริงจากโจทย Theme นวัตกรรมทางการแพทยเปนหลักเพื่อแกไขปญหา

และเสนอแนวในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจริงในโรงพยาบาลรามาธิบดี 

มี.ค. – เม.ย. 62 Open Classroom/ Classroom 
Observation among MU 
Friends 

อาจารยภายในเครือขายมหาวิทยาลัยมหิดลนําเอาองคความรูที่รับการถายทอด
จากเครือขายอาจารยประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Prof. Dr.Nguyen 
Nga Viet) มาประยุกตใชในการทํากิจกรรม Open Classroom และ Classroom 
Observation เพื่อใชในการประเมินและพัฒนาการสอนของตนเองระหวางเพื่อน
อาจารยภายในมหิดลดวยกัน 

30-31 ต.ค. 62 Project Evaluation คณะทํางานจาก Social Impact Team ประเทศสหรัฐอเมริกา เขาประเมิน
โครงการ  USAID-LMI Connecting the Mekong through Education and 
Training ระยะที่ 1 
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Prof .Dr .Nguyen Nga Viet จาก Hanoi University of Science and Technology ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม ไดมาถายทอดองคความรูท่ีไดเรยีนรูจากหลักสตูร Instructional Training Stage 3 
 
 

 
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “Ideation Lab” ณ Medical Innovation Development (MIND) Center  
ณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี เพ่ือใหนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลไดฝกปฏิบัติการทํา Ideation  

ซึ่งเปนหน่ึงในข้ันตอนของกระบวนการ Design Thinking เพ่ือใชในการพัฒนานวัตกรรม 
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 การพัฒนาหลักสตูรสําหรับการอบรมออนไลนในโครงการ Coding Thailand 
โดย ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย  อ.ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย  อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน   
อ.ดร.วรารัตน วงศเกี่ย  และ อ.ดร.อาทร นกแกว   

 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู รวมมือกับบริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด และ สถาบันเชนจ 

ฟวชั่น ดําเนินโครงการ “พัฒนาหลักสูตรสําหรับการอบรมออนไลนในโครงการ Coding Thailand” โดยมี

เปาหมายเพ่ือพัฒนาหลักสูตรสําหรับการอบรมออนไลน และทําวิจัยเพ่ือคนหากระบวนการ รูปแบบ หรือ

วิธีการท่ีเหมาะสมตอการพัฒนาแนวคิดเชิงคํานวณ (Computational Thinking) ท้ังในครูและนักเรียน เปน

ระยะเวลา 2 ป (พ.ศ. 2562–2563) โครงการนี้เกิดข้ึนจากการท่ีท้ังสามหนวยงานดังกลาว มีความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันวาครูผูสอนเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการเรียนรูของผูเรียน ท้ังนี้ไดจัดใหมีการนํา 

Microsoft Team ซ่ึงเปนแอพพลิเคชั่นสนทนาแบบกลุมสําหรับการทํางานยุคดิจิทัลท่ีชวยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การทํางานรวมกันบนแพลตฟอรม Office365 ของไมโครซอฟทมาชวยเชื่อมโยงคุณครู ท่ีไมสามารถเดินทางมา

เรียนแบบ face-to-face  ใหไดเรียนรูและรับคําแนะนําเชิงลึกในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลใหกับครูผูสอน โดยมี

คณาจารยผูเชี่ยวชาญจากสถาบันฯ มหาวิทยาลัยมหิดลเปนผูดําเนินกิจกรรมหลัก 

 ในป 2562 สถาบันฯไดพัฒนาหลักสูตรการอบรมออนไลนสําหรับครูวิทยาการคํานวณ ซ่ึงครอบคลุม

ตามตัวชี้วัดในกลุมสาระการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษา และไดจัดอบรมออนไลนใหแก

ครูผูสอนวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษา เปนเวลา 8 สัปดาห จํานวน 2 รุน รุนแรกจัดข้ึนระหวางเดือน

พฤษภาคม–สิงหาคม 2562 และรุนท่ีสองจัดข้ึนระหวางเดือนสิงหาคม–ตุลาคม 2562 แตละรุนมีผูสมัครเขา

เรียนจากทุกภาคท่ัวประเทศไทย ประมาณ 200 คนตอรุน ซ่ึงสอดคลองกับเจตนารมณในการจัดโครงการนี้   

ครูท่ีเขารวมโครงการจะใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมงตอสัปดาหในการเรียนรูผานระบบออนไลน 

(Microsoft Teams) และฝกการเขียนโคด (Code) ดวยตัวเองผานหองเรียนในเว็บไซต code.org เพ่ือเรียนรู

แนวคิดในการเขียนโคด และคําสั่งตาง ๆ รวมถึงวิธีการท่ีจะนําแนวคิดดังกลาวไปจัดกิจกรรมในชั้นเรียน จาก

เสียงสะทอนของครูท่ีเขารวมโครงการบางสวน พบวา การจัดกระบวนการของทีมวิทยากรสถาบันฯแบบ

ออนไลนนี้ชวยเสริม เติมเต็มใหครูสามารถจัดการเรียนรูวิชาวิทยาการคํานวณใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา

ไดอยางสนุกสนานและมีประสิทธิภาพ แตกตางจากเดิมท่ีเปนเพียงการปลอยใหนักเรียนเรียนรูการเขียนโคด

ผานคอมพิวเตอรดวยตนเอง เม่ือลองปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู ตามท่ีทีมแนะนํา นักเรียนมีปฏิสัมพันธมาก

ยิ่งข้ึน ไดพูดคุย และไดเห็นมุมมองการเขียนโคดท่ีหลากหลายมากข้ึน ซ่ึงถือเปนจุดเริ่มตนท่ีดีในการเขียนโคด

ในเด็กเล็ก 

สามารถชมคลิปเพ่ิมเติมของกิจกรรมไดท่ี https://youtu.be/oe21W8TFiY4 

 

https://youtu.be/oe21W8TFiY4
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ภาพตัวอยางบรรยากาศการถายทอดสดเพ่ือพูดคุยและใหคําแนะนําครูผานทาง Microsoft Teams 

 

 

 

 

 

 

ตัวอยางหนาจอของครูผูเขารวมเรยีนรูผานการถายทอดสด
ในภาพทีมวิทยากร อธิบายเน้ือหา พรอมท้ังอภิปรายแนวคิด

เชิงคํานวณจากคําตอบของครูท่ีฝก 
เขียนโคดในหองเรียน code.org 

หนาตัวอยางของหองเรียนออนไลนผาน  
Microsoft Teams 
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 แบบจําลองเซลลลูารออโตมาตาเพ่ือศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของตนขาวและ
ทํานายผลผลิตขาว 
โดย ดร.มนตอมร ปรีชารัตน  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากสภาวะโลกรอนในปจจุบันสงผลตอการกอใหเกิดความเสี่ยงตอ

กิจกรรมทางการเกษตรในหลายมิติ โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลิตในระดับไรนา ระบบทางการเกษตรท่ี

หลากหลายตองพบกับความเสี่ยงท้ังภายในระบบการผลิต ระบบตลาด และระบบองคกร ซ่ึงความเสี่ยงของ

ระบบท้ังหมดนี้เนื่องมาจากผลลัพธท่ีไมเปนไปตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคท่ีตั้งไวตั้งแตตอนตน โดยสวน

ใหญปจจัยเสี่ยงดังกลาวมาจากการขาดแคลนทรัพยากรน้ําและ/หรือการขาดกระบวนการบริหารจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับกระบวนการผลิตท่ีเหมาะสม โครงการวิจัยนี้คณะผูวิจัยจึงพัฒนาแบบจําลองทาง

คณิตศาสตรท่ีอาศัยทฤษฎีเซลลูลารออโตมาตาเปนฐาน เพ่ือใชในการศึกษาอัตราการเจริญเติบโตของตนขาวใน

เชิงพ้ืนท่ี และพยากรณปริมาณผลผลิตขาวในระดับแปลงนาท่ีทําการเพาะปลูกดวยระบบการเพ่ิมผลผลิต และ

พัฒนาโปรแกรมใหคําแนะนําการปลูกขาวดวยระบบการเพ่ิมผลผลิต สําหรับแตละพ้ืนท่ีเพาะปลูก โดย

การศึกษาในเบื้องตนนี้จะมุงประเด็นไปท่ีพันธุขาวขาวดอกมะลิ 105 เปนหลัก เนื่องจากเปนพันธุขาวท่ีนิยม

ปลูกกันมากท่ีสุดและเปนพันธุขาวเศรษฐกิจท่ีมีมูลคาการสงออกมากท่ีสุดของประเทศไทย 

  

บรรยากาศการเก็บขอมลูจากการทดลอง 
ในระบบแปลงทดลองจริง 

ตัวอยางของภาพรวมท่ัวไปของพลวัตการเจริญเตบิโตของขาว
ในเวลาท่ีตางกัน (สภาพการปลูกดวยเง่ือนไข T1) ท่ีไดจากการ
จําลองแบบ (a) - (f) แสดงการรูปแบบการแตกกอของตนขาวท่ี
วันท่ี 1, 13, 15, 19, 25, 81 ในแบบจําลอง ซึ่งตรงกับตนขาว

อายุท่ี 25, 37, 39, 43, 49 และ 103 วัน ตามลําดับ 
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 Stochastic Cellular Automata model for HIV-1 Infection Dynamics 
โดย ดร.มนตอมร ปรีชารัตน  

โครงการวิจัยนี้ทําการศึกษาพลศาสตรการติดเชื้อภายในบริเวณเนื้อเยื่อน้ําเหลืองของผูปวยไวรัส เอช 

ไอ วี โดยมุงเนนประเด็นไปท่ีปฏิกิริยาการตอบโตระหวางอนุภาคของไวรัสและระบบภูมิคุมกันท่ีพ่ึงเซลลเปน

ฐานเปนหลัก โดยการนําแบบจําลองเชิงเฟนสุมเซลลูลาร ออโตมาตา ซ่ึงเปนทฤษฎีทางคณิตศาสตรมาใชในการ

อธิบายพลศาสตรของการติดเชื้อ และนําผลจากการจําลองแบบท่ีไดมาเปรียบเทียบกับผลงานวิจัยทางคลินิก 

ท้ังในแงมุมพลศาสตรของโรคในเชิงปริมาณและรูปแบบของการติดเชื้อภายในเนื้อเยื่อน้ําเหลือง ผูวิจัยหวังวา

ผลท่ีไดจากการพัฒนาแบบจําลองจะสามารถเปดเผยถึงขอมูล/องคความรูตาง ๆ ในดานพลศาสตรการติดเชื้อ

ของไวรัส เอช ไอ วี ในเนื้อเยื่อน้ําเหลืองใหแกวงการวิจัยมากข้ึน และเปนจุดกําเนิดใหกับองคความรูใหม ๆ 

ตอไปในอนาคตไมมากก็นอย 

 

  

ไดอะแกรมของกฎเซลลลูาร ออโตมาตาท่ีใช ภาพรวมท่ัวไปของรูปแบบระหวางเซลลดีกับเซลลท่ีติดเช้ือ 
HIV-1 ในเน้ือเยื่อนํ้าเหลือง แตละตําแหนงของแลททิสแทน

ดวยตําแหนงของ CD4+ T cell ตําแหนงสีเขียวแทนตําแหนง
ของ CD4+ T cell ท่ีสุขภาพดี ตําแหนงสีนํ้าเงินแทนตําแหนง
ของ CD4+ T cell ท่ีติดเช้ือ สีดําแทนตําแหนงของเซลลชนิด

อ่ืน ๆ หรือ ตําแหนงของชองวางภายในเน้ือเยื่อนํ้าเหลือง 
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 แบบจําลองสําหรับการฝกปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก (Chest Tube 
Thoracostomy Simulation Model) 
โดย ผศ.ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส 

 

การใสทอระบายในชองอก เปนสิ่งท่ีจําเปนตอการชวยชีวิตผูปวย แพทยตองใชความแมนยําและใช
ทักษะในการปฏิบัติการ แตในโรงเรียนแพทยสวนใหญนักศึกษาแพทยไมมีโอกาสหรือมีโอกาสนอยมากท่ีจะได
ฝกปฏิบัติการดังกลาว เนื่องจากการใชรางอาจารยใหญและรางสัตวชนิดอ่ืนมีขอจํากัดหลายดาน อีกท้ัง
แบบจําลองเชิงพาณิชยมีราคาสูงมากสําหรับโรงเรียนแพทยในประเทศกําลังพัฒนา จึงเกิดคําถามงานวิจัยวาทํา
อยางไรจะสามารถเพ่ิมโอกาสใหแกนักศึกษาแพทยในการปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก โดยใชแบบจําลอง
ท่ีมีความเสมือนจริงมากท่ีสุด โดยใชงบประมาณท่ีโรงเรียนแพทยในประเทศกําลังพัฒนาสามารถลงทุนได 

เทคโนโลยี/ กระบวนการ (Value Preposition of Technology/ Services/ Process) 
แบบจําลองสําหรับการฝกปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก ไดรับการพัฒนา บนพ้ืนฐานของความ

เสมือนจริงในการเรียนหรือฝกปฏิบัติ มีความทนทาน ราคาประหยัด อาจารยแพทยไมตองกังวลเรื่องการติดเชื้อ
ซํ้า เก็บรักษางาย ใชซํ้าไดหลายครั้ง ออกแบบใหสามารถปรับเปลี่ยนบางชิ้นสวนของแบบจําลองใหรองรับ
ผูใชงานจํานวนมากข้ึนได โดยใชวิธีการท่ีไมซับซอนมากนัก อาจารยแพทยสามารถปรับเปลี่ยนชิ้นสวนดังกลาว
ไดดวยตนเอง โดยใชเวลาไมนาน 

การประยุกตใช (Potential Application) 
ใชไดกับนักศึกษาแพทยและแพทยทุกศาสนา มีระบบการแจงเตือน เม่ือนักศึกษาแพทยปฏิบัติการไม

ถูกตอง เนื่องจากในบางสวนอาจารยแพทยไมสามารถมองเห็นและตรวจสอบไดจากการสังเกตภายนอก เชน 
เม่ือทอระบายหรือคีมจับทอไปสัมผัสโดนปอดจําลอง จะมีระบบเซ็นเซอรท่ีมีเสียงเตือน ทําใหอาจารยแพทย
และนักศึกษาทราบวาการปฏิบัติการดังกลาวไมถูกตอง ซ่ึงจะเปนสวนหนึ่งในการทําใหนักศึกษาแพทย
ปฏิบัติการดวยความระมัดระวังมากข้ึนเม่ือมีโอกาสปฏิบัติการครั้งตอไป 

 

 

ภาพแสดงแบบจําลองสําหรับการฝกปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก 

 

 

 



42  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. นักศึกษาแพทยมีโอกาสไดฝกปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก จากแบบจําลองเสมือนจริง ทําให
สามารถลดความผิดพลาดและลดความประหมาเม่ือตองปฏิบัติการจริงกับผูปวย  

2. อาจารยแพทยสามารถใหคําปรึกษา และใหนักศึกษาแพทยใชเวลาศึกษาเพ่ิมเติมโดยการนํามาฝก
ปฏิบัติเพ่ิมเติมนอกเวลาได เพราะมีระบบการแจงเตือนเม่ือปฏิบัติผิดพลาด  

3. มีโอกาสนําไปใชในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร 
4. มีผลลัพธดานความรวมมือระหวางหนวยงานท้ังในประเทศและตางประเทศ  
5. มีผลผลิตเปนแบบจําลองหลายรุน 
6. มีบทความตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 2 เรื่อง  
7. นักศึกษาปริญญาโท 1 ทาน ท่ีเปนนักวิจัยรวม ไดนําผลงานไปใชในหลักสูตรแพทยศาสตรศึกษา 
 

รางวัลท่ีไดรับ 

 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สาขาการศึกษา รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน 
ประจําปงบประมาณ 2562 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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 โครงการเพาะพันธุปญญา ศูนยพ่ีเลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล 
โดย ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย และผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค  

โครงการเพาะพันธุปญญา ศูนยพ่ีเลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ม.มหิดล เปนโครงการวิจัย
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรยีนรูท่ีไดรับงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) กับ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะคิดวิเคราะห สังเคราะห จากการลงมือ
ปฏิบัติใน “โครงงานฐานวิจัย (Research-Based Project)” ท่ีใหความสําคัญกับกระบวนการมากกวาการ
วัดผลสําเร็จจากผลงานหรือชิ้นงาน สงเสริมใหผูเรียนเปนผูแสวงหาความรูดวยตนเอง มีครูทําใหหนาท่ีให
คําปรึกษา กระตุนใหคิดเปน 

กลไกการทํางานของศูนยพ่ีเลี้ยงฯ มีนักวิจัยซ่ึงเปนอาจารยมหาวิทยาลัยเปนพ่ีเลี้ยงใหครูแกนนําใน

โรงเรียนประมาณ 40 คนตอป เพ่ือชวยใหครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรูดวยโครงงานฐานวิจัยใหนักเรียน

ประมาณ 500 คนตอปใน 10 โรงเรียน ของ 4 จังหวัด คือ นครปฐมสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และ

กรุงเทพมหานคร  

 
โรงเรียนท่ีเขารวมโครงการป พ.ศ. 2562 (ปท่ี 7 ของโครงการ) 

การพัฒนาใหครูมีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยอยางเหมาะสม ใช

รูปแบบท่ีเรียกวา “สามเหล่ียม RBL” เปนกรอบแนวคิด กลาวคือ ใช 3 ฐาน คือ ฐานใจ ฐานคิด และฐาน

ชุมชน ลอมโครงงานฐานวิจัย (research-based project) ซ่ึงเปนฐานปฏิบัติสําหรับครู ฐานใจ คือ จิตตปญญา

ศึกษา ใชเปลี่ยนแปลงมโนทัศนของครูในการจัดการเรียนรูใหแกนักเรียน ฐานคิด คือ ความคิดเชิงเหตุผลและ

ความคิดเชิงระบบ (system thinking) ใชปรับกระบวนการคิด เพ่ือชวยใหการวิจัยในโครงงานบรรลุถึงข้ัน

วิเคราะห สังเคราะห ซ่ึงเปนการคิดข้ันสูงตามข้ันบันไดของ Bloom’s Taxonomy of Education Objective 

ฐานชุมชน คือ กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูผานชุมชนเรียนรูของครูมืออาชีพ (professional learning 
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community; PLC) เพ่ือใหครูมีพ้ืนท่ีวิพากษอยางสรางสรรค ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน ทําให 

RBL พัฒนาไดสูงข้ึน เปนเกลียวพัฒนาการศึกษาท่ีพัฒนาปญญาและการรูคิดอยางตอเนื่อง 

 

 
รูปแบบการโคชครูใหครมูีขีดความสามารถในการจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยอยางเหมาะสม  

เพ่ือพัฒนานักเรียนใหเกิดทักษะคดิวิเคราะห คิดสังเคราะห 
 
ผลสําเร็จโดยรวมของโครงการ: ในป พ.ศ. 2562 มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนาจํานวน 

580 คน โดยมีครูเขารวมจํานวน 95 คน ทําโครงงาน RBL ท้ังสิ้น 136 เรื่อง ซ่ึงโครงงานของนักเรียนใน
โครงการสามารถควารางวัลระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับภูมิภาค และระดับชาติหลายรางวัล ท่ีสําคัญการทํา
โครงงานของนักเรียนหลายกลุมยังกอใหเกิดนวัตกรรมชวยงานชุมชน อาทิ เครื่องปอกเปลือกลูกตีนเปด ของ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร ซ่ึงมีท่ีมาจากปญหาภายในชุมชน 
กลาวคือ ในชุมชนมีตนตีนเปดจํานวนมาก เม่ือผลสุกก็จะรวงหลนเนาเสียอยูรอบ ๆ ตน แตเม่ือนําผลท่ีหลนมา
ลางและขัดก็จะสามารถนําไปใชประโยชนได อาทิ ทําเปนของตกแตงบาน หรือกระถางปลูกตนไม ซ่ึงปกติ
ชาวบานในชุมชนจะปอกเปลือกลูกตีนเปนดวยมือซ่ึงใชเวลาในการปอกกวาจะไดแตละลูก อีกท้ังมือยังสัมผัส
กับยางของลูกตีนเปด นักเรียนจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องปอกเปลือกลูกตีนเปดข้ึน เพ่ือปองกันการสัมผัสกับยาง 
และลดเวลาในการปอก  
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                วิธีการปอกเปลือกลูกตีนเปดแบบเดิม            ตัวอยางผลิตภัณฑจากลูกตีนเปด 

นักเรียนไดทําการทดสอบประสิทธิภาพของ
เครื่องปอกเปลือกลูกตีนเปดท่ีประดิษฐ ข้ึน โดย
เปรียบกับวิธีการเดิม ผลจากการทดลองปอกเปลือก
ลูกตีนเปด 10 ลูกดวยมือ ใชเวลาประมาณ 120-180 
วินาที ข้ึนอยูกับความชํานาญของแตและคน ในขณะ
ท่ีเครื่องใชเวลาปอกเพียง 19-30 วินาที ซ่ึงสรุปไดวา
การปอกดวยเครื่องท่ีนักเรียนพัฒนาข้ึนสามารถปอก
ลูกตีน เปด  10 ลูก ได เ ร็ วกว าการปอกด วยมือ
ประมาณ 10 เทา ซ่ึงในการใชเครื่องปอกแตละครั้ง 
สามารถใชลูกตีนเปดไดสุงสุด 25 ลูก ในปจจุบัน 
เครื่องดังกลาว ถูกนําไปงานจริงในชุมชมและ
กอใหเกิดรายไดเพ่ิมข้ึนจากเดิม 

 
เครื่องปอกเปลือกลูกตีนเปดท่ีนักเรียนพัฒนาข้ึน 

ผลสําเร็จดานการพัฒนานักเรียน นักเรียนไดเรียนรูท้ังในสาระวิชาแบบบูรณาการรวมท้ังสาระ
ทองถ่ิน ผานการทําโครงงานฐานวิจัย นักเรียนมีการพัฒนาทักษะคิด ทําใหสามารถสรางความรูอยางงายได
ดวย มีการพัฒนาทักษะท่ีสําคัญในศตวรรษท่ี 21 ทุกดาน โดยทักษะท่ีมีการพัฒนาโดดเดนคือทักษะการทํางาน
รวมกันเปนทีม กลาคิด กลาพูด กลาทํา และกลาแสดงความคิดเห็นมากข้ึน ถึงแมวาจะยังไมสามารถคิด
วิเคราะหไดลึกซ้ึงมากนัก อีกท้ังยังมีการพัฒนาเจตคติตอการเรียนรูไปในทางบวกมากข้ึน เกิดความรักและเห็น
คุณคาของทองถ่ินตน นอกจากนี้ นักเรียนท่ีเปนเด็กหลังหองรวมท้ังเด็กพิเศษก็มีความสนใจในการเรียนรูจาก
การทําโครงงานฐานวิจัยเปนอยางมาก และมีการพัฒนาในทักษะหลายดานเชนเดียวกับเด็กปกติ 

ผลสําเร็จดานการพัฒนาครู ครูเกิดชุมชนการเรียนรูในกลุมครูท้ังในระดับโรงเรียนและตางโรงเรียน 
เพ่ือพัฒนานักเรียนดวยการจัดกระบวนการเรียนรู RBL เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ และสราง
ความรูข้ึนไดเองจากการลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนจริงของครู มีเจตคติท่ีดีตอการจัดการเรียนรูแบบ RBL สามารถ
กาวขามศาสตรเพ่ือใหนักเรียนทําโครงงานแบบบูรณาการ มีการเปลี่ยนแปลงตนเองเปนนักเรียนรู เปนคุณ
อํานวยเพ่ือใหนักเรียนสามารถสรางความรูอยางงายไดดวยตนเอง ใชคําถามกระตุนใหนักเรียนคิด มีความ
อดทนในการรอคอยคําตอบจากนักเรียน นอกจากนี้ ครูสามารถทําวิจัยในชั้นเรียน RBL ของตน จนมีผลงาน
นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อีกท้ังยังไดรับรางวัลท้ังระดับหนวยงานและระดับชาติ  

 



46  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

คลิปวิดิโอ แสดงความสัมพันธระหวางศูนยพ่ีเลี้ยงฯ และ คุณครใูนโครงการ 

    
คุรุควรคารวะ: EP2 เปดปรับเปลี่ยน

https://www.youtube.com/watch?v=Oym01QuR2V8 
คุรุควรคารวะ – EP3 จติอาสาทีแ่ทจรงิ 

https://www.youtube.com/watch?v=X72pwouQ3CY 

เรื่องราวความสัมพันธระหวางศูนยพ่ีเลี้ยงฯ และ คุณครู
ขวัญธนา จันทรช่ืน (ครูขวัญ) โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 
จ.สมุทรสาคร โดยจากครูท่ีดุข้ึนช่ือจนเด็กตองหนี เพาะพันธุ
ปญญาไดเขามาปรับใจใหครูขวัญไดเปลี่ยนเปนคนใหม ขจัด
เมฆครึ้มในจิตใจ กลายเปน “ครูขวัญใจ” ท่ีมีความสุขท่ีได
สอนในทุก ๆ วัน ท่ีมา: หนังสือ “คุรุควรคารวะ” (เรื่องโดย 
พิมพลอย รัตนมาศ และ แกวขวัญ เรืองเดชา) ดาวนโหลด 
PDF ไดท่ี https://www.พพปญ.net 

เรื่องราวความสัมพันธระหวางศูนยพ่ีเลี้ยงฯ และ คณุครูทอง
พูน เจือไทย (ครูปุม) โรงเรียนเฉลมิพระเกียรตสิมเด็จพระศรี
นครินทร สมุทรสาคร ในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีครูทองพูน เจือไทย คือ
ตัวอยางของครูสายสังคมท่ีพิสูจนใหเห็นวาโครงงานฐานวิจัย
ไมแคเรื่องของวิชาวิทยาศาสตรเทาน้ัน แตไมวาวิชาไหน ๆ 
ก็สามารถจัดการเรยีนผานโครงงานฐานวิจัยไดเชนกัน ครู
ทองพูนนําการคิดเชิงเหตุและผล มาผนวกรวมกับเน้ือหา 
วิชาสังคมไดอยางกลมกลืน ทําใหนักเรียนมสีายตาในการ
มองโลกอยางเขาใจ ในหลากหลายมิติ จนสามารถปลุกพลัง
จิตอาสาท่ีแทจริงในตัวเด็กข้ึนมาไดอยางยั่งยืน ท่ีมา: 
หนังสือ "คุรุควรคารวะ" (เรื่องโดย พิมพลอย รัตนมาศ และ 
แกวขวัญ เรืองเดชา) ดาวนโหลด PDF ไดท่ี: https://www.
พพปญ.net 

การสรางความย่ังยืน เนื่องจาก ปงบประมาณ 2562 เปนปสุดทายท่ีโครงการไดรับงบประมาณ

สนับสนุนจากแหลงทุน ศูนยพ่ีเลี้ยงสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดรวมมือกับมูลนิธิปญญาวุฒิ สรางระบบนิเวศ

ภายในพ้ืนท่ีสูการแสวงหาโอกาสเพ่ือสานพลังความรวมมือสําหรับการขับเคลื่อนเพาะพันธุปญญาอยางยั่งยืน

ตอไป โดยรวมกันผลักดันใหเกิดพ้ืนท่ีสําหรับแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันข้ึน ท้ังในมิติของการแลกเปลี่ยน

ประสบการณจากการปฏิบัติจริงของครูแกนนําแตละโรงเรียน โดยเปดพ้ืนท่ีใหบุคลากรทางการศึกษาและ

ผูสนใจเขามารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตชื่องาน “เคล็ดวิชาพัฒนาศิษย” ซ่ึงจัดข้ึนในวันเสารท่ี 29 มิถุนายน 

2562 ณ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา จังหวัดสมุทรสาคร มีผูเขารวมรวม 178 คน 

ในการนี้ผูบริหารโรงเรียนทานตะวันไตรภาษา ซ่ึงเปนหนึ่งในโรงเรียนเพาะพันธุปญญาและเจาภาพ

รวม ไดกลาวเปดงานและตอนรับ จากนั้นเปนการบรรยายสั้น ๆ ประมาณ 30 นาที โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ 

พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวขอ “เคล็ดวิชาเปดสมองกับ 

Brain-Based Learning (BBL)” และ รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ หัวหนาหนวยจัดการกลางโครงการ

เพาะพันธุปญญา ในหัวขอ “เคล็ดวิชาเพาะพันธุปญญา: คิดยังไงใหเปนเรื่อง!” จากนั้นแยกยายเขาเรียนรูใน

หองยอยท่ีเปนหองเรียนคูขนานตามท่ีไดลงทะเบียนไวลวงหนา 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Oym01QuR2V8
https://www.youtube.com/watch?v=X72pwouQ3CY
https://www.youtube.com/redirect?q=https%3A%2F%2Fwww.%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8D.net&v=Oym01QuR2V8&event=video_description&redir_token=kLZnEXu_d-zy2LLn9mAuXzEdvpB8MTU4MDU1MDk5M0AxNTgwNDY0NTkz
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=vYL_9srY-cCRg81IIeyIFvdw22Z8MTU4MDU1MDQ2OEAxNTgwNDY0MDY4&q=https%3A%2F%2Fwww.%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8D.net&event=video_description&v=X72pwouQ3CY
https://www.youtube.com/redirect?redir_token=vYL_9srY-cCRg81IIeyIFvdw22Z8MTU4MDU1MDQ2OEAxNTgwNDY0MDY4&q=https%3A%2F%2Fwww.%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%9B%E0%B8%8D.net&event=video_description&v=X72pwouQ3CY
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ภายในหองยอยนี้ มีครูเพาะพันธุปญญาทําหนาท่ีเปนกระบวนกร มีจํานวน 10 หอง  ดังนี้ 
หองท่ี รายละเอียดเนื้อหาโดยสรุป 

1 - การประยุกตใชวิถีโครงงานฐานวิจยัรวมกับการบูรณาการตัวช้ีวัดรวมกันระหวางกลุมสาระวิชาตอระดบัช้ัน
เพ่ือขยายผลท้ังโรงเรยีน 

- เพาะพันธุปญญากับการเปนระบบปฏิบัติการจัดการเรียนรู 
2 - การบริหารจัดการโรงเรียนแบบ “แกงหมอเดียว” เพ่ือตอบโจทยดานประสิทธิภาพของการพัฒนาผานวิถี

เพาะพันธุปญญา 
3 - กระบวนการจดัการเรียนรูเชิงรุกผานวิถีโครงงาน (Research Based Project) 

- เทคนิค Co-Teaching เพ่ือการพัฒนาหัวขอโครงงานฐานวิจัย 
4 - การสอนแบบประณีตเพ่ือบมเพาะคุณธรรม (ผานรูปแบบการสาธิตการสอน) 
5 - กระบวนการพัฒนาเด็กหลังหอง/เด็กเก็บตัวสูการเปลี่ยนแปลงท่ียั่งยืน 
6 - จิตตปญญาศึกษา เพ่ือ “เปดแลวเปลี่ยน” กับการจัดการความขัดแยงของนักเรียนสูการพัฒนา 
7 - การออกแบบและการประยุกตใชบนฐานจิตตปญญาสูการพัฒนาผูเรียนจากขางใน 
8 - กระบวนการพัฒนาผูเรียนใหเกิดจิตอาสาแทจริงผานการออกแบบการเรียนรูบนฐานเพาะพันธุปญญา 
9 - Infographic กับการพัฒนาทักษะแบบองครวม 
10 - Creative Thinking ครูเอทีฟ - มาปลุกความ creative ท่ีซอนอยูในตัวครู ท้ังตอนออกแบบการสอน ตอนคิด

ไอเดียแกปญญาเด็ก 

ผูเขารวมกิจกรรมในสะทอนคิดตอกิจกรรมดังนี้ 

“ส่ิงท่ีทานไดเรียนรูในวันนี้ จากประสบการณท่ีทานไดรับ” 
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“โอกาสนําไปประยุกตใช (จากประสบการณท่ีไดเรียนรู)ปฏิบัติในอนาคตตออาชีพของทาน)” 

 

 

 นอกจากนี้ ทีมวิจัยไดตกผลึกความรูจากการดําเนินงานในโครงการมาเรียบเรียงเปนหนังสือ “รูจักเด็ก

จากโครงงาน: การพัฒนาทักษะแหงอนาคตในช้ันเรียน RBL” ดาวนโหลดไดท่ี 
https://drive.google.com/file/d/1ON9rFcdV-fD7pqWnHfE36CcTM2IRzkWY/view 

 

บทสังเขปของหนังสือ (โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสรฐิสรรพ) 
เปนหนังสือท่ีทีมพ่ีเลี้ยง ตั้งใจรวบรวมหลักฐานและรายละเอียด
เพ่ือใหคนอานรูจัก “วิธีการ” รูจักเด็กจากโครงงาน จุดเดนของ
หนังสือเลมนี้ คือ การรวบรวมตัวอยางท่ีเปนแกนโครงงานนักเรียน
มาอธิบายใหผูอานทราบหลักในการทําความรูจักตัวเด็ก ความคิด
เด็ก และสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์การศึกษาได   ผูเขียนใช
ความเขาใจศาสตรการเรียนรูและหลักคิดวิทยาศาสตรมา
วิเคราะหผลงานนักเรียนแลวจัดหมวดหมูความรูอยางเปนระเบียบ 
พรอมตัวอยางชัดเจน  สามารถแปลงหลักการเพาะพันธุปญญามา
อธิบายสถานการณการเรียนรูจากการทําโครงงานฐานวิจัย (RBL) 
ไดเปนอยางดี  ทําใหผูอานเขาใจแกน RBL อยางถองแท  เปน
หนังสือท่ีเหมาะอยางยิ่งสําหรับครูสอนโครงงาน  

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1ON9rFcdV-fD7pqWnHfE36CcTM2IRzkWY/view
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2 
Excellence in Learning Innovations, Outcome-
Based for Globally-Competent Graduate  

 

  

  

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู มีการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) ท่ีเปดรับครู อาจารย นักการศึกษา 
นักศึกษาท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานวิทยาศาสตร คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรสุขภาพ 
และศึกษาศาสตร และบุคคลท่ัวไป ท้ังชาวไทยและตางประเทศ เพ่ือเรียนรูการสรางนวัตกรรมทางการศึกษา
โดยเฉพาะสาขาทางวิทยาศาสตร คณิตศาสตรคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี ผานการจัดกระบวนการเรียนรูโดย
ยึดถือตามหลัก “5C” คือ 

 
 

Creativity กระบวนการเรียนการสอนท่ีทําใหผูเรียนเกิดความสรางสรรค คิด วิเคราะห และสังเคราะห 
สามารถสรางนวัตกรรมทางการศึกษา อยางมีเอกลักษณท้ังสื่อและกระบวนการเรียนรูท่ีสรางสรรค 
ดี และใหมกวาของเดิมท่ีมีอยูในสากล 

 

Communication กระบวนการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถสื่อสารไดดีในฐานะผูรับและถายทอด ท้ังการ
ใชภาษาพูดและภาษากาย การใชเทคโนโลยีหรือไมใชเทคโนโลยี  

Content 
Knowledge 

กระบวนการเรียนรูท่ีเนนเน้ือหาพรอมกับวิธีการถายทอดความรูอยางเหมาะสมกับเน้ือหาวิชาและ
พ้ืนฐานผูเรียน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูจริงและเรียนรูตลอดชีวิต 

 

Class 
management 

การจัดการเรียนรูท้ังในและนอกหองเรียนใหเหมาะสมกับผูเรียนและสิ่งท่ีกําลังเรียน เชน การจัด
สภาพช้ันเรียน การสาธิต การใชสื่อ และการปฏิสัมพันธในช้ันเรียนและผานระบบออนไลน อยาง
เหมาะสม เพ่ือใหไดผลสูงสุด 

 

Coaching & 
mentoring 

กระบวนการเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนสําคัญท่ีอาจารยเปนผูอํานวยอยางใกลชิด เพ่ือนําผูเรียน
แตละคนใหข้ึนมาอยูในระดับท่ีสามารถเรียนรูรวมกันในหัวขอตาง ๆ และชวยกันเสริมพลังซึ่งกัน
และกัน 
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สถาบันฯ มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีอัตลักษณท่ีสําคัญคือ “รูจริง รูนาน รูสรางสรรค และส่ือสารได” 
 

 

 
 
 

ขอมูลจํานวนผูสําเร็จการศึกษา 
  

 

 
 

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท 
ป จํานวน (คน) ระยะเวลาเฉล่ีย 

2557 6 2 ป 5 เดือน 
2558 7 2 ป 11 เดือน 
2559 1 5 ป 3 เดือน 
2560 7 2 ป 5 เดือน 
2561 3 3 ป 3 เดือน 

 
 

  

ผูสําเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก 
ป จํานวน (คน) ระยะเวลาเฉล่ีย 

2557 0 NA 
2558 5 5 ป 10 เดือน 
2559 2 6 ป 10 เดือน 
2560 3 6 ป 7 เดือน 
2561 6 6 ป 2 เดือน 



  51 

ผลงานของผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2561 
  

 

  จํานวนผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติของนักศึกษา ป พ .ศ.  2560 - 2561 

ประเภทผลงาน 
จํานวนผลงาน )เรื่อง(  

ป พ .ศ.  2560 ป พ .ศ . 2561 
Original Paper  5  12 
Conference Proceedings  10  8 

รวม  15  20 

 

 รายการผลงานตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติของนักศึกษา ป พ .ศ.  2561 

 
 

คุณภาพบัณฑิต 
  

คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค (เต็ม 5) 
ปท่ีสําเร็จ โท เอก 

2558 4.76 4.52 
2559 4.82 3.99 
2560 3.99 4.80 
2561 N/A N/A 

หมายเหตุ: N/A เน่ืองจากยังไมครบรอบประเมิน 
 
 
 
 

4

2

8

6

0 2 4 6 8 10 12 14

Original
Paper

Conference
Proceeding

หนวย : ผลงาน

นศ. ป.โท นศ. ป.เอก

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (เต็ม 5) 
ปท่ีสําเร็จ โท เอก 

2558 4.74 4.71 
2559 No data No data 
2560 4.15 4.63 
2561 N/A N/A 
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ทุนสนับสนุนนักศึกษา 
  

 นักศึกษาของสถาบันฯ บางสวนไดรับทุนสนับสนุนการเรียน เชน ทุนมหิดล-นอรเวย จากรัฐบาล
นอรเวย ทุนสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) จากสถาบันสงเสริม
การสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) จากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุน Living Allowance Scholarship 
2018 ทุนพัฒนาอาจารยจากมหาวิทยาลัยตนสังกัด เชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะ
พยาบาลศาสตร) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทุน Mahidol Postgraduate 
Scholarships for Graduate International Students และ ทุนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 
วิจัยและนวัตกรรม สําหรับนักศึกษาท่ีใชทุนสวนตัวเพ่ือเขาศึกษา ทางหลักสูตรจะพิจารณาใหทุนสนับสนนุคา
เลาเรียนและการทําวิทยานิพนธ เปนกรณีไป 
 

 งบประมาณสนับสนุนนักศึกษาเผยแพรผลงานระดับนานาชาติ 
ประจาํปการศึกษา 2561  

นักศึกษาของสถาบันฯ มีการเผยแพรผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติท่ีจัดข้ึนท้ังในและ
ตางประเทศ โดยไดรับทุนสนับสนุนจากสถาบันฯ และแหลงทุนภายนอก ไดแก  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

แหลงทุน จํานวนทุนสนับสนุนนักศึกษาเผยแพรผลงานระดับนานาชาติ 
ปงบประมาณ 2560 ปงบประมาณ 2561 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 195,589.00 319,898.06 
หนวยงานภายนอก 171,866.00 153,683.97 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  

 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษาดานวิชาการ 

 
19 ต.ค. 61 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Computational thinking skill with code.org” 

โดย Mr.Pat Yongpradit Code.org ประเทศสหรัฐอเมริกา 
22 ต.ค. 61 บรรยายพิเศษ หัวขอ “From Science to Business” โดย ดร.วนรักษ ชัยมาโย สถาบันบริหาร

จัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล (iNT) 
4 ก.พ. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Art of Science Communication with Generation Z Students”  

โดย ดร.ขาว ตนสมบูรณ ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC) 
28 ก.พ. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Public  and  Academic  Speaking”  

โดย อาจารย ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 
11 มี.ค. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Small-Scale Experiment in Conjunction with Visualization 

Activity to Promote Students' Conceptual Understanding and Mental Models”  
โดย Asst. Prof. Dr. Saksri Supasorn คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

1 เม.ย. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Knowledge Transformation via  Effective Tools” 
โดย ดร.ปรัชญา บุญขวัญ ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC) 

21 ส.ค. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Virtual Reality  and  Gamification”  
โดย ดร.นัฐจิรา บุศยดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

9 ก.ย. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “From Industrial Waste to Chemical Education”  
โดย ดร.ชัชฎาภรณ พิณทอง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เขตวัฒนา 

18 ก.ย. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Instructional Design: Theory and Model in Science”  
โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

19 ก.ย. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Creative Learning Method: Creating  Board Games from Boring 
Theory” โดย Dr. Juckrit Charroensook วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 ก.ย. 62 บรรยายพิเศษ หัวขอ “Virtual Reality and Gamification”  
โดย Dr. Mores Prachyabrued คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ หัวขอ “Computational thinking skill with code.org” 

 

 
ภาพบรรยากาศการบรรยายพิเศษ หัวขอ“Small-Scale Experiment in Conjunction with Visualization 

Activity to Promote Students' Conceptual Understanding and Mental Models” 

 
กิจกรรมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 

 ในปการศึกษา 2561 นักศึกษาของสถาบันฯ ไดรับการสงเสริมใหนําเสนอผลงานในการประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้ 
 

การนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นกัศึกษา การประชุม 
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

1 Miss Ong Dee Jean Twenty-sixth International Conference on Learning ณ Queen’s 
University Belfast, Belfast ประเทศไอรแลนดเหนือ  
ระหวางวันท่ี 22 กรกฎาคม – 1 สงิหาคม 2562  
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การนําเสนอผลงานของนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล นกัศึกษา การประชุม 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
1 น.ส.ศุภาวีร เอ่ียมวงศนุกูล 2018 International Symposium on Education and Psychology – 

Fall Session ณ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุน ระหวางวันท่ี 12-18 พฤศจิกายน 
2561 

2 น.ส.กาญจนาพร แสงแดง The 4th International Conference on Technology in Education (ICTE 
2019) ณ Southern-Club Station 1 Hotel ณ เมืองกวางโจว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 14-18 มีนาคม 2562  

3 น.ส.ธัญลักษณ อิงควระ The 4th International Conference on Technology in Education (ICTE 
2019) ณ Southern-Club Station 1 Hotel ณ เมืองกวางโจว ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันท่ี 14-18 มีนาคม 2562 

4 Mr.Yiyao Liu International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2019) 
Fukuoka International Congress Center ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน  
ระหวางวันท่ี 1-3 เมษายน 2562 

5 Miss Jiahua Zhao International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2019) 
Fukuoka International Congress Center ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน  
ระหวางวันท่ี 1-3 เมษายน 2562 

6 น.ส.ภญิญดา ศรีพันดอน International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2019) 
Fukuoka International Congress Center ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน  
ระหวางวันท่ี 1-3 เมษายน 2562 

7 นายอภิชาติ พงษศศิธร International Symposium on Education and Psychology (ISEP 2019) 
Fukuoka International Congress Center ณ เมืองฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุน  
ระหวางวันท่ี 1-3 เมษายน 2562 

8 Andang Adi Fitria Hananto  The 8th International Conference on Learning Technologies and 
Learning Environments (LTLE2019) ณ เมืองทายามา ประเทศญี่ปุน  
ระหวางวันท่ี 7-12 กรกฎาคม 2562  

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
9 น.ส.ธนธรณ กัลยา Siam Physics Congress 2019 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อําเภอหาดใหญ  

จังหวัดสงขลา ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 6-7 มิถุนายน 2562  
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กิจกรรมสรางประสบการณอ่ืน ๆ 

ในปการศึกษา 2561 นายศิวะ มหาดไทย และนายอภิวัฒน ราตรีพฤกษ นักศึกษาระดับปริญญาโทของ
สถาบันฯ จํานวน 2 คน ไดรับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาในโครงการ “Japan-Asia Youth Exchange 
Program in Science (SAKURA Exchange Program in Science)” ณ Chiba University ป ร ะ เ ท ศ
ญี่ปุน ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 โดยมีการนําผลงานวิชาการไปนําเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู ฝกประสบการณการทําปฏิบัติการ ศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยมในประเทศญี่ปุน ตลอดจนแลกเปลี่ยนดาน
วัฒนธรรม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
นายศิวะ มหาดไทย และนายอภิวัฒน ราตรีพฤกษ เขารวมโครงการ Japan-Asia Youth Exchange Program in Science 

(SAKURA Exchange Program in Science) ณ Chiba University ประเทศญี่ปุน 

ระหวางวันท่ี 26 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2562 
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กิจกรรมศิษยเกาสัมพันธ 
  

  ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ จัดกิจกรรมเสวนา “ศิษยเกา IL และการตอยอดงานวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาไทย” วันท่ี 21 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 109 อาคารปญญา
พิพัฒน ดําเนินรายการโดย รศ. ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ มีศิษยเการวมเสวนาจํานวน 5 ทาน ไดแก  

- ผศ.ดร.สิงหา ประสิทธิ์พงศ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  
- ผศ.ดร.สุระ วุฒิพรหม คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
- ดร.อภิสิทธิ์ ธงไชย ผูชํานาญ ฝายบริหารเครือขายและพัฒนาครู สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี (สสวท.)  
- ดร.นัฐจิรา บุศยดี คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  
- ดร.บัลลังก เนื่องแสง คณบดีคณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา  

ในงานนี้ มีศิษยเกาอีกหลายรุนรวมท้ังนักศึกษาปจจุบันเขารวมฟงการเสวนาดวย 

 
ภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา “ศิษยเกา IL และการตอยอดงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการศึกษาไทย” 
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ความภาคภูมิใจของหลักสูตร 
  

 

 

 

ผศ.ดร.นิวัฒน ศรีสวัสดิ์ ศิษยเกาของสถาบันฯ   รุนท่ี 

3 ปจจุบันเปนอาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ได รั บรางวั ล  2017 TRF-CHE Scopus Young 

Researcher Award ใ น ส า ข า  Humanities & 
Social Sciences จากงานวิจัย หัวขอ “Hybrid-to-
Hybrid: สิ่งแวดลอมปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร

แบบไฮบริดเพ่ือสงเสริมความสามารถในการเรียนรู
วิทยาศาสตรแบบคูควบ” โดยรับมอบรางวัลจากพล
อากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ณ 

โรงแรมเดอะรีเจนท ชะอําบีช รีสอรท จังหวัดเพชรบุรี 
วันท่ี 11 มกราคม 2560 

 

 
 

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร ศิษยเกาของสถาบันฯ รุนท่ี 
5 ปจจุบันเปนผูอํานวยการสํานักโครงการพิเศษ 
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 
ไ ด รั บ ร า ง วั ล  50  ศิ ษย เ ก า ดี เ ด น  50  ป วั น
พระราชทานนาม 131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล ใน
งาน “MU Blue Night คืนสูเหยา เรามหิดล” ครั้ง
ท่ี  6 ณ ริมสระน้ําหนาอาคารมหิดลสิทธาคาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันท่ี 2 มีนาคม 2562 

 

  

นางสาวชัชฎาภรณ พิณทอง ผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา 
(นานาชาติ) ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป
ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 1  จ า ก บั ณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมี ผศ.ดร.ภิรมย เชนประ
โคน อาจารย ท่ีปรึกษาหลัก เขารวมรับรางวัล
ดั ง ก ล า ว ด ว ย  ณ  อ า ค า ร ม หิ ด ล สิ ท ธ า ค า ร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันท่ี 8 สิงหาคม 2562 

  



  59 

  

  

3 
Excellence in Professional Services and 
Societal Engagement  

 

  

  

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ขับเคลื่อนพันธกิจดานบริการวิชาการ โดยบูรณาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย กลาวคือ ประยุกตความรูและนวัตกรรรมท่ีเกิดจากการคนควาวิจัยบูรณาการกับวิธีการ
จัดการเรียนรูรูปแบบตาง ๆ ใหสอดคลองกับกลุมเปาหมายแตละกลุม รวมท้ังขอมูลท่ีไดจากการบริการวิชาการ
จะยอนกลับไปใชในการเรียนการสอนและการวิจัย โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมบริการ
วิชาการผานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสัมมนาวิชาการ การทําสื่อและเผยแพรความรูออนไลน เปนสถานท่ี
สําหรับศึกษาดูงาน และการใหบริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือ 

 
โครงการเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
  

 สถาบันฯ ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม” สําหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยเปนบริการวิชาการท่ีจัดตอเนื่องเปนประจําทุกป ซ่ึงเปน
กิจกรรมท่ีมีเอกลักษณ มีความความแตกตางจากการบริการวิชาการของหนวยงานอ่ืน กลาวคือ เปนกิจกรรม
การเรียนรูแบบ Active Learning ท่ีใชสื่อและนวัตกรรมท่ีไดจากการคนควาวิจัยของบุคลากรของสถาบันฯ 
อาทิ การใชเครื่องผสมแสงสี (Color Light Mixer) ในกิจกรรมการเรียนรูแบบสืบเสาะเรื่องแสงสี การใชองค
ความรูจากงานวิจัยปลากัดไทยในกิจกรรมตามลาหาสปชีส, การใชชุดทดสอบ I-Kit สําหรับกิจกรรมสํารวจ
ไอโอดีนในเกลือในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education), การใชโมเดลทรงตันเพลโตในกิจกรรม
คณิตศาสตร, การใชซิลิกาแอโรเจลในกิจกรรมสะเต็มศึกษาท่ีเรียก Nana House นอกจากนี้ ยังมี Board 
Game ท่ีผานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเนื้อหาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร อาทิ อาณาจักร
มด, Mangrove Survivor, Set, Math Kingdom 

ขอมูลการจัดโครงการเปดโลกทัศนฯ ปงบประมาณ 2561-2562 

ขอมูล ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
จํานวนครั้งท่ีจัด 9 10 
จํานวนหนวยงานท่ีเขารับบริการ 6 8 
จํานวนผูเขารวม 719 942 
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รายช่ือหนวยงานที่เขารวมโครงการเปดโลกทัศนฯ ปงบประมาณ 2562 

วันเดือนป โรงเรียน จังหวัด ประเภทลูกคา กลุมเปาหมาย จํานวน 
(คน) เกา ใหม 

1-3 ต.ค. 61 เบ็ญจะมะมหาราช  อุบลราชธาน ี √  ม.5  78 
29-30 พ.ย. 61 ยอแซฟอุปถัมภ  นครปฐม √  ป.1-6 และ ม.1-6  135 
8-10 มี.ค. 62 อุตรดิตถ  อุตรดิตถ  √ ม.1 และ ม.4  110 
18-20 มี.ค. 62 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ  สมุทรปราการ  √ ม.1-2 และ ม.4-5  110 
30-31 พ.ค. 62 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ √  ม.3  37 
3-4 ก.ค. 62 ยอแซฟอุปถัมภ  นครปฐม √  ม.4  93 
15 ก.ค. 62 ขจรเกียรติพัฒนา และ ขจรเกียรติถลาง  ภูเก็ต  √ ป.4–6  133 
1 ส.ค. 62 หาดใหญวิทยาลัย  สงขลา √  ม.5  34 
24-26 ก.ย. 62 สตรีวิทยา ๒  กรุงเทพฯ √  ม.3  94 
25 ก.ย. 62 สวนกุหลาบวิทยาลัย  นนทบุรี √  ม.3  118 

 

 

 

 

 

 

 
บรรยากาศการทํากิจกรรมเปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 

(สามารถดูภาพบรรยากาศกิจกรรมอ่ืน ๆ จาก QR Code ดานลาง) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ 

ระหวางวันที ่30 – 31 พฤษภาคม 2562 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรุงเทพฯ 

ระหวางวันที ่24 – 26 กันยายน 2562 

เปดโลกทัศนวิทยาศาสตรและนวัตกรรม 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  

จังหวัดนนทบุรี 
วันที่ 25 กันยายน 2562 
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โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) 
  

 

 การบมเพาะความรูจากประสบการณตรง ในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน การทําวิจัยของ
คณาจารยประจํารวมท้ังบุคลากรสายสนับสนุนของสถาบันฯ ทําใหบุคลากรแตละทานมีความรูความเชี่ยวชาญ 
นําสูการแบงปนความรูสูเพ่ือนอาจารยและบุคลากรในวงการศึกษา ผานโครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น 
(Short Course) เปนการบริการวิชาการแกสังคม โดยในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดจัดการอบรม/
บรรยาย รวมท้ังหมด 8 หัวขอ แบงเปนแบบไมเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 5 โครงการ และแบบเก็บ
คาลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ 
 

การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบไมเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 5 โครงการ 
วันเดือนป หัวขอ สถานที ่ วิทยากร ผูเขารวม (คน) 
29 ต.ค. 61 

 
การจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.) 
ในหมวดรายละเอยีดรายวิชาและผลการ
ดําเนินการของรายวิชา อยางมี
ประสิทธิภาพ  

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

รศ.ดร.ขจรศักด์ิ บัวระพันธ 28 

24 พ.ย. 61 
 

Active Learning โดยการถามคือสอน หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 28 

30 มี.ค. 62 
 

การจัดการเรียนวิทยาการคํานวณระดับ
ประถมศึกษา ดวย Code.org 

หอง 109  
อาคารปญญาพิพัฒน 

อ.ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย 
อ.ดร.อาทร นกแกว 

23 

10 เม.ย. 62 
 

Marketing in Higher Education หอง 109  
อาคารปญญาพิพัฒน 

อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน 29 

25 ก.ค. 62 
 

Plurilingual education & Mediation: 
a concept and approach of 
teaching a foreign language in 
Europe 

หอง IL 5 
อาคารสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู 

Associate Professor Xavier 
Pascual Calvo University 
at Autònoma de 
Barcelona, Spain 

11 

 

 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การจัดทํากรอบมาตรฐานคณุวุฒิ (มคอ.) 
 ในหมวดรายละเอียดรายวิชาและผลการดําเนินการของรายวิชา อยางมีประสิทธิภาพ”  
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ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Active Learning โดยการถามคือสอน” 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การจัดการเรียนวิทยาการคํานวณระดับประถมศึกษาดวย Code.org” 
 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Marketing in Higher Education” 
 

  

ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “Plurilingual education & Mediation: a concept and approach of 
teaching a foreign language in Europe.” โดย Associate Professor Xavier Pascual Calvo  
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การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น แบบเก็บคาลงทะเบียน จํานวน 3 โครงการ 
วันเดือนป หัวขอ สถานที ่ วิทยากร ผูเขารวม )คน(  

13-14 พ.ค. 62 
 

การสรางสรรควีดิทัศนเพื่อการ
เรียนรู  

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

น.ส.จิราพร ธารแผว 
นายธนายุทธ อังกิตานนท 
ดร.มนัสวี ศรีนนท 

30 

24-25 มิ.ย. 62 Prism Team Leader 
Engagement 

หองกรุงเทพ 4 โรงแรมเซ็น
ทาราแกรนด เซ็นทรัล 
ลาดพราว 

รศ.ดร. นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 
ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค 
ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 
อ.ดร.พัชรพรรณ ศิริวัฒน 

24 

16-17 ก.ย. 62 การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติ
สมอง (Brain-Based Learning) 

หอง 109 
อาคารปญญาพิพัฒน 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย 54 

 

  
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “การสรางสรรควีดิทัศนเพ่ือการเรียนรู” 

 

  
ภาพบรรยากาศการจัดอบรม หัวขอ “PRISM Team Leader Engagement” แกผูบริหารกลุม ปตท. 
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ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรยีนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain-Based Learning)” 

 

 

การรับเชิญบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับหนวยงานตาง ๆ  
  

อาจารยของสถาบันฯ ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย และรองศาสตราจารย มากดวย
ประสบการณท่ีเกิดจากการปฏิบัติ การวิจัย ทําใหอาจารยแตละทานมีความเชี่ยวชาญในศาสตรของตนจนเปน
ท่ียอมรับ ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker และวิทยากรบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ประชุมสัมมนาวิชาการท้ังระดับชาติและนานาชาต ิ

 

การรับเชิญเปน Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการนานาชาติ ปงบประมาณ 2562 

วันเดือนป Keynote Speaker หัวขอ รายละเอียดการประชุม 
14 ธ.ค. 61 

 
ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม Digital 4.0 and Innovative 

Technology for Health 
The 2018 International Conference on 
Occupational and Environmental Diseases: 
(ICOED 2018) at Miracle Grand Convention 
Hotel, Bangkok, Thailand 

1 ส.ค. 62 
 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย Cognitive Neuroscience and 
Computer Science Education 

The 10th Annual International Conference 
on Computer Science Education: Innovation 
and Technology (CSEIT2019) at Bits & Bytes 
Hall, 4th Floor, Faculty of Information and 
Communication Technology, Mahidol 
University, Nakhon Pathom, Thailand 

17 ก.ย. 62 
 

ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย Trends, Applications, Changes 
in Chemical Education for the 
4.0 Industrial Revolution 

THE 3rd International Seminar on Chemical 
Education (ISCE) 2019 at Abdul Kahar 
Muzakkir Conference Hall, Yogyakarta, 
Indonesia 
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การรับเชิญวิทยากร บรรยาย/จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
วันเดือนป วิทยากร หัวขอ รายละเอียดการประชุม 
24 ม.ค. 62 ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย การสรางนวัตกรรมส่ือเพื่อสงเสริม

สุขภาพนกัเรียน 
การประชุมสัมมนาวิชาการขับเคล่ือน
เด็กไทยรอบรูดานสุขภาพ สูศตวรรษที่ 
21ระดับภาคกลาง "การสรางมูลคา
นวัตกรรมสุขภาพเด็กวัยเรียนวัยรุน" 
เมื่อวันท่ี 24 มกราคม 2562 ณ โรงแรม
เอเชีย แอรพอรต กรุงเทพฯ 

28 ม.ีค. 62 
 

ผศ.ดร.ทัศนียา ร. นพรัตนแจมจํารัส 
ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 

Innovations for Teaching and 
Learning 

การประชุมวิชาการ การวิจยัเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน คร้ังที่ 5: 
Future of Learning with Artificial 
Intelligence: Opportunities or 
Threats? ระหวาง วันที่ 27-29 
มีนาคม 2562  ณ โรงแรม S31 
สุขุมวิท กรุงเทพฯ 

28 มี.ค. 62 
 

อ.ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย 
อ.ดร.วรารัตน วงศเกี่ย 

การอธบิายการวิเคราะหทางสถิติ
ดวยภาพ” (Visual Explanation 
of Statistical Analysis) 

29 มี.ค. 62 
 

รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย การพัฒนาการศึกษาจาก Human 
Intelligence สู Artificial 
Intelligence 

29 เม.ย. 62 
 

ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 
ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย 

การจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning เพื่อพัฒนาทักษะแหง
อนาคต 

การประชุมวิชาการ “นวัตกรรมสู
โรงเรียนคุณภาพ: หองเรียนเปนฐาน 
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ ป น ทุ น ”  จั ด โ ด ย 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) และ กองทุนเพื่อความเสมอ
ภาคทางการศึกษา (กสค.) เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2562 ณ อิมแพ็ค ฟอรัม เมือง
ทองธานี จ.นนทบุรี 

 นอกจากนี้ อาจารยของสถาบันฯ ยังไดรับเชิญจากหนวยงานการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และระดับอุดมศึกษา รวมท้ังองคกรในภาคเอกชน ใหเปนวิทยากรบรรยายหรืออบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ
ตาง ๆ 
 
 

หัวขอที่อาจารยของสถาบันฯ ไดรับเชิญเปนวิทยากร ปงบประมาณ 2562 
หมวดหมู หัวขอ 

การจัดการเรียนรู 
ระดับอุดมศึกษา 

⋅ การเขียนแผนการสอนมุงเนนผลลัพธการเรียนรู  

⋅ การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

⋅ การจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการคิดเชิงสรางสรรคและการพัฒนานวัตกรรม 

⋅ หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมิน 

⋅ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

⋅ การจัดการศึกษาแบบมุงผลสัมฤทธิ์ (Outcome Based Education) 

⋅ เทคโนโลยีสงเสริมการเรียนรู (Technology-Enhanced Learning) 

⋅ การจัดการเรียนรูตามธรรมชาติสมอง (Brain-Based Learning) 

⋅ การจัดการเรียนรูเพื่อสงเสริมทักษะคิดสรางสรรคใหเกิดนวัตกรรม 

⋅ การจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับ Learning Style  

⋅ ทฤษฎีการเรียนรู ผูเรียนรูอยางไร 

⋅ การพัฒนาทักษะเพื่อเปนผูอํานวยการเรียนรู (Facilitator) 
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หมวดหมู หัวขอ 

⋅ การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
การจัดการเรียนรู  
ระดับมัธยมศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบสะเต็มศึกษา  

⋅ การเสริมสรางทักษะการคิดอยางสรางสรรค ทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณและการแกปญหา ทักษะการส่ือสาร 

และทักษะการทํางานแบบรวมมือรวมใจของผูเรียน 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบโครงงานฐานวิจัยเพื่อพัฒนาทักษะคิด 

⋅ การจัดการเรียนรูเพื่อสรางการเปล่ียนแปลง 

⋅ เทคนิคการสราง Application ในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน 

⋅ การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

⋅ การสอน Python ใหนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทําโปรเจ็คอยางงายได 

⋅ การจัดการเรียนรูเชิงรุก (Active Learning) 

⋅ การยกระดับคุณภาพการเรียนรูดานการอาน การเขียน และการคิดวิเคราะหของนักเรียน  

⋅ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

⋅ การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
การจัดการเรียนรู  
ระดับประถมศึกษา 

⋅ การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning ในกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

⋅ การจัดการเรียนรูวิทยาการคํานวณ 
การบริหาร การ
ประกันคุณภาพ 

⋅ การจัดทําแผนยุทธศาสตร 

⋅ การทําวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนางานประกันคุณภาพ 

⋅ เกณฑ AUN-QA เพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

⋅ การปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

⋅ การยกระดับคุณภาพการศึกษาสูเกณฑ AUN-QA (Writing SAR Workshop) 

⋅ การประกันคุณภาพภายใน ตามแนวทางเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) 

⋅ การประกันคุณภาพการศึกษาเกณฑนานาชาติ (เกณฑ AUN-QA)  

⋅ กรอบการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

⋅ Team Building Engagement 
วิจัยและนวัตกรรม ⋅ การสรางนวัตกรรมทางสุขภาพ 

⋅ นวัตกรรมการพยาบาล 

⋅ การจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดนวัตกรรมและการจัดการความรู 

⋅ การวิจัยเชิงคุณภาพ 

⋅ การวิจัยในชั้นเรียน 

⋅ การเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

⋅ เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัย 

⋅ นวัตกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาการสอนสะเต็มศึกษา 

⋅ การวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อการจัดการเรียนรู 

⋅ การพัฒนานวัตกรรมโดยใชกระบวนการวิจัยและการจัดการความรู 

⋅ Innovative Organization: องคการแหงนวัตกรรม 
 

  



  67 

 

ใหบริการสําหรับการศึกษาดูงาน 
  

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ เปนแหลงศึกษาดูงาน แกคณาจารยและเจาหนาท่ีจากหนวยงาน
ภายนอก จํานวนรวม 192 คน จาก 5 หนวยงาน โดยสถาบันฯ ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูแกคณะผู
ศึกษาดูงาน รวมท้ังหมด 4 หัวขอ 

วันที่ ชื่อหนวยงานที่มาศึกษาดูงาน จํานวน )คน(  หัวขอที่มาศึกษาดูงาน 

15 มี.ค. 62 คณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร  
มหาวิทยาลัยพะเยา 

5 การปฏิบัติงานและการบริการ และแลกเปล่ียนประสบการณ ใน
การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome-based Education 

25 เม.ย. 62 สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

54 การดําเนินงานดานวจิัยและบริการวิชาการ การใชส่ือการเรียน
การสอน เวบ็ไซต KM 

13 มิ.ย. 62 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 

111 การใช Technology เพื่อสงเสริมการเรียนรู และพาชมหองเรียน 
Smart Classroom 

28 มิ.ย. 62 สํานักวิชาสาธารณสุขศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

22 การเรียนการสอน และการใชส่ือการเรียนการสอน 

14 ส.ค. 62 Hokkaido University of Education, 
Japan 

2 ความรวมมือดานการวิจัยระหวางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพบรรยากาศการศึกษาดูงานจากหนวยงานภายนอก 

 
 
 
 
  



68  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

การใหบริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือ 
  

ตามท่ีสถาบันฯ มีผลิตภัณฑเปนเครื่องมือวัดปริมาณไอโอดีนใน
เกลือดวยการอานคาสี หรือ I-Reader ซ่ึงเกิดจากการศึกษาวิจัยจนกลาย
มาเปนผลิตภัณฑ ท่ีสร างรายได ให กับสถาบันฯ อยางตอเนื่ อง  ซ่ึ ง
กลุมเปาหมายหลักของผลิตภัณฑ ไดแก เจาหนาท่ีสาธารณสุข และผูผลิต
เกลือเสริมไอโอดีน ท่ีจําเปนจะตองผลิตเกลือเสริมไอโอดีนท่ีไดมาตรฐาน 
เพ่ือใหผูบริโภคไดรับปริมาณไอโอดีนท่ีเพียงพอ ปองกันการเกิดโรคคอ
พอก โดยเฉพาะผู ท่ีไมสามารถเขาถึงแหลงอาหารท่ีมีไอโอดีนอยาง
เพียงพอได การควบคุมคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนใหไดมาตรฐานจึงเปน
สิ่งจําเปนยิ่ง ในการนี้สถาบันฯ จึงใหบริการสอบเทียบและปรับเทียบ 
(calibrate) เครื่อง I-Reader เพ่ือใหการวัดคาปริมาณไอโอดีนในเกลือมี
ความถูกตองแมนยํา 

 

 

การเผยแพร E-Media 
  

 สถาบั นฯ  มี ก า ร เ ผยแพร  E-Media จํ านวน  72  เ รื่ อ ง  ผ านทา ง เ ว็ บ ไซต ขอ งสถ าบั น ฯ 
(https://il.mahidol.ac.th/th/e-media/primary-secondary/) โดยผลงานเหลานี้เปนผลงานของนักศึกษา
และอาจารยของสถาบันฯ ครอบคลุมกลุมเปาหมายตั้งแตระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา 

E-Media ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลัย 12 เร่ือง 
ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง    

1 ฟสิกสสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 1    

2 ฟสิกสสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 2 

3 เคมีสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 1 

4 เคมีสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 2    

5 ชีววิทยาสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 1 

6 ชีววิทยาสําหรับโครงการเรียนลวงหนา 2 

7 สํารวจโลกฮอรโมน  

 

 

 

  

8 มหัศจรรยระบบประสาท 

9 ชีวโมเลกุล 

10 การตรวจรางกายในผูใหญ ตอนที่ 1 : หลักการตรวจรางกาย    

11 การตรวจรางกายในผูใหญ ตอนที่ 2 : การตรวจผิวหนัง ผม และเล็บ 

12 การตรวจรางกายในผูใหญ ตอนที่ 3 : การตรวจศีรษะและคอ 
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E-Media ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 18 เร่ือง 

ลําดับที ่ ชื่อเรื่อง 
   

1 การสังเคราะหดวยแสงแบบบูรณาการ 
   

2 ดีเอนเอ เจาชีวิต 

3  การหายใจระดับเซลล 

4 นิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอม 
   

5 ทองไปในโลกกลามเนื้อ 

6 ไฟฟาเคมีเชิงบูรณาการ 

7 ไฟฟาแมเหล็ก 
   

8 คอมพิวเตอรนารู 

9 อุปกรณวัดปริมาตร และเคร่ืองชั่ง 

10 ไขปริศนาพฤกษาพรรณ 
   

11 ไอโอดีนกับสติปญญา 

12 วิทยาศาสตรพื้นพิภพ 

13 อะไรอยูในอะตอม 
   

14 สีและแสง การวัดการดูดกลืน 

15 มหัศจรรยนาโนเทคโนโลยี 

16 ตรรกศาสตรเบื้องตน 
   

17 150 ป ชารลส ดารวิน วิวัฒนาการของสัตวและพืช 

18 พอลิเมอร 
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E-Media ระดับมัธยมศึกษาตอนตน 4 เร่ือง 

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง   

1 มารูจักคลื่นกันเถอะ 
  

2 เอนไซมนารู 

3  ปลากัดไทย 
  

4 กรดเบส 

E-Media ระดับประถมศึกษา 8 เร่ือง 

ลําดับท่ี ชื่อเร่ือง   

1 
วิทยาศาสตรนารู 1 สารและการเปลี่ยนแปลงสถานะ, ฝนตก
มาจากไหน 

  

2 วิทยาศาสตรนารู 2 ลมบก ลมทะเล 

3  วิทยาศาสตรนารู 3 เซลล 
  

4 วิทยาศาสตรนารู 4 พืชกับชีวิต 

5 วิทยาศาสตรนารู 5 ไฟฟาเบ้ืองตน และความปลอดภัย 
  

6 คณิตศาสตรนารู 1 จํานวนเต็ม 

7 คณิตศาสตรนารู 2 จํานวนเศษสวน 
  

8 คณิตศาสตรนารู 3 ตัวประกอบของจํานวนนับ 
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สถาบันฯ ไดจัดทําเว็บบอรด i-Learning Clinic (https://il.mahidol.ac.th/th/i-Learning-Clinic) 
ข้ึนเพ่ือเปนชองทางในการแบงปนความรู และถาม-ตอบปญหาทางดานวิชาการ โดยมีเนื้อหาแบงเปน 8 
หมวดหมู ไดแก บทความท่ัวไป บทความดานเคมี บทความดานฟสิกส บทความทางดานชีววิทยา บทความ
ดานคณิตศาสตร บทความดานคอมพิวเตอร บทความดานการจัดการเรียนการสอน บทความดานวิจัย และ
บทความดานภาษา โดยในปงบประมาณ 2562 มีจํานวนบทความทุกดานรวม 131 เรื่อง 

 

ประเภทบทความ ปงบประมาณ 
2561 2562 

ท่ัวไป 4  72 
ดานเคม ี 0  2 
ดานชีววิทยา 0  6 
ดานคณติศาสตร 1  1 
ดานคอมพิวเตอร 1  20 
ดานการเรียน 0  20 
ดานการวิจัย 1  6 
ดานภาษา 0  4 

รวมท้ังหมด 6  131 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i-Learning Clinic ท่ีเผยแพรผาน YouTube (https://youtu.be/AN3_UEjKIKs) 
 

  

i-Learning Clinic 
  

https://youtu.be/AN3_UEjKIKs
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Massive Open Online Courseware (MOOC) 
  

 

สถาบันฯ ไดพัฒนารายวิชาออนไลน
และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน 
ไดแก วิชาหลักการวัดและประเมินผล
การศึกษา (สําหรับอาจารยและนักวิจัย) 
การวัดและการประเมินผลเปนกระบวนการ
หนึ่ ง ในการจัดการศึกษา โดยเปนการ
ตรวจสอบเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลเก่ียวกับ
ผู เ รี ยนในรูปแบบของคะแนนหรือ คํา
บรรยายท่ีเก่ียวกับรายการสมรรถภาพ  
หรือคุณลักษณะของผูเรียนท่ีแสดงออกท้ังในระยะเวลากอน ระหวาง หรือหลังจากการเรียนเพ่ือให 
นักศึกษา ครูใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูดวยตนเองนอกเหนือจากเวลาการจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรียนปกติหรือใชในการเรียนรูควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอนระหวางเรียนได 

 

Small Private Online Course (SPOC) 
  

 สถาบันฯ ไดพัฒนาบทเรียนออนไลนและนําไปใชรวมกับการจัดการเรียนการสอนปกติ จํานวน 2 

รายวิชา ดังนี้  

1. วิชาการศึกษาท่ัวไปเพ่ือการพัฒนามนุษย (มมศท 101): ความหมาย ความสําคัญ และ

ความสัมพันธของวิชาศึกษาท่ัวไปกับวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ ความเชื่อมโยงสัมพันธระหวางพฤติกรรมกับคุณสมบัติ

ของจิตใจ ความสามารถในการคิดวิเคราะหสังเคราะหอยางมี วิจารณญาณ คุณสมบัติของบัณฑิตท่ีพึงประสงค 

การิเคราะหเหตุปจจัยและผลกระทบของเหตุการณ/สถานการณ/ปญหา และการสังเคราะหแนวทางแกไข 

ปองกันปญหา หรือปรับปรุงพัฒนาเหตุการณ/สถานการณ เพ่ือคุณประโยชนตอตนเอง ผูอ่ืน และสังคม การ

ประยุกตความรูเพ่ือเสนอแนวทางแกไขปญหากรณีศึกษา 
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2. วิชาการวัดและประเมินผล (Measurement and Evaluation): Roles of measurement 

and evaluation in education; approaches for measurement and evaluation during learning; 

approaches for measurement and evaluation at the end of learning; approaches for authentic 

measurement and evaluation in affective domain; instruments for measurement and 

evaluation in psychomotor domain; morals and ethics in measurement and evaluation 
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โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล  
  

 สถาบันฯ  ได จั ด โครงการ พัฒนา ศักยภาพอาจารย มหาวิ ทยาลั ยมหิ ดล  ด านการ เ รี ยน 
การสอน มี รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันฯ และคณาจารยของสถาบันฯ เปนวิทยากร ซ่ึง
มีท้ังการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอตาง ๆ ไดแก  

- Mahidol Core Value and Education Concept  
- Outcome Based Curriculum 
- Objective Learning Evaluation 
- How Student Learn and Introduction to Active Learning 
- Example of Active Learning Lesson 
- Stimulating Entrepreneurship Through Active Learning Activity 
- Modeling Instruction 
- Preparing Teaching Media  

 ในปงบประมาณ 2562 ไดจัดโครงการข้ึนจํานวน 2 รุน โดยรุนท่ี 1 ระหวางวันท่ี 1-5 กรกฎาคม 2562 
มีผู เขารวมจํานวน 34 คน และรุน ท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8-12 กรกฎาคม 2562 มีผู เขารวม จํานวน  
25 คน ซ่ึงกิจกรรมท้ังสองรุนนี้จัดท่ีโรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอรไซด จ.นนทบุรี 
 

  

  
ภาพบรรยากาศโครงการพัฒนาศกัยภาพอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ดานการเรียนการสอน 
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การจัดสัมมนาวิชาการ Scholarship of Teaching and Learning 
  

ในปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ เปนเจาภาพรวมในการจัดสัมมนาวิชาการ Scholarship of 
Teaching and Learning (SoTL): การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งท่ี 5 ภายใตหัวขอหลัก 
"Future of Learning with Artificial Intelligence: Opportunities or Threats" ซ่ึงมีภาคีเครือขาย
จากสถาบันการศึกษาและมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศ ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) สถาบันคลังสมองของชาติ สถาบันการเรียนรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สํานัก
นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การสัมมนาครั้งนี้จัดข้ึนระหวางวันท่ี 27 - 29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 
กิจกรรมมีท้ังการบรรยายแลกเปลี่ยนแนวคิดจากผูทรงคุณวุฒิ อาทิ การเสวนากรณีศึกษาจากการพัฒนาการ
จัดการเรียนรู โดย รศ.ดร.สุรินทร คําฝอย ศ.ดร.ธนารักษ ธีระม่ันคง และ ดร.ปรัชญา บุญขวัญ การบรรยาย
พิเศษ ในหัวขอเรื่องรูปแบบการจัดการศึกษาแหงโลกอนาคต โดย ศ.ดร.จรัส สุวรรณเวลา และการบรรยายเชิง
ปฏิบัติการ โดยมี รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ กลาวเปดงาน  

ในการนี้ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันฯ รวมกับ รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ 
ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ ดําเนินการประชุมในกิจกรรมของวันท่ี 27 มีนาคม 2562 ในชวง 
Lunch Meeting การประชุมระดับผูบริหารสถาบันการศึกษาท่ีมาเขารวมเพ่ือการปฏิรูปการศึกษา ประเด็น
การจัดตั้งเครือขาย SoTL รวมถึงความรวมมือพัฒนาการศึกษาไทย 

นอกจากนี้คณาจารยของสถาบันฯ ยังไดรับเชิญเปนวิทยากรใน 2 หองยอย ไดแก  
1) Show & Share หัวขอ Innovations for Teaching and Learning โดย ผศ.ดร.ทัศนียา รัตน

ฤาทัย นพรัตนแจมจํารัส และ ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส  
2) Workshop หัวขอ การอธิบายการวิ เคราะหทางสถิติดวยภาพ (Visual Explanation of 

Statistical Analysis) โดย ดร.ปรเมศวร เหลาสินชัย และ ดร.วรารัตน วงศเก่ีย  
 

  
ภาพบรรยากาศการจัดสัมมนาวิชาการ Scholarship of Teaching and Learning:  

การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งท่ี 5 
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รายไดจากการบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2562 
  

ปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ มีรายไดจากการบริการวิชาการ รวมเปนเงิน 2,404,475 บาท 

 

 หนวย: บาท 
 *รายไดยังไมไดหักคาใชจาย 

 
 
 
 
 
  

เปดโลกทัศน
1,108,535

(27%)

Short Course 
426,000
(10%)

สอบเทียบเคร่ืองมือ
78,000
(2%)

ผลิตภัณฑ 
2,326,475

(56%)

อ่ืนๆ 
210,000 (5%)
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4 
Excellence in Management for Sustainable 
Organization 

 

  

  

 
 สถาบันฯ เปนองคกรขนาดเล็ก มีบุคลากรรวม 39 คน แบงเปน 2 สายงาน ไดแก สายวิชาการและ
สายสนับสนุน ซ่ึงสายวิชาการประกอบดวยอาจารยประจําสถาบันฯ ท่ีสําเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาเอกใน
สาขาท่ีเก่ียวของกับวิทยาศาสตร คณิตศาสตร คอมพิวเตอร เทคโนโลยีศึกษา และศึกษาศาสตร   เพ่ือ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรฯ การทําวิจัย การใหบริการวิชาการ โดยสามารถนําความรูใหมจาก
การทําวิจัยของตนไปจัดบริการวิชาการท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาการศึกษา อีกท้ังยังสามารถนําความรูนั้นมา
สอนนักศึกษาในชั้นเรียนได ซ่ึงหมายถึงอาจารยของสถาบันฯ มีการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องผานการทําวิจัย
เพ่ือใหไดความรูใหมท่ีทันสมัย มาจัดการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังมีสาย
สนับสนุน ซ่ึงสวนใหญสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี-โท รับผิดชอบงานคลังและพัสดุ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ งานการศึกษาและวิจัย และงานบริหารท่ัวไป (ดานนโยบายและแผน ดานทรัพยากรบุคคล ดาน
พัฒนาคุณภาพ ดานธุรการและสารบรรณ) เพ่ือสนับสนุนสายวิชาการและบริการนักศึกษา 

 สถาบันฯ มีพันธกิจหลัก คือ สรางผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีประโยชนตอสาธารณชนและเปนท่ี
ยอมรับในระดับนานาชาติ ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณธรรมนําความรู สามารถสรางนวัตกรรมการศึกษาเพ่ือสรางสังคม
แหงการเรียนรู ดังนั้น สถาบันฯ จึงตองบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงจะตองมีความพรอมดาน
ทรัพยากรบุคคลท่ีเหมาะสมตอการดําเนินงานท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตองมีเสถียรภาพดานการเงินการ
คลังท่ีเพียงพอในการดําเนินงานและการพัฒนาอยางยั่งยืน มีระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนการขับเคลื่อนทุก
พันธกิจอยางมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ มีระบบคุณภาพท่ีทําใหม่ันใจวาจะนําสถาบันฯ สูความเปนเลิศ 
มีภาพลักษณท่ีมีความเดนชัด บุคลากรมีคานิยมและวัฒนธรรมเปนไปในทิศทางเดียวกันท้ังองคกร 
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การพัฒนาคุณภาพระดับสวนงาน 
  

 
 สถาบันฯ มีรักษาการแทนผูอํานวยการฯ มาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2562 
โดยในชวงเวลาดังกลาว สถาบันฯ ขับเคลื่อนพันธกิจดานตาง ๆ ในลักษณะประคับประคอง สําหรับการ
ดําเนินงานดานพัฒนาคุณภาพของสวนงานไดดําเนินการเฉพาะเพียงบางสวนเทานั้น ท้ังนี้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินงานภายหลังจากท่ีสถาบันฯ มีผูอํานวยการ คือ รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย เขามารับ
ตําแหนงเม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 สถาบันฯ มีการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานหลายดาน ดังนั้น ผลการ
ประเมินสวนงานตามเกณฑคุณภาพ EdPEx คะแนนดาน Process คอย ๆ ขยับสูงข้ึนตั้งแตป 2561 – 2562 
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การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
  

 

 สถาบันฯ สงเสริมใหบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนไดรับการพัฒนาศักยภาพ  ผานการฟง
บรรยาย ฝกอบรม เขารวมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู และเขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ โดยใน
ปงบประมาณ 2562 จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ คิดเปนรอยละ 100 ของบุคลากรท้ังหมด 
 

 

อาจารยของสถาบันฯ ทุกคนมีความสนใจใฝเรียนรู ขวนขวายพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ซ่ึงสวนงาน
ใหการสนับสนุนอยางเต็มท่ี โดยไดจัดสรรงบประมาณเปนทุนสําหรับการพัฒนาศักยภาพทางดานวิชาการท้ังใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ สถาบันฯ ไดสงอาจารยใหม (อ.ดร.สุทธิพร สัจจพันโรจน) ท่ีบรรจุในปงบประมาณ 
2562 เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย/นักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใหอาจารยใหม มีทัศนคติ 
ทักษะ ความรู และมีความพรอมในการดําเนินงาน  

 

การพัฒนาศักยภาพ 
ดานวิชาการและวิชาชีพ 

ป 2561* ป 2562** 
จํานวน (คน) รอยละ * จํานวน (คน) รอยละ * 

ในประเทศ 15  100 16 100 
ตางประเทศ 8 53 5 31 

หมายเหตุ: * บุคลากรสายวิชาการ (ไมนับรวมผูอํานวยการ) ทั้งหมด  15 คน 

 ** บุคลากรสายวิชาการ ปงบประมาณ 2562 (ไมนับรวมผูอํานวยการ) ทั้งหมด 15 คน 
 

 นอกจากการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวิชาชีพแลว บุคลากรสายวิชาการของสถาบันฯ จํานวน 
7 คน ยังไดรับการพัฒนาศักยภาพดานการประกันคุณภาพ ดังนี้ 

การเพ่ิมพูนความรูดานประกันคุณภาพ บุคลากรสายวิชาการท่ีเขารวม 
หลักสตูรอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งท่ี 12  ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 

ผศ.ดร.ภิรมย เชนประโคน 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Assessor Training” รุนท่ี 7 ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส 
หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ “EdPEx Criteria Training” ครั้งท่ี 13 ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม 

อ.ดร.สุทธิพร สัจจพันโรจน 
หลักสตูร”ผูตรวจประเมินตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษาระดบัหลักสตูร 
(MU AUN-QA Assessor Training)” รุนท่ี 7 

รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ 

หลักสตูรการอบรม “AUN-QA Training Course for Accomplishing 
Programme Assessment (Tier 2)” 

ผศ.ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค 

 

 

 

 

 

 

 ขอมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ 
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ปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพดานภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากรสาย

สนับสนุนของสถาบันฯ โดยมีบุคลากรสายวิชาการของสถาบันฯ 2 ทาน เปนวิทยากร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการดานภาษาอังกฤษ รุนท่ี 1  
ระหวางวันท่ี 5 – 26 มิถุนายน 2562  

มีผูเขารวมอบรมจํานวน 10 คน 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลาการดานภาษาอังกฤษ รุนท่ี 2 
 ระหวางวันท่ี 1 – 18 กรกฎาคม 2562 

มีผูเขารวมอบรมจํานวน 10 คน 
 

นอกจากนี้ บุคลากรสายสนับสนุนทุกคน (คิดเปนรอยละ 100) ของสถาบันฯ ยังไดรับการพัฒนา
ศักยภาพโดยการเขารวมอบรม สัมมนา ฟงบรรยาย และการจัดกิจกรรมภายนอกสวนงาน 

การเผยแพรผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
1) Kitrungloadjanaporn, P., Satthong, S., Saego, K., Nuttavut, N., Amornsamankul, S., 

Triampo, W. (April 2019). Modeling the effects of light sources on the growth of 

algae. Spriger Open Journal, 170, 1-6. 

2) มนัสวี ศรีนนท (2561). การวิเคราะหทฤษฎีการบริหารการศึกษาเชิงระบบกับหลักคําสอนดาน

การครองตน การครองคน การครองงาน ในพุทธศาสนา. วารสารพิมลธรรม, 5(2), 1-14. 

 
  

 ขอมูลการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน 
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สถาบันฯ มีนโยบายสรางและพัฒนาผูบริหารยุคใหม ตามกรอบแนวทาง Training Road Map ของ
มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือใหบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของสถาบันฯ มีทัศนคติ ทักษะ ความรู 
จริยธรรมและคุณธรรม และเตรียมความพรอมท่ีจะเปนผูบริหารท่ีมีศักยภาพและความสามารถในการบริหาร
จัดการ โดยบุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน เขารวมโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง 
(Executive Development Program, MU-EDP) โครงการพัฒนาหัวหนาภาควิชา (Head of Department 
Development Program, MU-HDP) และโครงการ พัฒนานักบริหารระดับตน  (Supervisory Level 
Program, MU-SUP) 

โครงการ 
ผูเขารวม 

ปงบประมาณ 2561 ปงบประมาณ 2562 
MU-EDP ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม ผศ.ดร.นํ้าคาง ศรีวัฒนาโรทัย 
MU-HDP ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ 
MU-SUP นางสาวณะรินทร โพธ์ิพูล นายธนายุทธ อังกิตานนท 

นางวิราวรรณ ฉายรัศมีกุล 

  

 การเตรียมความพรอมบุคลากรในการสืบทอดตําแหนงผูบริหาร 
 



82  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดกําหนด Corporate KPI ในดานท่ี 9 Human Resource Index โดยมี

เปาหมายคะแนนเฉลี่ย Happiness ในระดับ 7 ใน 10 คะแนน และมหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการสํารวจ

อยางเปนทางการปละ 1 ครั้งดวยเครื่องมือ Happinometer Online ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มีจํานวน

บุคลากรสถาบันฯ เขารวมตอบแบบสํารวจสูงถึงรอยละ 78.38 ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด สงผลใหสถาบันฯ 

ไดรับรางวัลท่ี 1 ระดับสวนงานขนาดเล็ก จากมหาวิทยาลัยมหิดล  

ผลการสํารวจในปงบประมาณ 2562 พบวา ระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยจําแนกตามรายมิติเพ่ิมสูงข้ึน

เปรียบเทียบจากปท่ีผานมาเกือบทุกดาน ยกเวนดานสุขภาพเงินดี โดยมีระดับคะแนนความสุขเฉลี่ยในภาพรวม

เทากับ 64.6 ซ่ึงสูงกวา 2 ปท่ีผานมา สะทอนใหเห็นวาบุคลากรของสถาบันฯ “มีความสุขเพ่ิมข้ึน”  

 

  

รอยละของบุคลากรท่ีตอบแบบสํารวจ 
Happinometer สูงสดุ ระดับสวนงานขนาดเล็ก 
ทําใหไดรับรางวัลท่ี 1 จากมหาวิทยาลัยมหิดล 

 

คะแนนความสุขเฉลีย่ของบุคลากรสถาบันฯ ประจําป 2562 เทียบกับ
คะแนนความสุขเฉลีย่ในภาพรวมมหาวิทยาลยัมหิดล 
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สวัสดิการสําหรับบคุลากร 
  

สถาบันฯ สงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานท่ีดีของบุคลากร ใหมีความสมดุลระหวางการทํางานและ
ชีวิต รวมถึงการมีสุขภาพท่ีดีเพ่ือเสริมสรางและสนับสนุนใหบุคลากรเกิดความผูกพันตอองคกร โดยจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพประจําปใหกับบุคลากรสถาบันฯ รวมท้ังจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชนโดยคํานึงถึงความ
ตองการของบุคลากรผานกองทุนสวัสดิการ โดยในปงบประมาณ 2562 มีบุคลากรจํานวน 11 ราย จาก
บุคลากรท้ังหมด 37 คน (คิดเปนรอยละ 29.73) เบิกจายเงินสวัสดิสงเคราะหจากกองทุนสวัสดิการ เปนจํานวน
เงินรวมท้ังสิ้น 59,632.10 บาท 

ปงบประมาณ จํานวนบุคลากรท่ีขอรับสิทธิ์เบิก
จายเงินสวัสดิการจากกองทุนฯ 

จํานวนเงิน  
(บาท) 

2561 12 (รอยละ 33.33)  75,719.00 
2562 11 (รอยละ 29.73) 59,632.10 

หมายเหตุ: * บุคลากรของสถาบันฯ ปงบประมาณ 2561 (ไมนับรวมผูอํานวยการ) ทั้งหมด 37 คน 

** บุคลากรของสถาบันฯ ปงบประมาณ 2561 (ไมนับรวมผูอํานวยการ) ทั้งหมด 38 คน 

 

สัดสวนการเบิกจายเงินสวัสดิสงเคราะหจากกองทุนสวัสดิการ ปงบประมาณ 2562 

 

 
 
  

เงินสวัสดิการชวยเหลือ
บุคลากรเจ็บปวย 8 ราย, 

33,337 บาท

เงินสวัสดิการชวยเหลือญาติ
สายตรงเจ็บปวย 4 ราย, 

23,795 บาท

เงินชวยเหลือ กรณีญาติ
สายตรงเสียชีวิต 1 ราย, 

2,000 บาท

คาพวงหรีด 1 ราย, 
500 บาท
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การขับเคลื่อนแผนการควบรวมกับศูนยจิตตปญญาศึกษา 
  

 สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู รวมกับ ศูนยจิตตปญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู “IL & ContEd : Share and Learn Together” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหบุคลากรของ

ท้ังสองสวนงานไดสรางความรูจักคุนเคย แลกเปลี่ยนประสบการณเก่ียวกับการทํางาน เพ่ือใหเกิดความราบรื่นใน

การควบรวมเปนหนวยงานเดียวกันตามนโยบายของผูบริหารมหาวิทยาลัย  

 การเสวนานี้จัดข้ึนในวันอังคารท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองประชุม 109 

ชั้น 1 อาคารปญญาพิพัฒน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รศ.ดร.นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 

ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู และ รศ.นายแพทยชัชวาลย ศิลปกิจ ผูอํานวยการศูนยจิตตปญญา

ศึกษา กลาวเปดงานและตอนรับ จากนั้นบุคลากรของท้ังสองสวนงานทํากิจกรรมเติมใจสานสัมพันธ IL & 

ContEd มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู ลอมวงพูดคุยหารือรวมกันในหัวขอ “ทิศทางการบริหารงาน และการ

ปรับโครงสรางองคกร” ตามดวยการสะทอนคิด รับฟงความคิดเห็น รวมท้ังการตอบขอซักถามโดยผูบริหาร ซ่ึง

ผลการจัดกิจกรรมออกมาในเชิงบวก โดยบุคลากรท้ังสองสวนงานเปดใจรับการควบรวมท่ีจะเกิดข้ึน และอยากท่ี

จะทําความรูจักกันมากข้ึนผานกิจกรรมท่ีจะจัดรวมกันตอไป 

 

  

  
ภาพบรรยากาศเสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู IL & ContEd : Share and Learn Together 
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ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหบริการระบบโครงสรางพ้ืนฐานดาน IT เพ่ือสนับสนุนการบริการจัดการ

ของสถาบันฯ ในทุกพันธกิจ เชน ระบบงานคอมพิวเตอร ระบบลาออนไลน ระบบปฏิทินออนไลนเพ่ือการ

บริหารจัดการ ระบบบริหารจัดการฐานขอมูลลูกคาบริการวิชาการ ระบบบริหารจัดการผลิตภัณฑของสถาบันฯ 

การผลิตสื่อการสอน นอกจากนี้ยังใหบริการเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของการใหคําปรึกษา การ

ใหบริการองคความรูทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรของสถาบันฯ มีการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการปฏิบัติงาน 

 
 

 การใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน 
 

 

 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหคําปรึกษา
และชวยเหลืออาจารยในการผลิตสื่อการสอน
ออนไลน รวมท้ังบันทึกวีดิทัศนการเรียนการสอน
เพ่ือใหนักศึกษาสามารถเขามาทบทวนหัวขอท่ี
เรียนไปแลวได  ในปงบประมาณ 2562 งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไดทําการบันทึกวีดิทัศนการ
บรรยายของวิทยากรในรายวิชา Seminar in 
Science and Technology Education แ ล ะ
โพสตใน Facebook กลุมปด เพ่ือใหนักศึกษาของ
สถาบันฯ ท่ีไมไดเขาฟงการบรรยายไดรับโอกาสใน
การเรียนรูในหัวขอดังกลาวรวมกันดวย 

 
 

ตัวอยางการประชาสัมพันธสื่อวดีิทัศนใน 
หัวขอ Public and Academic Speaking  
ใน Facebook กลุมปดของรายวิชาสัมมนา 
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 การบริหารจัดการหองเรียนและหองประชุม 
 

เนื่องจากสถาบันฯ มีพ้ืนท่ีจํากัด จําเปนตองบริหารจัดการการใชหองเรียนและหองประชุมใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในการนี้ งานเทคโนโลยีสารสนเทศมีบริการจองหองและจัดทําเปนปฏิทิน
การใชหองโพสตไวใน Intranet ของสถาบันฯ (https://il.mahidol.ac.th/intranet/) เพ่ือใหบุคลากรสามารถ
เขาไปตรวจสอบการใชหองได 

 
 

ตัวอยางหนาเว็บไซตแสดงปฏิทินการใชหอง 109 
  

https://il.mahidol.ac.th/intranet/
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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําปฏิทินกิจกรรมและการเรียนการสอนโพสตไวใน Intranet ของ
สถาบันฯ (https://il.mahidol.ac.th/intranet/) เพ่ือใหบุคลากรสามารถตรวจสอบกําหนดการจัดกิจกรรม
ตาง ๆ ของสถาบันฯ เพ่ือวางแผนการเขามามีสวนรวมในกิจกรรมนั้น รวมท้ังเปนขอมูลสําหรับการบริหาร
จัดการไมใหกิจกรรมเกิดการทับซอนกัน เนื่องจากสถาบันฯ มีจํานวนบุคลากรนอย การจัดทําปฏิทินกิจกรรม
แบบออนไลนมีสวนชวยใหบุคลากรสามารถบริหารกิจกรรมตาง ๆ ไดสะดวกมากข้ึน 
 

 
ตัวอยางหนาเว็บไซตแสดงปฏิทินกิจกรรมของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เดือนตลุาคม 2562 

 

ตัวอยางหนาเว็บไซตแสดง ILHR Calendar เดือนตุลาคม 2562 
  

 ปฏิทินกิจกรรมแบบออนไลน 
 

https://il.mahidol.ac.th/intranet/
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 ระบบลาออนไลนและแจงการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี 
 

 สถาบันฯ มุงจะพัฒนาเปน Digital Organization จึงไดใชระบบ IL Leave Management หรือระบบ
บริหารจัดการการลาแบบออนไลนข้ึน (http://research.il.mahidol.ac.th/leave/) เพ่ือลดปริมาณการใช
กระดาษและข้ันตอนตาง ๆ โดยบุคลากรท่ีประสงคจะลา สามารถเขาไปกรอกขอมูลและกด submit เพ่ือใหนัก
ทรัพยากรบุคคลดําเนินการตรวจสอบขอมูลกอนเสนอตอไปใหหัวหนางานพิจารณาอนุมัติการลา ซ่ึงสามารถ
พิมพเอกสารการลาออกมาเพ่ือลงนามไดอีกดวย ท้ังนี้ขอมูลท้ังหมดจะถูกบันทึกไวในระบบ โดยเจาของขอมูล 
และผูท่ีเก่ียวของสามารถเขาถึงประวัติการลาในปงบประมาณนั้น ๆ ของแตละบุคคลไดดวย นอกจากนี้ขอมูล
การลาและการปฏิบัติงานจะถูกดึงไปแสดงในปฏิทิน HR ใน Intranet ของสถาบันฯ ซ่ึงชวยอํานวยความ
สะดวกในการบริหารจัดการ เชน การนัดประชุม การกําหนดตัววิทยากรสําหรับใหบริการวิชาการ 
 

 
 

ตัวอยางหนาเว็บไซตแสดงระบบ IL Leave Management 
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 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดทําระบบบริหารจัดการ IL Short Course ข้ึน โดยหลังจากท่ีลูกคา

ลงทะเบียนในหลักสูตรระยะสั้นจากหนาเว็บไซตของสถาบันฯ ระบบดังกลาวจะบันทึกขอมูลเก่ียวกับผู

ลงทะเบียนเพ่ือใชในงานวิเคราะหรูปแบบตาง ๆ เชน ใชเปนแนวทางในการพิจารณาเปดหลักสูตรเดิมเพ่ิมเติม 

รวมท้ังการพิจารณาเปดหลักสูตรใหม การประชาสัมพันธหลักสูตรท่ีเจาะจงกับกลุมเปาหมายมากข้ึน 

 

 
ตัวอยางหนาระบบ IL Short Course 

 
  

 ระบบบริหารจัดการ IL Short Course 
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 ระบบ IT Service 
 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดพัฒนาระบบขอรับบริการซอมบํารุงอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขาย
เน็ตเวิรค บันทึกขอมูลสถิติการแจงซอมของอุปกรณ รวมถึงการสํารวจความพึงพอใจและความไมพึงพอใจของ
ผูรับบริการ โดยขอมูลท่ีบันทึกไวจะถูกใชในการบริหารจัดการ เชน การวางแผนจัดซ้ืออุปกรณ การวางแผน
ซอมบํารุง การพัฒนาปรับปรุงการบริการ 

  

ตัวอยางหนาระบบ IT Service ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
  



  91 

ดานหองสมุด 
  

 หองสมุดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ตั้งอยูบริเวณชั้น 3 อาคารปญญาพิพัฒน เปดใหบริการสําหรับ
นักศึกษาและบุคลากรสังกัดสถาบันฯ โดยมีบริการในลักษณะตาง ๆ ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีศึกษาคนควาท่ีสงบ จํากัดสิ่งรบกวนตาง ๆ 
2. หนังสือและวิทยานิพนธในรูปแบบสิ่งพิมพท่ีสนับสนุนการศึกษาวิจัยในสาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีศึกษา (จํานวนหนังสือ 2,116 เลม และจํานวนวิทยานิพนธ 97 เลม) 
3. การแนะนําเก่ียวกับการใชบริการหองสมุดตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. การใหคําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส วารสารอิเล็กทรอนิกส และสื่อ

อิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 
5. การสนับสนุนการใชหนังสือ วารสาร และสื่ออ่ืน ๆ ท่ีมีคุณภาพ และใชอยางเหมาะสม ไมละเมิด

ลิขสิทธิ์ ไมคัดลอกผลงาน และมีการอางอิงอยางถูกตอง 
 

  

  
บรรยากาศในหองสมุดสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
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ดานการจัดการพลังงาน และสิง่แวดลอม 
  

 สถาบันฯ สงเสริมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยกํากับดูแลการใชรถยนตของสถาบันฯ การ
ประหยัดไฟฟาโดยตั้งระบบปดอัตโนมัติไว 2 ชวงเวลา คือ เวลาพักกลางวันและเวลาเลิกงาน อีกท้ังลดการใช
กระดาษโดยการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส นําระบบ IL-Leave Online มาใชแทนการกรอกใบลา สงผลให
ปริมาณน้ํามันรถยนต ปริมาณกระดาษ และปริมาณไฟฟา ลดลงอยางตอเนื่อง 

น้ํามันเชื้อเพลิง

 

กระดาษ

 
ไฟฟา 

 

 นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังไดจัดโครงการ “รักษตนไม ฟนฟูส่ิงแวดลอม” โดยคณาจารย บุคลากร และ
นักศึกษาของสถาบันฯ ไดรวมกันปลูกตนไมสมุนไพรหลากหลายชนดิ และใหอาหารปลา ในวันท่ี 11 มกราคม 
2562 ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศ โครงการ “รักษตนไม ฟนฟูสิ่งแวดลอม” ณ สวนพุทธมณฑล จ.นครปฐม 
  

1,901 

1,164 

246 253 181 182.92 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

หนวย : ลิตร

358 387
336 307

208
271

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

หนวย : รีม

215,911 
187,606 

143,283 
134,381 127,941 131,866 

ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

หนวย : kWh
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ดานความปลอดภยัและอาชีวอนามัย 
  

 สถาบันฯ ตระหนักถึงภัยอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับตอชีวิตและทรัพยสิน และเห็นความสําคัญของ
การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร เพ่ือใหสามารถรับมือกับภัยพิบัติและเหตุการณฉุกเฉินท่ีอาจจะเกิดข้ึนได
ตลอดเวลา สถาบันฯ จึงไดจัดกิจกรรมใหความรูและฝกปฏิบัติใหกับบุคลากรในเรื่องตาง ๆ ไดแก การปองกัน
และระงับอัคคีภัย การดูแลสุขภาพตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเกิดเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยัง
ตระหนักถึงการสรางสภาพแวดลอมใหมีความปลอดภัยในสถานท่ีทํางาน จึงไดจัดกิจกรรม 5 ส รวมท้ัง
ยกระดับหองปฏิบัติการใหไดมาตรฐานความปลอดภัย โดยในปงบประมาณ 2562 มีกิจกรรม/โครงการดาน
ความปลอดภัยรวม 4 กิจกรรม ดังนี้ 

1) โครงการอบรมการปองกันและระงับอัคคีภัย จัดเม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือให
บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ มีความพรอมในการรับมือกับอัคคีภัย โดยมีผูเชี่ยวชาญดานการผจญเพลิง
และการกูภัยมาถายทอดความรูการปองกันและระงับอัคคีภัย การปฐมพยาบาล และการเคลื่อนยายผูปวยท่ี
ไดรับบาดเจ็บเบื้องตน การอพยพหนีไฟข้ันตน และฝกปฏิบัติในการใชอุปกรณและสารเคมีดับเพลิง รวมท้ัง
ฝกซอมอพยพหนีไฟ โดยมีงานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยมหิดล 
มารวมฝกซอมดวย 

 

  
 

 

2) โครงการใหความรูในการดูแลสุขภาพตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเกิดเหตุเจ็บปวย
ฉุกเฉิน จัดเม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2561 โดยมีวิทยากรมาใหความรูและฝกปฏิบัติชวยเหลือผูอ่ืนเม่ือเกิดเหตุ
เจ็บปวยฉุกเฉิน รวมถึงการดูและสุขภาพและรับมือกับโรคภัยตาง ๆ ในปจจุบันท่ีอาจเกิดข้ึนกับตนเองและ
ครอบครัว 
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3) กิจกรรม 5 ส จัดเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 ใหบุคลากรรวมกันจัดโตะทํางานเพ่ือความเปน
ระเบียบเรียบรอย สะอาดตา และมีความปลอดภัยตอผูปฏิบัติงาน 

  

 

4) การยกระดับหองปฏิบัติการวิทยาศาสตรใหไดมาตรฐานดานความปลอดภัย โดยสถาบันฯ 
ไดเขารับการตรวจประเมินหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL จากศูนยบริหารความปลอดภัยชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทํางาน (COCHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันท่ี 3 เมษายน 2562 ซ่ึงสถาบันฯ ได
นําผลการประเมินมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขเพ่ือยกระดับหองปฏิบัติการใหไดการรับรองมาตรฐาน
ตอไป 
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ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

 

  
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ผูบริหารและบุคลากร รวมพิธีทําบุญ 
ตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศลและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวันคลายวันสวรรคต 
ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่  21 ธันวาคม 2561 ผูบริหารและบุคลากร รวมทําบุญ 
ตักบาตร เนื่องในวารดิถีขึ้นปใหม 2562 ณ สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
วันที่ 1 มีนาคม 2562 ผูบริหารและบุคลากร รวมพิธีวางพานพุม
ถวายราชสักการะ และพิธีบําเพ็ญกุศลถวายเปนพระราชกุศลแด
สมเ ด็จพระบรมราชชนก เนื่ อ งในวันครบรอบ  50 ป  วัน
พระราชทานนาม 131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่  5 เมษายน 2562 สถาบันฯ จัดโครงการเสวนา หัวขอ 
“อนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานตแบบไทยให
ยั่งยืนดวยนวัตกรรมการเรียนรู” ประกอบดวยกิจกรรมรดน้ําดําหัว 
การแตงกายชุดไทย รับประทานขนมไทย รวมทั้งการแลกเปล่ียน
เรียนรูเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต 

 

 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ผูบริหารและบุคลากรรวมพิธีทําบุญ
ตักบาตรและพิธีถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 สถาบันฯ จัดงาน “วันครบรอบ 17 ป 
วันคลายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเ รียนรู” โดยมี 
รศ.นพ.ธันย สุภัทรพันธุ รักษาการแทนรองอธิการบดี รวมเปน
เกียรติและรวมเปนประธานในพิธีสงฆ โดยมีนายแพทยสุรพร  
ลอยหา รักษาการแทนรองอธิการบดีฝายโครงการจัดต้ังวิทยาเขต
อํานาจเจริญ เขารวมพิธีดวย 
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วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ผูบริหารและบุคลากรรวมพิธีทําบุญ 
ตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 67 พรรษา สํานักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 สถาบันฯ เปนเจาภาพ“ทําบุญเดือน
เกิด” ณ ลานประติมากรรม อาคารศูนยการเรียนรู ศาลายา มี การ
ตักบาตร ถวายปจจัย และฟงบรรยายธรรม โดยมี รศ.ดร.นพ.ชัย
เลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันฯ เปนประธานในพิธี และ
กลาวคําอวยพรแกผูที่เกิดในเดือนนี้ 

  
วันที่ 9 สิงหาคม 2562 อ.ดร.สุทธิพร สัจพันโรจน เปนผูแทน
สถาบันฯ กลาวถวายรายงาน สมเด็จพระเจาสมเด็จพระเจาลูกเธอ 
เจาฟาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ท่ีเสด็จฯ มาทรงเปนองค
ประธานเปดงาน “มหิดล – วันแม” ประจําป 2562 ในหัวขอ      
“จุดเปล่ียน” การประเมินคุณภาพภายนอกรอบส่ี สมศ.”  
ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่ 24 กันยายน 2562 ผูบริหารและบุคลากร รวมวางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ณ ลานพระ
ราชนุสาวรียฯ อาคารศูนยการเรียนรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ดานการกีฬาและการสรางสุของคกร 
  

 สถาบันฯ ใหความสําคัญกับคุณคาของบุคลากรซ่ึงจะสงผลตอคุณภาพงาน และใหความสําคัญกับการ
เสริมสรางวัฒนธรรมองคกร ดวยการจัดกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมใหบุคลากรมีสุขภาพดี สรางสัมพันธภาพท่ี
ดีระหวางบุคลากร เพ่ือใหสามารถทํางานรวมกันอยางมีความสุข ซ่ึงในปงบประมาณ 2562 มี 3 โครงการ ดังนี ้

1) โครงการกระชับสัมพันธ  IL กาวสู
ศักราชใหม พ.ศ. 2562 จัดเม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2561 
โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมทํา
กิจกรรมกระชับสัมพันธ เชน การเลนเกมตอบปญหา
เก่ียวกับสถาบันฯ การจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ และ
การรับประทานอาหารรวมกัน 

 

2) โครงการสานพลังสร า ง สุขภาวะ 
สถาบันฯ จัดโครงการสานพลังสรางสุขภาวะ โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมใหบุคลากรเห็นความสําคัญของ
การปองกันโรคภัยไขเจ็บ สนใจการสรางสุขภาวะใหเกิดมี
ข้ึนในตนเอง ไดจัดกิจกรรมในตลอดปงบประมาณ ท้ังหมด 
9 ครั้ง 

 
 

3) โครงการเขารวมการแขงขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2562 โดย
ผูบริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ไดเขารวมเดินขบวนพาเหรดในพิธีเปดการแขงขันกีฬาบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 8 มีนาคม 2562 และรวมบริจาคลูกฟุตบอล เพ่ือเปนอุปกรณ
กีฬาสําหรับโรงเรียนท่ีขาดแคลนตอไป  
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ปงบประมาณ 2562 สถาบันฯ ไดสงบุคลากรเขารวมแขงขันกีฬา 8 ประเภท ไดแก โบวลิ่ง แบดมินตัน 
ปาเปา กอลฟ กิจกรรมจูงกันรันกรีฑา ขวางจักร พุงแหลน และเทนนิส และสามารถควารางวัลจากการแขงขันรวม 
6 รางวัล (จากกีฬา 4 ประเภท) 

เหรียญทอง 3 รางวัล จากกีฬากอลฟและพุงแหลน 

         

 

 
เหรียญเงิน 2 รางวัล จากกีฬาพุงแหลนและขวางจักร 

   
 

 
เหรียญทองแดง 1 รางวัล จากกีฬาเทนนิสคูผสม 

 
 

 
 

  



100  | Institute for Innovative Learning Annual Report 2019 

ความภาคภูมิใจของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
  

 

 

 
รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
ไดรับรางวัลศิริราชเชิดชูเกียรติ ประจําป 2561 กลุมผูไดรับตําแหนง
สําคัญ (ระดับคณบดี) โดยเขารับรางวัลจาก ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์   
วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 ณ หองประชุมราชปนัดดาสิรินธร ชั้น 1 
อาคารศรีสวรินทรา 
 

  

 

 

ผศ.ดร . ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตนแจมจํ ารัส  และ ผศ.ดร .สุชัย  
นพรัตนแจมจํารัส ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณ จากผลงานประดิษฐ
คิดคน เรื่อง “แบบจําลองสําหรับการฝกปฏิบัติการใสทอระบายในชองอก” 
จากสภาวิจัยแหงชาติ โดยเขารับเกียรติบัตรจากพลอากาศเอก ประจิน  
จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในงาน 
“วันนักประดิษฐ” ประจําป 2562 เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2562 ณ ศูนย
นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ 

  
 

 

 

 

ผศ.ดร.น้ําคาง ศรีวัฒนาโรทัย ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดน
ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ตําแหนงลักษณะงานดานวิชาการ อายุ
งานไมเกิน 10 ป โดยเขารับเกียรติบัตร จาก ศ.นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี ในงาน “ครบรอบ 50 ป วันพระราชทานนาม 
131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล” เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 
Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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น.ส.จิราพร ธารแผว ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดนของสถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู ตําแหนงประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงานท่ัวไป 
อายุงานเกิน 10 ป โดยเขารับเกียรติบัตร จาก ศ. นพ.บรรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดี ในงาน “ครบรอบ 50 ป วันพระราชทานนาม 
131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล” เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 ณ หองประชุม 
Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

  
 

 

 

 

น.ส.อัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง ไดรับรางวัลพนักงานมหาวิทยาลัยดีเดนของ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ตําแหนงประเภทวิชาชีพ หรือบริหารงาน
ท่ัวไป อายุงานไมเกิน 10 ป โดยเขารับเกียรติบัตร จาก ศ.นพ.บรรจง 
มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี ในงาน “ครบรอบ 50 ป วัน
พระราชทานนาม 131 ป มหาวิทยาลัยมหิดล” เม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2562 
ณ หองประชุม Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

 

 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดรับโลเกียรติคุณจาก องคการ
พิพิธภัณฑ วิทยาศาสตรแหงชาติ  (อพวช.) ท่ีใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของ อพวช. ในการสรางความ
ตระหนักดานวิทยาศาสตรใหแกเยาวชนและประชาชนอยาง
ตอเนื่อง โดย รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู เขารับโลดังกลาว ในวันท่ี 8 
พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมยูเรกา อาคารสํานักงาน 
อพวช. ต.คลองหา .คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
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 กาวตอไปของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู  

 

ในปท่ีผานมา สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ไดพัฒนาระบบการทํางานดานตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพและ

มีประสิทธิผลมากข้ึน ทางดานการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ สถาบันฯ ไดพัฒนาหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพทางดานการเรียนการสอน และฝกอบรมใหแกอาจารยใหมของมหาวิทยาลัยมหิดลไป 2 ครั้งซ่ึงไดรับ

การตอบรับจากคณาจารยและประสบผลสําเร็จจากการฝกอบรมเปนอยางดี กาวตอไป ทางสถาบันฯ จะพัฒนา

หลักสูตรพัฒนาและฟนฟูศักยภาพทางดานการเรียนการสอน และฝกอบรมใหแกอาจารยเกาท่ีมีอายุงานเกิน 3 

ป ของมหาวิทยาลัยฯ ทางดานการเรียนการสอน สถาบันฯ จะพัฒนารายวิชาศึกษาท่ัวไป ท้ังภาคภาษาอังกฤษ

และภาษาไทย เรื่องการเรียนรูอยางชาญฉลาด และเรื่องศิลปและศาสตรแหงการเรียนรูในยุคพลิกผัน เพ่ือ

รองรับการศึกษา 4.0 สําหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงคาดวานาจะเปนวิชาเลือกท่ีนักศึกษาจะให

ความสนใจเพราะสามารถนําไปใชไดจริง และรองรับทักษะของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะอยางยิ่ง

ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันฯ มุงม่ันท่ีจะพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใหอยูในระดับมาตรฐานระดับชาติและระดับ

นานาชาติ โดยการดําเนินการจัดเตรียมรายงานประเมินตนเองเพ่ือรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรตามเกณฑ AUN–QA ระดับมหาวิทยาลัยฯ ในราวเดือนมีนาคม 2563 และคาดวานาจะรองรับการ

เยี่ยมประเมิน AUN–QA  ในระดับอาเซียนในป 2564 ตอไป สําหรับการทําวิจัย สถาบันฯ มีความมุงม่ันท่ีจะ

ทํางานวิจัยแบบบูรณาการการวิจัย เขากับการศึกษา และการบริการวิชาการ ใหมีความสัมพันธกัน เพ่ือสงเสริม

การสรางผลงานวิจัยท่ีสามารถกอใหเกิดนวัตกรรมท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา และกอใหเกิดรายไดและความ

ม่ันคงทางการเงิน การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น (IL Short Course) ใหม ๆ เชน หลักสูตร “NeuroLeadership 

(ภาวะผูนําเชิงประสาทวิทยาศาสตร)” นอกจากนี้ สถาบันฯ กับศูนยจิตตปญญาศึกษา กําลังศึกษาความเปนไป

ไดและดําเนินการในการควบรวมสวนงานเขาดวยกัน ทําใหเกิดมิติใหมในการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา การ

วิจัย และการบริการวิชาการในมิติใหม ๆ รวมกันในอนาคต 

 

 รองศาสตราจารย ดร. นายแพทยชัยเลิศ พิชิตพรชัย 
 ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
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รายนามคณะทํางานจัดทํารายงานประจําป 
  

 
1. รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย ผูอํานวยการ ท่ีปรึกษา 

2. ผศ.ดร.ปยะฉัตร จิตตธรรม รองผูอํานวยการฝายบริหาร ประธาน 

3. ผศ.ดร.วัชร ี เกษพิชัยณรงค รองผูอํานวยการฝายวิจัยและนวัตกรรม รองประธาน 

4. ผศ.ดร.สุชัย นพรัตนแจมจํารัส รองผูอํานวยการฝายการศึกษาและเครือขาย รองประธาน 

5. รศ.ดร.ขจรศักดิ ์ บัวระพันธ ประธานหลักสตูรฯ คณะทํางาน 

6. ผศ.ดร.ภริมย เชนประโคน เลขานุการหลักสูตรฯ คณะทํางาน 
7. ดร.มนัสวี ศรีนนท  คณะทํางาน 
8. นายจตุรงค พยอมแยม  คณะทํางาน 
9. น.ส.จิราพร ธารแผว  คณะทํางาน 
10. น.ส.จิราภรณ การะเกต ุ  คณะทํางาน 
11. น.ส.จันทรตัน หิรัญกิจรังษี  คณะทํางาน 
12. น.ส.ณะรินทร โพธ์ิพูล  คณะทํางาน 
13. นายธนายุทธ อังกิตานนท  คณะทํางาน 
14. น.ส.วรนาฏ  คงตระกูล  คณะทํางาน 
15. นางวิราวรรณ ฉายรัศมีกุล  คณะทํางาน 
16. น.ส.อนงค  ตังสุหน  คณะทํางาน 
17. น.ส.อรวรรณ ดวงสีใส  คณะทํางาน 
18. น.ส.อัจฉราพรรณ โพธ์ิทอง  คณะทํางาน 
19. น.ส.อนงคนาฏ  พัฒนศักดิ์ศิร ิ  คณะทํางานและเลขานุการ 

20. นายอนุวัตร บรรณารักษสกุล  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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