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ค ำน ำ 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามแผนการ

บริหารงานท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คร้ังท่ี 1 (รอบ 1 ปี 6 เดือนแรก ในช่วงการบริหารงาน

ต้ังแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2563 ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2565) ซึ่งในการบริหารงานในช่วงเวลาดังกล่าว         

ได้ด าเนินงานเพ่ิอขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณค่า และกลยุทธ์ ตามแผนกลยุทธ์ (Strategic Plan) 2 ส่วนหลัก 

ได้แก่  1 )  Toward AACSB Strategy (กลยุทธ์การมุ่ง สู่  AACSB Accreditation) และ 2) Beyond 

AACSB Strategy (กลยุทธ์สนับสนุนพันธกิจของคณะ) รวมท้ังการด าเนินการเพ่ือสนับสนุนแผนกลยุทธ์ของ

คณะฯ และการตอบสนอง CMU OKRs ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจท่ีได้ลงนามกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 รายงานฉบับน้ีประกอบด้วยเน้ือหา 7 ส่วน ได้แก่ 1) สรุปแนวคิดในการบริหารส่วนงานสู่เป้าหมาย 

(Concept Paper) 2) ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานท่ีน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี     

6 เดือนแรก) 3) ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการ

บริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 4) ผลการด าเนินงานตามท่ีอธิการบดีมอบหมาย 5) ผลการด าเนินงานตาม

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินผลการบริหารงานของผู้ด ารงต าแหน่งคณบดีคณะบริหารธุรกิจท่ีได้ให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในรอบ 1 ปี 6 เดือนท่ีผ่านมา 6) ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบจากการบริหารงาน       

ท่ีผ่านมา และ 7) ส่ิงท่ีส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการ

ด าเนินงานของส่วนงาน 

 ผลการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์การบริหารงานของคณะบริหารธุรกิจ เป็นผลจากความร่วมมือของ

คณะผู้บริหารในระดับต่าง ๆ คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งศิษย์เก่า ผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียท่ีส าคัญ และหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน ชุมชนท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการท างานร่วมกันและ       

การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสน้ี 

 

 

                 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ 

        คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
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CMUBS  
Chiang Mai University Business School 

 

ขอ้มูลคณะบรหิารธรุกจิ 
 

ประวัตกิารก่อตัง้  ได้รับอนมุตัิจัดตัง้เปน็คณะบริหารธุรกิจ 19 ธนัวาคม 2535 

ภาควิชา 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาการบัญชี ภาควิชาการการเงนิ ภาควิชาการจัดการและ

การเปน็ผู้ประกอบการ และภาควิชาการตลาด 

ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยน์วัตกรรมการจัดการ (Management Innovation Center: MIC) 

ส านกังานคณะฯ 6 งาน ไดแ้ก่ งานบริหารทัว่ไป งานการเงนิการคลังและพัสดุ งานพัฒนาและ

ขับเคล่ือนยทุธศาสตร์ งานบริการการศึกษา งานพัฒนาคุณภาพนกัศกึษาและ

ศิษย์เก่าสมัพันธ์ และงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ ์

การรับรองมาตรฐานการศกึษาระดับนานาชาติ AACSB (since 2021)  (ได้รับการรับรองเป็นแห่งที่ 7 ของประเทศ  

ปัจจุบันประเทศไทยมีสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี  

ที่ได้รับการรับรองจาก AACSB 8 แห่ง) 

การเปน็สมาชิกองค์กรระดับนานาชาติ 

AAPBS (since 2016) 

AACSB (since 2014) 

PRME (since 2013) (ปัจจุบันมี 4 สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทยเป็นสมาชิกภาคี) 

จ านวนอาจารย์ประจ า  56 คน   ปริญญาเอก 40 คน (71%) l ปริญญาโท 16 คน (29%) 

        รศ. 10 คน (18%) l ผศ. 24 คน (43%) l อ. 22 คน (39%) 

 พนง.เงินแผน่ดิน 50 คน (89%)  l พนง.เงินรายได้ 6 คน  (11%) 

  และอาจารย์ผู้ช่วย 2 คน, อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 5 คน  
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ 59 คน  พนง.เงนิแผน่ดิน 29 คน (49%) l พนง.เงนิรายได้ 30 คน (51%) 

จ านวนนกัศึกษา   2,736 คน  ป.ตรี 2,127 คน (77.7%) l ป.โท 601 คน (22%) l ป.เอก 8 คน (0.3%) 

(ณ ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา 2564) 

จ านวนหลักสตูรระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต Bachelor of Accountancy (B. Acc.)   

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต Bachelor of Business Administration (B.B.A.)   

 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (สามภาษา) Bachelor of Business 

Administration (Service Business Management) (B.B.A. (Service Business Management))  

จ านวนหลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา 

 หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accounting (M. Acc.) (งดรบันักศึกษาตั้งแตป่ีการศึกษา 2562) 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

o หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Master of Business Administration (M.B.A.)  

o หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส าหรับผู้บริหาร Master of Business Administration for 

Executive (Ex-M.B.A.) 

 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด Master of Business Administration in 

Marketing (M.B.A. Marketing)  

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน Master of Science in Finance (M.S. Finance)  

 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Doctor of Philosophy in Business 

Administration (Ph.D. Business Administration) 
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CMUBS  
Vision Mission Values and Strategy 

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

The Business School of Pride (คณะบริหารธุรกิจแห่งความภาคภูมิใจ) 

 

พันธกิจ (Mission) 

We commit to produce ethical and socially conscious students and close-to-practice 

knowledge as well as to provide managerial excellence for business and community 

เรามุ่งม่ันท่ีจะผลิตบัณฑิตผู้เปี่ ยมด้วยคุณธรรมและจิตส านึกต่อสังคม และสร้างองค์ความรู้ท่ีน าไปปฏิบัติได้ 

ตลอดจนเปน็ผู้ช้ีแนวทางสู่ความเป็นเลศิทางการบริหารธรุกิจต่อธุรกิจและสังคม 

 

คุณค่ำ (Values) 

V1: Graduates with ethics and social conscience  

    บัณฑิตผู้เปี่ ยมไปด้วยคณุธรรมและจิตส านึกต่อสังคม 

V2: Close-to-practice knowledge  

     องค์ความรู้ท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

V3: Managerial excellence  

     การชี้แนวทางสู่ความเป็นเลศิทางการบริหารธุรกิจต่อธุรกิจและสังคม 
 

 

การบรรลุวสิัยทัศน์ พันธกิจและการสร้างคุณค่า คณะบริหารธุรกิจ จะมีขอบเขตในการด าเนินงาน ดงันี ้

1. การเป็นผูร้ว่มสรา้งความรูก้บัศาสตรแ์ละศลิปอ์ืน่ (Co-creators of Knowledge) 

ในการสร้างและส่งเสริมระบบนิเวศของการสร้างธุรกิจใหมแ่ละการประกอบธุรกิจการพัฒนาองค์ความรู้

ทางการบริหารธุรกิจ และการแสวงหาค าตอบต่อปัญหาของธุรกิจและสังคม 

2. การเป็นผูเ้รง่รดัใหเ้กดินวตักรรม (Catalysts for Innovation) 

ด้วยการร่วมมอืกบัผู้ประกอบการและองค์กรตา่ง ๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน ในการสะท้อนความต้องการ

ของผู้ใช้สู่ผู้พัฒนานวตักรรม ตลอดจนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนเป็นแบบอยา่งทีด่ีของการสร้าง

นวตักรรมการบริหารธุรกิจ 

3. การเป็นอาศรมของการเรยีนรูต้ลอดชพี (Hubs of Lifelong Learning) 

การเปน็โรงเรียนหรือห้องปฏบิัตกิารเพ่ือการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาพ้ืนฐานทางปญัญาของผู้เรียน       

การพัฒนาคุณภาพการอบรมและสัง่สอนของคณาจารยแ์ละความเปน็เลิศในการวิจยัและบริการวิชาการ 

4. การเป็นผูเ้อือ้อ านวยตอ่ความรุง่เรอืงอนัยัง่ยนื (Enablers of Sustainable Prosperity)          

การมสี่วนร่วมในการแก้ไขปญัหาและเอื้ออ านวยการพัฒนาแกธุ่รกิจและสงัคมเพ่ือสร้างความเขม้แขง็

และการพัฒนาอย่างยัง่ยืนใหก้ับธุรกิจและสงัคม 
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ค่ำนิยม (Shared Values and Culture) 

A = Academic Excellence must thrive from morality  

     ความเป็นเลิศทางวิชาการต้องงอกงามจากคุณธรรม 

C = Competence Co-creation is the only way to continuous improvement  

     การร่วมสร้างสมรรถนะภายในคือวิถีเดียวแห่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

C = Constructive Collaboration completes our duties  

     การสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์จะท าให้เราท าหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ 

B = Balanced Sufficiency is the key to capital of life  

     ความพอเพียงที่สมดุลคือทุนที่ส าคัญของชีวิต 

A = Altruistic Practice is the root of our operations  

     ด าเนินการเพ่ือผู้อื่นเหนือตนเองคือรากฐานแห่งการปฏิบัติหน้าที่ 

 

ยุทธศำสตร์ (Strategy) 

คณะบริหารธุรกิจก าหนดยุทธศาสตร์ตามพันธกิจหลัก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา ด้านการวิจัย และด้านการบริการวิชาการ และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการ

เชิงบูรณาการ 5 ด้าน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ ได้แก่ ด้านเงินทุน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

ด้านระบบสารสนเทศ ด้านการด าเนินงานและการบูรณาการการท างาน และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม            

ซ่ึงสอดคล้องกับ Sustainable Development Goals หรือ SDGs ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ    

มาตรฐานการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับสากล (International Accreditation) ของ Association to 

Advance Collegiate School of Business หรือ AACSB ประเทศสหรัฐอเมริกา 
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CMUBS  
Engagement, Innovation, and Impact (EII) 

 

คณะบริหารธุรกิจ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB ได้แก่ การมีส่วนร่วม 

(Engagement) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และสามารถท าให้เกิดผลกระทบเชิงบวก (Impact) โดยตั้งแต่

ปี 2562 ได้มีการก าหนดค านิยาม EII และในปี 2564 มีการปรับปรุงค านิยามเพ่ือให้สอดคล้องกับการปรับพันธกิจ 

(Mission statement) คุณค่า (Values) และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการด าเนินงานที่ส าคัญตามพันธกิจ

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งเกิดผลกระทบเชิงบวกตอ่นกัศกึษา 

วงการวิชาการ สังคม ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 

◼ Engagement 

addresses the importance of active engagement (academic and professional) in the 

process and activities among key participants. 

◼ Innovation 

is described as finding creative ways to establish value for academia, students, 

organizations, and community. It could incorporate the importance of integrated thinking and 

integrated activities in support of innovation. 

◼ Impact 

 ICs Impact is the contribution and beneficial consequences of the scholarly and 

creative activities that makes to affect academic community.        

คุณค่า (ประโยชน์) ตอ่วงการวชิาการทีเ่กิดจากผลงานทางวิชาการของคณะฯ ทกุประเภท 

 

 Teaching Impact is the contribution of teaching practices for academic performance 

and career success of graduates.       

คุณค่า (ประโยชน์) ตอ่นกัศกึษาซ่ึงเกดิจากกระบวนการเรียนการสอนในทกุหลักสตูร 

 

 Societal Impact is the effect of activities that drive positive changes on the social 

fabric of the community as well as well-being of the individuals and the effect of 

appropriate business and management practices that yields tangible and intangible 

benefits to public and private agencies.  

คุณค่า (ประโยชน์) ตอ่สงัคม ชมุชน และหนว่ยงานทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กิดจากการด าเนินงานของคณะฯ 
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  Strategic Initiatives/Activities of Engagement, Innovation, and Impacts (EII) 

 
Initiative/Activities 

CORE ACTIVITIES ENGAGEMENT 

Teaching Research 
Academic 
Service 

Internal 
Operation Student Faculty Staff Alumni Business Community 

ICs Quality  x   x x    x 

Citation Index  x   x x    x 

Research Project  x    x    x 

Assurance of Learning & Learning Dashboard x    x x     

Action Learning x  x  x x  x x  

Seminar Project x  x  x x   x x 

The IS (Independent Study) of Graduate student for solving problem 
in their organization/workplace 

x 
   

x x 
  

x 
 

Meditation for Business Leaders (703330) x    x x     

Meditation Instructure Course, Willpower Institution   x  x x x x  x 

Career Development x    x x  x x  

Long-term Social Work Project x    x x    x 

Academic Service Project   x  x x x  x x 

Business Training   x   x x  x  

IT System/Improvement Project    x  x x    
 

 
Initiative/Activities 

INNOVATION IMPACT 
CMBS 
Values 

CMBS 
Strategy Teaching Research 

Academic 
Service 

Internal 
Operation 

Im1 
ICs 

Im2 
Teaching 

Im3 
Societal 

ICs Quality  x   x   2 S1.2.1, S1.7.1 

Citation Index  x   x   2, 3 S1.2.1 

Research Project  x   x  x 2 S1.2.1 

Assurance of Learning & Learning Dashboard x   x  x  2, 3 S1.5.1 

Action Learning x  x   x x 2, 4 S1.3.1 

Seminar Project x  x   x x 2, 3 S1.3.1, S1.4.1 

The IS (Independent Study) of Graduate student for solving problem 
in their organization/workplace 

x 
    

x x 2, 3 S1.3.1, S1.4.1 

Meditation for Business Leaders (703330) x     x  1, 3 S2.1.1 

Meditation Instructure Course, Willpower Institution   x    x 1, 3 S2.1.1 

Career Development x     x  2, 3 S1.6.1, S1.6.1 

Long-term Social Work Project x      x 1, 3 S2.1.1, S2.1.2 

Academic Service Project   x    x 2, 3 S1.4.1 

Business Training   x    x 2, 3 S1.1.1 

IT System/Improvement Project    x   x 2, 3 S1.7.3, S2.3.2 

Notes: 

• Type of Impact: Im1 = ICs Impact is the contribution and beneficial consequences of the scholarly and creative activities that makes to affect academic community; Im2 = Teaching Impact is the 

contribution of teaching practices for academic performance and career success of graduates; Im3 = Societal Impact is the effect of activities that drive positive changes on the social fabric of 

the community as well as well-being of the individuals and the effect of appropriate business and management practices that yields tangible and intangible benefits to public and private 

agencies. 

• CMUBS Values: V1: Graduates with ethics and social conscience; V2: Close-to-practice knowledge; V3: Managerial excellence 
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 รำยงำนผลกำรปฏิบตัิงำนของคณบดีคณะบรหิำรธุรกจิ 
(รอบ 1 ปี 6 เดือนแรก ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2565) 

สว่นที ่1: สรปุแนวคดิในการบรหิารสว่นงานสูเ่ป้าหมาย (Concept Paper) 
 

การรายงานผลการบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (ในรอบ 1 ปี 6 เดือนแรก ในช่วงการ

บริหารงานตัง้แต่วนัที่ 1 ธนัวาคม 2563 ถึงวนัที่ 31 พฤษภาคม 2565) ต่อสภามหาวทิยาลัย  

ในการบริหารงาน กระผมได้ตั้งปณิธานในการบริหารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยอาศัย

หลักการของภาวะผู้น าการเปล่ียนแปลง ยึดมั่นในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) 

และความมุ่งมั่นในการบริหารงานและก ากับดูแลการท างาน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากับ 

เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหาร สร้างความเสมอภาค เท่าเทียม ปรองดองและส่งเสริมขวัญก าลังใจ     

อันจะน าไปสู่การท างานอย่างทุ่มเทและเสียสละของบุคลากรภายในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่         

โดยยึดถือและมุ่งเน้นประโยชน์ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นส าคัญ 

กลยทุธใ์นการบรหิาร และผลการด าเนนิงาน 

 จากยุทธศาสตร์ในการด าเนินการของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซ่ึงแบ่งเป็นยทุธศาสตร์ตาม

พันธกจิหลักทั้ง 3 ด้าน อันประกอบไปด้วย ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ด้านการ

วิจัยและด้านการบริการวิชาการและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ อีก 5 ด้าน   

เพ่ือสนับสนนุยุทธศาสตร์ตามพันธกจิ อันประกอบไปด้วย ด้านเงินทุน ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ด้านระบบ

สารสนเทศ ด้านการด าเนินงานและการบูรณาการการท างานและด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม สามารถสรุปได้

ดังต่อไปนี้ 

ยทุธศาสตรต์ามพันธกจิ 

1. ดา้นการจดัการเรยีน การสอน และการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา 

กลยทุธด์า้นการจดัการเรยีนการสอน 

• ใช้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB เพ่ือยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนของคณะฯ 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินประสิทธิผลการสอน (Teaching Effectiveness) ผ่านระบบ 

Assurance of Learning (AOL) ซ่ึงสามารถรายงานประสิทธิผลการสอนได้ทั้งในระดับวิชา และ

ระดับหลักสูตร ข้อมูลดังกล่าวสามารถน าไปใช้พัฒนาทั้งในระดับวิชาและระดับหลักสูตร เพ่ือท าให้

ประสิทธิผลการสอนดีขึ้น อีกทั้งระบบ AOL ยังเช่ือมโยงกับรายงานผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ

นักศึกษารายบุคคล (Student Learning Dashboard) เพ่ือประเมิน และติดตามความก้าวหน้า

ของผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามเป้าหมายของหลักสูตรของนักศึกษารายบุคคล (Student 

Progress Tracking System) 

• ส ร้ างนวัตกรรมด้ านการ เ รียนการสอน โดย เน้นการส ร้ างความ เป็นผู้ ปร ะกอบการ 

(Entrepreneurship) และก่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ (Learning Experience) ผ่าน

การเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกระบวนวิชาของแต่ละ

หลักสูตร โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับความหลากหลายขององค์ความรู้และผู้เรียน รวมถึง

การบูรณาการและเช่ือมโยงองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์ ซ่ึงตอบสนองการเรียนรู้ในรูปแบบ 
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Outcome-Based Learning อีกทั้งทุกหลักสูตรมีการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/

หรือการบริการวิชาการกับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

• ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดหลักสูตรใหม่ (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 21) 

• พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในทุกระดับ โดยจัดให้มีโปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

แก่นักศึกษาที่สนใจ อีกทั้งการหางบประมาณเพ่ิมเติมในการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติจาก

สถาบันการศึกษาดา้นบริหารธุรกจิและการบญัชีทีไ่ด้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก AACSB 

มาสอนเพ่ิมเติมในรายวิชาต่างๆ 

• ให้โอกาสแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาสและนักศึกษาพิการ ในการรับเข้ามาศึกษาในคณะ โดยในปี

การศึกษา 2565 ประกาศรับนักศึกษาจากโครงการทายาทคนแรก จ านวน 10 คน นักศึกษาพิการ 

จ านวน 2 คน และนักศึกษาชาวไทยภูเขา จ านวน 2 คน 

กลยทุธด์า้นการพัฒนาคณุภาพนกัศกึษา 

• ส่งเสริมความพร้อมในการท างานใหก้ับนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะ Soft skill โดยในปีการศกึษา 

2564 มีกิจกรรมพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 71.12 และส าหรับนักศึกษา

ระดับปริญญาโทร้อยละ 100 ของจ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาทั้งหมด และนักศึกษาที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในระดับมากเป็นต้นไปร้อยละ 71.25 (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 16) 

• นักศึกษามีส่วนร่วมในการน าเสนอกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา รูปแบบการจัดกิจกรรม เพ่ือน ามา

ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ และสถานการณ์ 

• จัดหาทุนการศึกษา และทุนช่วยเหลือนักศึกษาจากแหล่งทุนภายนอก (ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 

891,000 บาท) ร่วมกับงบประมาณภายในที่มีการจัดสรรจากเงินรายได้ (ในปีการศึกษา 2564 

จ านวน 2,332,930 บาท และทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยหักค่าบ ารุงการศึกษาจากรายได้ของคณะ 

696,000 บาท) 

• มีระบบการติดตาม ดูแล ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาที่ด้อยโอกาส นักศึกษาพิการและนักศึกษาที่

มีภาวะความผิดปกตดิา้นจิตใจระหว่างทีเ่รียนอยูใ่นมหาวทิยาลัย รับผิดชอบโดยงานพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

 

2. ดา้นการวจิยั 

• ใช้คุณสมบัติ Faculty Qualification (ปรับปรุงใหม่ปีพ.ศ. 2564-65) ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา AACSB เพ่ือยกระดับคุณภาพของการวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ต่างๆ (Intellectual Contributions) ของคณาจารย์ 

• มีกระบวนการส่งเสริม สนับสนุนการท าวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ อาทิ

เช่น การให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยทั้งในรูปแบบการขอทุนก่อน และในรูปแบบที่น าผลงานตีพิมพ์ใน

วารสารทางวิชาการที่เป็นไปตามเกณฑ์ AACSB มาขอทุนภายหลัง การให้เงินรางวัลพิเศษในการ

ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ ทุนสนับสนุนการเข้าร่วม Conference and Workshop เพ่ือพัฒนา

ผลงานตีพิมพ์ ทุนสนับสนุนการจ้าง Mentor เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการท าวิจัยและตีพิมพ์ทั้ง 

Mentor แบบประจ าและแบบโครงการ การสร้างเครือข่ายเพ่ือท าการวิจัยทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จัดหาฐานข้อมูล 

Software ระบบประมวลผล ที่มีความจ าเป็นต่อการท าการวิจัย ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินด้าน

การวิจัยเพ่ือส่งเสริมความก้าวหน้าในการผลิตผลงานวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการใน

รูปแบบต่างๆ (ข้อมูลเพ่ิมเติมหนา้ 30) 
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• จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างองค์ความรู้ในการท างานวิจัยและสร้าง

ผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ โดยการจัด Research Talk อย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลเพ่ิมเติม

หน้า 31) 

• สร้างเครือข่ายในการท าวิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบตา่งๆ ร่วมกับภาคการศกึษา 

ภาครัฐและเอกชน เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเชิงวิชาการในการท าวิจัย และการสร้างผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบต่างๆ (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 30-31, 34-36) 

• เป็นเจ้าภาพในการจัดงานประชุมทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ โดยในปี 2564 ได้แก่ 

The 13th Business Management Research Conference, The 10th International 

Business Management Research Conference และปี  2565 ได้แก่  SEC Capital Market 

Regional Seminar 2022, Global Technology and Business Management Conference 

(GTBMC) 2022 

 

3. ดา้นการบรกิารวชิาการ 

• ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา AACSB ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Engagement)  การสร้างนวัตกรรม (Innovation) 

และสามารถท าให้เกิดผลกระทบ (Impact) (3 Impacts : Intellectual Contributions Impact, 

Teaching Impact, and Societal Impact) โดยมีทั้งการบริการวชิาการ ที่เช่ือมโยงกบัการเรียน

การสอนในรูปแบบ Action Learning ซ่ึงท าให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของคณาจารย์ นักศึกษาและ

ผู้รับบริการ (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 38) และการแสวงหาโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการเพ่ือให้

สามารถสร้างและน าเสนอการบริการทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ ที่ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับประโยชน์จากการรับบริการวิชาการจากคณะฯและสามารถ

น าไปใช้ได้อย่างแท้จริง 

• สร้างเครือข่าย เพ่ือท าการบริการวิชาการแบบบูรณาการร่วมกับคณะ หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ 

ภายนอกคณะฯ เพ่ือให้ครอบคลุมต่อความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น 

• ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) จัดตั้ง CMUBS Academy เพ่ือด าเนินการ

ในการสร้างและเผยแพร่หลักสูตรการอบรมระยะสั้นในรูปแบบ None Degree Program ที่

ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ และการบริการวิชาการ โดยในปีงบประมาณ 2564 

และ 2565 ได้ท าโครงการร่วมกับการไฟฟา้ฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย ส านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ

ดิจิทัล (DEPA) ส านักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ศูนย์ความเป็นเลิศด้าน

ชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) ส านักงาน ป.ป.ช หัวเฉียวแพทย์แผนจีน ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะวิตรศิลป์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

• หางบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติม จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้การ

สนับสนุนทุนในการให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน องค์กรภาครัฐและ

เอกชน โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ 8,916,671.13 บาท ปีงบประมาณ 2565   

(ถึงเดือนพฤษภาคม) ได้รับงบประมาณ 36,059,110.77 บาท  

• เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สัมมนาในระดับนานาชาติ โดยในปี 2564 ได้แก่ AAPBS Virtual 

Annual Meeting 2021, แล ะปี  2565 ได้ แก่  International Symposium for Asian MOT 

Education (ISAME) 2022 
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ยทุธศาสตรด์า้นการพัฒนาและการบรหิารจดัการเชงิบรูณาการ 

1. ดา้นเงนิทนุ 

• ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและการท างาน เพ่ือสร้างความน่าสนใจ

และดึงดูดนักศึกษา 

o หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ได้ปรับปรุงและเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการสอดแทรก

เนื้อหาในรายวชิาเพ่ิมเตมิเพ่ือใหเ้กิดการบูรณาการองค์ความรู้ข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้น อีกทัง้

ในหลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้มีวิชาโท (Minor) เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่หลากหลาย

เพ่ือตอบโจทย์การท างานในอนาคต และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ซ่ึงจะเร่ิม

ด าเนินการในปีการศึกษา 2566 

o หลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นความทันสมัย เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น เพ่ือให้เกิด

ทักษะที่หลากหลาย ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ ประกอบกับองค์ความรู้ที่

สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2565 อีกทั้งอยู่ระหว่างการด าเนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโททุกหลักสูตร และการเปิดหลักสูตรใหม่ (หลักสูตรนวัตกรรม

ทางธุรกิจส าหรับผู้บริหาร) เพ่ือให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง โดยจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2567 

• ด าเนินการเชิงรุกในการประชาสัมพันธ์คณะฯ และการรับนักศึกษาเข้า (Recruitment) 

• ด าเนินการเชิงรุกในการบริการวิชาการโดยศูนย์นวัตกรรมการจัดการ (MIC) 

• จัดสรรงบประมาณส าหรับการด าเนนิงานและกจิกรรมตา่งๆ ที่สอดคล้องกับพันธกจิและคุณค่าของ

คณะฯ โดยการบริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด มีการใช้

งบประมาณถูกตอ้งตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด และมีระบบการก ากับดูแล ติดตาม

และตรวจสอบการใช้งบประมาณตามแผนงานอย่างโปร่งใส (คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะต้นแบบใน

การด าเนินการ CMU Smart Office ในเร่ืองงบประมาณ และการเงิน และมีประเด็นค าถามจาก

ส านักงานการตรวจสอบภายในน้อยมาก) อีกทั้งการประหยัดงบประมาณ ลดต้นทุนในการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ โดยอาศัยหลักการ Lean Organization 

• บริหารกองทุนพัฒนาคณะบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ วันที่ 30 เม.ย. 65 กองทุน  

มีสินทรัพย์ 105,211,829.62 บาท ซ่ึงเป็นเงินต้นของกองทุน 91,878,980.75 บาท และดอกผล

กองทุนสะสม 13,332,848.87 บาท 

 

2. ดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์
 

การพัฒนาบคุลากร 

• ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา AACSB (ที่มีการเปล่ียนแปลง) 

ให้กับบุคลากรที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยจัด Private Seminar          

ซ่ึงด า เนินการโดย AACSB ในหัวข้อ AACSB Standard 2020, AOL I and AOL II และ       

ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม Conference และ Seminar ในหัวข้อต่างๆอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูล

เพ่ิมเติมหน้า 47) 

• แต่งตั้งผู้บริหารในระดับรองคณบดีและผู้ช่วยคณบดี ซ่ึงรับผิดชอบการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(HRM) และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) เพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินการ 

• มีระบบ Faculty Qualifications Status Tracking เพ่ือติดตาม Status อาจารย์ตามเกณฑ์ 

AACSB รายบุคคล รวมถึงระบบการติดตามการขอต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นของอาจารย์ 

• จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP ตามสรรถนะต าแหน่งของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส าหรับบุคลากร

สายสนับสนุน รวมถึงสร้างความเข้าใจในการจัดท าค่างานของบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือเข้าสู่

ต าแหน่งช านาญการที่สูงขึ้น 
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• พัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ให้แก่คณาจารย์ และบุคลากรสาย

สนับสนุน โดยมีการจัดอบรมภายในอย่างต่อเนื่อง (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 40-41) 

• ส่งเสริมการพัฒนาการท างานอย่างตอ่เนื่อง (Continuous Improvement) โดยการจัดกิจกรรม

การพัฒนาการท างานของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจัดกิจกรรม Kaizen และกิจกรรมกลุ่ม 

QCC อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 41-44) 

การสนบัสนนุดา้นทรพัยากรมนษุย์ 

• คณะฯ ได้รับการจัดสรรต าแหน่งอาจารย์ประจ า (เงินแผ่นดิน) ในปีงบประมาณ 2564 และ 2565 

จ านวน 7 อัตรา (ด าเนินการบรรจุแล้วทั้งหมด) และได้รับการจัดสรรต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประจ า (เงิน

แผ่นดิน) ในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 2 อัตรา (ด าเนินการบรรจุแล้วทั้งหมด) และมีการจ้าง

เจ้าหน้าที่ (เงินรายได้) เพ่ิมเติม 2 อัตรา เพ่ือรองรับพันธกิจต่างๆ 

• จัดเตรียมและจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนการศึกษาส าหรับอาจารย์ที่มีความจ าเป็นในการไป

ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (กฎ ระเบียบในการสนับสนุนทุนการศึกษาของคณะฯ ปรับเปล่ียนตามการ

ให้ทุนการศึกษาของ ก.พ. และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) รวมทั้งการให้ทุนการศึกษาต่อแก่บุคลากร

สายสนับสนุน เพ่ือยกระดับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 

• สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองทั้งของคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ในการ 

Upskill and Reskill เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะที่จ าเป็นในการท างาน 

• มีระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในหน่วยงานต่างๆของคณะฯ เพ่ือ

จัดเก็บและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่ในการด าเนินงานด้านต่างๆ รวมทั้งระบบการสอนงาน 

(Coaching) และการเป็นพ่ีเล้ียง (Mentoring) เพ่ือเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคลากรที่มี

ประสบการณ์และองค์ความรู้ 

• ปรับปรุงการกู้ยืมเงินจากกองทุนเพ่ือสวัสดิการบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

บุคลากรที่มีความจ าเปน็สามารถกูย้มืไดไ้มเ่กิน 50,000 บาทต่อคน (จากเดิม 30,000 บาทต่อคน) 

และลดดอกเบี้ยจาก 4% เหลือ 2.5% และทยอยหักจากเงินเดือนที่ได้รับในแต่ละเดือน (ไม่เกิน 20 

เดือน) 

• พัฒนาคณาจารย์ประจ าให้มีคุณสมบัติ (Faculty Qualification) ตามมาตรฐาน AACSB 

• ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานของอาจารย์ให้มีความโปร่งใส ชัดเจน ครบถ้วน โดยอาศัย

การมีส่วนร่วมของอาจารย์ทั้งคณะ (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 32) 

• ส่งเสริมการท างานอย่างมีความสุขเพ่ือให้คณะฯเป็นองค์กรแห่งความสุข ทั้งทางด้านสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต สุขภาพทางการเงิน โดยการจัดโครงการ Happy Workplace ซ่ึงด าเนินการอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2565 (ข้อมูลเพ่ิมเติมหน้า 42) 

 

3. ดา้นระบบสารสนเทศ 

• พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน (CMUBS MIS) ให้สามารถ

บูรณาการเช่ือมโยงการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆภายในคณะฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา การวิจัย การบริการ

วิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การบริหารภายใน งบประมาณ

และการเงิน การคลังและพัสดุ รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการตดัสินใจ ส าหรับผู้บริหาร 

(คณะบริหารธุรกิจเป็นคณะต้นแบบในการด าเนินการ CMU Smart Office ในเร่ืองงบประมาณ 

และการเงิน และการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 

• พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานต่างๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ข้อมูล

เหล่านั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อาทิเช่น งบประมาณ งานวิจัย การสร้างผลงาน

ทางวิชาการ การบริการวิชาการ และข้อมูลบุคลากร เป็นต้น 
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• เผยแพร่ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือเป็นต้นแบบแกห่นว่ยงาน องค์กร

อื่นๆ ภายนอกคณะฯ อาทิ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ ส านัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ข้อมูล

เพ่ิมเติมหน้า 45) 

• พัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคณะฯ ให้สามารถรองรับการเรียน การสอนในรูปแบบ

ผสมผสาน (Hybrid) โดยทุกพ้ืนที่ของคณะที่ใช้ในการเรียนการสอนจะพร้อมงานได้ในปีการศึกษา 

2565 

• จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานระบบ

เครือข่ายอินเทอร์เน็ตตามมาตรการ PDPA 

 

4. ดา้นการด าเนนิงานและการบรูณาการการท างาน 

• บริหารงานโดยยึดมั่นในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management) และความ

มุ่งมั่นในการบริหารงานและก ากับดูแลการท างาน ด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีธรรมาภิบาลเป็น

เคร่ืองก ากับ เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหาร สร้างความเสมอภาค เท่าเทียม ปรองดอง 

และส่งเสริมขวัญก าลังใจ อาศัยการสื่อสารท าความเข้าใจในทุกระดับถึงเป้าหมาย กลยุทธ์ และการ

ด าเนินการตามพันธกิจ รับฟงัความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เกิดการ

ยอมรับ และสร้างบรรยากาศในการท างานร่วมกนัอยา่งมีประสิทธิภาพ อันจะน าสู่การบรรลุวสิยัทศัน์

และเป้าหมายของคณะ 

• ขับเคล่ือนคณะฯ เพ่ือเตรียมความพร้อมในเข้ารับการรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ในรอบ

การประเมินคร้ังถัดไป (Reaccreditation) (คาดการณ์ในการตรวจประเมินในปี 2568) 

• มุ่งเน้นการพัฒนาการท างานอย่างต่อเนื่องและมีการด าเนินการอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือให้เกิด

ประสิทธิผลอย่างแท้จริง 

• ด าเนินการท าการวิเคราะห์และคาดการณ์การเปล่ียนแปลงในอนาคต (Foresight) รวมถึงการรับ

ฟงัเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Stakeholder: VOS) เพ่ือรับฟงัความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของคณะ เพ่ือก าหนดเป้าหมาย และทิศทางในพัฒนาการ

ด าเนินงานด้านต่างๆ ของคณะ อีกทั้งจะมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 ต่อไป 

• จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Plan) ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งการด าเนินการตามมาตรฐาน AACSB Standard 1 (Strategic Planning) 

• ด าเนินการตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส CMU-ITA (Integrity Transparency 

Assessment) โดยคณะได้รับการประเมินและได้รับรางวัลโล่เกียรติยศส่วนงานที่ได้คะแนนในระดับ A 

(85.07 คะแนน) ในงานประกาศรางวัล CMU-ITA Award 2022 (ส่วนงานในมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

ได้รับการประเมินในระดับ A จ านวน 10 ส่วนงาน และไม่มีส่วนงานใดได้รับการประเมินในระดับ AA) 

• ปรับโครงสร้างระบบงาน ก าหนดภาระ หน้าที่ และความรับผิดชอบให้ชัดเจน เหมาะสม เป็นธรรมกับ

ทุกต าแหน่ง เอื้อต่อการเติบโต และการสื่อสารภายในคณะ อีกทั้งมีความยืดหยุ่นต่อการตอบสนอง

ต่อการเปล่ียนแปลงต่างๆ อาศัยมีการประสานงานระหว่างหน่วยงาน โดยสร้างการท างานเป็นทีม

ร่วมกันแบบข้ามสายงาน (Cross-functional Team) 

• ประสานงานและท างานร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงการท างานร่วมกันกับระดับคณะ 

รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและคณะให้มีการด าเนินงานที่คล้องตัวและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 

• ตั้งหน่วยสื่อสารองค์กร เพ่ือรับผิดชอบการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกคณะ ท าการ 

Rebranding และสร้างการรับรู้ถึง Brand CMUBS ให้เข้มแข็ง 
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5. ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 

• ปรับปรุงอุปกรณ์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้สามารถตอบสนองต่อ

การเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) โดยทุกห้องเรียนของคณะจะพร้อมงานได้ในปี

การศึกษา 2565 

• ด าเนินการสร้างอาคารห้องสมุด เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ท างานร่วมกัน (Co-working Space) เพ่ิมเติม

ให้กับนักศึกษา โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2565 

• เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในบริเวณคณะ โดยจัดท าสวนแนวตั้ง (Vertical Garden) ภายในอาคาร BBA 2 

ซ่ึงเป็นอาคาร 6 ช้ัน ทั้ง 6 ช้ัน (ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว) 

• ด าเนินอย่างต่อเนื่องในการการปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เหมาะสม 

พอเพียง และปลอดภัยกับการเรียน การสอนและการท างานของบุคลากรและนักศึกษา อาทิ  

▪ ด าเนินการปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัย โดยการปรับปรุงระบบกล้อง CCTV ให้มี

ประสิทธิภาพและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

▪ สร้างระบบการตรวจสอบและซ่อมบ ารุงอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่างๆ ที่ใช้งานอยู่ภายใน

คณะ ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องและหากมีอุปกรณ์หรือเคร่ืองมือช ารุด 

สามารถด าเนินการซ่อมแซมได้อย่างรวดเร็ว 

▪ ด าเนินการซ่อมแซมอาคาร และสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
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สว่นที ่2: ผลการด าเนนิงานตามแผนการบรหิารงานทีน่ าเสนอตอ่สภามหาวทิยาลยั (รอบ 1 ปี 6 เดอืนแรก) 
 

ผลการด าเนนิตามตวับง่ชีแ้ผนกลยทุธค์ณะบรหิารธรุกจิ ปี 2564 – 2565 (ณ ไตรมาสที ่2/2565) 

ล าดับ 

ที่ 

KPI 

Code 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วย

นับ 
2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

(1) Toward AACSB Strategy 

1 KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program บาท 80 ล้าน 82,292,986.23 103% ปีงบประมาณ 64 80 ล้าน 58,857,240 73.57% ปีงบประมาณ 65 

2 KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program บาท 15 ล้าน 8,916,671.13  59% ปีงบประมาณ 64 15 ล้าน 36,059,110.77 240.40% ปีงบประมาณ 65 

3 KPI1.1.2 อัตราส่วนค่าใช้จา่ยที่ไม่เก่ียวข้องกับการบรรลุพันธ

กิจของคณะฯ ต่อรายได ้

ร้อยละ 0 0 100% ปีงบประมาณ 64 0 0 100% ปีงบประมาณ 65 

4 KPI1.1.3 ค่าไฟฟา้เฉลี่ยต่อเดือน (ไม่เกินค่าเปา้หมาย) บาท 200,000 137,731.86 100% ปีงบประมาณ 64 200,000 77,632.72 100% ปีงบประมาณ 65 

5 KPI1.2.1 จ านวนผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์

มาตรฐาน AACSB และสอดคล้องตามการสร้าง

คุณค่าแห่งพันธกิจของคณะ       

ผลงาน 20 33 165% ปีการศึกษา 63 25 53 212% ปีการศึกษา 64 

6 KPI1.3.1 

 

อัตราส่วนของวิชาในแตล่ะหลักสูตรที่มีการน าวิธีการ

ต่าง ๆ ทีช่่วยเพ่ิม Student-Faculty Interactions 

มาใช้ในการเรียนการสอนมากกว่าการสอนด้วยการ

บรรยาย  

ร้อยละ 50 68.42 137% ปีการศึกษา 63 50 66.15 132.30% ปีการศึกษา 64 

7 KPI1.4.1 อัตราส่วนของหลักสูตรทีม่ีการเชื่อมโยงระหว่างการ

เรียนการสอนและ/หรอืการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจ

และ/หรอืสังคม โดยสรา้งการมีส่วนร่วมของนักศึกษา  

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

8 KPI1.5.1 มีการน า Learning Dashboard ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา ในหลักสูตรทุกระดบั 

ร้อยละ 50 7.35 15% ปีการศึกษา 63 70 1.37 1.96% ปีการศึกษา 64 

9 KPI1.6.1-1 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษา  

ป.ตรี ต่อจ านวนกิจกรรมพัฒนาทัง้หมด   

ร้อยละ 50 68.18 136% ปีการศึกษา 63 50 71.12 142.24% ปีการศึกษา 64 

10 KPI1.6.1-2 ร้อยละของกิจกรรมพัฒนาอาชีพส าหรับนักศึกษา  

ป.โท ต่อจ านวนกิจกรรมพัฒนาทัง้หมด   

ร้อยละ 50 100 200% ปีการศึกษา 63 50 50 100% ปีการศึกษา 64 

11 KPI1.6.2 ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึง

พอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเป็นต้นไป 

ร้อยละ 50 61.39 123% ปีการศึกษา 63 60 71.25 118.75% ปีการศึกษา 64 

12 KPI1.7.1-1 

 

อัตราส่วนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติตามตาม

มาตรฐาน AACSB   

ร้อยละ 100 97.83 98% ปีการศึกษา 63 100 64 64% ปีการศึกษา 64 

13 KPI1.7.1-2 อัตราส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาโท เป็น SP  ร้อยละ 100 87.50 88% ปีการศึกษา 63 100 23.08 23.08% ปีการศึกษา 64 
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ล าดับ 

ที่ 

KPI 

Code 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วย

นับ 
2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

14 KPI1.7.1-3 อัตราส่วนอาจารย์วุฒิปริญญาเอก เป็น SA ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 73.17 73.17% ปีการศึกษา 64 

15 KPI1.7.1-4 

 

อัตราส่วนผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐาน 

AACSB หรือการขอต าแหนง่ทางวิชาการ (ที่สงูขึ้น) 

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

16 KPI1.7.2-1 อัตราส่วนของอาจารย์ที่ไดร้ับการพัฒนาทักษะที่

จ าเป็นต่อการเปลีย่นแปลง 

ร้อยละ 50 94.23 188% ปีการศึกษา 63 70 98.18 140% ปีการศึกษา 64 

17 KPI1.7.2-2 

 

อัตราส่วนอาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  

(ที่สูงขึ้น) ไดต้ามเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด    

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

18 KPI1.7.3-1 สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา  ร้อยละ 80 100 125% ปีการศึกษา 63 80 100 125% ปีการศึกษา 64 

19 KPI1.7.3-2 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าสู่ต าแหน่งช านาญ

การ (ที่สูงขึ้น) 

ราย - - 

ก าหนดแผนท าปี 65 

- ปีการศึกษา 63 1 0 0% ปีการศึกษา 64 

20 KPI1.7.4-1 

 

ค่าเฉลี่ยผลการประเมนิจากเครื่องมือวัด 

Happinometer ไม่ต ่ากว่า 4.25 (จาก scale 5.0)  

คะแนน 4.25 3.33 78% ปีการศึกษา 63 4.25 NA รอรายงาน

ผล 

ปีการศึกษา 64 

21 KPI1.7.4-2 อัตราการลาออก (Turnover) (ความผูกพันต่อ

คณะฯ) ไม่เกิน 5%  

ร้อยละ 5 1.80 278% ปีการศึกษา 63 5 4.35  115% ปีการศึกษา 64 

22 KPI1.8.1 ร้อยละของหน่วยงานทีม่ีการด าเนนิการและรายงาน

ข้อมูลครบถ้วนทัง้ Engagement, Innovation 

and Impact (EII)  

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

23 KPI1.9.1-1 

 

อัตราส่วนของห้องเรียนและพ้ืนทีส่ าหรับการเรียนรู้ 

และการท างานร่วมกันของนักศึกษา (Co-working 

Space) ที่ได้รบัการปรบัปรุงให้เขา้กับการ

เปลี่ยนแปลงของกลยุทธ์การเรียน การสอนแบบ 

Active Learning และ Online Learning 

ร้อยละ 40 6.25  16% ปีงบประมาณ 64 50 6.25 

(วางแผนปรับปรุง

อีก 22 ห้อง

ภายในปีงบ 65)  

13% ปีงบประมาณ 65 

24 KPI1.9.1-2 

 

อัตราส่วนของพ้ืนที่การใช้งานที่ระบบสัญญาณ 

Internet ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ร้อยละ 25 28.93 116% ปีงบประมาณ 64 50 79.77 160% ปีงบประมาณ 65 

            

(2) Beyond AACSB Strategy 

25 KPI2.1.1 

 

ผลการส ารวจความเหน็ของผู้ใช้บณัฑิต ชี้ให้เห็นว่า

ผลการประเมนิ Rating ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และ

คุณธรรมของบณัฑิตมีค่าไม่ต ่ากว่า 4.00 จาก 5.0 

คะแนนภาพรวมของคณะฯ  

คะแนน 4.00 4.50 113% ปีการศึกษา 63 4.00 4.79 120% ปีการศึกษา 64 

26 KPI2.1.2 

 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเมิน

ตนเองส าหรับค าถาม “โครงการพัฒนาคุณภาพ

นักศึกษา ช่วยสร้างใหท้่านมีจิตส านึกต่อสังคมได้ใน

ระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดบัมากขึ้นไป 

ร้อยละ 70 66.73 95% ปีการศึกษา 63 70 70.83 101% ปีการศึกษา 64 
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ล าดับ 

ที่ 

KPI 

Code 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วย

นับ 
2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

27 KPI2.1.3 

 

ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทีป่ระเมิน

ตนเองส าหรับค าถาม “โครงการ CSR ช่วยสร้างให้

ท่านมีจิตส านึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่

ในระดับมากขึ้นไป 

ร้อยละ 70 0 
เนื่องจากสถานการณ์ 

COVID-19 

จึงไม่ได้จัดโครงการ 

0% ปีการศึกษา 63 70 100  143% ปีการศึกษา 64 

28 KPI2.2.1-1 

 

ร้อยละของนักศึกษาทีม่ีคะแนนสอบภาษาอังกฤษ

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีในการสอบ eGrad 

(Exit exam) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 55.31 79% ปีการศึกษา 63 70 51.11 73% ปีการศึกษา 64 

29 KPI2.2.1-2 

 

ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถสอบ

ผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของม.ช. ได้ก่อนสอบ

ผ่านการสอบ Comprehensive 

ร้อยละ 50 34.25 69% ปีการศึกษา 63 60 18.32  31% ปีการศึกษา 64 

30 KPI2.2.2 

 

จ านวนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน   

การวิจัย และการบริการวิชาการกับเครือข่ายที่

เก่ียวข้องในต่างประเทศ 

กิจกรรม 2 1 50% ปีการศึกษา 63 2 4 200% ปีการศึกษา 64 

31 KPI2.3.1 ระดับคะแนน EdPEx คะแนน - - - ปีการศึกษา 63 - ก าหนดแผนท าปี 66 - ปีการศึกษา 64 

32 KPI2.3.2-1 

 

ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกิจกรรม Kaizen ที่ถูก

น าไปด าเนินการ 

ร้อยละ 70 95.83 137% ปีงบประมาณ 64 70 NA รอจัดกิจกรรม 

Kaizen ปี 65 

ปีงบประมาณ 65 

33 KPI2.3.2-2 

 

ร้อยละของบุคลากรที่เขา้ร่วมกิจกรรม QCC และ 

Kaizen 

ร้อยละ 80 93.10 116% ปีงบประมาณ 64 80 100 100% ปีงบประมาณ 65 

34 KPI2.3.2-2 

 

สัดส่วนของ key stakeholders ที่รับรู้ Brand  

ได้อย่างถูกต้อง 

ร้อยละ - - 

ก าหนดแผนท าปี 65 

- ปีการศึกษา 63 50 NA อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

ปีการศึกษา 64 

            

ตวับง่ชีส้นบัสนนุแผนกลยทุธ ์

1 KPI4.1.1 มี Learning Goals Learning Objects และ 

Curriculum Mapping ของทุกหลักสูตรที่ได้รับ

การปรับปรุง 

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

2 KPI4.1.2 

 

แต่ละหลักสูตรมีการน า Action Learning และ/หรือ 

Active Learning ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปใช้ใน

กระบวนวิชาของแต่ละหลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

3 KPI4.2.1 มีการปรับปรุงระบบ AOL  ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

4 KPI4.2.2-1 กระบวนการวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ (Assurance 

of Learning: AOL) เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB 

ในทุกสิ้นปีการศึกษา  

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 
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ล าดับ 

ที่ 

KPI 

Code 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วย

นับ 
2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

5 KPI4.2.2-2 

 

มีการน าผลการประเมินจากระบบ AOL มาปรับปรงุ

ทุกกระบวนวิชา ทุกปีการศึกษา และน าไปสู่การ

ปรับปรงุหลักสูตร 

ร้อยละ 100 100 100% ปีการศึกษา 63 100 100 100% ปีการศึกษา 64 

6 KPI4.3.1-1 

 

จ านวนนักศึกษาใหม่ทีร่ับผา่นโครงการเรียนดี อาท ิ

โครงการผู้มีศักยภาพในการเป็นผูน้ า โครงการทายาท

ผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นตน้  

คน 40 32 80% ปีการศึกษา 63 40 50 125% ปีการศึกษา 64 

7 KPI4.3.1-2 

 

จ านวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าผ่านโครงการให้ความ

ช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม (ระดับปริญญาตรี)  

คน 20 4 20% ปีการศึกษา 63 20 13 65% ปีการศึกษา 64 

8 KPI4.3.1-3 สัดส่วนของนักศึกษาจากนอกภูมิภาค 17 จังหวัด

ภาคเหนือ (ไม่น้อยกว่าค่าเป้าหมาย) (ระดับปริญญาตรี)  

ร้อยละ 30 39.13 130% ปีการศึกษา 63 30 37.93 126.43% ปีการศึกษา 64 

9 KPI4.3.2 

 

ความซ ้าซ้อนของรายชื่อผู้สมัคร หรือ รายชื่อผู้เข้า

สอบคัดเลือกของแต่ละหลักสูตร (ระดับปริญญาโท)  

(ไม่เกินค่าเป้าหมาย) 

ร้อยละ 5 2.08 240.38% ปีการศึกษา 63 5 3.29 151.97% ปีการศึกษา 64 

10 KPI4.3.3 

 

จ านวนโครงการระดับปริญญาโท ที่รับนักศึกษาได ้ 

ไม่ต ่ากว่า 10% ของเป้าหมาย 

โครงการ 4 4 100% ปีการศึกษา 63 4 4 100% ปีการศึกษา 64 

11 KPI4.4.1-2 

 

อัตราส่วนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรที่มีการประเมิน

ระดับการเรียนรู้ในระดับ Meet และ Exceed รวมกัน 

เมื่อส าเร็จการศึกษา 

ร้อยละ 80 90.71 113% ปีการศึกษา 63 80 NA 

 

(อยู่ระหว่างท า 

AOL Report) 

ปีการศึกษา 64 

12 KPI4.5.1-1 

 

ระบบ Data Analytic เพ่ือวิเคราะห์ผลจาก AOL 

และ Learning Dashboard เพ่ือรองรับการ 

Tracking and Tracing ในการพัฒนาประสทิธิผล

ทุกขั้นตอนจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 

ระบบ 1 1 100% ปีการศึกษา 63 1 1 100% ปีการศึกษา 64 

13 KPI4.5.1-2 

 

มีการน าขอ้มูลผลการเรียนรูจ้ากการ Tracking and 

Tracing Data ตาม Learning outcome มาใช้ในการ

เพ่ิมประสิทธิผลการสอนในวิชาต่าง  ๆของแตล่ะหลักสตูร 

ร้อยละ 50 100 200% ปีการศึกษา 63 50 100 200% ปีการศึกษา 64 

14 KPI4.6.1 

 

เปิดสอนสมาธิส าหรับผู้น าธุรกิจ (Meditation for 

Business Leaders) ตามหลักสูตรสุทันตสาสมาธิ 

(สมาธิเพ่ือพัฒนาชีวิต) ของสถาบนัพลงัจิตตานุภาพ

โดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิรยิังค์   

สิรนิธโร) เปดิสอนอยา่งตอ่เนื่องทุกภาคการศึกษา 

จ านวน

วิชา 

1 1 100% ปีการศึกษา 63 1 2 200% ปีการศึกษา 64 

15 KPI4.7.1 

 

จ านวนอาจารย์ที่ไปน าเสนอผลงานวิชาการในเวที

ระดับนานาชาต ิ

คน 5 1 20% ปีงบประมาณ 64 5 7 140% ปีงบประมาณ 65 
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ล าดับ 

ที่ 

KPI 

Code 

ตัวช้ีวัด (KPI) หน่วย

นับ 
2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

แผน ผล %

บรรลุผล 

หมายเหต ุ

(รอบข้อมูลในการ

ค านวณ) 

16 KPI4.7.2 

 

มีการน าบทเรียนที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมสัมมนา

กับองค์กรระหว่างประเทศด้านบรหิารธุรกิจมากขึน้ 

เช่น AACSB, AAPBS, UN PRME, EFMD, GBSN 

โดยเฉพาะที่คณะฯ เป็นภาคีสมาชิก มาใช้พัฒนาคณะ

ในทางใดทางหนึง่หรือน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

ร้อยละ 80 100 125% ปีงบประมาณ 64 80 100 125% ปีงบประมาณ 65 

17 KPI4.7.3 

 

มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 1 

ครั้ง 

ครั้ง 1 0 

เลื่อนการจัดเนื่องจาก

สถานการณ์โควิด-19 

0% ปีงบประมาณ 64 1 3 300% ปีงบประมาณ 65 

18 KPI4.8.1 

 

จ านวนระบบทีม่ีการบูรณาการและได้รับการพัฒนา ผลงาน - - 

ก าหนดแผนเริม่ท า

ปี 65 

- ปีงบประมาณ 64 2 2 100% ปีงบประมาณ 65 

 

สรุปการบรรลุผลการด าเนินงานตามตวัช้ีวดัแผนกลยุทธ์คณะบรหิารธุรกิจ 

ตวัชีว้ดั 

2564 2565 (ไตรมาสที ่2) 

จ านวน KPI 

ทั้งหมด 

จ านวน KPI ที่

ก าหนดค่า

เป้าหมาย 

จ านวน KPI ที่

บรรลุผล 

% 

บรรลุผล 

จ านวน KPI 

ทั้งหมด 

จ านวน KPI ที่

ก าหนดค่า

เป้าหมาย 

จ านวน KPI ที่

บรรลุผล 

% 

บรรลุผล 

ตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 

Toward AACSB Strategy 24 23 17 74% 24 24 17 71% 

Beyond AACSB Strategy 10 8 3 38% 10 9 5 56% 

รวม 34 31 20 65% 34 33 22 67% 

 

ตัวช้ีวัดสนับสนุน ตัวช้ีวัดสนับสนุนแผนกลยุทธ์ 18 17 13 76% 18 18 16 89% 
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CMUBS  
สรุปผลการด าเนินงานหรือผลงานความก้าวหน้าโดยรวมที่มีความโดดเด่น 

 

 

การจัดการเรียนการสอน (Teaching) 

 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

ใช้มาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา AACSB เพ่ือ

ยกระดับคุณภาพการเรียน

การสอนของคณะฯ อย่าง

ต่อเนื่อง 

 คณะฯ ไดร้บัการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล (International 

Accreditation) ของ Association to Advance Collegiate School หรอื 

AACSB ประเทศสหรฐัอเมรกิา โดยได้รับการประกาศให้การรับรองอย่างเป็นทางการ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 โดยการรับรองมีผล 5 ปี 

 คณะฯ ได้พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการที่ส าคัญตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB 

2020 Standards อย่างต่อเนื่อง และมีการรายงานติดตามความก้าวหน้าทุกปี

การศึกษา เพ่ือเตรยีมรบัการตรวจประเมนิ Reaccredit (CIR: Continuous 

Improvement Review) ในปี 2568  

สร้างหลักสูตรใหม่  ระดับปรญิญาตร:ี หลกัสูตรปรญิญาตร ีบญัชบีณัฑติ (นานาชาต)ิ ในรปูแบบ 

Interdisciplinary รวมศาสตร์ Data analytic โดยวางแผนรับนักศึกษาในปี

การศึกษา 2566 โดยหลักสูตรฯ ได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารประจ าคณะแล้วเมื่อเดือนเมษายน 2565 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอหลักสูตรฯ

ไปยังส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารและ

ประสานงานวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป (คณะฯ วางแผนจะเสนอผ่านสภา

มหาวิทยาลัยภายในเดือนกันยายน 2565) 

 ระดับบณัฑิตศกึษา: หลกัสูตรนวัตกรรมทางธรุกิจส าหรบัผูบ้รหิาร (แยก Ex-MBA 

จาก MBA) โดยวางแผนเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2567 ทั้งนี้ มีส่วนทีไ่ด้

ด าเนินการไปแล้ว ดังนี้ 

• ท า VOC/VOS ส ารวจความต้องการของกลุ่ม 
- นักศึกษาใหม่ (ลูกค้าในอนาคตคนที่สมัครแต่ยังไม่ได้เรียน) นกัศึกษาปัจจุบัน 
ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต/นายจ้าง 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์มหาวิทยาลัยที่เช่ียวชาญด้าน Innovation 
- วิเคราะห์ข้อมูลจาก VOC/VOS มช. 

• มี.ค. 65 จัดท าเอกสารร่างหลักสูตรในข้ันตอนที่ 1 เพ่ือเสนอกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าคณะ ในเดือนเม.ย. 65 

• พ.ค. 65 คาดว่าจะเสนอร่างหลักสูตรไปยังบัณฑิตวิทยาลัย 

ปรับปรุงหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย 

 อยู่ระหว่างด าเนินการปรบัปรงุหลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา ได้แก่ MBA, MBA 

Marketing, M.S. Finance เพ่ือเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2567 

สร้างนวัตกรรมการเรียนการ

สอนที่มุ่งเนน้ Student-

Faculty Interactions เพ่ือ

ตอบสนองการเรียนรู้แบบ 

Outcome-Based 

Learning  

 ทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่มุง่เนน้ Student-Faculty Interactions 

โดยในปีการศึกษา 2564 มีกระบวนวิชาที่เปิดสอนและมีการจัดการเรียนการสอนโดย

ใช้วิธีการที่เน้น Student-Faculty Interactions คิดเป็น 64% ในภาพรวมของ

คณะฯ (ค่าเป้าหมายของคณะ คือ มากกว่า 50%) 

(ทุกหลักสตูรมีการน าวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based 

Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped Classroom มาใช้ในการเรียนการ

สอนมากกว่า Lecture Based Learning) 
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Strategic Initiatives Result/Progress 

น า AoL Learning 

Dashboard ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการพัฒนา

นักศึกษาทุกหลักสูตร 

 ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษา น า AoL Learning Dashboard    

ไปใช้ในการให้ค าปรึกษาและการพัฒนานักศึกษา 

สร้างสภาพแวดล้อมการ

เรียนรู้ ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ Software และ

อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ตอบโจทย์

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

Hybrid 

 ด าเนินการปรบัปรงุหอ้งเรยีนใหส้ามารถรองรบัการเรยีนการสอนในรปูแบบ

ผสมผสาน (Hybrid) 

• ปีงบประมาณ 2564 (เรียน online 100%) ได้ปรับปรุงห้องเรียน 3 ห้อง  

• ปีงบประมาณ 2565 มีแผนด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน 22 ห้อง 

 ปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet ให้สามารถรองรับการสอนแบบ Online  

• ปีงบประมาณ 2564 ได้ด าเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย Internet ช้ัน 4 

อาคาร 1 โดยเปล่ียนเป็นสาย fiber optic ทั้งหมด และจัดซื้อ Firewall ใหม่ 

• ปีงบประมาณ 2565 วางแผนด าเนินการปรับปรุงเครือข่าย Internet ช้ัน 2-3 

อาคาร 1 และ ช้ัน 3-6 อาคาร 2 เป็น fiber optic 
 

การได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดบัสากล (International Accreditation) 

 

 คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ ถือเป็น
สถาบันการศึกษา แหง่แรกใน
ภูมภิาคของประเทศ ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
AACSB 

 ปัจจุบัน (ณ เดือนพฤษภาคม 
2565) มีสถาบันการศึกษาด้าน
บริหารธุรกิจเพียง 8 แหง่         
ในประเทศไทย ทีไ่ด้รับการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาจาก 
AACSB 
• Sasin School of 

Management, 

Chulalongkorn University 

• NIDA Business School, 

National Institute of 

Development 

Administration (NIDA) 

• Chula Business School, 

Chulalongkorn University 

• Thammasat Business 

School, Thammasat 

University 

• College of Management, 

Mahidol University 

• Mahidol University 

International College 

• Chiang Mai University 

Business School, Chiang 

Mai University 

• Graduate School of 

Management and 

Innovation, King 

Mongkut's University of 

Technology Thonburi 

*ที่มา: 

https://www.aacsb.edu/accreditation/ac

credited-schools?F_Country=Thailand 

 

การที่จะได้มาซึ่งการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับนานาชาต ิ

การมีส่วนร่วมของผู้ที่เก่ียวข้อง เป็นสิ่งส าคัญที่สุด 
 

 

https://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-schools?F_Country=Thailand
https://www.aacsb.edu/accreditation/accredited-schools?F_Country=Thailand
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CMUBS AoL System & Dashboard 
 

 
 

 AoL Data Collection System ระบบเก็บข้อมูลและวิเคราะห์

คะแนนการวัดผลแต่ละกระบวนวิชา โดยอาจารย์จะส่งคะแนนและข้อมูล 

improvement ผ่านระบบทุกสิ้นภาคการศึกษา 

 

 Learning Dashboard เป็นระบบที่ออกแบบเพ่ือให้นักศึกษาสามารถดูผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา

เป็นรายบุคคล ในรูปแบบ Spider Chart และสามารถดูรายละเอียดผลการประเมินในกระบวนวิชาที่นักศึกษาเคย

ลงทะเบียนเรียน ว่าอยู่ในระดับใด (Below/Meets/Exceeds) อีกทั้ง ยังออกแบบเพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษา สามารถ

ติดตามดูผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาในความดูแล และสามารถช่วยแนะน าและให้ค าปรึกษาเพ่ือพัฒนา      

จุดแข็งและเสริมจุดอ่อนในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

แสดงผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่ถูกวัดผ่านวิชา AOL หรือ Tracing ที่ได้สะสมมาตลอดแผนการเรียนรู้ตามหลักสูตร       
โดยแสดงออกเป็นมิติแต่ละด้านตาม Learning Goal 

 

 
ผลลัพธ์ของนักศึกษาตลอดการเรียนรู้ทั้งหลักสูตร ประมวลผลแต่ละ Trait เพ่ือน ามารวมกันเป็น Learning Goals 

โดยมีค่าคะแนนคือ Below = 1, Meets = 2, Exceeds = 3 
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Spider chart ในมิติของ Learning Goals 

 
 

 Curriculum Dashboard เป็นระบบที่แสดงผลการวัดและประเมินภาพรวมระดับหลักสูตร โดยน าคะแนนทุก

กระบวนวิชาที่อาจารย์ส่งผ่านระบบ Data Collection System มาวิเคราะห์และประมวลผล รวมทั้งแสดงผล

เปรียบเทียบการวัดรอบที่ 1 และรอบที่ 2 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร คณะกรรมการ AoL น าไปใช้ในการ

ประชุมหลักสูตรเพ่ือพิจารณาผลการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแต่ละ Learning Goal และน าไปวางแผน   

เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนและการวัดผลส าหรับนักศึกษารุ่นถัดไป 
 

แสดงการวัดผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ภาพรวมตาม Learning Goal ของหลักสูตร ว่าแต่ละหลักสูตรนักศึกษามีผล

การเรียนรู้อยู่ในระดับใด (โดยค่าเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรคือ ระดับ Meet & Exceed >80%) 
 

 
 
 

 

 



25 

 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

(Student Development) 
 

 

Strategic Initiatives Result/Progress 

ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพนักศึกษา เพ่ิม

กิจกรรม Career 

Development และ

เสริมสร้างทักษะ Soft 

Skill 

 จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา โดยเพ่ิมกิจกรรมทีเ่นน้ Career Development 

และเสรมิสรา้งทักษะ Soft Skill โดยในปีการศึกษา 2464 เนื่องจากยังอยู่ในช่วง

สถานการณ์ Covid-19 การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม

ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 

 จัดท าเว็บไซต์หางานคณะบริหารธุรกิจ https://job.cmubs.cmu.ac.th/ โดยเปิดตัว

เว็บไซต์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนและกรอก Profile, 

Resume และการสมัครงานในบริษัทต่าง ๆ 

 จัดกิจกรรม CMUBS Career Fair ทุกปีการศึกษา โดยปีการศึกษา 2564 ได้จัดท าในรูปแบบ 

Virtual Career Fair ระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีบริษัทใหญ่ทั้งในและ

ต่างประเทศเข้าร่วมการรับสมัครและสัมภาษณ์งาน 

ปรับปรุง Social work 

Project ให้อยู่ในรูปแบบ 

Social Innovation 

 ปรบัรปูแบบการจดั Social Work Project  ในกระบวนวิชา 706200 ทักษะการเป็นนัก

บริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม 

รายละเอยีด รปูแบบเดมิ รปูแบบใหม ่

จ านวนชั่วโมง จ านวนชั่วโมงกิจกรรม 30 
ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงกิจกรรม 15 ชั่วโมง 

กิจกรรมเพ่ือสังคม
อื่น ๆ 

อยู่ในหมวด 2 กิจกรรมจิต
อาสาและพัฒนาสังคม 
ด าเนินการโดยงานพัฒนาฯ 

อยู่ในหมวด 1 ด้านการมีกิจกรรมจิตอาสา
และพัฒนาสังคม 
ด าเนินการโดยงานพัฒนาฯ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ป ี 1 ปี  

อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษาดูแล ร่วมกับ
งานพัฒนา 

อาจารยท์ี่ปรึกษาตามเมเจอร์ดูแล ร่วมกับ
งานพัฒนา 

วัตถุประสงค์เพ่ือ เน้น การท ากิจกรรมเพ่ือสงัคม
ระยะยาว  

เน้น กิจกรรมเพ่ือสงัคมทีมุ่่งสรา้ง
นวัตกรรมให้ชมุชน เช่น  
- New services and products 
นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการใน
หน่วยเล็กๆ ของสงัคม เชน่ Car-
sharing, การพัฒนาบ้าน zero 
energy, การพัฒนา Zero waste ใน
ครัวเรือน 

- New practices เป็นการปฏบิัติแบบ
ใหม่เพ่ือให้ได้ความร่วมมือหรือบทบาท
ใหม่ๆ ในระดับใหญข่ึ้นมาของสังคม 

- New process เป็นการเปลีย่นรปูแบบ
การด าเนินใหม่ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
เพ่ิมผลผลติของชุมชน 

- New rules and regulations การ
สร้างกฎหรือสิทธิใหมท่ี่ตอบสนองต่อคน
ในชุมชน 

- ให้นักศึกษามีความรู้ในการเขียนแผนธุรกิจ 
- เน้นในการท า Sastainable 

Development Golds 

รูปแบบการจัด
กิจกรรม 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าท ากิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ทุกเทอม 
เทอมละ 2 ครั้ง 

- น าเสนอรายงานความ
คืบหน้าเทอมละ 1 ครั้ง ต่อ
คณะกรรมการและอาจารย์ที่
ปรึกษา 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมใน
ชั้นปีที ่4 เทอม 2 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลอย่างน้อย 1 
ครั้ง  

- เขียนแผนธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะ
คณะกรรมการ  

- สามารถต่อบยอดแผนพัฒนาธุรกจิเพ่ือ
สังคมเข้าสู่การแข่งขนัระดับประเทศ
ต่อไป 

  
 

https://job.cmubs.cmu.ac.th/
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กิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เน้น Career Development และเสริมสร้างทักษะ Soft Skill 

 

ระดับปริญญาตรี  
Project/Activity year Date Participant 

(students) 

Skill 

1 Workshop: จัดการทมีและธรุกิจของคุณอย่างมี

ประสิทธิภาพดว้ย google Workspace 

3, 4 7/1/2564 210 Digital & Data 

2 Workshop: การสร้างธุรกิจบนโลกออนไลน์ของคุณด้วย 

Google My Business (GMB) 

2, 3, 4 7/2/2564 263 Digital & Data 

3 Company Presentation: SCG 3, 4 7/8/2564 130 

(Alumni 1) 

Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

4 Workshop: การใช้โปรแกรม Canva ส าหรับการน าเสนอ

งานของนักศึกษา 

ทุกชั้นป ี 21/7/2564 39 Digital & Data 

5 Workshop: การสื่อสารกับลูกค้าอย่างมปีระสิทธิภาพดว้ย 

Content Marketing 

3, 4 23/7/2564 202 Digital & Data 

6 โครงการฝึกอบรมทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างเปน็

ทางการและการพัฒนาบุคลิกภาพผูน้ านักศึกษา 

สโม 8/4/2564 20 Self-Leadership หรือ ภาวะผู้น าใน

ตัวเอง / Agility ความคล่องตวั 

7 Company Presentation: Deloitte 3, 4 25/8/2564 128 

(Alumni 3) 

Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

8 Workshop: การใช้โปรแกรม Power Bi เบื้องตน้ 2, 3, 4 25/8/2564 40 Digital & Data 

9 โครงการ Workshop หัวข้อ Introduction to data 

science and data crawling 

2, 3, 4 9/1/2564 73 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

10 Workshop: การสร้างร้านค้าออนไลน ์ 

(e-Commerce) 

2, 3, 4 9/1/2564 131 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

11 Workshop: การพัฒนาหน้าร้านสู่โลกออนไลน์ (Digitize 

Storefront) 

3, 3, 4 9/1/2564 107 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

12 Company Presentation: EY 3, 4 9/8/2564 204 

(Alumni 3) 

Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

13 Workshop: การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้าง dashboard 

ด้วย Power Bi 

2, 3, 4 9/8/2564 36 Digital & Data 

14 สูตรลับเก่งองักฤษ กับ KRU DEW ENGLISH ทุกชั้นป ี 9/11/2564 140 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

15 โครงการ Workshop หัวข้อ Developing data 

analytics model and tools 

2, 3, 4 22/9/2564 70 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

16 กิจกรรม Study Interact Program 2, 3, 4 10/6/2564 15 Digital & Data 

19 Inspiration English 1-2 17/11/2564 113 ทักษะทางปญัญา การคิดวิเคราะห ์

20 Next-Gen Audit 2, 3, 4 24/11/2564 73 ทักษะทางปญัญา การคิดวิเคราะห ์

21 Design Thinking 3 12/1/2564 70 ทักษะทางปญัญา การคิดวิเคราะห ์

22 สอนน้องลงทนุในหุ้น ปูทาง Self-made Millionaire 3, 4 12/11/2564 72 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

23 ภาษาอังกฤษ: การท า resume ที่เปน็ทั้ง paper และ 

video  และ การเขียน cover letter 

3, 4 1/12/2565 68 Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

24 อบรมบุคลิกภาพ 3 1/12/2565 79 Self-Leadership หรือ ภาวะผู้น าใน

ตัวเอง / Agility ความคล่องตวั 

25 Workshop "Top the Job market Participants 

Announcement" by Cariber 

3, 4 29/01/2565 20 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

26 The Power of Story in Effective Communication ทุกชั้นป ี 26/01/2565 71 Self-Leadership หรือ ภาวะผู้น าใน

ตัวเอง / Agility ความคล่องตวั 

27 การสัมภาษณง์าน (job interview) 3, 4 2/9/2565 68 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

28 Workshop "Beat the Heat at Work Participants 

Announcement" by Cariber 

3, 4 23/4/2565 24 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

29 กิจกรรม CMUBS (Virtual) Career Fair ประจ าปี

การศึกษา 2564 

4, 4 3/7/2565 194 Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
1 Network for Growth    8/7/2564 167 Interpersonal หรือ มนษุยสมัพันธ์  

2 Personal Branding    8/8/2564 127 Cognitive หรือ องค์ความรู้  

3 Business Training Pitch Perfect Workshop   18/9/2564 80 ทักษะทางปญัญา การคิดวิเคราะห ์
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Strategic Initiatives Result/Progress 

ปรับปรุง Social work 

Project ให้อยู่ในรูปแบบ 

Social Innovation 

 ปรบัรปูแบบการจดั Social Work Project  ในกระบวนวิชา 706200 ทักษะการเป็น

นักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม 
 

รายละเอยีด รปูแบบเดมิ รปูแบบใหม ่

จ านวนชั่วโมง จ านวนชั่วโมงกิจกรรม 30 

ชั่วโมง 

จ านวนชั่วโมงกิจกรรม 15 ชั่วโมง 

กิจกรรมเพ่ือสังคม

อื่น ๆ 

อยู่ในหมวด 2 กิจกรรมจิต

อาสาและพัฒนาสังคม 

ด าเนินการโดยงานพัฒนาฯ 

อยู่ในหมวด 1 ด้านการมีกิจกรรมจิต

อาสาและพัฒนาสังคม 

ด าเนินการโดยงานพัฒนาฯ 

ระยะเวลาด าเนินงาน 3 ป ี 1 ปี  

อาจารยท์ี่ปรึกษา อาจารยท์ี่ปรึกษาดูแล 

ร่วมกับงานพัฒนา 

อาจารยท์ี่ปรึกษาตามเมเจอร์ดูแล 

ร่วมกับงานพัฒนา 

วัตถุประสงค์เพ่ือ เน้น การท ากิจกรรมเพ่ือ

สังคมระยะยาว  

เน้น กิจกรรมเพ่ือสงัคมทีมุ่่งสรา้ง

นวัตกรรมให้ชมุชน เช่น  

- New services and products 

นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการ

ในหน่วยเล็กๆ ของสังคม เช่น Car-

sharing, การพัฒนาบ้าน zero 

energy, การพัฒนา Zero waste 

ในครัวเรือน 

- New practices เป็นการปฏบิัติแบบ

ใหม่เพ่ือให้ได้ความร่วมมือหรือบทบาท

ใหม่ๆ ในระดับใหญข่ึ้นมาของสังคม 

- New process เป็นการเปลีย่น

รูปแบบการด าเนินใหม่ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพ เพ่ิมผลผลิตของชมุชน 

- New rules and regulations การ

สร้างกฎหรือสิทธิใหมท่ี่ตอบสนองต่อ

คนในชุมชน 

- ให้นักศึกษามีความรู้ในการเขียนแผน
ธุรกิจ 

- เน้นในการท า Sastainable 

Development Golds 

รูปแบบการจัด

กิจกรรม 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือเข้าท า
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ทุกเทอม เทอมละ 2 ครั้ง 

- น าเสนอรายงานความ
คืบหน้าเทอมละ 1 ครั้ง 

ต่อคณะกรรมการและ

อาจารยท์ี่ปรึกษา 

- สรุปผลการจัดกิจกรรมใน
ชั้นปีที ่4 เทอม 2 

- ลงพ้ืนที่เพ่ือส ารวจข้อมูลอย่างน้อย 1 
ครั้ง  

- เขียนแผนธุรกิจเพ่ือน าเสนอต่อคณะ
คณะกรรมการ  

- สามารถต่อบยอดแผนพัฒนาธุรกจิ
เพ่ือสังคมเข้าสู่การแข่งขนั

ระดับประเทศต่อไป 

 

ประสานงานและท างาน

ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า

ให้เข้มแข็งมากยิ่งข้ึน เพ่ือ

สร้างเครือข่ายระหว่าง

นักศึกษาเก่าทั้งในภาครัฐ

และเอกชน 

ด าเนินการหารือร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่า เพ่ือวางแผนด าเนินการในปีการศึกษา 2565  
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ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษา เพ่ิมกิจกรรมท่ีเน้น Career Development และเสริมสร้างทักษะ Soft Skill 
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Career Success Center (CSC) ศูนย์พัฒนาความส าเร็จแห่งอาชีพ  

ส าหรับนักศึกษาและนักศึกษาเก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

Social Work Project ในกระบวนวชิา 706200 ทักษะการเป็นนักบริหารท่ีรับผิดชอบต่อสังคม 

ส าหรับนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

เนื้อหากระบวนวชิา 
จ านวนชั่วโมง

ฝึกปฏิบัติ 
1. กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
นักศึกษาด้านการมีจติอาสา พัฒนาสงัคม 

รวม 66 

- กิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

24 

- กิจกรรมจิตอาสา 27 

- กิจกรรมเพ่ือสงัคมอ่ืน ๆ 15 
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะที่จ าเปน็ในการ
พัฒนาตนเองส าหรบัการประกอบอาชพี

ในอนาคต 

รวม 69 

รวมจ านวนชัว่โมง 135 
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การวิจัย (Research) 

 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

ส่งเสริมการวิจัยและสร้าง

ผลงานทางวิชาการในรูปแบบ

ต่าง ๆ (Intellectual 

Contributions) ที่สอดคล้อง

กับแนวทางการด าเนินการตาม

ตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา AACSB และเกิดผล

กระทบ (Impacts: ICs 

Impacts, Teaching Impact, 

and Societal Impact) 

 ปรบัปรงุประกาศ CMUBS Faculty Qualifications เพ่ือยกระดับคุณภาพของการ

วิจัยและการสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ (Intellectual 

Contributions) ของคณาจารย์ ส าหรับการ Reaccredit 

 ก าหนดให้การสร้างงานวิจัยและผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ (Intellectual 

Contributions) จะต้องสอดคล้องกับแนวทางการด าเนินการตามตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษา AACSB ได้แก่ การมีส่วนร่วม (Engagement)  การสร้าง

นวัตกรรม (Innovation) และสามารถท าให้เกิดผลกระทบ (Impact) (3 Impacts: : 

ICs Impacts, Teaching Impact, and Societal Impact) โดยมีการเก็บข้อมูล

และประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 

ส่งเสริมการท าวิจัยเป็นกลุ่ม  สร้างกลุ่มวิจัยของคณาจารย์ตามความเช่ียวชาญและความสนใจ โดยมี Mentor 

จากภายนอกคณะ มาเป็น Coach 

สนับสนุนการสร้างเครือข่าย 

เพ่ือท าวิจัยแบบบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

ด้านการบริหารธุรกิจ 

 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ท าวิจัยร่วมกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาครัฐและ

เอกชนภายนอกคณะฯ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพ่ือบูรณาการระหว่างศาสตร์

ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารธุรกิจ 

 สนับสนุนทุนวิจัย ในรูปแบบการมีส่วนร่วม และการบูรณาการระหว่างศาสตร์ที่

เก่ียวข้องด้านการบริหารธุรกิจ 

 สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน อาทิ 

จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฟผ. สสปน. สสว. ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  

 พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายสถาบันการศึกษาในเอเชียเพ่ือท าวิจัยแบบบูรณาการ

ระหว่างศาสตร์ที่เก่ียวข้องด้านการบริหารธุรกิจ ไดแ้ก่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 

สัมมนาในระดับนานาชาติ โดยในปี 2564 ได้แก่ AAPBS Virtual Annual 

Meeting 2021, และปี 2565 ได้แก่ International Symposium for Asian 

MOT Education (ISAME) 2022 และจัดงานสัมมนาวิชาการด้านตลาดทุนในตลาด

ภูมิภาคประจ าปี 2565: SEC Capital Market Regional Seminar 2022 ร่วมกับ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ระหว่าง

เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2565 

สร้างเครือข่ายในการท าวิจัย

และการสร้างผลงานทาง

วิชาการในรูปแบบต่าง ๆ 

(Intellectual 

Contributions) 

 สร้างกลุม่วิจยัของคณาจารยต์ามความเชีย่วชาญและความสนใจ โดยมี Mentor 

จากภายนอกคณะ มาเป็นพ่ีเล้ียงในการท าวิจัย 

 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ท าวิจัยร่วมกับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรทั้งภาค

การศึกษา ภาครัฐและเอกชนภายนอกคณะฯ 

 สร้างเครอืขา่ยและพัฒนาความรว่มมอืกบัหนว่ยงานทัง้ภาครฐั และเอกชน อาท ิ

จังหวัด กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กฟผ. สสปน. สสว. ตลาด

หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

เชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น  
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Strategic Initiatives Result/Progress 

 สร้างเครอืขา่ยดา้นการวิจยักบัภาคการศกึษา 

   ในระดับประเทศ 

• ร่วมริเริ่มและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจกับ

สถาบันช้ันน าในระดับประเทศอีก 9 สถาบัน BSNT (เดิม TRBS NET 4 สถาบัน

ภูมิภาค) โดยมีการลงนาม MOU ระหว่างเครือข่าย 10 สถาบันบริหารธุรกิจช้ัน

น าของไทย (Business School Network in Thailand: BSNT) เมื่อวันที่ 4 

เมษายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เพ่ือร่วมกันพัฒนา

ด้านวิชาการและการจัดกิจกรรมทางการศึกษา เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของ

สถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจในประเทศไทย 

   ในระดับนานาชาติ 

• พัฒนาความสัมพันธ์ในเครือข่าย AAPBS โดยคณะฯ ได้เป็นเจ้าภาพในการจัด

งาน AAPBS Annual Conference 2021 ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 

2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

• เป็นเจ้าภาพจัดงาน International Symposium for Asian MOT Education 

(ISAME) 2022 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

• ด าเนินการศึกษาข้อมูลของสถาบันสถาบันการศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจ

ในต่างประเทศ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB ที่คณะมีเครือข่าย เช่น 

จากสถาบันการศึกษาที่คณาจารย์จบการศึกษามา สถาบันที่มีลักษณะ

ใกล้เคียงกับ CMUBS เป็นต้น เพ่ือสร้างเครือข่ายต่อไป 

สร้างระบบสนับสนุนการ

ผลิตผลงานทางวิชาการ 

(Intellectual 

Contributions) ที่

สอดคล้องตามการสร้าง

คุณค่าแห่งพันธกิจของ

คณะฯ และเกิดผลกระทบ 

(Impacts: ICs Impacts, 

Teaching Impact, and 

Societal Impact) 

 ให้ทนุสนบัสนนุและรางวลัการตพิีมพ์ผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการในรปูแบบ

อืน่ ๆ เช่น Conference Proceeding, Book Chapter หนังสือ ต ารา บทความ

ในวารสารต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือ เป็นต้น ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

AACSB และการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 สนับสนุนงบประมาณเขา้รว่มประชมุวชิาการ Conference และ workshop 

 มีการจ้าง Mentor ทัง้แบบประจ า (สัญญาจ้าง) และ Mentor แบบโครงการวิจัย 

(สนับสนุนผ่านทุนวิจัย) 

 มีการสนับสนนุคา่ตพิีมพ์ (Page charge) 

 มีการสนับสนนุคา่ตรวจสอบภาษา (Prove reading) 

 ปรบัปรงุประกาศการสนับสนุนทุนสนับสนุนและการให้รางวัล รวมถึงการนับภาระงาน 

เพ่ือการประเมินการปฏิบัติงาน ในการสร้างผลงานวิชาการในรูปแบบอื่น ๆ เช่น 

Conference Proceeding, Book Chapter หนังสือ ต ารา บทความในวารสาร

ต่าง ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ เช่ือถือ เป็นต้น 

 อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท าวารสารการวิจัยนวัตกรรมการจัดการธุรกิจ (Journal 

of Innovative Business Management Research (JIBMR) ของคณะฯ โดย

จัดท าวารสาร 3 ฉบับต่อปี (6 ฉบับภายใน 2 ปี) เพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์เชิงปริมาณ

ในการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 

จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสร้าง

แรงบันดาลใจและเสริมสร้าง

องค์ความรู้ในการท างานวิจัย

และสร้างผลงานทางวิชาการ

ในรูปแบบต่าง ๆ 

(Intellectual 

Contributions) 

 จัดกิจกรรม Research talk ดังนี้ 

ปี 2564: จ านวน 4 หัวข้อ  

• Multilevel Modelling โดยเชิญ รศ.ดร.ศากุน บุญอิด มาเป็นวิทยากร เมื่อ

วันที่ 29 มกราคม 2564 

• Social Science Experiment โดยเชิญ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี มาเป็น

วิทยากร เมื่อวันที่ 5 มนีาคม 2564 

• Secondary Data Treatment โดยเชิญ รศ.ดร.ชัชพงศ์ ตั้งมณี มาเป็น

วิทยากร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 

• การทดสอบ Normally และการใช้ Bootstrap และ Multiple Path Analysis 

Using AMOS โดยเชิญ ผศ.อมรรัตน์ ท้วนรุ่งโรจน์ เปน็วิทยากร เมื่อวันที่ 11 

สิงหาคม 2564 
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Strategic Initiatives Result/Progress 

ปี 2565: จะด าเนินการจัดจ านวน 3 หัวข้อ 

• Trend of Financial Research in the Digital Finance ERA โดยเชิญ 

รศ.ดร.คณิสร์ แสงโชติ มาเป็นวิทยากร 

• แนวคิดทฤษฎีด้าน IT และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการศึกษาด้านการตลาด 

• กลยุทธ์ในการท า International Research โดยเชิญ Prof. George White 

มาเป็นวิทยากร ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 

ผลักดันให้สามารถใช้ผลงาน

วิชาการในรูปแบบอื่น ๆ  

(Other Intellectual 

Contributions)             

ตามมาตรฐาน AACSB และ

การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

นอกเหนือจาการวิจัยและการ

ตีพิมพ์บทความทางวิชาการ 

(Journal Publication) ใน

การประเมินผลการท างาน

ของคณาจารย์ 

 ทบทวนและปรบัปรงุเกณฑ์การประเมนิผลการปฏบิัตงิาน (JA) และการก าหนดคะแนน

ผลสมัฤทธิข์องภาระงานอาจารยต์ามเกณฑช์ัว่โมงการท างานต่อสปัดาห ์โดยได้มีการ

ประชุมคณาจารย์เพ่ือน าเสนอและรับฟงัข้อคิดเห็นจากคณาจารย์ เมื่อวันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2565 และภายหลังจากนั้นได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ า

คณะฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2545 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 เพ่ือพิจารณา

เห็นชอบและออกเป็นประกาศของคณะฯ ประกอบด้วย 

1) เกณฑ์การประเมินข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ที่ไม่มีต าแหน่งบริหาร 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

2) เกณฑ์การประเมินข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ที่อยู่ระหว่างทดลองงาน 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

3) เกณฑ์การประเมินข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ที่มีต าแหน่งบริหาร-รอง

อธิการบดี/คณบดี/ผู้อ านวยการสถาบัน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

4) เกณฑ์การประเมินข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ที่มีต าแหน่งบริหาร-

ผู้ช่วยคณบดี/รองหัวหน้าภาค ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 

5) เกณฑ์การประเมินข้าราชการและพนักงานสายวิชาการ ที่มีต าแหน่งบริหาร-

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565 
 

และเกณฑ์การคิดภาระงาน ดังนี้ 

1) ภาระงานสอน 

2) ภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น โดยใช้เกณฑ์ CMUBS 

3) ภาระงานบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ 

4) ภาระงานพัฒนานักศึกษา งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และภาระงานอื่น 

5) ภาระงานด้านบริหาร 

จัดซื้อฐานข้อมูลและ

ซอฟต์แวร์เพ่ือสนับสนุนการ

ท าผลงานทางวิชาการ 

 จัดซื้อร่วมกับส านักหอสมุด 

• Business Source Ultimate 

• E-book Harvard Business Review Press Collection 

 จัดซื้อโดยคณะบริหารธุรกิจ 

• SAS Educational Analytical Suite 

• SAP Business Suite 

• S&P Global – Capital IQ 

• Eikon with DataStream for Office 

• SurveyMonkey 

• IBM SPSS Amos 

• MAXQDA Plus 
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CMUBS Research Strategies 

 

 

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ (Peer Review Journal) ท่ีอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและระดับนานาชาติ 

 
Number of Publications 

 Prior to the Policy  After launch the Policy 

Category 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 2021-22 

National: TCI, Tier 1 4 7 14 27 27 12 5 

National: TCI, Tier 2 2 1 7 9 8 5 2 

Other National: TCI, Tier 3       1 

Total for National Journals (TCI) 6 8 21 36 35 17 8 
 

International: ABS* World Elite of Business Journals 0 0 0 0 0 1 0 

International: A* of ABDC or 4 of ABS or Q1 of SCImago 1 0 1 1 0 2 7 

International: A of ABDC or 3 of ABS or Q2 of SCImago 1 2 3 5 2 2 3 

International: B of ABDC or 2 of ABS or Q3 of SCImago 0 1 1 4 5 4 1 

International: C of ABDC or 1 of ABS or Q4 of SCImago 2 1 1 1 2 4 2 

Scopus 0 0 0 1 0 0 0 

Cabell 1 0 0 0 0 0 0 

Web of Science (ESCI)   0 0 1 0 1 
Others   0 2 0 0 0 

Total for International Journals 5 4 6 14 10 13 14 

Total 11 12 27 50 45 30 22 

Note: TCI=Thai-Journal Citation Index Center; ABCD=Australian Business Deans Council; ABS=Association of Business Schools Source: 

CMUBS Research and Foreign Relation Affairs; As of May 4, 2022 
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การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 

 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดงาน AAPBS 2021 

Virtual Annual Meeting ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ 

“Surpassing Beyond the Pandemic” ในวันที่ 11 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 – 15.30 และ วันที่ 12 

พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.35 – 16.50 น. ในรูปแบบ

ออนไลน์ โดยมีคณบดีคณะบริการธุรกิจ ร่วมกับ 

Prof. Robin Gauld (AAPBS President) และ Prof. 

Betty Chung (AAPBS Executive Director) เป็น

ผู้กล่าวเปิดงานต้อนรับตัวแทนผู้ เข้ าร่วมงานซึ่ง

ประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่าย Association of 

Asia-Pacific Business School (AAPBS) คณบดี  

ผู้บริหาร คณาจารย์และผู้ที่สนใจทั่วไป จากหลากหลาย

ประเทศทั่วโลก   
 

งาน AAPBS 2021 Virtual Annual Meeting นี้  ถือ

เป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการได้รับรอง

มาตรฐาน AACSB ของคณะบริหารธุรกิจเมื่อเดือน

เมษายนที่ ผ่ านมา ตอกย ้ าการเป็ นหนึ่ งในคณะ

บริหารธุรกิจชั้นน าระดับโลก ผ่านการเป็นผู้จัดเวที

ส าคัญของการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา

ทางบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกิ 
 

 

นอกจากนี้  คณะบริหารธุรกิจ ร่วมด้วยเครือข่าย

พันธมิตร AAPBS  และ AACSB ได้ประสงค์น าเงิน

สนับสนุนบางส่วนส าหรับการจัดงาน AAPBS 2021 

Virtual Annual Meeting  บริจาคให้กับศูนย์วิจัยช้าง

และสัตว์ป่า (Center of the Elephant and Wildlife 

Research) คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เนื่องจากเล็งเห็น

ว่า ช้างในทวีปเอเชียมีความเสียงสูงที่ใกล้จะสูญพันธ์

ในป่า อีกทั้งช้างและควาญช้างยังได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์โรคระบาด (Covid-19) ดังนั้น เพ่ือเป็นการ

อนุรักษ์ช้างเอเชียไว้เพ่ือการศึกษา การวิจัย และ

สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ทางคณะฯ จึงมีความ

ประสงค์ที่จะบริจาคเงินให้กับศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่า

รวมทั้งคลินิกเคลื่อนที่ในนามของ Keynote Speaker 

Panelist Moderator และผู้ร่วมงาน AAPBS 2021 

Virtual Annual Meeting 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211116/ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs15-02-2565/ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211116/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs15-02-2565/
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คณะบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพจัดงาน International 

Symposium for Asian MOT Education (ISAME) 

ประจ าปี 2022 ในวันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 11.00 

– 14.15 น. และวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 12:00 – 

16:00 น. ในรูปแบบออนไลน์ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย 

คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ

ทั่วไปจากสมาชิก Asia MOT Consortium (AMC) 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs28032022/ 

 

 

คณะบริหารธุรกิจ จัดการประชุมผลงานวิจัยด้านการ

จัดการ ธุร กิจ  ครั้ งที่  13 (The 13th  Business 

Management Research Conference) แล ะกา ร

ประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจนานาชาติ 

ค รั้ ง ที่  10 (The 10th  International Business 

Management Research Conference) เพ่ือส่งเสริม

และพัฒนางานวิจัยองค์ความรู้ใหม่ให้สามารถน ามา

ประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทั้ง

ในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ของนักวิจัยสาขา

บริหารธุรกิจ ประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ในรูปแบบออนไลน์ 

ผู้เข้าร่วมงานซึ่งประกอบไปด้วยคณาจารย์ นักวิจัย 

นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจทั่วไปจากทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศจากหลากหลายประเทศทั่ว

โลก อาทิเช่น ประเทศไทย ญี่ปุ่น เวียตนาม บรูไน  

อินโดนีเซีย มาเลเซีย อิรักและจีน โดยในปีนี้มีผู้สนใจ

ร่วมน า เสนอบทความเป็นคณาจารย์  นักวิจัย 

นักศึกษาและบุคลากร จ านวน 57 บทความ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211206/ 

 

 

 

จั ดง านสั มมนา วิช ากา ร  SEC Capital Market Regional 

Seminar 2022 ร่วม กับส านักงานคณะกรรมการก า กับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเชิญให้น าเสนอในงาน

สัมมนาวิชาการในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์  

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs28032022/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211206/
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ร่วมริเริ่มและสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาด้านบัญชีและบริหารธุรกิจกับสถาบันช้ันน าในระดับประเทศ BSNT  

(Business School Network in Thailand: BSNT) (เดิม TRBS NET 4 สถาบันภูมิภาค)  
 

 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ และ รองศาสตราจารย์ ดร.     

อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดี ร่วม “พิธีลงนาม 

MOU ระหว่าง 9 สถาบันบริหารธุรกิจชั้นน าของ

ไทย” (Business School Network in Thailand: 

BSNT) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 ณ ลานปรีดี 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ธ ร ร ม ศ า ส ต ร์  ท่ า พ ร ะ จั น ท ร์               

โดยเครือข่ายสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจแห่ง

ประเทศไทย (BSNT) มีดังนี้ 

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

• คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

• คณะบรหิารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

• คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

• คณะการจัดการและการทอ่งเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา 

• คณะบรหิารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

• สถาบันบัณฑิตบรหิารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

• คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

 

 

เป็นเจ้าภาพจัดประชุมและร่วมประชุมเครือข่ายสถาบัน BSNT (Business School Network in Thailand: BSNT) 

และเข้าร่วมการประชุมอย่างต่อเนื่อง 
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เป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายสถาบัน TRBS NET 4 สถาบันภูมิภาค (วันที่ 31 มีนาคม 2564) 

  

  
 

ร่วมการประชุมเครือข่ายสถาบัน TRBS NET 4 สถาบันภูมิภาค 

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ณ ห้องพาขวัญ โรงแรมบายาสิตา@KKU คณะบริหารธุรกิจและการบัญช ีมหาวิทยาลยัขอนแก่นเป็นเจ้าภาพในการ

จัดประชมุ 

  
วันที่ 29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบด เวเคชั่น ราชมังคลา อ.เมือง จ.สงขลา คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม 
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การบริการวิชาการ  

(Academic Service) 

 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

สร้าง Non-Degree Program 

ที่ตอบสองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการ เพ่ือการ 

Reskill/Upskill 

 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) จัดตั้ง CMUBS Academy 

และท างานร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เป็นการ

ด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการใช้ Speed boat 

model เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก) 

สนับสนุนให้เกิดการบริการ

วิชาการ ที่เช่ือมโยงกับการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการ

เรียนการสอน ในรูปแบบ 

Action Learning ซึ่งท าให้

เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของ

คณาจารย์ นักศึกษาและ

ผู้เก่ียวข้อง อีกทั้งยังสามารถ

ให้บริการวิชาการแก่

ผู้เก่ียวข้องได้อีกด้วย 

หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ี

 จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการทุกภาคการศึกษา ผ่าน

การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาสัมมนาของแต่ละภาควิชา โดยมีการจัดการเรียน

การสอนโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ผู้สอน นักศึกษา และองค์กรธุรกิจ

หรือชุมชน ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาท าการศึกษาและส ารวจปัญหาจากองค์กรหรือชุมชน

เพ่ือน ามาวางแผนพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้แก่องค์กรหรือชุมชนที่ร่วมด าเนินงาน

กับนักศึกษา เพ่ือให้สามารถน าแนวทางไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานของกิจการเพ่ือ

สร้างความได้เปรียบและความสามารถเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ 

หลกัสตูรระดบับณัฑิตศกึษา 

 หลักสูตร Ex-MBA จัดการเรียนการสอนแบบ Action Learning โดยบรูณาการ

กระบวนวิชาด้วยกนั 4 กระบวนวิชา ได้แก่  

- 703742 (Operations and Supply Chain Management) 

- 703771 (Managerial Statistics and Decision Modeling) 

- 703772 (Business Research Methods) 

- 705723 (Strategic and Modern Marketing Management)  

โดยให้นักศึกษาได้วิเคราะห์ลักษณะธุรกิจและจัดท าแผนธุรกิจ โดยลงมือปฏิบัติจริง

ร่วมกับองค์กรธุรกิจ เพ่ือให้องค์กรธุรกิจได้วิธีแก้ไขปัญหาและปรับปรุงการ

ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ทีเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กรธุรกิจ ตลอดจนได้

กลยุทธ์ในเชิงธุรกิจหรือ platform ใหม่ กลุ่มลูกค้าใหม่เพ่ือขยายตลาดในการด าเนิน

ธุรกิจ โดยมีการน าเสนอผลการศึกษาเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งหลักสูตรฯ มีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และประสบการณ์มาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ

ด าเนินงานของกลุ่มนักศึกษาที่ท าร่วมกับองค์กรธุรกิจและให้ค าแนะน าต่อหลักสูตร 

แสวงหาเงินทุนเพ่ิมเติมจาก

งบประมาณเงินรายได้ จาก

หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน เพ่ือให้การสนับสนุนทุนใน

การให้บริการวิชาการในเชิงรุก 

เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

องค์กรภาครัฐและเอกชน 

 หางบประมาณเงินรายได้เพ่ิมเติม จากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 

เพ่ือให้การสนับสนุนทุนในการให้บริการวิชาการในเชิงรุก เพ่ือร่วมแก้ไขปัญหาให้กับ

ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชน โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้รับงบประมาณ 

10,055,236.81 บาท ปีงบประมาณ 2565 (ถึงเดือนพฤษภาคม) ได้รับงบประมาณ 

จ านวน 36,544,110.77 บาท  

ผลักดันให้มีบุคลากรสนับสนุน

การท าการบริการวิชาการ

เพ่ิมเติม ในรูปแบบของการ

สร้างเครือข่ายการท างาน

ร่วมกัน 

 บุคลากรสายสนับสนุน ร่วมเป็นคณะท างานในด้านต่าง ๆ ร่วมกับหน่วยงานภายใน

มหาวิทยาลัย ได้แก่ ร่วมเป็นคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือเป็นระบบ

ต้นแบบของมหาวิทยาลัย ในด้านการเงิน งบประมาณ พัสดุ และ HR 

 คณะกรรมการเครือข่าย ของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัย ได้แก่ ประธานเครือข่าย

กิจการนักศึกษา คณะอนุกรรมการเครือข่ายวิจัย ผู้แทนคณะอนุกรรมการเครือข่าย

วิจัยฯ ร่วมด าเนินการจัดกิจกรรม CMU KM Day ประจ าปี 2564 
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โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและบริการวิชาการผ่านการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาสัมมนา 

กระบวนวิชาสัมมนา (703499) ของภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ 
ตัวอย่างรูปภาพ: โครงการลดการเสียโอกาสในการขายของร้าน The Pot Ceramics จังหวัดล าปาง  

 
รูปภาพ: การลงพ้ืนที่ของนักศึกษาเพ่ือศึกษาปัญหาและหาแนวทางแก้ไขให้แก่กิจการ) 

ตัวอย่างรูปภาพ: โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการของร้านด้งเจริญด้วยวิธีการ (เทคนิค) แบบ Lean 

 
รูปภาพ: การสอบถามผู้จัดการร้านถึงประสิทธิภาพในการท างาน                           รูปภาพ: การส่งมอบคู่มือการต้อนรับลูกค้าและการอบรมพนักงาน 

 

การจัดการเรียนการสอนแบบ Action Learning ของคณะบริหารธุรกิจ ที่บูรณาการเช่ือมโยงการเรียนการสอนและ
การบริการวิชาการ มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวก Teaching & Societal Impact 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตส าหรับผู้บริหาร (Ex-M.B.A) จัดสัมมนาการเรียนรู้จากการปฎิบัติ Action Learning “CMUBS 

Ex-M.B.A. Action Learning Symposium” โดยน าเสนอผลงานของนักศึกษาชั้นปีที่  1 แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 

จ านวน 6 องค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย รองกรรมการผู้อ านวยการ ส านักกิจการองค์กร บริษัท บีอีซี 

เวิล์ด จ ากัด (มหาชน), คุณฐิติ บุญประกอบ ที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม, รองศาสตราจารย์กิตติ สิริพัลลภ  อาจารย์ประจ า คณะ

พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ ดร.วัลลภัช แก้วอ าไพ Chief Strategy Officer บริษัท เจี่ยไต๋ จ ากัด 

ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ค าแนะน าในการน าเสนอครั้งนี้ ในวันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs22032022/ 

  

  

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs22032022/
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ด้านเงนิทนุ 

(Sustainable Financial Status) 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

ปรับ Business Model  

ของคณะ โดยการน าเสนอ

หลักสูตรที่มีนวัตกรรมทาง

วิชาการทั้งในรูปแบบ 

Degree and Non-degree 

ที่ทันต่อการเปล่ียนแปลง และ

สามารถส่งมอบผลสัมฤทธิ์

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมาก

ยิ่งข้ึน เพ่ือดึงดูดนักศึกษา

และผู้เรียนในอนาคต 

 สรา้งหลักสตูรใหม ่ได้แก่ ปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ) ในรูปแบบ 

Interdisciplinary และระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรนวัตกรรมทางธุรกิจส าหรับ

ผู้บริหาร และปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ทันสมัย 

 สรา้ง Non-Degree Program ที่ตอบสองต่อความต้องการของผู้ประกอบการ 

เพ่ือการ Reskill/Upskill โดยศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ (MIC) 

จัดต้ัง CMUBS Academy และท างานร่วมกับวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

  

 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์  

Faculty Management Professional Staff 

Management and Support 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

พัฒนาอาจารย์ประจ าให้มี

คุณสมบัติเป็น SA/SP ตาม

เกณฑ์ Faculty 

Qualifications 

 สรา้งระบบและกลไกในการสนบัสนนุอาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการ เพ่ือให้มี

คุณสมบัติเป็น SA/SP ตามเกณฑ์ Faculty Qualifications ผ่านกลยุทธ์ แผนการ

ด าเนินงานในด้านวิจัย (ดังแสดงในหน้าที่ 23-25) 

 มีระบบ Faculty Qualifications Status Tracking เพ่ือติดตาม Status อาจารย์

ตามเกณฑ ์AACSB รายบุคคล และมีการสรุปและแจ้งเตือนผ่านหัวหน้าภาควิชา และ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะเป็นรายภาคการศึกษา 

พัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ

เปล่ียนแปลง ให้กับ

คณาจารย์โดยค านึงถึง (1) 

แผนก าลังคนของคณะและ

ภาควิชา (2) ความ

หลากหลายของความสนใจ

ทางวิชาการของคณาจารย์ 

และ (3) ตามความขาดแคลน

หรือต้องการพัฒนาของ

คณาจารย์เป็นรายๆ 

(Personalized 

Development) 

 พัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ให้แก่คณาจารย์ โดยปี 

2565 คณะฯ วางแผนจัดโครงการในหัวข้อ ดังนี้ 

- การออกแบบการเรียนการสอนเชิงสมรรถนะ (Competency base Education) 
- จิตวิทยาการสื่อสารกับนักศึกษา 
- การออกแบบการสอนแบบ Blended leaning, E-learning และ hybrid 
learning 

- การพัฒนาการเรียนการสอน การวัดผล การประเมินผลการสอน 
- กลยุทธ์การขับเคล่ือนธุรกิจด้วยการใช้ข้อมูล (Data Driven Strategy) 
- ความสามารถด้านผู้น าดิจิทัล (Digital Leadership) 
- การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการเรียนการสอนทางธุรกิจ (Digital Technology in 
- Business Education) 
- ความสามารถด้านการควบคุมก ากับและการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และ
มาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital Governance, Standard and 
Compliance) 

- Advanced Excel in Business 

 จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้ภาควิชาละ 100,000 บาท/ปี เพ่ือด าเนินการพัฒนา

ทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ตามลักษณะความต้องการ

เฉพาะของแต่ละภาควิชา 
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Strategic Initiatives Result/Progress 

พัฒนาความรู้และทักษะให้กับ

บุคลากรสายสนับสนุน  ตาม

ความต้องการของคณะ 

ภาระหน้าที่ สมรรถนะของ

บุคลากร (Core 

Competency, 

Functional 

Competency) และความ

ขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 

(Personalized 

Development)  

 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล IDP ตามสรรถนะต าแหนง่ของมหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ 

โดยได้มีการจัดประชุมช้ีแจงและจัดสัมมนาบุคลากรเพ่ือให้ความรู้ในการจัดท า IDP 

และก าหนดให้บุคลากรทุกคนจัดท า IDP และเสนอให้หัวหน้างานและผู้บริหารพิจารณา 

และส่งให้หน่วยบริหารงานบุคคลของคณะฯ ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 

 พัฒนาทักษะดา้น Data Literacy และ Digital Literacy ให้แก่บุคลากรสาย

สนับสนุน โดยปี 2565 มีโครงการที่ได้จัดไปแล้ว ดังนี้ 

- จัดอบรมการใช้งานระบบ eDocument เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 

- การเขียน Job description และการจัดท า IDP เมื่อวันที่ 18 และ 25 เมษายน 

2565 

- พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีการจัดสัมมนาบุคลากรและให้ความรู้เรื่อง 

PDPA เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมสัมมนาที่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดให้ความรู้ 

- วิธีการจัดท าแบบสอบถาม และเครื่องมือในการผลิตแบบสอบถาม 

- ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร (ได้ให้บุคลากรท าแบบทดสอบเพ่ือจัดกลุ่มเรียน) โดย

แบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ Elementary และ Pre-intermediate เรียนระหว่างเดือน

พฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 จ านวน 30 ช่ัวโมง 
 

หัวข้อที่วางแผนจะจัดเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 มีดังนี้ 

- E-Calendar และโปรแกรมวางแผนการท างาน 

- การเขียนหนังสือราชการ 

- การท าวิจัยสถาบัน 

- การจัดท าฐานข้อมูล Pivot และ Power BI 

จัดกิจกรรมการพัฒนาการ

ท างานอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous 

Improvement Project) 

โดยใช้ QCC และ Kaizen 

 

 

 

 จัดกิจกรรม Kaizen เพ่ือให้บุคลากรเขียนใบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงาน และเขยีน 

Know Why Sheet เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและน าไปหาแนวทางเพ่ือปรับปรุงงาน 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 โดยมีบุคลากรทั้งหมด 54 คน ส่ง

ข้อเสนอแนะ และ Know Why Sheet ทั้งหมด 120 หัวข้อ โดยมีรายละเอียดผล

การด าเนินงาน ดังนี้ 
 

ผลการด าเนนิงานกจิกรรม Kaizen ปี 2564 จ านวน 

จ านวนข้อเสนอแนะที่สง่ทั้งหมด 120 หัวข้อ 

จ านวนข้อเสนอแนะทีผ่่านการประเมินรอบที่ 1  115 หัวข้อ 

จ านวนข้อเสนอแนะทีผ่่านการประเมินรอบที่ 2 

โดยมีคณะกรรมการลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจประเมนิให้คะแนนและตัดสินรางวัล 

36 หัวข้อ 

จ านวนหัวข้อที่ได้รับรางวัล 28 หัวข้อ 

จ านวนข้อเสนอแนะที่ไดร้ับรางวัล Gold Award 8 หัวข้อ 

จ านวนข้อเสนอแนะที่ไดร้ับรางวัล Silver Award 11 หัวข้อ 

จ านวนข้อเสนอแนะที่ไดร้ับรางวัล Bronze Award 9 หัวข้อ 

 

 จัดกิจกรรมกลุม่ QCC Theme Achievement โดยแบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ 

รอบที่ 1 เป็นการท าแผนพัฒนางาน และ รอบที่ 2 เป็นการลงมือปฏิบัติและน าเสนอ

ผลด าเนินงาน โดยคณะฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นที่ปรึกษาการจัด

กิจกรรมกลุ่ม QCC และในการประกวดผลงาน QCC Day มีการเชิญ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาเป็นคณะกรรมการตัดสินจ านวน 3 ท่าน โดยมาจาก

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) และหน่วยงานเอกชนภายนอก 

o รอบที่ 1: จัดกิจกรรมกลุ่ม QCC Theme Achievement (TA) ระหว่างเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2564 โดยมีโจทย์ในการน าเสนอในส่วนของแผน

ด าเนินงานในขั้นตอนของ P (Plan) เพ่ือพัฒนางานทั้งหมด 7 กลุ่ม และมีการ

น าเสนอเพ่ือประกวดในวัน QCC Day เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 
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o รอบที่ 2: จัดกิจกรรมกลุ่ม QCC Theme Achievement (TA) ระหว่างเดือน

ธันวาคม 2564 - มีนาคม 2565 โดยเป็นการน าเสนอผลหลังจากการพัฒนา

งานครบขั้นตอน PDCA ทั้งหมด 7 กลุ่ม และมีการน าเสนอเพ่ือประกวดในวัน 

QCC Day เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 

โดยบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม

กลุม่ QCC TA ทัง้ 7 กลุม่ ได้แก ่ 

1) การพัฒนากระบวนการแนะน าแนวทางการให้ข้อมูลสนับสนุนเพ่ือการตัดสินใจ

วางแผนงานวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ โดยงานบริหารงานวิจัย บริการ

วิชาการและวิเทศสัมพันธ์ และศูนย์นวัตกรรมการจัดการ 

2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายเงิน โดย งานการเงิน การคลัง และพัสดุ 

3) การพัฒนาระบบ KPI Data Collection & Dashboard เพ่ือประกอบการ

ตัดสินใจของผู้บริหาร โดยงานพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ 

4) การลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟา้ของคณะบริหารธุรกิจ โดยงานบริหารทั่วไป 

5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลจ านวนนักศึกษา โดยงานบริการการศึกษา (ระดับ

ปริญญาตรี) 

6) การเพ่ิมประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้วางแผนการศึกษาให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โดยงานบริการการศึกษา (เลขาภาควิชาและเลขาโครงการฯ) 

7) การปรับเปล่ียนรูปแบบกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาและ

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้องโดยการสอนน้องรอ้งเพลงเชียร์

แบบเป็นระบบออนไลน์ โดยงานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็น

มิตรต่อการท างาน ส่งเสริม

การท างานอย่างมีความสุข

เพ่ือให้คณะฯเป็นองค์กรแห่ง

ความสุข (Happy 

Workplace) ทั้งทางด้าน

สุขภาพกาย สุขภาพจิต 

สุขภาพทางการเงิน สร้าง

สมดุลระหว่างงานและ

ครอบครัวอันจะท าให้เกิด

ความทุ่มเทในการท างาน 

 จัดโครงการ Happy Work Place โดยมีกิจกรรมปีงบประมาณ 2565 ดังนี้ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211227-2/ 

- การส่งเสริมสุขภาพ (ด้วยกีฬาต่าง ๆ) 

- ตรวจสุขภาพทางการเงิน รู้ทัน และวางแผนเพ่ืออนาคตที่แข็งแรง 

- น ้าใจดี Happy Birthday สร้างความผูกพัน 

- ตลาดนัด Acc-BA  

- Happy Brain and Happy Life ส่งเสรมิการพัฒนาทักษะความรู้ 

- สีสันล้านนา ผ้าพ้ืนเมือง รณรงค์การแต่งกายพ้ืนเมือง 

- บริจาคของเพ่ือช่วยเหลือ โดยจัดกิจกรรม “CMUBS ปันรักแด่น้อง” ร่วม

แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนระดับช้ันอนุบาล 2 ถึง

มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้างปงแม่ลอบ อ. แม่ทา จ.ล าพูน ในวันที่ 30 

ธันวาคม 2564  โดยในครั้งนี้มียอดบริจาครวมทั้งสิ้น 16,200 บาท 

- โยคะเพ่ือความยืดหยุ่น และผ่อนคลาย 

 จัดกิจกรรม “ศุกร์เสวนา : พบปะ เสริมสร้าง สร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”  แลกเปล่ียน

ข้อมูลระหว่างผู้บริหารและบุคลากร โดยจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์ในสัปดาห์แรกของเดือน 

เวลา 11.00 – 13.30 น. ในรูปแบบ Online และ On-Site ตามสถานการณ์ 

  สนับสนุนและจัดหาสวัสดิการในการดูแลด้านสุขภาพให้แก่บุคลากรทุกคน ในช่วง

สถานการณ์ Covid-19 (เพ่ิมเติมจากสวัสดิการเดิมที่เคยได้รับ) 

o ท าประกัน Covid-19 ให้แก่บุคลากรทุกคน 

o สนับสนุนงบประมาณในการตรวจหาเช้ือ Covid-19 ให้แก่บุคลากรที่มีความ

เสี่ยง ในช่วงการระบาดในช่วงภาคการศึกษาที่ 2/2563 

o สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นาให้แก่บุคลากรทุกคนที่ประสงค์ 

o สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อหน้ากากอนามัยเพ่ือแจกให้บุคลากรทุกคน (แจก

ครั้งละ 2 กล่อง/คน)  

o สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อชุด ATK เพ่ือตรวจก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ 

o มีการสื่อสารให้บุคลากรรับทราบข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และมอบหมายผู้บริหาร

และหน่วยงานที่รับผิดชอบในการก ากับดูแลอย่างต่อเนื่อง 

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211227-2/
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กิจกรรม Kaizen: เขียนใบข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงงาน และ Know Why Sheet 

 

 

 
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/accba-kaizen/ 

 

 

กิจกรรมกลุ่ม QCC Theme Achievement 

 

 
รอบที่ 1: ก.ค. - ส.ค. 64 น าเสนอในส่วนของแผนขัน้ตอน P (Plan) 

รอบที่ 2: ธ.ค. 64 - มี.ค. 65 น าเสนอผลหลงัจากการพัฒนางานครบ PDCA 

   

   

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/accba-kaizen/
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โครงการ Happy Work Place 

 

 

  

กิจกรรม “ศุกร์เสวนา : พบปะ เสริมสร้าง สร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้” จัดให้มีเวทีพบปะระหว่างผู้บริหารและบุคลากรสาย

สนับสนุน เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจถึงนโยบายการบริหารการด าเนินงาน และแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

  

จัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ Elementary เรียน

ทุกวันจันทร์ เวลา 15.00 – 16.30  น. และกลุ่ม Pre-intermediate เรียนทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 – 16.30 น. 

ระยะเวลาการเรียนทั้งสิ้นกลุ่มละ 30 ช่ัวโมง 
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การพัฒนาระบบสารสนเทศ  

(Information System) 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ

สารสนเทศ (CMUBS MIS) 

เพ่ือการตัดสินใจของ

ผู้บริหารและบูรณาการ

เช่ือมโยงการท างานระหว่าง

หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง

เผยแพร่ระบบสารสนเทศเพ่ือ

เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานและ

องค์กรภายนอก 

 พัฒนาระบบ KPI ของคณะฯ เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ 

 เป็นคณะต้นแบบ น าร่องในการด าเนินงาน และร่วมเป็นคณะท างานกับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนาระบบ CMU Smart Office ด้าน HR 

งบประมาณ บัญชี/การเงิน พัสดุ 

 ถ่ายทอดและแลกเปล่ียนความรู้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นต้นแบบและ

แนวปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยในปี 2564-2565  

มีหนว่ยงานภายนอกขอศึกษาดงูานและแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ดังนี้ 

o คณะพยาบาลศาสตร์ ขอศึกษาระบบ AoL คณบดี พร้อมทั้งผู้บริหารและ

บุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โอกาสเข้าเยี่ยมชม 

และศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบการวัดผลการเรียนรู้ (Learning 

Outcomes) การน า VR มาใช้กับการเรียนการสอน และการจัดท าห้องเรียน

ดิจิทัล (Digital Classroom) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563  

o คณะสื่อสารมวลชน ขอศึกษาดูระบบตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา (มชท.92) 

o ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)  เข้าศึกษาดูงานระบบ SMART ICS 

ของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบเพ่ือบันทึกและสรุปผล ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ 

หนังสือ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้

ประสบการณ์เก่ียวกับระบบงานด้านวิจัย เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้กับระบบงานอื่น 

ๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในวันที่ 22 

กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ 

o หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งานบริการการศึกษา คณะ

วิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบ Transcript กิจกรรม CMUBS SSS: 

Student Support System ของคณะบริหารธุรกิจ เพ่ือน าไปเป็นแนวทาง

จัดเตรียมระบบของคณะวิทยาศาสตร์ในอนาคต ในวันที่ 5 เมษายน 2565 ณ 

ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ 

o ให้ค าแนะน าค าปรึกษาเก่ียวกับการใช้งานระบบ Sedona เพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานตามเกณฑ์ AACSB แก่คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

o คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เชิญนายนวนนท์ วงค์สุวรรณ บุคลากรสังกัดหน่วย

นวัตกรรมองค์กร งานพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลช้าง

ทองค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 กลุ่มด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

รว่มแบ่งปันประสบการณ์ใน ”โครงการแบ่งปันประสบการณ์แนวปฏิบัติที่ดี 

(Best Practice) ในการพัฒนาระบบและกระบวนการท างาน ” เมื่อวันที่ 23 

กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ 

o ส านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขอศึกษาระบบสารสนเทศเพ่ือลดความผิดพลาด

ในการจัดท าเอกสารและการออกรายงานจัดซื้อจัดจ้างของคณะฯ (เป็นผลงาน

นวัตกรรมการพัฒนางานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการน าเสนอผลงานแบบ oral 

presentation  CMU-KM Day 2021) เพ่ือน าแนวทางไปปรับปรุงระบบงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
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เป็นคณะต้นแบบ น าร่องในการด าเนินงาน และร่วมเป็นคณะท างานกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพัฒนา 

ระบบ CMU Smart Office ดา้น HR งบประมาณ บัญชี/การเงิน พัสด ุ

   
การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้ Smart Office กระบวนการด้านงบประมาณ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 14.30 น. 

ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนข้อมูลการจัดการงบประมาณในแต่ละส่วนงาน และยกระดับการ

จัดการข้อมูลด้านงบประมาณให้มีความถูกต้องแม่นย ามากยิ่งข้ึนโดยมีผู้เข้าร่วม ได้แก่ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ตัวแทนจากกองแผนงาน กองคลัง ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัช

ศาสตร์ และวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 
 

หน่วยงานภายนอกขอศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่าง ๆ 

 
ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC)  เข้าศึกษาดูงาน
ระบบ SMART ICS ของคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นระบบ
เพ่ือบันทึกและสรุปผล ผลงานวิจัย ตีพิมพ์ หนังสือ และ
ทรัพย์สินทางปัญญา วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้อง
ประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ 

 
หน่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ งาน
บริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบ 
Transcript กิจกรรม CMUBS SSS: Student Support 
System วันที่ 5 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม 3 คณะ
บริหารธุรกิจ 

  

 

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมทั้งผู้บริหารและ

บุคลากร จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

โอกาสเข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงานเก่ียวกับการพัฒนา

ระบบการวัดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) การ

น า VR มาใช้กับการเรียนการสอน และการจัดท าห้องเรียน

ดิจิทัล (Digital Classroom) ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 

ณ คณะบริหารธุรกิจ 
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การด าเนินงานและการบูรณาการการท างาน

(Operations and Integration) 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

การขับเคล่ือนคณะฯ เพ่ือ

เตรียมความพร้อมในเข้ารับ

การรับรองมาตรฐาน

การศึกษา AACSB ในรอบ

การประเมินครั้งถัดไป 

(Reaccreditation) 

 ปรับปรุงประกาศ Faculty Qualifications เพ่ือยกระดับคุณภาพของการวิจัยและ

การสร้างผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ (Intellectual Contributions) ของ

คณาจารย์ ส าหรับการ Reaccredit โดยปรับปรุงและประกาศใช้จ านวน 2 ฉบับ เมื่อ

วันที่ 7 เมษายน 2565 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ 

และได้แจ้งแก่คณาจารย์ทุกคน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนดคุณสมบัติและการท า

ผลงานทางวิชาการให้มี Qualifications Status เข้าสู่การเป็น SA/SP ตามนโยบาย

ของคณะฯ 

 จัดอบรมเกณฑ ์AACSB 2020 Standards (มาตรฐานปรับปรุงใหม่) แก่ผู้บริหาร 

คณาจารย์และบุคลากรที่เก่ียวข้อง AACSB Business Accreditation - 2020 

Standards จัดเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2564 จัดโดย AACSB ใน

รูปแบบ Private Seminar ผ่านระบบ Zoom Meeting จ านวน 35 คน (ผู้บริหาร

และคณาจารย์ 30 คน หัวหน้างาน 3 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 2 คน) 

 ส่งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนเขา้ร่วมอบรมทีจ่ัดโดย AACSB 

ดังนี ้

• Continuous Improvement Review Seminar วันที ่3-4 พฤษภาคม 

2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหาร 3 คน) 

• ส่งคณาจารย์ที่ยังไม่เคยเข้าอบรมเก่ียวกับ AoL เข้าอบรมกับ AACSB 

เพ่ิมเติม ได้แก่ 

o AoL I วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหารและ

อาจารย์ จ านวน 2 คน) 

o AoL II วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหารและ

อาจารย์ จ านวน 3 คน) 

• Global Accreditation Conference ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหาร 2 คน หัวหน้างาน 1 คน) 

• Asia Pacific Annual Conference ระหว่างวันที ่17-19 พฤศจิกายน 2564 

ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหาร 2 คน) 

• Faculty Standards and Tables Seminar (Standard 3 & 8) ระหว่างวันที่ 

16-17 กุมภาพันธ์ 2565 ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหาร 1 คนและหัวหน้างาน 1 คน) 

• AACSB: Strategic Planning Series ในรูปแบบออนไลน์ (ผู้บริหาร จ านวน 2 คน)  

o Overview of Strategic Planning Seminar วันที่ 21 มนีาคม 2565 

o Creating an Agile Strategic Plan Seminar วันที่ 13 เมษายน 2565 

o Micro Plans and Societal Impact Strategic Planning Seminar 

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 

 การด า เนินการตามกระบวนการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้  (Assurance of 

Learning: AoL) สร้าง AoL Culture และจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ AoL อย่าง

ต่อเนื่อง โดยในปี 2565 ได้ประสานงานกับ AACSB เพ่ือจัดในรูปแบบ Private 

Seminar ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 40 คน (ผู้บริหารและ

อาจารย์จ านวน 37 คน หัวหน้างาน 2 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 1 คน) ระหว่าง

วันที่ 30 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565 แบบออนไลน์ผ่าน Zoom 
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Strategic Initiatives Result/Progress 

 การร่วมเวทแีลกเปลีย่นกบัเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัต่าง ๆ เก่ียวกับการรับรอง

มาตรฐาน AACSB ได้แก่ 

• คณบดี คณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกับ

คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) และ

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) ในการ

เสวนาแลกเปล่ียนความรู้การยื่นขอรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ในการ

ประชุม “1st AACSB Dialogue” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 

– 12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ 

ทบทวนและปรับปรุงแผนกล

ยุทธ์คณะฯ ส าหรับปี 2566-

67 เพ่ือตอบสนองต่อสภาวะ

และเหตุการณ์ในปัจจุบัน และ

การมองอนาคตเชิง

ยุทธศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือให้

สอดคล้องกับแผนพัฒนา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระยะที่ 

13 เกณฑ์มาตรฐาน AACSB 

ที่มุ่งเน้น EII, Societal 

Impact รวมทั้ง SDGs 

 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน เรื่อง การรับฟงั

เสียงของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (VOC/VOS: Voice of 

Customer/Stakeholder) และการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 

Foresight) ในวันที่ 26 เมษายน 2564 รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Zoom 

 จัดสัมมนาคณาจารย์ โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมองอนาคต

Foresight Training: Learn to design your future ในวันที่ 27 พฤษภาคม 

2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 

 

จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 

(Risk Plan) รวมทั้งการ

พัฒนาแผนความต่อเนื่อง 

(Business Continuity Plan: 

BCP) เพ่ือสร้างความยืดหยุ่น

ในการด าเนินงาน ในการ

ตอบสนองต่อสภาวะวิกฤติ

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินและสด

ความเสี่ยงในการด าเนินงาน

ของคณะฯ 

 จัดท าแผนบรหิารความเสีย่ง (Risk Plan) ที่สอดคล้องกับแผนบริหารความเสี่ยง

ของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการด าเนินการตาม AACSB Standard 1 มีการรับฟงัและ

เพ่ิมเติมประเด็นความเสี่ยงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ

อ านวยการประจ าคณะ และคณะฯ  มีการจัดท า Risk map และมีการมอบหมาย

ผู้บริหารที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง (Risk owner) และมีการติดตามผล

ด าเนินงานตามแผนความเสี่ยง เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ และ

คณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ 

เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ 

UNPRME ในฐานะคณะ

บริหารธุรกิจที่จะต้องมีการเรียน

การสอนและผลิตงานวิจัยที่เน้น

ย ้าถึงจริยธรรม จรรยาบรรณ

และความรับผิดชอบต่อสังคม 

 

 

 คณะฯ ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ UN PRME ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน  โดย UN 

PRME เป็นองค์กรภายใต้การดูแลของสหประชาชาติ โดยตามพันธะสัญญาที่ให้ไว้กับ 

UN PRME ในฐานะคณะบรหิารธุรกิจทีม่ีความรับผิดชอบต่อสงัคม และเป็นหนึ่งใน

สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก UN PRME นี้ จะต้องมีค ามั่นสัญญา 

(Commitment) คือ คณะจะต้องสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน  

ผลิตงานวิจัยที่เน้นย ้าถึงจริยธรรมและจรรยาบรรณและความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้วยวิธีการสอนที่มีการฝัง (Embed) จริยธรรมและจรรยาบรรณในกระบวนการ

เพ่ือที่จะสร้างและผลิตผู้น าทางธุรกิจรุ่นใหม่ที่ตระหนักถึงบทบาทของตนในด้านความ

รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบและลึกซึ้ง ภายใต้หลักการ Principles for 

Responsible Management Education (PRME) 6 ประการ ที่จะต้องน ามาปฏิบัติ

ตามและน าเข้าไปผสมผสานกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

 มีการเสนอรายงานให้แก่ PRME ทุก 2 ปี ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะเป็นส่วนหนึ่ง

ของการตอบโจทย์เรื่องผลกระทบ (Impact) ความเก่ียวข้องกับผู้มีส่วนได้เสีย 

(Engagement) และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Innovation) ของคณะ ในการเข้าสู่

ระบบรับรองมาตรฐานของ AACSB ด้วยเช่นกัน (ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจในประเทศไทยเป็นสมาชิกภาคี จ านวน 4 สถาบัน) 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/new05102560-2/ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/new05102560-2/


49 

Strategic Initiatives Result/Progress 

สร้าง Brand “CMUBS” ให้

มีความเข้มแข็ง 

 ท าการศึกษาเรื่อง Branding ของ CMUBS โดยได้ด าเนินการ ดังนี้ 

• ออกแบบและท าตราอตัลักษณ์ใหม ่CMUBS และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งมีคู่มือ

การใช้ตราอัตลักษณ์คณะบริหารธุรกิจเพ่ือให้น าใช้อย่างถูกต้องและเป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

                   
• จ้างบริษัทภายนอกเพ่ือท าการศึกษาและวเิคราะหภ์าพลักษณ์ของคณะฯ

มุมมองจาก องค์กรภายนอก นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ว่ามีความ

คิดเห็นและการรับรู้คณะบริหารธุรกิจในแต่ละด้านอย่างไร โดยได้มีการน าเสนอ

สรุปผลการวิเคราะห์ Branding คณะบริหารธุรกิจ แก่ทีมผู้บริหาร เมื่อวันที่   

6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ เพ่ือคณะฯ จะได้น าผล

การประชุมในครั้งนี้ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กร ในด้านต่าง ๆ เพ่ือ

ยกระดับคณะบริหารธุรกิจให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้ยังได้มีการ 

• จัดต้ังหน่วยสื่อสารองค์กร เพ่ิมในงานบริหารทั่วไปในโครงสรา้งองค์กรคณะฯ 

• จัดท าเว็บไซต์ใหม่ของคณะฯ โดยการจ้างบริษัทภายนอกปรับปรุงเว็บไซต์

เพ่ือให้เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน รวมทั้งการที่คณะฯ ได้รับการรับรองมาตฐาน 

AACSB และให้ผู้ใช้แต่ละกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้ตรงกับความต้องการ 

• มีการจัดท า Viral Clip แนะน าคณะฯ และวางแผนท า Podcasts ของคณะฯ 

ด าเนินการตามนโยบาย

คุณธรรมและความโปร่งใส 

CMU-ITA (Integrity 

Transparency 

Assessment) 

 ด าเนินการตามนโยบาย CMU-ITA และรับการประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 การประเมิน CMU-ITA ประจ าปีงบประมาณ 2565 ผลการประเมินของคณะฯ อยู่ใน 

ระดับ A (85.07 คะแนน): IIT 24.32 คะแนน, EIT 22.89 คะแนน และ OIT 37.86 

คะแนน  

 คณะบริหารธุรกิจได้รับรางวัลโล่เกียรติยศส่วนงานที่ได้คะแนนในระดับ A ในงาน

ประกาศรางวลั CMU-ITA Award 2022 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 9.00-

12.00 น. ณ ห้องประชุม 201 ช้ัน 2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่าน 

Zoom Webinar โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับมอบโล่เกียรติยศจากอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 ส่วนงาน จากทั้งหมด 47 

ส่วนงาน ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นส่วนงานที่ได้ผลคะแนนในระดับ A (85 คะแนนข้ึนไป 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน ป.ป.ช.) และในงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เชิญ

ตัวแทนผู้บริหารคณะฯ ได้แก่ รองคณบดีด้านยุทธศาสตร์ รศ.ดร.อดิศักด์ิ ธีรานุพัฒนา 

ร่วมเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู ้5 ส่วนงานเก่ียวกับการด าเนินการตาม CMU-ITA 
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การร่วมเวทีแลกเปล่ียนกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เก่ียวกับการรับรองมาตรฐาน AACSB 

 

 
 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ (CMUBS) ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

ร่วมกับคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ (TBS) และคณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (KKBS) ในการเสวนาแลกเปล่ียนความรู้การ

ยื่นขอรับรองมาตรฐานการศึกษา AACSB ในการประชุม “1st 

AACSB Dialogue” ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย

สงขลา-นครินทร์ (PSU) ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30 

– 12.30 น. ในรูปแบบออนไลน์ 
 

หน่วยงานภายนอกขอเข้าศึกษาและแลกเปล่ียนเก่ียวกับการบริหารจัดการและระบบการรับรองมาตรฐานสากล AACSB 

  
คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร CMUBS ร่วมต้อนรับและให้ข้อมูลเพ่ือแลกเปล่ียนเก่ียวกับการบริหารจัดการ และระบบการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล AACSB แก่ผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยา

เขตตรัง จ านวน 4 ท่าน ในการเข้าศึกษาดูงานองค์กรต้นแบบด้านการบริหารคุณภาพองค์กร ในวันที่ 27 มกราคม 2565 

เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 คณะบริหารธุรกิจ 
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CMUBS Foresight Training: Learn to design your future 

  

  
จัดสัมมนาคณาจารย์ โดยเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมองอนาคต Foresight Training: Learn to design 

your future โดยมี ผศ.ดร.อรอร ภู่เจริญ ต าแหน่ง ผู้อ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่          

เป็นวิทยากร ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมช้ัน 6 อาคาร 2 คณะบริหารธุรกิจ 
 

ตราอัตลักษณ์ใหม่ CMUBS 

 

 

 

 

ออกแบบและท าตราอตัลักษณ์ใหม ่

CMUBS และจัดท าคู่มือมาตรฐาน

การใช้งานอัตลักษณ์คณะ

บริหารธุรกิจ 

การท าการศึกษาเรื่อง Branding ของ CMUBS 

  
การน าเสนอสรุปผลการวิเคราะห์ Branding คณะบริหารธุรกิจ แก่ทีมผู้บริหาร เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 3 

คณะบริหารธุรกิจ ที่ได้ท าการส ารวจองค์กรภายนอก นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ว่ามีความคิดเห็นและการ

รับรู้คณะบริหารธุรกิจในแต่ละด้านอย่างไร 
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กายภาพและส่ิงแวดล้อม  

(Physical and Environment) 
 

Strategic Initiatives Result/Progress 

สร้างอาคารห้องสมุด เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่

การเรียนรู้และการท างานร่วมกันของ

นักศึกษา (Co-working space) 

 สรา้งอาคารหอ้งสมดุ 3 ชัน้ โดยเริ่มก่อสร้างต้ังแต่เดือนตุลาคม 2564 

คาดว่าจะแล้วเสร็จในดือนสิงหาคม 2565 

Redesign และปรับปรุงห้องเรียน

เพ่ือรองรับการสอนแบบ Active 

Learning และ Hybrid Learning 

 Redesign และปรบัปรงุหอ้งเรยีนเพ่ือรองรับการสอนแบบ Active 

Learning และ Hybrid Learning โดยในปีงบประมาณ 2565 วางแผน

ด าเนินการปรับปรุงห้องเรียน 22 ห้อง 
 

อาคารห้องสมุด 3 ชั้น ท่ีอยู่ระหว่างการก่อสร้าง 
 

  
การ Redesign และปรับปรุงห้องเรียนเพ่ือรองรับการสอนแบบ Active Learning และ Hybrid Learning 
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สว่นที ่3: ผลการด าเนนิงานตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวทิยาลยัทีไ่ดใ้หไ้วใ้นชว่งการ

เสนอแผนการบรหิารของหวัหนา้สว่นงาน 

 

สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ในคราวประชุมคร้ังท่ี 4/2564 เม่ือวันเสาร์ท่ี 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมตะวัน 

กังวานพงศ ์ ชั้น 4 อาคารยุทธศาสตร์ ส านักงานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีมติรับทราบแผนปฏบิัติงานระยะ   

4 ปี (พ.ศ. 2564 – 2567) ของคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ตามท่ีเสนอ โดยมีข้อคดิเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือให้

คณะบริหารธุรกิจน าไปปรับปรุงพัฒนา โดยคณะฯ ได้มีการด าเนินงานตามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ มีดังน้ี 

ขอ้เสนอแนะของ     

สภามหาวทิยาลยั 

ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ

ควรมุง่เนน้ด้านสห

วิทยาการ และการเป็นผู้

ร่วมสร้างองค์ความรู้

ต่อไป รวมทัง้การบูรณา

การองค์ความรู้ดา้น

บริหารธุรกิจกับศาสตร์อืน่ 

• หลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่ได้ปรับปรุงและ

เร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2563 ได้มีการสอดแทรก

เนื้อหาในรายวิชาเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดการบูรณา

การองค์ความรู้ข้ามศาสตร์มากยิ่งขึ้น อีกทั้งใน

หลักสูตรดังกล่าวก าหนดให้มีวิชาโท (Minor) 

เพ่ือท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่หลากหลายเพ่ือตอบ

โจทย์การท างานในอนาคต และหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต (นานาชาติ) ซ่ึงจะเร่ิมด าเนินการในปี

การศึกษา 2566 

• ปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้น

ความทันสมัย เช่ือมโยงกับศาสตร์อื่น เพ่ือให้

เกิดทักษะที่หลากหลาย ตอบสนองความ

ต้องการของภาคธุรกิจ ประกอบกับองค์

ความรู้ที่สามารถน าไปปฏิบัติได้ โดยจะเร่ิมใช้ใน

ปีการศึกษา 2565  

การปรับปรุงหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี อยู่ระหว่างการ

ด าเนินการวางแผน เพ่ือเร่ิมใช้

ในปีการศึกษา 2568 

 

 

 

 

 

อยู่ ร ะหว่ างการด า เนินการ

ปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโท

ทุกหลักสูตร เพ่ือให้ทันต่อการ

เปล่ียนแปลง โดยจะเร่ิมใช้ในปี

การศึกษา 2567 

ควรมุง่เนน้การบริหารงาน

ที่มีความยดืหยุน่ 

คล่องตัวและรวดเร็วใน

การปรับตวัให้ทนัต่อการ

เปล่ียนแปลง 

มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative 

Management) กระจายอ านาจ และก ากับดูแล

การท างานการด าเนินงานสู่ผู้บริหารและบุคลากรใน

ระดับต่าง ๆ ของคณะฯ 

มุ่งเน้นคุณธรรม จริยธรรม     

มีธรรมาภิบาลเป็นเคร่ืองก ากับ 

เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นธรรมใน

การบริหาร สร้างความเสมอ

ภาค เท่าเทียม ปรองดองและ

ส่งเสริมขวัญก าลังใจ อันจะ

น าไปสู่การท างานอย่างทุ่มเท

และเสียสละของบุคลากรภายใน

คณะบริหารธุรกิจ 

ควรใช้ Speed boat 

model เข้ามาเป็นส่วน

หนึง่ในการด าเนนิ

ยุทธศาสตร์เชิงรุก 

มีการท างานร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัช

ศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และวิทยาลัย

การศึกษาตลอดชีวิต เพ่ือสร้างหลักสูตรระยะสั้น 

รวมถึงหลักสูตรระดับปริญญา เพ่ือตอบสนอง

ความเป็นผู้ประกอบการให้แก่ศาสตร์ทางวิชาชีพ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงการด าเนินการ

ร่วมกับภาคเอกชน ในการสร้างหลักสูตรระยะสั้น

ในการพัฒนาบุคลากร เช่น การไฟฟา้ฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (เร่ิมด าเนินการแล้ว) 

อยู่ระหว่างการด าเนนิการ 

เป็นการบูรณาการองค์ความรู้

ด้านบริหารธุรกิจกบัศาสตร์อืน่ 
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ขอ้เสนอแนะของ     

สภามหาวทิยาลยั 

ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ

การมองภาพอนาคต เพ่ือ

ก าหนดเร่ืองที่ตอ้งการ

ต้องการให้เกดิการ

เปล่ียนแปลง 

ด าเนินการท าการวิเคราะห์และคาดการณ์การ

เปล่ียนแปลงในอนาคต (Foresight) เพ่ือก าหนด

เป้าหมาย และทิศทางการด าเนินการ อีกทั้งจะมี

การปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 13 ต่อไป 

จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การมองอนาคต  Foresight 

Training: Learn to design 

your future ใ น วั น ที่  27 

พฤษภ าคม  2565 ณ  ห้ อ ง

ประชุมช้ัน 6 อาคาร 2 คณะ

บริหารธุรกิจ 

การพิจารณาด้านอุปสงค์ • ปรับปรุงหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและ

บัณฑิตศึกษา ซ่ึงอยู่ระหว่างการด าเนินการ  

ทุกหลักสูตรได้มีการรับฟงัความคิดเห็นจากผูม้ี

ส่วนได้ส่วนเสีย 

• สร้างหลักสูตรระยะสั้น และการบริการวิชาการ 

ได้ท างานร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือพัฒนาหลักสูตรการอบรม และการ

บริการวิชาการให้ตรงกับความต้องการของ

ผู้รับบริการ 

การป รับป รุงห ลักสูตรอยู่

ระหว่างการด าเนินการ 

การสร้างความแตกต่าง

ของคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

มีการสร้างเครือข่ายระหว่างคณะบริหารธุรกิจทั้ง

ในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือสร้าง

กระบวนการแลกเปล่ียน เรียนรู้ และแลกเปล่ียน

ประสบการณ์ระหว่างคณะ และอยู่ระหว่างการศึกษา

เพ่ือสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาด้าน

บริหารธุรกิจและการบัญชีที่ ได้ รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาจาก AACSB 

• Business School 

Network of Thailand 

(BSNT) 10 สถาบนัใน

ระดับประเทศ 

• TRBS NET (Thailand 

Regional Business 

School Network) 4 

สถาบันใน 4 ภูมภิาค 

การด าเนนิการตาม

มาตรฐานคุณภาพ 

AACSB ไดแ้ก่ 

Engagement 

Innovation and 

Impact 

ก าหนดให้การด าเนินการทุกกิจกรรมของคณะฯ

มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วม (Engagement) 

ระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อันจะน าไปสู่การสร้าง

นวัตกรรม (Innovation) ในแก้ไขปัญหา และ/หรือ

สร้างการพัฒนาให้ เกิดขึ้ น เ พ่ือสร้างให้ เกิด

ผลกระทบ (Impact) ในเชิงบวกแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน

เสีย โดยมุ่ งเน้นผลกระทบ 3 ด้ าน ได้แก่  1) 

Intellectual Contributions Impact (ผลกระทบ

แก่แวดลงวิชาการ) 2) Teaching Impact 

(ผลกระทบแก่ผู้เรียน) และ 3) Societal Impact 

(ผลกระทบแก่องค์กรภาครัฐ เอกชนและสังคม) 

Engagement Innovation 

and Impact (EII) 

พันธกิจด้านบัณฑิต ผู้

เปี่ ยมไปด้วยคุณธรรมและ

จิตส านกึต่อสงัคม คณะ

ควรมุง่เนน้และผลักดันให้

ออกมาเป็นรูปธรรมอย่าง

ชัดเจน 

มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปลูกฝัง

คุณธรรมและจิตส านึกต่อสังคม ผ่านทั้งกระบวน

วิชา และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

มีวิชาและกิจกรรม เช่น วิชา

จริยธรรมธุรกิจ วิชาสมาธิ  

ก า ร เ รี ย น รู้ ผ่ า น กิ จ ก ร รม 

Social project and Social 

innovation กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ

สังคมต่าง ๆ ที่นักศึกษามสีว่น

ร่วม โดยนักศึกษารหัส 63 มี

การท า Social work project 

ทั้งหมด 24 กลุ่ม และส าหรับ

นักศึกษารหัส 64 อยู่ระหว่าง

การก าหนดกลุ่มนักศึกษาและ

แต่งตั้งอาจารย์ทีป่รึกษาประจ า

กลุ่ม 
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ขอ้เสนอแนะของ     

สภามหาวทิยาลยั 

ผลการด าเนนิงาน หมายเหต ุ

คณะควรมุ่งเนน้ทกัษะด้าน

ภาษาองักฤษใหแ้ก่

นักศึกษา 

ด าเนินการในการส่งเสริม สนับสนุนทักษะด้าน

ภาษาอังกฤษ (เพ่ิมเติม) ให้แก่นักศึกษาในทกุระดบั 

ดังนี้ 

• จัดหาโปรแกรมเ พ่ือส่งเส ริมพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ DynEd ที่ให้นักศึกษาทุกระดับที่

สนใจสามารถสมัครใช้ได้ฟรี  

• หาทุนเพ่ือเพ่ือเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาสอน

ในหัวข้อพิเศษของวชิาต่าง ๆ โดยในปีการศกึษา 

2564 ได้จัดท าโครงการเพ่ิมทักษะภาษาอังกฤษ

ทางด้านบริหารธุรกิจ ผ่านการเรียนรู้ในกระบวน

วิชาของคณะบริหารธุรกิจ โดยวิทยากรเป็น

อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มี 

MOU กับคณะบริหารธุรกิจ หรือกับมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรอง

มาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจและการ

บัญชีจาก AACSB ซ่ึงเป็นโครงการที่คณะฯ      

ได้เสนอขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

• ก าหนดให้ทุกวิชาในระดับปริญญาตรี ต้องมีการ

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนประกอบในทางใด    

ทางหนึ่ง 

• ประสานงานร่วมกับสถาบันภาษา (ในช่วง

ส ถ า น ก า ร ณ์  Covid-19) เ พ่ื อ จั ด ส อ บ

ภาษาอังกฤษเป็นกรณีพิเศษให้แก่นักศึกษาระดับ

ปริญญาโท  
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สว่นที ่4: ผลการด าเนนิงานตามทีอ่ธกิารบดมีอบหมาย 

 

ผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติงาน CMU-OKRs ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2565  

ตามที่คณบดีได้ลงนามกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ซ่ึงในปี 2563 คณบดีและทีม

บริหารชุดปัจจุบันได้เร่ิมบริหารงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 จึงมีระยะเวลาในการท าให้บรรลุค่าเป้าหมายเพียง      

4 เดือน ส่วนตั้งแต่ปี 2564 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการเจรจาและทบทวนตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานประจ าปี 

2565 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2565 เพ่ือปรับค่าน ้าหนักและตัวช้ีวัดให้เหมาะสมกับบริบทของคณะฯ  

คณบดีและทีมผู้บริหารได้สร้างกลไกเชิงรุกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุค่าเป้าหมาย คือ     

มีการมอบหมายรองคณบดีด้านยุทธศาสตร์ และงานพัฒนาและขับเคล่ือนยุทธศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักในการ

ติดตาม วิเคราะห์ รายงาน และคาดการณ์ผลการด าเนนิงานโดยร่วมมอืและประสานงานกบัหนว่ยงานหลักทีเ่กีย่วขอ้ง 

รวมทั้งมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าคณะทุกไตรมาส มีการมอบหมายรอง

คณบดีด้านวิจัย และงานบริหารงานวจัิยฯ เป็นหน่วยงานหลักในการสร้างระบบสนบัสนนุการผลิตผลงานทางวิชาการ 

(Intellectual Contributions) ที่สอดคล้องกับการด าเนินงานตามเกณฑ์รับรองมาตรฐาน AACSB และเจรจา

ทบทวนตัวช้ีวัดค ารับรอง (OKRs1) โดยให้สามารถนับผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus หรือฐานข้อมูลระดับ

นานาชาติอีก 6 ฐานที่ได้รับการยอมรับจาก AACSB หรือ ก.พ.อ. และสามารถน าผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติซ่ึงอยู่ในฐานข้อมูล TCI Tier1 และผลงานที่ตีพิมพ์ Q1 ในฐานข้อมูล Scopus มาค านวณเทียบเท่าได้ 

รวมทั้งสนับสนุนการท าผลงานที่สร้างผลกระทบเชิงบวก (impact) ต่อองค์กรธุรกิจ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

และการสร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมจากการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงงานที่เกิด impact 

ภายในคณะฯ และสามารถเผยแพร่เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีหรือเป็นระบบต้นแบบให้แกห่นว่ยงานทั้งภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย โดยผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติงานของคณะบริหารธุรกิจ มีดังนี้ 
 

 

ผลการด าเนนิงานตามตวัชีว้ดัค ารบัรองการปฏบิตังิาน CMU-OKRs ปี 2563-2565 (ข้อมูล ณ ไตรมาสที ่1/2565) 
 

ตัวชี้วัด OKRs 

คณะบริหารธุรกิจ 

ค่า

น ้าหนัก 

% 

ค่าเป้าหมาย ค่าเป้าหมาย

รวม 3 ปี 

63-65 

ผล

ด าเนินงาน

รวม 

63-65 (Q1) 

คิด %  

ตามค่า 

น ้าหนัก 

63-65 (Q1) 

2563 2564 2565 

1 

จ านวนผลงานตีพิมพ์ใน

ฐานข้อมูล Scopus หรือ

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติที่

ได้รับการยอมรับจาก AACSB 

และ ก.พ.อ. (ผลงาน) (ปี

ปฏิทิน) 

25% 10 15 25 50 38.50 19.25% 

2 

จ านวนนวัตกรรม/จ านวน

ผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 

4-7 (ผลงาน) 

65% 2 5 10 17 12 45.88% 

3 
จ านวนผลงานที่เทียบเท่า 

CMU-RL 8-9 (ผลงาน) 
10% 1 4 8 13 3 2.31% 

 รวม 100% 

%ค่าเฉลี่ยความส าเร็จ 67.44% 

เทียบเกณฑ์การพิจารณาระดับผลการปฏบิัตงิานของมหาวิทยาลัย ระดับ 3 

(50.01-75%) 

*ที่มา: ข้อมูลจากกองแผนงาน มช. แจง้ผลการด าเนนิงานยงัคณะฯ เมื่อวนัที ่29 มีนาคม 2565 %ค่าเป้าหมายของคณะ 
ระดับ 4 

(75.01-100%) 
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การเป็นคณะกรรมการตา่ง ๆ ระดบัมหาวทิยาลยั ของคณบดคีณะบรหิารธุรกิจ 
 

ผลการด าเนนิงาน 

▪ คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (กบม.) 

▪ คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพย์สิน มหาวทิยาลัยเชียงใหม่  

▪ คณะกรรมการบริหารกองทนุพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

▪ คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

▪ คณะกรรมการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 

▪ คณะกรรมการก าหนดแนวทางบริหารจัดการเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

▪ คณะกรรมการด าเนินการคดัเลือกพนักงานมหาวิทยาลยัประจ าสายวิชาการ แบบตามประสิทธิภาพ (Active 

Recruitment)  

▪ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษฯ) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

▪ คณะอนุกรรมการด าเนินการในการลงทุนเพ่ือซื้อขายหุ้นกู้เอกชน (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ

พนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

▪ คณะอนุกรรมการศกึษาแนวทางการบริหารจัดการเงินกูย้ืม (ค าสั่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงาน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม)่ 

▪ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ท่ี 1 เชงิรุก: นวัตกรรมด้านส่ิงแวดล้อมและพลังงาน ตามแผนพัฒนา

การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565)  

▪ คณะกรรมการบริหารวิชาการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

▪ คณะกรรมการอ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(CMU STeP) 

▪ คณะกรรมการอ านวยการสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

▪ คณะกรรมการท่ีปรึกษาศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ 

▪ คณะท างานโครงการพัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

▪ คณะท างานจัดท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระยะท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570)  

▪ ท่ีปรึกษา โครงการ CMU Smart Office (คณะบริหารธุรกิจเป็นหน่ึงในคณะน าร่อง และเป็นคณะต้นแบบ) 

▪ คณะกรรมการโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวทิยาลัยสู่ต าบล) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 
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สว่นที ่5: ปัญหาและอปุสรรคทีพ่บจากการบรหิารงานทีผ่า่นมา 

 

   5.1 ดา้นการเรยีน การสอน 

 5.1.1. กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดหลักสูตรใหม่มีข้ันตอนและกระบวนการท่ีมาก ใช้

เวลานานในการผ่านข้ันตอนต่างๆ ท าให้เกิดความล่าช้า หลักสูตรอาจจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการ

เปลี่ยนแปลงความต้องการ และตอบสนองต่อการท างานท่ีเปลี่ยนไปอย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อจ านวนการ

รับเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆของคณะ 

 5.1.2 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาท าให้การเรียน     

การสอนถูกปรับให้อยู่ในรูปแบบ Online/Hybrid ทางคณะต้องลงทุนอย่างมากในการปรับปรุงระบบเครือข่าย 

Internet รวมถึงปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนให้สามารถรองรับรูปแบบการเรียน การสอนใน

รูปแบบ Online/Hybrid โดยใช้งบประมาณจากเงินรายได้ของคณะทั้งหมด 
 

   5.2 ดา้นการวจิยั 

 5.2.1 คณาจารย์ของคณะมีภาระการสอนค่อนข้างมาก ท าให้มีอุปสรรคต่อการจัดสรรเวลาในการท างาน

วิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการ (คณะก าหนดภาระงานสอน 18 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ โดยในปีการศึกษา 

2564 โดยเฉลี่ยแล้วคณาจารย์มีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ ซึ่งคณะมีอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 

จ านวน 51 คน ท้ังน้ีนับรวมอาจารย์ผู้เกษียณอายุท่ีคณะจ้างต่อด้วยเงินรายได้ของคณะ จ านวน 6 คน) 

 5.2.2 คณะมีมาตรการส่งเสริมการท าวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการทั้งการให้ทุนในการท าวิจัย การ

เข้า ร่วม Conference and workshop page charge ส าหรับการตีพิมพ์ใน Journal ท่ีอ ยู่ ในเกณฑ์

มาตรฐาน AACSB และเงินรางวัลสนับสนุนต่างๆ รวมทั้งการจ้าง Mentor เพ่ือให้ค าแนะน าและท างานร่วมกัน

กับคณาจารย์ รวมถึงฐานข้อมูล และ Software ท่ีจ าเป็น แต่รูปแบบของการสนับสนุนยังคงไม่เพียงพอกับ

ความต้องการของคณาจารย์ ซึ่งคณะก าลังด าเนินการในการเปิดรับความคดิเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้สามารถ

ช่วยเหลือคณาจารย์ในการท างานวิจัยและสร้างผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน AACSB และระยะเวลา

ท่ีก าหนดได้อย่างแท้จริง 
 

   5.3 ดา้นการบรกิารวชิาการ 

 5.3.1 คณาจารย์ของคณะมีภาระการสอนค่อนข้างมาก ท าให้มีอุปสรรคต่อการจัดสรรเวลาในการ

ให้บริการวิชาการ (คณะก าหนดภาระงานสอน 18 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ โดยในปีการศึกษา 2564 โดยเฉลี่ย

แล้วคณาจารย์มีภาระงานสอน 21 ชั่วโมงท างานต่อสัปดาห์ ซึ่งคณะมีอาจารย์ท่ีปฏิบัติหน้าท่ี จ านวน 51 คน 

ท้ังน้ีนับรวมอาจารย์ผู้เกษียณอายุท่ีคณะจ้างต่อด้วยเงินรายได้ของคณะ จ านวน 6 คน) 

 5.3.2 การหาโจทย์การให้บริการทางวิชาการ จ าเป็นต้นด าเนินการในเชิงรุก และเข้าถึงความต้องการ

ของผู้รับบริการ คณะยังขาดบุคลากรท่ีมีความสามารถ และรับผิดชอบหน้าท่ีโดยตรง อีกท้ังการสร้างเครือข่าย

เพ่ือเข้าถึงความต้องการยังต้องอาศัยความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
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   5.4 ดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์

5.4.1 ก าลังคนของคณะทั้งอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ยังไม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนและการ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว 

5.4.2 การ Upskill ของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือให้ทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลา 

5.4.3 เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยยังไม่มีมาตรฐานและความครอบคลุมกับ

รายละเอียดของภาระงานต่างๆ ทั้งในส่วนของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ท าให้คณะต้องด าเนินการ

ภายในเพ่ือให้เกิดความเป็นมาตรฐานและครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

5.4.4 การแสวงหาบุคลากรท้ังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีความสามารถ ภายใต้ข้อจ ากัดของ

กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมท้ังการรักษาบุคลากรท่ีมีความรู้ ความสามารถไว้กับคณะ 
 

   5.5 ดา้นระบบสารสนเทศ 

 5.5.1 ถึงแม้ว่าคณะจะมีการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงระบบสารสนเทศมาอย่างต่อเน่ือง โดยเอาเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใช้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการในการใช้งานได้อย่างครอบคลุม เน่ืองจากขาดบุคลากรท่ี

มีความสามารถในการตอบสนองกับความต้องการของแต่ละส่วนงานภายใน ท าให้จ าเป็นท่ีต้องจัดล าดับ

ความส าคัญในการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพ่ือตอบสนองต่อการใช้งานภายในของคณะ 

5.5.2 ปัญหาในการเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศของคณะและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการ

เชื่อมโยงระบบและข้อมูล เพ่ือไม่ให้เกิดความซ ้าซ้อนในการด าเนินการ 
 

   5.6 ดา้นการด าเนนิงานและการบรูณาการการท างาน 

5.6.1 ประสานงานและท างานร่วมกับระดับมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุงการท างานร่วมกันกับระดับคณะ 

รวมท้ังผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

และคณะให้มีการด าเนินงานท่ีคล้องตัวและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากย่ิงข้ึน ยังคงด าเนินการได้อย่าง

ล่าช้า 

5.6.2 คณะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการด าเนินภารกิจในการปรับปรุงการท างานร่วมกันอยู่

หลายโครงการอย่างต่อเน่ือง ท าให้จ าเป็นต้องใช้ก าลังคนของคณะท้ังในส่วนของอาจารย์และบุคลากรสาย

สนับสนุนจ านวนหน่ึงในการด าเนินภารกิจดังกล่าว ท าให้บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการต่างๆ มีภาระท่ีเพ่ิมมากข้ึน

จากภาระ หน้าท่ีเดิม 
 

   5.7 ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 

5.7.1 ด้วยความจ ากัดของพ้ืนท่ีภายในคณะ ท าให้ไม่สามารถจะขยายพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับกับการเรียน     

การสอน และการท ากิจกรรมของนักศึกษาได้อย่างเพียงพอ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

มีสถานการณ์ท่ีดีข้ึน และนักศึกษาสามารถกลับเข้ามาเรียน Onsite ได้ จะเกิดความแออัดด้วยปริมาณนักศกึษา 

ถึงแม้ว่าในปัจจุบนัคณะก าลังด าเนินการในการก่อสร้างอาคารห้องสมุด และ Co-working space เพ่ือรองรับ

กิจกรรมต่างๆของนักศึกษาเพ่ิมเติมในพ้ืนท่ีท่ีมีอยู่ แต่ก็จะท าให้เกิดความแออัดของพ้ืนท่ีมากย่ิงข้ึน 
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สว่นที ่6: สิง่ทีส่ว่นงานตอ้งการใหม้หาวทิยาลยัชว่ยเหลอืและสนบัสนนุการด าเนนิงาน

ของสว่นงาน 

 

  6.1 ดา้นการเรยีน การสอน 

 6.1.1. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องในการปรับปรุงหลักสูตร และการเปิดหลักสูตรใหม่

เพ่ือลดข้ันตอนและกระบวนการ เพ่ือให้การพัฒนาหลักสูตร และการเปิดหลักสูตรใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 

สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับการเปลี่ยนแปลงความต้องการ และตอบสนองต่อการท างานท่ีเปลี่ยนไปอย่าง

แท้จริง 

 

  6.2 ดา้นการวจิยั 

 6.2.1 เพ่ิมเติมมาตรการส่งเสริมการท าวิจัย และสร้างผลงานทางวิชาการจากส่วนกลางของ

มหาวิทยาลัย รวมถึงสนับสนุนฐานข้อมูล และ Software ในการประมวลผล (นอกเหนือจากการจัดหาด้วย

ความสามารถของคณะ) ท่ีจะช่วยแบ่งเบาภาระของคณะและช่วยเหลือบุคลากรผู้ผลิตผลงานทางวิชาการ โดย

พิจารณาลักษณะของผลงานวิชาการตามลักษณะของคณะแต่ละกลุ่มสาขา 

 6.2.2 สร้างเวทีหรือพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงให้คณาจารย์และนักวิจัยของแต่ละส่วนงาน ได้มีโอกาสในการ

พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูลต่างๆ อันจะน าไปสู่การบูรณาการในการท าวิจัยและเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงาน 

 

  6.3 ดา้นการบรกิารวชิาการ 

 6.3.1 เปิดโอกาสให้คณะได้เข้าถึงเครือข่ายท่ีมหาวิทยาลัยมี เพ่ือเชื่อมโยงความต้องการในการรับริการ

กับความสามารถของคณะ ได้มากย่ิงข้ึน 

 6.3.2 สร้างเวทีหรือพ้ืนท่ีเพ่ือเชื่อมโยงให้คณาจารย์ของแต่ละส่วนงาน ได้มีโอกาสในการพบปะ พูดคุย 

แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมูลต่างๆ อันจะน าไปสู่การบูรณาการในการให้บริการวิชาการร่วมกันระหว่างส่วนงาน 

เกิดการใช้ความสามารถและทรัพยากรร่วมกันระหว่างส่วนงาน เพ่ือให้การบริการวิชาการสามารถครอบคลุม

ความต้องการและสร้างผลกระทบ (Impact) ในระดับท่ีสูงข้ึน 

 

  6.4 ดา้นการจดัการทรพัยากรมนษุย ์

 6.4.1 การพิจารณาจัดสรรก าลังคนท้ังอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน ให้เพียงพอต่อการขับเคลื่อน

ภารกิจต่างๆของคณะ และมหาวิทยาลัย (อาจจะมีรูปแบบในการจ้างเพ่ิมเติม เช่นมหาวิทยาลัยและส่วนงาน

ร่วมกันรับผิดชอบ โดยค านึงถึงสิทธิต่างๆประกอบ) 

 6.4.2 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้มีมาตรฐานและความ

ครอบคลุมกับรายละเอียดของภาระงานต่างๆ ท้ังในส่วนของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ท้ังน้ีควร

ค านึงถึงลักษณะของความรับผิดชอบของแต่ละส่วนงาน ในแต่ละกลุ่มสาขา 

 6.4.3 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเก่ียวข้องกับการจ้างบุคลากร สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ 

ค่าจ้าง (Performance based) เพ่ือให้สามารถดึงดูดและแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ รวมถึง

การเปิดโอกาสให้บุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นผู้บริหารในระดับส่วนงานได้ เช่น ผู้ช่วยคณบดี เพ่ือแบ่งเบา

ภาระของอาจารย์ประจ า 
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  6.5 ดา้นระบบสารสนเทศ 

6.5.1 การเชื่อมโยงระหว่างระบบสารสนเทศของส่วนงานและมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงระบบ

และ ข้อมูล ไ ม่ ใ ห้ เ กิดความซ ้ าซ้อนในการด า เนินการ อีก ท้ังเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Digital 

Transformation 

 

  6.6 ดา้นการด าเนนิงานและการบรูณาการการท างาน 

6.6.1 การให้ความส าคัญ และการสนับสนุนในการได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไปจาก 

AACSB ซึ่งต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง คณะจ าเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา และส่ิงท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาต่อไปจาก AACSB 

ซึ่งจะมีการ Reaccredit ตามรอบระยะเวลา 5 ปี เม่ือส้ินสุดปีการศึกษา 2567 

6.6.2 ขับเคลื่อนการประสานงานและท างานร่วมกับระดับส่วนงาน ในการปรับปรุงการท างานร่วมกันกับ

ระดับส่วนงาน รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยและส่วนงานให้มีการด าเนินงานท่ีคล้องตัวและสอดคล้องกับสภาพปัจจุบันมากย่ิงข้ึน 

 

   6.7 ดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้ม 

6.7.1 พิจารณาจัดสรรพ้ืนท่ีเพ่ิมเติมให้กับคณะฯ เพ่ือให้มีความเพียงพอต่อการจัดการเรียน การสอน 

และการท ากิจกรรมของนักศึกษา  
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สว่นที ่7: ภาคผนวก; รางวัลที่ได้รับในด้านตา่ง ๆ ของคณะบริหารธุรกิจ 

(รอบ 1 ป ี6 เดือน ตั้งแต ่1 ธันวาคม 2563 – 31 พฤษภาคม 2565) 

 

รางวัลที่ได้รับของคณะบริหารธรุกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs280456/ 

 

 

 

 รางวัลโล่เกียรติยศส่วนงานที่ได้คะแนนในระดับ A (85.07 คะแนน) CMU-ITA Award 

2022 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง

ประชุม 201 ช้ัน 2 ส านักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่าน Zoom Webinar โดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้รับมอบโล่เกียรติยศ

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ มีทั้งหมด 10 ส่วนงาน จาก

ทั้งหมด 47 ส่วนงาน ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นส่วนงานที่ได้ผลคะแนนในระดับ A (85 คะแนน

ข้ึนไป ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน ป.ป.ช.) 

การด าเนินงาน

และการบูรณา

การการท างาน 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs280456/
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รางวัล

อาจารย์ 

 รางวัล 1st Runner-up Popular MOOC 

จากงานประกาศรางวัลแห่งปี  อาจารย์

ต้นแบบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2021  

 ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์ 

พิชญกุล ต าแหน่ง รองคณบดี และอาจารย์

ประจ าภาควิ ชาการจัดการและการ เป็ น

ผู้ประกอบการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ Traci 

Morachnick อาจารย์ประจ าภาควิชาการ

จัดการและการเป็ นผู้ ประกอบการ โดย

คณาจารย์ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ต้นแบบนี้ ถือ

ได้ว่าเป็นผู้ที่ร่วมพัฒนาการเรียนการสอนใน

การส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีความสอดคล้อง

กับทักษะในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ 

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs07092564 

รางวัล

นักศึกษา 

ระดับ

บัณฑิตศึกษา 

 รางวัลปรญิญานพินธก์ารค้นควา้อสิระ ระดับดีมาก มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่ ประจ าปี 2564 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ในหัวข้อ “ผลกระทบจากบริษัทเทียบเคียงใน

อุตสาหกรรมเดียวกันที่มีต่อการถือเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย“ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211221 

 

รางวัล

นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

 รางวัลชนะเลิศ นักศึกษา CMUBS และทีมสมาชิกประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะเทคนิค

การแพทย์  แล ะรางวัล  Popular vote สมาชิกประกอบด้วยนักศึกษาจากคณะ

อุตสาหกรรมการเกษตร ในการแข่งขันโครงการ Startup Thailand League (STL 

2021) ระดับประเทศ ณ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ จากทีมเข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 

400 ทีม 40 มหาวิทยาลัย 

 
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs_18-10-2021/ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs07092564
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211221/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs211221/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs_18-10-2021/
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รางวัล

นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

 รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันระดับประเทศ The 1st Asian 

International Student Competition 20 2 1  ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  “ Entrepreneurship 

Opportunities and Challenges in COVID-19 ERA” 

  
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs08032564/ 

 

 

รางวัล

นักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี 

 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขัน Startup Thailand League 2021 สาขาเกษตร

และอาหาร (AgriTech/ Food Startup) ผลงานการพัฒนาช้อนรักษ์โลกทานได้ 

  

 
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/accba062764/ 

 

ผลงานการพัฒนาช้อนรักษ์โลกทานได้   

ซึ่งท ามาจากของเหลือทางการเกษตรที่ไม่มี

ใครตีมูลค่า แต่ก าลังถูกผลักดันให้เป็นพืช

เศรษฐกิจตัวใหม่ ผสมกับส่วนประกอบอื่น 

ๆ เพ่ือช่วยเหลือสหกรณ์เกษตรกร และ

แก้ปัญหาขยะพลาสติกที่ต้นตอ โดยมีการ

แข่งขันเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ณ 

โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ 

พร้อมเป็นตัวแทนระดับภาคเหนือ เข้าร่วม

แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในระดับประเทศ โดย

โครงการนี้มีสถาบันการศึกษา 40 แห่งทั่ว

ประเทศ หรือ 400 ทีม ร่วมแข่งขัน 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs08032564/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/accba062764/
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รางวัล

บุคลากร   

สายสนับสนุน 

 รางวัลช้างทองค า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี 2564 ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 
 

นายนวนนท์ วงค์สุวรรณ์ ต าแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดงานพัฒนาและขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร์ หน่วยนวัตกรรมองค์กร โดยมีผลงานที่โดดเด่นได้แก่การออกแบบและพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของคณะบริหารธุรกิจและยื่นจดแจ้ง

ลิขสิทธิ์ทั้งหมดจ านวน 8 ผลงาน โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 24 

มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  

  
 

  
 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24012022/ 

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24012022/
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รางวัล

บุคลากร   

สายสนับสนุน 

 รางวัลชนะเลิศ รูปแบบ Oral Presentation CMU KM Day 2021 

ประเภทนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผลงาน “ระบบสารสนเทศเพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดท าเอกสารและการออกรายงานการ

จัดซื้อจัดจ้าง” 

 รางวัลรองชนะเลิศ รูปแบบ Oral Presentation CMU KM Day 2021 

ประเภทนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผลงาน “ระบบสารสนเทศเพ่ือวางแผนและตรวจสอบผลส าเร็จการศึกษา” (ระบบ มชท.92) 

 รางวัลรองชนะเลิศ รูปแบบ Poster Presentation CMU KM Day 2021 

ประเภทนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางาน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

ผลงาน “ระบบจัดตารางกรรมการคุมสอบ” 
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รางวัล 

ศิษย์เก่า 

 รางวลัเชดิชเูกยีรตนิกัศกึษาเกา่มหาวทิยาลยัเชยีงใหมด่เีดน่ ประจ าปี 2564 

คุณพรชยั ปัญจศรรีัตน ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท พี แอนด ์เอ็น ฟูด้ จ ากัด นักศึกษาเก่า

คณะบริหารธุรกิจ รหัส 2604250  

คุณบญุญนิตย ์วงศร์ักมติ ผูว้่าการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นักศึกษาเก่าโครงการ 

MBA รุ่นที่ 6 รหัส 3895168  

ได้รับคัดเลือกเป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2564 โดยมีพิธีมอบ

รางวัลในวันที่ 24 มีนาคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

   

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24032022/ 

โดยคณะบริหารธุรกิจ จัดงานเล้ียงแสดงความ

ยินดีกับทั้ง 2 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือก

เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดี เด่น 

ประจ าปี 2564 โดยมีคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์

และดร.สมภพ ศักด์ิพันธ์พนม ร่วมมอบดอกไม้

แสดงความยินดี  ในวันที่  23 มีนาคม 2565                

ณ โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท 

 

 

 

 

 

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24032022/ 

 

 รางวัลเชิดชูเกียรตินกัศึกษาเก่า มหาวิทยาลยัเชยีงใหม่

ดีเด่น ประจ าปี 2563 สาขาบริหารองค์กร 
 

คุณรัชดาภรณ์ ราช เทวินทร์  นักศึกษาเ ก่าคณะ

บริหารธุรกิจ รหัส 2004078 ได้รับคัดเลือกเป็น

นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจ าปี 

2563 สาขาบริหารองค์กร โดยมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 

13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs14012022/ 

https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24032022/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs24032022/
https://www.cmubs.cmu.ac.th/th/cmubs14012022/



