
แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan) และแผนปฏิบัติการประจำป ี(Annual Action Plan) 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

• แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

• แผนปฏิบัติการประจำป ี(Annual Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

• แผนปฏิบัติการประจำป ี(Annual Action Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 



1 

 

1. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสตูร Non-Degree Program 
KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ)  
Initiative 1.การสร้าง AccBA Academy (lifelong learning certificate program) 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 ศึกษา Lifelong Learning System และกำหนดวิชาท่ีจะทำเป็น Pilot Course 
ของ Lifelong Learning system 
Remark: พิจารณา Hospital Management ของคณะเพ่ือเป็น Pilot Course 
ของ LE ของคณะบริหารธุรกิจ (Lead โดย MIC) และก่อต้ัง AccBA Academy 
(lifelong learning certificate program) 

-อบรม / ศึกษาเรื่อง Lifelong Learning System 
-ประชุมร่วมกับ ผอ.ศูนย์ LE เพื่อทราบ Options ในการดำเนินการ 

100% 

2565 หลักสูตร Non-Degree Program I  
Remark: -สร้างหลักสูตร Non-Degree โดยเร่ิมจากโครงการปริญญาโท 
เช่น โครงการ ExMBA – จัดทำหลักสูตร Non-Degree เพ่ือ Upskill / reskill 
โดยกลุ่ม Target learner อาจเป็นศิษย์เก่าของโครงการ  
-ทำเป็นโครงการที่เก็บค่าบริการ                                                     

หารือกับกลุ่ม TRBS เพื่อพิจารณาทำ Non-Degree program รว่มกัน 10% 

2566 หลักสูตร Non-Degree Program II 
Remark: ต่อยอดและขยายผล 

N/A N/A 

2567 หลักสูตร Non-Degree Program III 
Remark: ต่อยอดและขยายผล 

N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ที่ได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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1. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสตูร Non-Degree Program 
KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ)  
Initiative 1.การสร้าง AccBA Academy (lifelong learning certificate program) 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

พิจารณาทำ Non-
Degree program 
ร่วมกับกลุม่วิชาการของ 
TRBS  

หารือร่วมกับกลุ่มวิชาการ
ของ TRBS               

งานบริการการศึกษา ภายในกันยายน 
2565 

- 50,000 
เกิดวิชา Non-Degree program โดย
ความร่วมมือของกลุ่มวิชาการของ TRBS  

- 

พิจารณาทำ Non-
Degree program 
หรือ Short training 
program โดย 
Collaborate กับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน 

หารือกับสถาบันอื่นที่มี
ความสนใจ 
Collaborate กัน      

งานบริการการศึกษา ภายในกันยายน 
2565 

- 50,000 
เกิดวิชา Non-Degree program หรือ 
Short training programโดยความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาอื่น  

- 
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2. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) ,หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 2.การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาตรีแบบสรรพศาสตร์ (โดยมคีวามร่วมมือระหว่างคณะบริหารฯกับคณะอื่น) ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

 
 

FISCAL YEAR Plan 
What will be done? 

Actual 
 

% Progress 

2564 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ พ.ศ. 2563 มีความร่วมมือกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์สำหรับ
สอนวิชา minor  IT และคณะวิทยาศาสตรส์ำหรับสอนวิชา minor Data 
Science 
Remark: ปัจจุบันดำเนินการโดยภาควิชาบัญช ี

-ภาควิชาการบัญชีเปดิสอน 2วิชา คือ เทอม 1/64 --> IT/Data Science --
> วิชา269181 และวิชา 229123 
-ได้ 2 วิชาที่ผ่านการอนุมัตจิากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยและเปดิสอน
ในเทอม 1/2564 

100% 

2565 สำรวจภาควิชา/คณะที่จะสามารถสร้างความร่วมมือ                                
Remark: สำรวจเพื่อพิจารณาว่าจะขยายผลจากหลักสูตรบัญชีไปหลักสูตรอื่นไหม 

ยังไม่ได้ดำเนินการ - 

2566 ตั้งคณะกรรมการ “ปรับปรุงหลักสูตร” หรือ “ร่างหลักสูตรใหม่” N/A N/A 
2567 ส่งหลักสตูร (Remark: เปิดหลักสตูร ปี 2568) N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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2. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) ,หัวหน้าภาควิชา 
Initiative 2.การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาตรีแบบสรรพศาสตร์ (โดยมคีวามร่วมมือระหว่างคณะบริหารฯกับคณะอื่น) ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

สำรวจภาควิชา/คณะที่
จะสามารถสร้างความ
ร่วมมือ 
Remark: สำรวจเพื่อ
พิจารณาว่าจะขยายผล
จากหลักสูตรบญัชีไป
หลักสตูรอื่นไหม 

สำรวจภาควิชา/คณะที่จะ
สามารถสรา้งความร่วมมือ 
Remark: สำรวจเพื่อ
พิจารณาว่าจะขยายผล
จากหลักสูตรบญัชีไป
หลักสตูรอื่นไหม         

งานบริการการศึกษา เทอม 2/2564 - - 

ได้ข้อมลูความต้องการของทุกภาควิชาการ
ว่าต้องการปรับปรุงหลักสตูรระดบัปริญญา
ตรีแบบสรรพศาสตร์ (โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะบรหิารฯกับคณะอื่น) หรือไม่ 
อย่างไร และเป็นข้อเสนอแนะสำหรับการ
กำหนดแผนกลยุทธ์ต่อไป 

- 
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3. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) ,หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 3.การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาโทให้มคีวามทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับการวาง Positioning ของหลักสูตรให้มีความแตกต่างและเด่นชัด 

 
 

FISCAL YEAR Plan 
What will be done? 

Actual 
 

% Progress 

2564 ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาโท MBA / Ex-MBA, MBA Marketing 
Remark: ตามรอบ 5 ปี 

-ดำเนินการปรับปรุงหลักสตูร MBA/Ex-MBA, MBA Marketing เรยีบร้อย
แล้ว 
-กำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสตูร MS-Finance 

100% 

2565 -สรุปผล VOC and VOS เพื่อปรบัปรุงหลักสตูรปริญญาระดับบณัฑิตศึกษาทุก
หลักสตูร + ปรับการวาง Positioning ของหลักสูตรใหม้ีความแตกต่างและเด่นชัด 
                                                                                         

-ปรับปรุงหลักสูตร MBA 
-แยก Ex-MBA ออกจาก MBA และตั้งช่ือหลักสูตรใหม่เป็น “หลักสูตร
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจสำหรับผู้บรหิาร” 
-ดำเนินการปรบัปรุงหลักสูตร MS-Finance 

10% 

2566 VOC and VOS N/A N/A 
2567 VOC and VOS N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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3. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 3.การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาโทให้มคีวามทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับการวาง Positioning ของหลักสูตรให้มีความแตกต่างและเด่นชัด 

 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

-ปรับปรุงหลักสูตร 
MBA 
 

-ทำ VOC/VOS  
-ปรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้ตรงเกณฑ ์
-ส่งปรับปรุงหลักสูตร    

ประธานหลักสตูร MBA  

2 ปี (2565-2567) 
แผนส่งออกไปยัง 
สปอว. ภายใน
เดือนมีนาคม 
2566 .... 

- 15,000.- 
ส่งหลักสตูร MBA ฉบับปรับปรุงไป สปอว
ภายในเดือนมีนาคม 2566 และ ได้รับการ
อนุมัติจากสปอว. ภายในเดือนตุลาคม 2566 

-ค่าตอบแทน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสตูรละ 3 
ท่านๆ ละ 
3,000.- บาท
รวม 9,000.-
บาท/โครงการ 
-ค่าจัดทำ 
VOC/VOS 
ประมาณ 
6,000.- บาท 
รวมทั้งหมด 
15,000.-บาท/
โครงการ 

-ปรับปรุงหลักสูตร 
MBA Marketing 
 

-ทำ VOC/VOS  
-ปรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้ตรงเกณฑ ์
-ส่งปรับปรุงหลักสูตร    

ประธานหลักสตูร MBA 
Marketing 

2 ปี(2565-2567) 
แผนส่งออกไปยัง 
สปอว. ภายใน
เดือนมีนาคม 
2566 .... 

- 15,000.- ส่งหลักสตูร MBA Marketing ฉบบัปรับปรุง
ไป สปอวภายในเดือนมีนาคม 2566 และ 
ได้รับการอนุมัตจิากสปอว. ภายในเดือน
ตุลาคม 2566 

-แยก Ex-MBA ออก
จาก MBA และตั้งช่ือ
หลักสตูรใหมเ่ป็น 
“หลักสูตรบรหิารธุรกจิ
มหาบัณฑิต สาขาวิชา

-ทำ VOC/VOS  
-ปรับอาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรให้ตรงเกณฑ ์
-ส่งหลักสูตรใหม่        

ประธานหลักสตูร Ex-
MBA  

2 ปี (2565-2567) 
แผนส่งออกไปยัง 
สปอว. ภายใน
เดือนมีนาคม 
2566 .... 

- 15,000.- ส่งหลักสตูร Ex-MBA “หลักสตูร
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชา
นวัตกรรมธรุกิจสำหรับผู้บรหิาร” ไป สปอว
ภายในเดือนมีนาคม 2566 ขอเปิดใหม่ได้รับ
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นวัตกรรมธรุกิจสำหรับ
ผู้บริหาร” 

การอนุมัติจากสปอว. ภายในเดือนตุลาคม 
2566 

-ดำเนินการปรับปรุง
หลักสตูร MS-Finance -ส่งปรับปรุงหลักสูตรตาม

กำหนด (รอบ 5 ปี)      
ประธานหลักสตูร Ms 
Finance 

1 ปี (2565-2566) 
แผนส่งออกไปยัง 
สปอว. ภายใน
เดือนกันยายน 
2565. 

- 15,000.- ส่งหลักสตูร Ms-Finance ฉบับปรบัปรุงและ 
ได้รับการอนุมัตจิากสปอว. 
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4. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 4.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  หรือ หลักสูตร 2-3 ภาษา (ปี 2566 หลักสูตร Inter บัญช)ี  

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 สร้างหลักสูตร Inter บัญช ีระดบัปริญญาตร ี -สร้างหลักสูตร Inter บัญชี ระดบัปริญญาตร ี
-หลักสูตร Inter บัญชี ระดบัปริญญาตรผี่านการอนุมัติในระดับสภาวิชาการ
มหาวิทยาลยั 

100% 

2565 ส่งหลักสตูร Inter บัญช ีไป สปอว          -ส่งหลักสตูร Inter บัญชี ไป สปอว 
--Survey ความต้องการและสร้างความร่วมมือเพื่อหาช่องทางรับนศ.
ต่างชาติเข้าเรยีนหลักสูตร Inter บัญชี (เช่น การ survey รร Inter ใน
ภาคเหนือ) 

10% 

2566 เปิดเรียน หลักสูตร Inter บัญช ี(ปีท่ี 1) N/A N/A 
2567 เปิดเรียน หลักสูตร Inter บัญช ี(ปีท่ี 2) N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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4. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 4.พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  หรือ หลักสูตร 2-3 ภาษา (ปี 2566 หลักสูตร Inter บัญช)ี  

 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ส่งหลักสตูร Inter บัญชี 
ไป สปอว 

ส่งหลักสตูร Inter บัญชี 
ไป สปอว                 

-ประธานหลักสูตร 
Inter บัญช ี
-งานบริการการศึกษา 

แผนส่งออกไป
ยัง สปอว. 
ภายในเดือน
ตุลาคม 2565 

... 15,000.- หลักสตูร Inter บัญชี ระดับปรญิญาตรผี่าน
การอนุมัติจาก สปอว. 

-ค่าตอบแทน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสตูรละ 3 
ท่านๆ ละ 3,000.- 
บาทรวม 9,000.-
บาท/โครงการ 
-ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น 6,000.-
บาท/โครงการ 

-Survey ความต้องการ
และสร้างความร่วมมือ
เพื่อหาช่องทางรับนศ.
ต่างชาติเข้าเรยีน
หลักสตูร Inter บัญชี 
(เช่น การ survey รร 
Inter ในภาคเหนือ) 

-Survey ความต้องการ
และสร้างความร่วมมือเพื่อ
หาช่องทางรับนศ.ต่างชาติ
เข้าเรียนหลักสูตร Inter 
บัญชี (เช่น การ survey 
รร Inter ในภาคเหนือ)  

ประธานหลักสตูร Inter 
บัญช ี

ภายในสิ้นเทอม 
1/2565 

... ...   
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5. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 
KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผูช่้วยคณบดี (วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 5.การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆในเชิงรุก 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 -ปริญญาตรี –การประชาสัมพันธ์หลักสตูรเชิงรุกในโรงเรียนมัธยม 

- ทำสื่อ Online เพื่อประชาสมัพนัธ์ผ่านสื่อสังคม 

-เข้าร่วม Open House ที่จัดโดย ม.ช. 
-ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับ สถาบันพัฒนาวิชาการ  วิสดอม วี อะคาเด
มี ผ่านทาง Live Online 

100% 

2565 ปริญญาตรี – สร้าง Pre-sessional course สำหรับนักเรียนมัธยม เพื่อให้นักเรียน
รู้จักมหาวิทยาลัย และอาจเก็บ Credit ล่วงหน้าได ้
Remark--ขอให้แต่ละภาควิชาจัดทำ Pre-sessional Course โดยอาจเป็น
ภาควิชาละ 1 Course หรือทุกภาคทำร่วมกันและตั้งเป็นอีกวิชาหนึ่ง เพื่อให้
นักเรียนมัธยมเรียนและเก็บ Credit มาโอนหน่วยกิต เมื่อเข้าม.ช.ได้ (อาจเป็นวิชา 
GE ที่ไม่จำเป็นต้องเฉพาะนักเรียนที่จะมาเข้าคณะบริหารฯเท่านั้น)  
Note: Pre-sessional สามารถทำร่วมกับคณะอื่น เช่น CAMT ได้ (หรือจะทำ
เองของคณะเรากไ็ด้) 
-ทำสื่อประชาสมัพันธ์ในรูปแบบ Digital                                           

-ประสานงานกับโรงเรยีนสาธติรังสิตและหารือการทำ MoU ร่วมกนั ซึ่งอาจ
เริ่มด้วยกิจกรรม 
-ทำแผน+ดำเนินการ Road show ในโรงเรียนช้ันนำในประเทศไทย 
 
 
 
 
 
-ของบประมาณทำสื่อ Digital เพือ่ประชาสัมพันธ์หลักสตูรปริญญาตร ี

10% 

2566 พัฒนา Pre-sessional course I N/A N/A 
2567 พัฒนา Pre-sessional course II N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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5. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถ

ส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผู้เรยีนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 

•หลักสูตรระดับปริญญาตร ี
•หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา 
KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล และผูช่้วยคณบดี (วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา  
Initiative 5.การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆในเชิงรุก 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

สร้าง Pre-sessional 
course สำหรับ
นักเรียนมัธยม เพื่อให้
นักเรียนรูจ้ัก
มหาวิทยาลยั และอาจ
เก็บ Credit ล่วงหน้าได ้

ประสานงานกับโรงเรียนที่
มีชื่อเสียง อาทิ สาธิตรังสิต
และหารือการทำ MoU 
ร่วมกัน ซึ่งอาจเริม่ด้วย
กิจกรรม                  

งานบริการการศึกษา ภายในเทอม 
1/2565 

- - ได้ MOU กับโรงเรียนมัธยมและมกีิจกรรม
ร่วมกันที่ชัดเจน 

 

ทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบ Digital จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์

คณะและหลักสตูรใน
รูปแบบ Digital        

งานบริการการศึกษา ภายในเทอม 
1/2565 

50,000.- 50,000.- 
ได้สื่อประชาสมัพันธ์ 1 ชุดสำหรับใช้
ประชาสมัพันธ์ Online ผ่านโรงเรยีนมัธยม
ต่างๆและผ่าน Website คณะฯ 
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6. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.3 ด้านการจัดการเรียน การสอน Student-Faculty Interactions 
Strategy S1.3.1 ทุกหลักสูตรมีการนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped 

Classroom มาใช้ในการเรยีนการสอนมากกว่า Lecture Based Learning   
KPI KPI1.3.1 อัตราส่วนของวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีการนำวิธีการต่างๆ ที่ช่วยเพ่ิม Student-Faculty Interactions มาใช้ในการเรียนการสอนมากกว่าการสอนด้วยการ

บรรยาย 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหนา้ภาควิชา , ประธานโครงการระดบับัณฑิตศึกษา  
Initiative การนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped Classroom มาใช้ในการ

เรียนการสอนมากกว่า Lecture Based Learning   
 

FISCAL YEAR Plan 
What will be done? 

Actual 
 

% Progress 

2564 ส่งเสริมให้ภาควิชาและหลักสตูรตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Student-Faculty Interactions 

จำนวนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 247 
Interaction 169 
Lecture Based อย่างเดียว 78 
 

68.42 

2565 ส่งเสริมให้ภาควิชาและหลักสตูรตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Student-Faculty Interactions 
Remark: อาจ provide อุปกรณ์ในห้อง เพื่อเสรมิการสอน online และ 
onsite                                                                                 

จำนวนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน = จำนวนกระบวนวชิาท่ีเปิดสอนในปี
การศึกษา 2565 ทั้งหมด 
Interaction เป้าหมาย 50% ของวิชาท้ังหมดขึ้นไป 
Lecture Based อย่างเดียว เป้าหมาย ต่ำกว่า 50% ของวิชาทั้งหมด 
 

N/A 

2566 ส่งเสริมให้ภาควิชาและหลักสตูรตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Student-Faculty Interactions 

N/A N/A 

2567 ส่งเสริมให้ภาควิชาและหลักสตูรตา่ง ๆ ในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด Student-Faculty Interactions 

N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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6. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.3 ด้านการจัดการเรียน การสอน Student-Faculty Interactions 
Strategy S1.3.1 ทุกหลักสูตรมีการนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped 

Classroom มาใช้ในการเรยีนการสอนมากกว่า Lecture Based Learning   
KPI KPI1.3.1 อัตราส่วนของวิชาในแต่ละหลักสูตรที่มีการนำวิธีการต่างๆ ที่ช่วยเพ่ิม Student-Faculty Interactions มาใช้ในการเรียนการสอนมากกว่าการสอนด้วยการ

บรรยาย 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหนา้ภาควิชา,ประธานโครงการระดับบัณฑิตศึกษา  
Initiative การนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped Classroom มาใช้ในการ

เรียนการสอนมากกว่า Lecture Based Learning   
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ส่งเสริมให้ภาควิชาและ
หลักสตูรตา่ง ๆ ในการ
จัดการเรียนการสอน
โดยใช้วิธีการต่าง ๆ 
เพื่อให้เกิด Student-
Faculty Interactions 

-จัดอบรม 
- provide อุปกรณ์ใน
ห้อง เพ่ือเสริมการสอน 
online และ onsite   

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
โครงการพัฒนาอาจารย ์

เทอม 2/2564 
และ เทอม 
1/2565 

- 

ขอทีหลัง  
ตามความ
ต้องการจัด

อบรมและการ
จัดซื้ออุปกรณ ์

คณาจารย์เข้าร่วมอบรมไมต่่ำกว่า 50% ของ
คณาจารย์ทั้งคณะ 

 

 ระบุวิชาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ เพ่ือให้เกิด 
Student-Faculty 
Interactions             

ผู้ช่วยคณบดี (ผศ.เอก) 
ร่วมกับหัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสตูรฯ 

เทอม 2/2564 
และ เทอม 
1/2565 

 

 

- 

 

 

- 
กระบวนวิชาในภาควิชา/หลักสตูรฯ ไม่น้อย
กว่า 50% มีการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
เกิด Student-Faculty Interactions 
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7. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.4 ด้านการจัดการเรียน การสอน และการบริการวิชาการ Student Academic and Professional Engagement 
Strategy S1.4.1 ส่งเสริมและสร้างการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
KPI KPI1.4.1อัตราส่วนของหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสงัคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล ผู้ช่วย (วิชาการ) , รองคณบดี (พัฒนาคณุภาพนักศึกษา), 

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศสัมพันธ์), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบัณฑติศึกษา 
Initiative การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศกึษา 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 ภาควิชา (ป.ตรี) และป.โททุกหลักสูตร ทบทวนวิชาที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธรุกิจและ/หรือสังคม โดยสรา้ง
การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
Remark: ให้ทุกหลักสตูร ท้ังตรี โท เอก เข้าร่วม - จัดให้เป็นงานใหญ่ประจำปี
ของคณะ + เชิญผูส้ื่อข่าว 

โครงการ CMUbs ปั้นฝันวันเด็กน้องๆโรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ อ.แม่ทา 
จ.ลำพูน เป็นกจิกรรมแจกของขวัญและมอบอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียน 
โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ ต.ทาสบเมย อ.แม่ทา จ.ลำพูน วันที ่30 ธ.ค. 
2564 

100% 

2565 จัดงาน “วัน Social Innovation and Engagement” ประจำปี (ปทีี่ 1) 
Remark: ให้ทุกหลักสตูร ท้ังตรี โท เอก เข้าร่วม - จัดให้เป็นงานใหญ่ประจำปี
ของคณะ + เชิญผูส้ื่อข่าว                                                           

กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ CSR จิตอาสาร่วมกับโครงการหอบรักไปห่มป่า
กับนักศกึษา Ex-MBA CMU และศิษย์เก่าชมรม Ex-MBA คณะ
บริหารธุรกิจ วันที ่5 ก.พ. 65 สถานที่ คือ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทย
ภูเขาแม่ฟ้าหลวงบ้านหนองเต่า ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

100% 

2566 จัดงาน “วัน Social Innovation and Engagement” ประจำปี (ปทีี่ 2) 
Remark: ให้ทุกหลักสตูร ท้ังตรี โท เอก เข้าร่วม - จัดให้เป็นงานใหญ่ประจำปี
ของคณะ + เชิญผูส้ื่อข่าว 

N/A N/A 

2567 จัดงาน “วัน Social Innovation and Engagement” ประจำปี (ปทีี่ 3) 
Remark: ให้ทุกหลักสตูร ท้ังตรี โท เอก เข้าร่วม - จัดให้เป็นงานใหญ่ประจำปี
ของคณะ + เชิญผูส้ื่อข่าว 

N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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7. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O1.4 ด้านการจัดการเรียน การสอน และการบริการวิชาการ Student Academic and Professional Engagement 
Strategy S1.4.1 ส่งเสริมและสร้างการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
KPI KPI1.4.1อัตราส่วนของหลักสูตรที่มีการเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสงัคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล ผู้ช่วย (วิชาการ) , รองคณบดี (พัฒนาคณุภาพนักศึกษา), 

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศสัมพันธ์), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบัณฑติศึกษา 
Initiative การเชื่อมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศกึษา 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

จัดงาน “วัน Social 
Innovation and 
Engagement” 
ประจำปี (ปีท่ี 1) 
Remark: ให้ทุก
หลักสตูร ท้ังตรี โท เอก 
เข้าร่วม - จัดให้เป็นงาน
ใหญ่ประจำปีของคณะ 
+ เชิญผู้สื่อข่าว 

จัดงาน “วัน Social 
Innovation and 
Engagement” ประจำปี 
(ปีท่ี 1) 
Remark: ให้ทุกหลักสตูร 
ทั้งตรี โท เอก เข้าร่วม - 
จัดให้เป็นงานใหญ่
ประจำปีของคณะ + เชิญ
ผู้สื่อข่าว                 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

เทอม 1/2564 
และ 2/2565 

- 

งบประมาณ
อยู่ท่ีงาน
พัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา 

งาน “วัน Social Innovation and 
Engagement” ประจำปี จัดโดยงานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 

ภาควิชา (ป.ตรี) และป.
โททุกหลักสตูร ทบทวน
วิชาที่มีการเช่ือมโยง
ระหว่างการเรียนการ
สอนและ/หรือการ
บริการวิชาการ กับภาค
ธุรกิจและ/หรือสังคม 
โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

-ประชุมภาควิชา        
-นำเสนอในที่ประชุม
วิชาการคณะ            

-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 

สิงหาคม 2565 

- - 

ทุกภาควิชามีวิชาที่มีการเช่ือมโยงระหว่าง
การเรยีนการสอนและ/หรือการบริการ
วิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสงัคม โดย
สร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
-ป.ตรี - ใช้วิชาสัมมนาและวิชาการเรียนรู้
ผ่านกิจกรรม 
-ป.โท - เป็นโครงการ CSR ของแต่ละ
หลักสตูร 
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8. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.5 ด้านการจัดการเรียน การสอน Learner Progression 
Strategy S1.5.1 นำ Learning Dashboard มาใช้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ในการวิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
KPI KPI1.5.1 มีการนำ Learning Dashboard ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา ในหลกัสูตรทุกระดับ 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล , ผู้ช่วย(วิชาการ), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบัณฑติศึกษา 
Initiative การนำ Learning Dashboard มาใช้วิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 ประชาสมัพันธ์อาจารย์ใช้ประโยชน์จาก Learning Dashboard  ผู้ช่วยคณบดี ผศ.เอก) สัญจรพบ 4 ภาควิชา+หลักสตูร SBMT 100% 
2565 ประชาสมัพันธ์นักศึกษาใช้ประโยชน์จาก Learning Dashboard + KM และ

ติดตามการใช้งาน                                                                         
ผู้ช่วยคณบดี ผศ.เอก) สัญจรพบ 4 ภาควิชา+หลักสตูร SBMT และสื่อสาร
ถึงนักศึกษา 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2566 ประชาสมัพันธ์นักศึกษาใช้ประโยชน์จาก Learning Dashboard + KM และ
ติดตามการใช้งาน 

N/A N/A 

2567 ประชาสมัพันธ์นักศึกษาใช้ประโยชน์จาก Learning Dashboard + KM และ
ติดตามการใช้งาน 

N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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8. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.5 ด้านการจัดการเรียน การสอน Learner Progression 
Strategy S1.5.1 นำ Learning Dashboard มาใช้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ในการวิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
KPI KPI1.5.1 มีการนำ Learning Dashboard ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา ในหลกัสูตรทุกระดับ 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล , ผู้ช่วย(วิชาการ), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบัณฑติศึกษา 
Initiative การนำ Learning Dashboard มาใช้วิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ประชาสมัพันธ์นักศึกษา
ใช้ประโยชน์จาก 
Learning 
Dashboard + KM 
และตดิตามการใช้งาน 

สัญจรพบทุกภาควิชา - ไป
ที่ 4 ภาควิชา           งานบริการการศึกษา - 

ผู้ช่วย (วิชาการ) ธันวาคม 2565 - - 

100% ของอาจารย์รับรู้ Learning 
Dashboard 

 

 ประชาสมัพันธ์ไปท่ีกลุม่
นักศึกษา               

 
มีนาคม - 
กันยายน 2565 

30,000.- 30,000.- 

100% ของอาจารย์รับรู้ Learning 
Dashboard 
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9. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.1 ส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม ของบัณฑิต 
KPI KPI2.1.1 ผลการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ชี้ให้เห็นว่าผลการประเมิน Rating ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และคุณธรรมของบัณฑิตมีค่าไม่ต่ำกว่า 4.00 จาก 5.0 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบณัฑิตศึกษา 
Initiative กำหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) ในหลักสตูรหรือสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในกระบวนวิชาต่างๆในทุกหลักสูตร 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 กำหนดให้ทุกวิชาสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรมจรยิธรรม 
โดยเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ของ 
ม.ช. 

มีการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ช้ีให้เห็นว่าผลการประเมิน Rating 
ด้านความซื่อสัตยส์ุจรติ และคุณธรรมของบัณฑิต 

100% 

2565 กำหนดให้ทุกวิชาสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรมจรยิธรรม 
โดยเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ของ 
ม.ช.                                                                                    

ส่งแบบสำรวจโดยเน้นส่วนของการประเมิน Rating ด้านความซื่อสตัย์สุจริต 
และคณุธรรมของบัณฑติและขอให้ทุกภาควิชา / หลักสูตร กำหนดวิชาที่
สอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรมจริยธรรม โดยเน้น
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ ของ 
ม.ช.อย่างน้อยภาควิชา/หลักสตูรละ 1 วิชา 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2566 กำหนดให้ทุกวิชาสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรมจรยิธรรม 
โดยเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ของ 
ม.ช. 

N/A N/A 

2567 กำหนดให้ทุกวิชาสอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคณุธรรมจรยิธรรม 
โดยเน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ของ 
ม.ช. 

N/A N/A 

Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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9. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.1 ส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม ของบัณฑิต 
KPI KPI2.1.1 ผลการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ชี้ให้เห็นว่าผลการประเมิน Rating ด้านความซ่ือสัตย์สุจริต และคุณธรรมของบัณฑิตมีค่าไม่ต่ำกว่า 4.00 จาก 5.0 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ) , หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบณัฑิตศึกษา 

Initiative กำหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) ในหลักสตูรหรือสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ในกระบวนวิชาต่างๆในทุกหลักสูตร 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

กำหนดให้ทุกวิชา
สอดแทรกเนื้อหาด้าน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม โดย
เน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้อง
กับประเด็นการสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต ของ ม.ช. 

ฝ่ายวิชาการส่งแบบสำรวจ
และผลการสำรวจให้ทุก
ภาควิชาเพ่ือหัวหน้า
ภาควิชามอบหมายให้
อาจารยส์อดแทรกเนื้อหา
ด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มี
คุณธรรมจริยธรรม โดย
เน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ 
                           

รองคณบดี ผู้ช่วย
(วิชาการ), หัวหน้า
ภาควิชา 

ปลายเทอม 
1/2565 

- - 

ทุกภาควิชา / หลักสูตร มีอย่างน้อย 1 วิชา
ที่รับผิดชอบการสอดแทรกเนื้อหาด้านความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเน้น
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการสำรวจ
ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต 
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10. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 
Strategy S2.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
KPI KPI2.2.1-1 ร้อยละของนักศกึษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับป.ตรีในการสอบ eGrad (Exit exam) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 

KPI2.2.1-2 ร้อยละของนักศกึษาระดับปริญญาโท สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของม.ช.ได้ก่อนสอบผ่านการสอบ Comprehensive 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ), รองคณบดี (บรหิาร), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบณัฑิตศกึษา 
Initiative •การใช้ Software ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศกึษาในทุกระดับ 

•ส่งเสริมให้ PowerPoint ทุกวชิาเป็นภาษาอังกฤษ  
•สนับสนุนให้มีการนำเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
•ส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
•สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 -Provide Software เรียนภาษาองักฤษ 
-ปรับกระบวนการเรยีนการสอน + สื่อการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ 

ดำเนินการจัดซ้ือโปรแกรม Software ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ด้านภาษาให้กับนักศึกษาในทุกระดับ (DynEd Neo) และรับสมัครผู้
ต้องการเรียน  

100% 

2565 -Provide Software เรียนภาษาองักฤษ                                     
-ปรับกระบวนการเรยีนการสอน + สื่อการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ     

-จัด Session อธิบายการใช้โปรแกรมและให้นักศึกษาเริม่ใช้งาน 
-รายงานผลการเข้าเรียนในที่ประชุมกรรมการวิชาการป.ตรีและ
บัณฑิตศึกษาทุกเดือนเพื่อทราบความคืบหน้าและดำเนินการ เช่น กระตุ้น
เตือนให้นักศึกษาเข้าเรียน 

20% 

2566 -Provide Software เรียนภาษาองักฤษ 
-ปรับกระบวนการเรยีนการสอน + สื่อการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ 

N/A N/A 

2567 -Provide Software เรียนภาษาองักฤษ 
-ปรับกระบวนการเรยีนการสอน + สื่อการสอนให้เป็นภาษาอังกฤษ 

N/A N/A 

 
Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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10. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 
Strategy S2.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
KPI KPI2.2.1-1 ร้อยละของนักศกึษาที่มีคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับป.ตรีในการสอบ eGrad (Exit exam) สูงกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 

KPI2.2.1-2 ร้อยละของนักศกึษาระดับปริญญาโท สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของม.ช.ได้ก่อนสอบผ่านการสอบ Comprehensive 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย(วิชาการ), รองคณบดี (บรหิาร), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบณัฑิตศกึษา 
Initiative •การใช ้Software ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษาในทุกระดับ 

•ส่งเสริมให้ PowerPoint ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
•สนับสนุนให้มีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
•ส่งเสริมให้ใช้ส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
•สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

-Provide Software 
เรียนภาษาอังกฤษ 
 

-จัด Session อธิบายการ
ใช้โปรแกรมและให้
นักศึกษาเริ่มใช้งาน    
-รายงานผลการเข้าเรียน
ในที่ประชุมกรรมการ
วิชาการป.ตรีและบณัฑิต 
ศึกษาทุกเดือนเพื่อทราบ
ความคืบหน้าและดำเนิน 
การ เช่น กระตุ้นเตือนให้
นักศึกษาเข้าเรียน      

งานบริการการศึกษา – 
รองคณบดี คณุพิมพัตรา 
และคณุอิทธิพล 

ธันวาคม 2565 

 
 

434,000.- 
(ค่าซื้อ License 

DynEd) 

434,000.- มีผู้เรียนและสอบไดร้ะดับทีเ่พิ่มขึน้จาก
การเรยีน 

 

-ปรับกระบวนการเรยีน
การสอน + สื่อการสอน
ให้เป็นภาษาอังกฤษ 

•ส่งเสริมให้ PowerPoint ทุก
วิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
•สนับสนุนให้มีการนำเสนอ
รายงานหน้าชั้นเรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ                
•ส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอนใน
รูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 

- หัวหน้าภาควิชา  
-ประธานหลักสูตร 

ธันวาคม 2565 

- - 

100% ของจำนวนวิชาเอกท่ีเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาใช้สื่อการสอน
บางส่วนหรือท้ังหมดเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่
รวมการใช้สไลด์เป็นภาษาอังกฤษ)  
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11. แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 
Strategy S2.2.2 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกบัเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
KPI KPI2.2.2 จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย (วิชาการ), รองคณบดี (วิจัย) ,ผู้ช่วย (วิเทศฯ) 
Initiative การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับคณะบริหารธรุกิจหรือคณะที่เกีย่วข้องในต่างประเทศ โดยเฉพาะคณะบริหารธรุกจิที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB 
 

FISCAL YEAR Plan 
What will be done? 

Actual 
 

% Progress 

2564 Contact คณะบริหารธุรกิจท่ีได้รบัการรับรองมาตรฐาน AACSB เพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการสอนร่วม 

-เสนอขอรับการสนับสนนุงบประมาณการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักศึกษา
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และได้รับการสนับสนนุ 300,000 บาท 
โดยแบ่งเป้น 2 ส่วน คือ  
ส่วนที่ 1 – การเชิญอาจารย์/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ (Foreign guest 
speakers) เข้าสอนให้กับ Class เป็น Module โดยแต่ละ Class สามารถเชิญ
อาจารย์ฯและขอรับการสนับสนนุได้ 1 Module ต่อ Section รวมได้รับการ
สนับสนุน 27 Modules และ 
ส่วนที่ 2 เป็นการอบรมทักษะการพูดให้กับนักศึกษาและจัดประกวดภายในคณะ 
-วางแผนจัดติววิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาบังคับให้กับนักศกึษาป ี1 และ ปี 2 

100% 

2565 จัดการสอนร่วม ปีที่ 1 
Remark - อย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา              

1. อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการเชิญ Foreign Guest Speakers และ
ดำเนินการแล้วเสร็จไปบาง Module แล้ว  

2. อบรมทักษะการพูดให้กับนักศึกษาและจัดประกวดภายในคณะเสร็จสิ้น
แล้ว 

3. ดำเนินการจัดติววิชาภาษาอังกฤษที่เป็นวิชาบังคับห้กับนกัศึกษาปี 1 
และ ปี 2 รอบ Midterm และ Final exam 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2566 จัดการสอนร่วม ปีที่ 2 
Remark - อย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 

N/A N/A 

2567 จัดการสอนร่วม ปีที่ 3 
Remark - อย่างน้อย 2 กิจกรรม / ปีการศึกษา 

N/A N/A 

Actual คือ ผลการดำเนินงานจรงิ ท่ีได้ทำในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ในปีนี้หมายถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
Plan คือ แผนหลักท่ีคาดว่าจะดำเนินการ ท้ังนี้ แผนหลักในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2567 สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ส่วนแผนหลักของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามที่เคยเสนอ  
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11. แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 
Strategy S2.2.2 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกบัเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
KPI KPI2.2.2 จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกับเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
KPI Owner รองคณบดี : ผศ.ดร.พิชญลักษณ ์ พิชญกุล, ผู้ช่วย (วิชาการ), รองคณบดี (วิจัย), ผู้ช่วย (วิเทศฯ) 
Initiative การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับคณะบริหารธรุกิจหรือคณะที่เกีย่วข้องในต่างประเทศ โดยเฉพาะคณะบริหารธรุกจิที่

ได้รับการรับรองมาตรฐาน AACSB 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

Contact คณะ
บริหารธรุกิจที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน 
AACSB เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการ
สอนร่วม 

-Outreach คณะ
บริหารธรุกิจที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐาน AACSB 
หรือคณะที่มี Mou / 
MoA กับคณะฯเพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการสอน
ร่วม 
หมายเหตุ: เพื่อให้เกิด
เครือข่ายความสัมพันธ์ที่
กว้างขึ้น จึงขยาย
ขอบเขตไปนอกเหนือจาก
คณะบริหารธรุกิจที่ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน 
AACSB หรือคณะที่มี 
Mou / MoA กับคณะฯ
ด้วย                   

รองคณบดี (วิชาการ) 
คุณพิมพัตรา และคุณ
อิทธิพล 

สิ้นปีการศึกษา 
2565 

220,000.- 220,000.- -27 Modules ที่เชิญ Foreign Guest 
Speakers เข้าสอน 

งบประมาณได้รับ
จัดสรรจากศูนย์
ประสานงานวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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อบรมทักษะการพูด
ให้กับนักศึกษาและจดั
ประกวดภายในคณะ 

อบรมทักษะการพูดให้กับ
นักศึกษาและจดัประกวด
ภายในคณะ - ดำเนินการ
เสร็จสิ้นแล้ว           

ผู้ช่วยคณบดีและ
บุคลากรผ่ายพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

สิ้นภาค
การศึกษา 
2/2564 

80,000.- 80,000.- นักศึกษาเข้าร่วม 70 คนในรอบแรก และ 
20คนในรอบสุดท้าย 

งบประมาณได้รับ
จัดสรรจากศูนย์
ประสานงานวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ดำเนินการจัดติววิชา
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นวิชา
บังคับให้กับนักศึกษา 

ดำเนินการจัดติววิชา
ภาษาอังกฤษท่ีเป็นวิชา
บังคับให้กับนักศึกษาป ี1 
และ ปี 2 รอบ Midterm 
และ Final exam     

รองคณบดี (วิชาการ) 
คุณพิมพัตรา และคุณ
อิทธิพล 

สิ้นภาค
การศึกษา 
2/2564 

23,000.- 23,000.- 
นักศึกษาเข้าร่วมอย่างน้อย  305  คน 
ช้ันปีท่ี 1 วิชา 001228 จำนวน 85 คน 
ช้ันปีท่ี 2 วิชา 001228 จำนวน 220 คน 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน 
Strategy S1.1.2 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการลดต้นทุนโดยไมส่่งผลต่อคุณภาพ โดยมีแนวทางหลักคือ การลดคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ัมพันธ์กับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
KPI KPI1.1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทีไ่มเ่กี่ยวข้องกับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ ต่อรายได้ KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผศ.ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห ์

Initiative ระบบ e-project เพื่อตรวจสอบโครงการก่อนที่จะได้รับการอนุมัติให้มีความสัมพันธ์กับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 • ปรับปรุงระบบการอนุมตัิ e-project  
- Flow ของการอนุมัติโครงการ 
- การวิเคราะห์ความสอดคล้องกับพันธกิจ 
- Program e-project  

 

2565 • ปรับปรุงผังบญัชีในระบบสามมติิให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ขอ้มูลของคณะฯ          
• พัฒนาระบบ Flexible budget ร่วมกับทีมงาน Smart Office ของมหาวิทยาลัย         
• พัฒนาการรายงานข้อมลูทางการบัญชีเพื่อการบริหาร เพื่อให้ทราบผลการดำเนินงานท่ีแท้จริง 

ของแต่ละ Business unit ของคณะฯ                                                            

 

2566 • พัฒนาระบบบัญชีและงบประมาณของคณะใหส้ามารถวิเคราะห์เช่ือมโยงกับการบรรลุพันธกิจ
ของคณะ เพื่อให้สามารถควบคุมการใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การลดต้นทุนท่ี
ไม่เพิ่มค่าต่อไป 

 

2567 • ต่อยอดระบบบัญชีและงบประมาณของคณะ เพื่อพัฒนาให้สามารถให้ข้อมูลที่ตอบสนองต่อ
ความต้องการของ Accreditation ต่างๆ ในอนาคต 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน 
Strategy S1.1.2 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการลดต้นทุนโดยไมส่่งผลต่อคุณภาพ โดยมีแนวทางหลักคือ การลดคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ัมพันธ์กับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
KPI KPI1.1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายทีไ่มเ่กี่ยวข้องกับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ ต่อรายได้ KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผศ.ดร.เอื้อบุญ  เอกะสิงห ์

Initiative ระบบ Flexible Budgeting เพือ่การควบคุมการใช้จ่ายของแต่ละ Business unit ของคณะฯ  
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

• ปรับปรุงผังบญัชีในระบบ
สามมติิให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้ข้อมูล
ของคณะฯ  

- วิเคราะหผ์ังบัญชีปัจจุบัน   
- หารือกับกองคลังเพื่อปรับผัง

บัญชีให้สอดคล้องกับความ
ต้องการใช้ข้อมูลของคณะฯ  

- ปรับผังบัญชีในระบบ 3 มิต ิ

รองคณบด ี
(บริหาร) 

งานงบประมาณ 
(จันทิรา) 
งานบัญชี 
(ศิริรัตน์) 

 

31 พ.ค. 65  10,000 % ความสำเรจ็ของงาน 
(100%) 

 

• พัฒนาระบบ Flexible 
budget ร่วมกับทีมงาน 
Smart Office ของ
มหาวิทยาลยั 
 

- พัฒนาระบบหลังบ้าน ต่อ
ยอดระบบ e-project ให้
ใช้ได้กับการเบิกจา่ย
ประจำวันของส่วนงาน และ
การเบิกงบพัฒนาอาจารย์
และบุคลากร            

- พัฒนาระบบร่วมกบัผู้พัฒนา
ระบบจากภายนอก         

- เชื่อมต่อข้อมูลกับระบบของ
กองแผนและกองคลัง      

รองคณบด ี
(บริหาร) 

งานงบประมาณ 
(จันทิรา) 
งานบัญชี 
(ศิริรัตน์) 

หน่วยนวัตกรรม
องค์กร 

(นวนนท์) 
 
 

31 พ.ค. 65  50,000 % ความสำเรจ็ของงาน 
(100%) 

พัฒนาร่วมกับผู้พัฒนา
ระบบจากภายนอก ภายใต้
โครงการ Smart office 
ของมหาวิทยาลัย และ 
ITSC (อ.ดร.ดำรงศักดิ์ เป็น
ผู้ดูแลโครงการ) 
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• ทดสอบระบบ และ
นำไปใช้ในคณะฯ  

- ทดสอบระบบ                
- อบรมบุคลากรเพื่อให้  

สามารถใช้งานระบบใหม่ได ้
- นำระบบท่ีพัฒนาใหม่มาใช้ใน

คณะฯ                         

รองคณบด ี
(บริหาร) 

งานงบประมาณ 
(จันทิรา) 
งานบัญชี 
(ศิริรัตน์) 

หน่วยนวัตกรรม
องค์กร 

(นวนนท์) 

30 ก.ย. 65  30,000 % ความสำเรจ็ของงาน 
(100%) 

 

• พัฒนาการรายงานข้อมลู
ทางการบัญชีเพื่อการ
บริหาร เพื่อให้ทราบผล
การดำเนินงานท่ีแท้จริง 
ของแต่ละ Business 
unit ของคณะฯ 

 
- วิเคราะห์ข้อมูลและออกแบบ

รายงานที่ต้องการ        
- ทดลองใช้กับ Business 

unit ต่างๆ ของคณะฯ    

รองคณบด ี
(บริหาร) 

งานงบประมาณ 
(จันทิรา) 
งานบัญชี 
(ศิริรัตน์) 

หน่วยนวัตกรรม
องค์กร 

(นวนนท์) 

30 ก.ย. 65  10,000 % ความสำเรจ็ของงาน 
(100%) 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคณุสมบัตติามมาตรฐาน AACSB 
KPI KPI1.7.1-1 อัตราส่วนอาจารยป์ระจำที่มีคณุสมบัติตามมาตรฐาน AACSB 

KPI1.7.1-2 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาโทเป็น SP 
KPI1.7.1-3 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาเอกเป็น SA 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร, วิจัย) ผู้ช่วย (HR, QA) หัวหน้าภาคฯ 
ประธานหลักสตูรฯ 

Initiative ให้ทุนสนับสนุนและรางวลัจูงใจเพือ่เร่งรัดคณาจารย์ใหผ้ลิตผลงานฯ โดยเฉพาะการตีพิมพ์บทความในวารสารที่ AACSB ยอมรับหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมี
ระบบสนบัสนุนให้เกดิผลงานทางวิชาการ 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • ทบทวนการจัดระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 

• ปรับเกณฑ์ในการประเมิน JA  
สิ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ 2564-2565 
1. การทบทวนการจัดระดับคุณภาพผลงานวิชาการดำเนินการ

ตาม(1) หลักเกณฑ์ของ AACSB (2) หลักเกณฑ์คณุภาพ
ผลงานเพื่อขอตำแหน่งวิชาการ และ (3) นโยบาย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

สิ่งที่ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
1. การปรับเกณฑ์ในการประเมิน JA  

2565 • พัฒนากลไกการสนับสนุนให้เกิดผลงานให้สอดคล้องกับการจัดระดบัคุณภาพผลงานวิชาการ 
 

สิ่งที่ดำเนินการแล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ 2565 
1. การปรับและเพิ่มเตมิประกาศทุนและรางวลัสำหรับ

ผลงานวิจัย ใหส้อดคล้องกับการจดัระดับคุณภาพผลงาน
วิชาการ 

สิ่งที่ดำเนินการแต่ยังไม่แล้วเสร็จ 
1. การพัฒนาระบบสนับสนุนการยื่นขอสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 

และการขอรับรางวัลผลงานวิจยัที่ได้รับการเผยแพรต่าม
เงื่อนไข 

2566 • พัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถแสดงและค้นหาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง + Dash Board 
 

 

2567 • พัฒนาฐานข้อมูล ให้สามารถแสดงและค้นหาข้อมลูที่เกี่ยวข้อง + Dash Board  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคณุสมบัตติามมาตรฐาน AACSB 
KPI KPI1.7.1-1 อัตราส่วนอาจารยป์ระจำที่มีคณุสมบัติตามมาตฐาน AACSB 

KPI1.7.1-2 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาโทเป็น SP 
KPI1.7.1-3 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาเอกเป็น SA 
 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร, วิจัย) ผู้ช่วย (HR, QA) หัวหน้าภาคฯ  
ประธานหลักสตูรฯ 

Initiative ให้ทุนสนับสนุนและรางวลัจูงใจเพือ่เร่งรัดคณาจารย์ใหผ้ลิตผลงานฯ โดยเฉพาะการตีพิมพ์บทความในวารสารที่ AACSB ยอมรับหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น และมี
ระบบสนบัสนุนให้เกดิผลงานทางวิชาการ 

 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget needed 

• ทบทวนการจัด
ระดับคณุภาพ
ผลงานวิชาการ 
(แผนปี 64) 

 

- ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนการจดัระดับ
คุณภาพผลงานวิชาการ รวมทั้งเงื่อนไข
การเป็น SA, SP, Participating  
 

-   รับฟังความคิดเห็นของคณาจารย์ 
                                             

- สื่อสารและทำความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์ใหม่                

 
- จัดทำคู่มือ                   

 

รองคณบดฝี่าย
วิจัย 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร งานวิจัย 

และงาน HR 

30 ก.ย. 65   ได้หลักเกณฑ์ในการจดั
ระดับคณุภาพผลงานท่ี
สอดคล้องกับมาตรฐาน 
AACSB  

 

• พัฒนากลไกการ
สนับสนุนให้เกดิ
ผลงานให้
สอดคล้องกับ
การจัดระดับ

- การปรับและเพิ่มเตมิประกาศทุนและ
รางวัลสำหรับผลงานวิจัย ใหส้อดคล้อง
กับการจัดระดับคณุภาพผลงานวิชาการ 
                                           

- การพัฒนาระบบสนับสนุนการยื่นขอ
สนับสนุนทุนวิจัยภายใน และการขอรับ

รองคณบดฝี่าย
วิจัย 

รองคณบดฝี่าย
บริหาร งานวิจัย 

และงาน HR 

30 ก.ย. 65  100,000 ได้ระบบสนับสนุนการยื่น
ขอสนับสนุนทุนวิจัยภายใน 
และการขอรับรางวัล
ผลงานวิจัยท่ีได้รบัการ
เผยแพรต่ามเงื่อนไข 
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คุณภาพผลงาน
วิชาการ 

รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ตามเงื่อนไข    
                                           

• พัฒนาระบบ
สนับสนุนการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ
คณาจารย ์
 

- ตั้งคณะทำงานเพื่อพัฒนาระบบ
สนับสนุนการประเมินผลฯ โดยทำงาน
ร่วมกับหน่วยวิจัยและหน่วยนวัตกรรม 
รวมทั้งทีม Smart Office 
                                           

- ออกแบบ จัดทำระบบการจัดการ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง                     
                                           

- สื่อสารไปยังคณาจารย์ให้ทราบถึงระบบ
สนับสนุนดังกล่าว  

 

- ประเมินผลระบบเพื่อนำมาพัฒนาต่อไป                
                                           
                                           

รองคณบดฝี่าย
บริหาร  

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
HR 

งาน HR  
 

30 ก.ย. 65  100,000 ได้ระบบสนับสนุนการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณาจารย์ทีส่อดคล้อง
กับเกณฑ์ AACSB 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.2 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-1 อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้ช่วยคณบด ี(วิชาการ, HR) รองคณบดี 

(วิจัย) 
Initiative การค้นหาความต้องการในการพฒันาของคณาจารยเ์ป็นรายบุคคล (Personalized Development) 

พัฒนาความสามารถและทักษะใหก้ับบุคลากรสายวิชาการ (Upskill and Reskill) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของคณาจารย ์

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • Training 

• Survey 
• Planning 

 

2565 • Survey                    
• Planning                  
• Communicating        
• Training                  
• Evaluating               

 

2566 • Survey 
• Planning 
• Communicating 
• Training 
• Support Corporate/Industry Training 
• Evaluating 

 

2567 • Survey 
• Planning 
• Communicating 
• Training 
• Support Corporate/Industry Training 
• Evaluating 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.2 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-1 อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้ช่วยคณบด ี(วิชาการ, HR) รองคณบดี 

(วิจัย) 
Initiative การค้นหาความต้องการในการพฒันาของคณาจารยเ์ป็นรายบุคคล (Personalized Development) 

พัฒนาความสามารถและทักษะใหก้ับบุคลากรสายวิชาการ (Upskill and Reskill) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของคณาจารย ์

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

• Survey - สำรวจความต้องการใน
การพัฒนาของคณาจารย์
เป็นรายบุคคล          

- วิเคราะห์และสรุปผล   
 
 

ผู้ช่วยคณบดี (HR) 
งาน HR  

ก.พ. 65   ได้ผลสรุปความต้องการใน
การพัฒนาของคณาจารย์
เป็นรายบุคคล 
 

 

• Planning - วางแผนการพัฒนา 
คณาจารย์เป็นรายบุคคล 
                           

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 
งาน HR 

ก.พ. 65   ได้แผนการพัฒนา
คณาจารย ์

 

• Communicating - สื่อสารให้บุคลากรทราบถึง
กิจกรรม และงบประมาณ
ที่ทางคณะสนับสนุน
บุคลากรในการพัฒนา 
 

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 
งาน HR 

มี.ค. - ก.ย. 65   ร้อยละของคณาจารย์ที่
รับทราบถึงกิจกรรมและ
งบประมาณที่ทางคณะ
สนับสนุน 
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• Training - อบรมเพื่อพัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการเปลีย่นแปลง
ให้กับคณาจารย์         

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 
งาน HR 

มี.ค. - ก.ย. 65 600,000 600,000 อัตราส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการเปลีย่นแปลง 
(80%) 
 
 

 

• Evaluating - ประเมินผล วิเคราะห์ และ
นำเสนอผลการพัฒนา
อาจารย์                   
 

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 

งาน HR 

ก.ย. 65   ร้อยละของความพึงพอ
ของคณาจารย์ในการเข้า
ร่วมการอบรมที่จัดโดย
คณะฯ  
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.2  พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลีย่นแปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-2  อัตราส่วนของอาจารย์ที่ไดเ้ข้าสูต่ำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้ตามเวลาที่

 มหาวิทยาลยักำหนด 
KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)   ผู้ช่วยคณบดี (HR)  

รองคณบดี (วิจัย) 
Initiative มีกลไกสนับสนุนอาจารย์ใหเ้ข้าสูต่ำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นตามเวลาทีม่หาวิทยาลยักำหนด 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสูต่ำแหน่งวิชาการของคณาจารย ์  

2565 • พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของการเข้าสูต่ำแหน่งวิชาการของคณาจารย์  
• พัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์เพือ่ติดตามและให้คำแนะนำแก่คณาจารย์                     
 

 

2566 • ประเมินผลการทำงานของระบบสนับสนุนอาจารย ์
• พัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์  

 
 
 
 

 

2567 • ประเมินผลการทำงานของระบบสนับสนุนอาจารย ์
• พัฒนาระบบสนับสนุนอาจารย์  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.2  พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลีย่นปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-2  อัตราส่วนของอาจารย์ที่ไดเ้ข้าสูต่ำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้ตามเวลาที่

 มหาวิทยาลยักำหนด 
KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)   ผู้ช่วยคณบดี (HR)  

รองคณบดี (วิจัย) 
Initiative มีกลไกสนับสนุนอาจารย์ใหเ้ข้าสูต่ำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นตามเวลาทีม่หาวิทยาลยักำหนด 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

• พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อ
ติดตามความก้าวหน้า
ของการเข้าสู่ตำแหน่ง
วิชาการของคณาจารย ์

-  รวบรวมกฎระเบยีบที่
เกี่ยวข้องกับการขอตำแหน่ง
วิชาการของคณาจารย์    

-  ทำความเข้าใจกับ
กฎระเบียบและขั้นตอน
ดังกล่าว                     

- สรุปกฎระเบียบและขั้นตอน 
 การขอตำแหน่งวิชาการให ้
 อยู่ในรูปแบบท่ีเข้าใจง่าย 
-  เชื่อมโยงข้อมูลกับมช. เพื่อ
จัดทำฐานข้อมูลของคณะฯ  
                              

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 

งาน HR 

ก.พ.- มี.ค. 65   มีฐานข้อมูลที่ update 
และถูกต้อง 

 

- พัฒนาระบบสนับสนุน
อาจารย์เพื่อตดิตามและให้
คำแนะนำแก่คณาจารย ์
 

-  สร้างกระบวนการในการ
ติดตามความก้าวหน้าของ
การเข้าสูต่ำแหน่งวิชาการ
ของคณาจารย์              

-  พัฒนาเอกสารที่จะเป็น
แนวทางในการติดตามการ
ทำผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่ง
วิชาการของคณาจารย์   

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (HR) 
งาน HR  
 

กันยายน 2564   มีระบบสนับสนุนอาจารย ์  
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-  บุคลากรสายสนับสนุน 
(ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์) 
รวบรวมปญัหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ เพื่อใช้
พัฒนาในกระบวนการ
สนับสนุนอาจารย์ใหไ้ด้เข้าสู่
ตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้
ตามเวลาที่มหาวิทยาลัย
กำหนด                    

-  จัดทำเงื่อนไขและข้อเสนอ
การใช้งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอน ตำรา 
หรือหนังสือ และเอกสารอื่น 
ๆ ที่ใช้ในการขอกำหนด
ตำแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์                 

-  เสนอเรื่องขออนุมัติ
งบประมาณเพื่อสนับสนุน
การพิมพ์เอกสาร
ประกอบการสอน ตำรา 
หรือหนังสือ และเอกสารอื่น 
ๆ ที่ใช้ในการขอกำหนด
ตำแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์ แก่
กรรมการบริหารคณะ  

-  แจ้งให้คณาจารย์ทราบถึง
เงื่อนไขการใช้งบประมาณ
เพื่อสนับสนุนการพิมพ์
เอกสารประกอบการสอน 
ตำรา หรือหนังสือ และ
เอกสารอื่น ๆ ท่ีใช้ในการขอ
กำหนดตำแหน่งวิชาการของ
คณาจารย์                 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-1  สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  ผู้บริหารหนว่ยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative การค้นหาความต้องการในการพฒันาของบุคลากรสายสนับสนุนเปน็รายบุคคล (Personalized Development) 

พัฒนาความสามารถและทักษะใหก้ับบุคลากรสายสนับสนุน (Upskill and Reskill) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • สอบถามและวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล  

2565 • จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรตามความต้องการ     
• จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy                     
• ประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคล                                                                
• สอบถามความต้องการในพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล                                     

 

2566 • จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรตามความต้องการ 
• จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy 
• ประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
• สอบถามความต้องการในพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล 

 

2567 • จัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรตามความต้องการ 
• จัดให้มีการฝึกอบรมทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy 
• ประเมินผลการพัฒนาเป็นรายบุคคล 
• สอบถามความต้องการในพัฒนาของบุคลากรเป็นรายบุคคล 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-1  สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  ผู้บริหารหนว่ยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative การค้นหาความต้องการในการพฒันาของบุคลากรสายสนับสนุนเปน็รายบุคคล (Personalized) 

พัฒนาความสามารถและทักษะใหก้ับบุคลากรสายสนับสนุน (Upskill and Reskill) เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน 
การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของบุคลากรสายสนบัสนุน 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success COMMENTS/NOTES Budget 
available 

Budget 
needed 

• มีแผนการพัฒนาบคุลากร
สายสนบัสนุน ประจำปี 
2565 

- จัดทำแผนการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจำ 2565              

รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

31 มี.ค. 65  100,000.- - มีเอกสารเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน 
ประจำปี 2566 

 

 -  ใช้แผนการพัฒนาบุคลากร
สายสนบัสนุน ประจำปี 
2565 เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการในการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน   

 
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

 
 
 

 
1 เม.ย. 65 

    

 -  จัดให้มีการทบทวนการ
ดำเนินการด้านการพัฒนา
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือ
รวบรวมปญัหา อุปสรรค 
และแนวทางในการวางแผน
ในปีถัดไป                  

รองคณบด ี
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

30 ก.ย. 65     
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• พัฒนาทักษะบุคลากร
สายสนบัสนุนดา้น 
Digital Literacy และ 
Data Literacy 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรสายสนับสนุนด้าน 
Data Literacy และ 
Digital Literacy          

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 

1 ม.ค. - 30 ก.ย.65   - มีบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เข้าอบรมด้าน Data 
Literacy และ Digital 
Literacy  

 

 -  สนับสนุนส่งเสริมให้เกดิ
ระบบการทำงานแบบ 
Paperless ได้แก่ การจัด
อบรมความรู้เรื่อง                      
e-Document และให้
บุคลากรใช้ระบบ                     
e-Document เป็นหลักใน
การสื่อสารในองค์กร  

                                

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 
 
 
 

30 ก.ย. 65     

• พัฒนาทักษะบุคลากร
สายสนบัสนุนในด้าน
สมรรถนะที่จำเป็นต่อการ
ทำงาน รวมถึงสมรรถนะ
ที่จำเป็นตามตำแหน่งงาน 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ด้านสมรรถนะทีจ่ำเป็นต่อ
การทำงาน                

 

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 

1 ม.ค. - 30 ก.ย.65   - มีบุคลากรสายสนับสนุน
ที่เข้าอบรมในด้าน
สมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การทำงานรวมถึง
สมรรถนะที่จำเป็นตาม
ตำแหน่ง 

 

 -  จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
บุคลากรสายสนับสนุนใน
ด้านสมรรถนะทีจ่ำเป็นตาม
ตำแหน่งงาน               

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 
 
 

1 ม.ค. - 30 ก.ย.65     

 -  สื่อสารให้บุคลากรทราบถึง
กิจกรรม และงบประมาณที่
ทางคณะสนับสนุนบุคลากร
สายสนบัสนุนในการพัฒนา 

   สมรรถนะที่จำเป็นตาม
ตำแหน่ง                   

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 

30 ก.ย.65     
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 - ส่งเสริมให้บุคลากรสาย
สนับสนุนใช้งบประมาณใน
การพัฒนาสมรรถนะที่
จำเป็นต่อการทำงาน 
รวมถึงสมรรถนะที่จำเป็น
ตามตำแหน่งงาน 

                                 

ผู้ช่วยคณบด ี

หน่วยบุคคล 

30 ก.ย.65     
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-2  จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงขึน้) KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative การให้รางวัลแก่บุคลากรสายสนับสนุนท่ีสามารถเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงข้ึน) ไดต้ามเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • กำหนดตำแหน่งท่ีต้องการ 

• ให้ความรู้แก่บุคลากร 
ตำแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน ประกอบด้วย  
- ชำนาญการ 
- ชำนาญการพิเศษ 
- เชี่ยวชาญ 
- เชี่ยวชาญพิเศษ 

2565 • รวบรวมข้อมลู กฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง                                                                     
• สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจถึงความสำคัญและการเตรยีมตัวเขา้สู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงข้ึน)     
• สอบถามความต้องการในการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ท่ีสูงขึ้น)                                      

 

2566   

2567   
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O 1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S 1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-2  จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงขึน้) KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative การให้รางวัลแก่บุคลากรสายสนบัสนุนทีส่ามารถเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงขึ้น) ได้ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

• สร้างกระบวนการตดิตาม
การทำผลงานเพื่อยื่นขอ
ตำแหน่งชำนาญการที่
สูงขึ้นของบุคลากร 

- พัฒนาเอกสารเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม               
การทำผลงานเพื่อยื่นขอ
ตำแหน่งชำนาญการ      

รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

30 ก.ย. 65   - มีเอกสารเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการติดตาม
การทำผลงาน 

- มีบุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีตำแหน่งชำนาญการ 

 

 -  จัดกิจกรรมให้ผู้ทีต่้องการ
ยื่นขอตำแหน่งชำนาญการ     
ที่สูงข้ึนมาพบปะ 
แลกเปลีย่นปัญหา และ
ข้อเสนอแนะในการทำ
ผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่ง
ชำนาญการ                

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

 
 
 
 

30 มิ.ย. 65     

 -  รวบรวมปญัหา อุปสรรค 
และแนวทางในการทำ
ผลงานเพื่อยื่นขอตำแหน่ง
ชำนาญการ เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการปรับปรุง 
และวางแผนการสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน                 
ในการยื่นขอตำแหน่ง
ชำนาญการ                

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

30 ก.ย. 65     
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O 1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S 1.7.4  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและปรับปรุงทัศนคติ ความผูกพันต่อองค์กรผ่านโครงการ Happy Work Place  
KPI KPI 1.7.4-1  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากเครื่องมือวัด Happinometer ไม่ต่ำกวา่ 4.25 

 ( จาก scale 5.0 ) 
KPI 1.7.4-2  อัตราการลาออก (Turnover) ไมเ่กิน 5% 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  
หน่วยบริหารงานบุคคล 

Initiative โครงการสร้างความสุขและความผกูพันต่อคณะ (Happy Work Place) 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 • สำรวจความผูกพันต่อองค์กร *แต่งตั้งกรรมการ 

2565 • ทบทวนและวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม      
• จัดกิจกรรม                                                   
• ประเมินผล                                                   

 

 

2566  
• ทบทวนและวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม 
• จัดกิจกรรม 
• ประเมินผล 

 
 

 

2567 • ทบทวนและวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรม 
• จัดกิจกรรม 
• ประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ( ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565 ) 

 
Strategic Objective O 1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S 1.7.4  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและปรับปรุงทัศนคติ ความผูกพันต่อองค์กรผ่านโครงการ Happy Work Place  
KPI KPI 1.7.4-1  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากเครื่องมือวัด Happinometer ไม่ต่ำกวา่ 4.25 

 ( จาก scale 5.0 ) 
KPI 1.7.4-2  อัตราการลาออก (Turnover) ไมเ่กิน 5% 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  
หน่วยบริหารงานบุคคล 

Initiative โครงการสร้างความสุขและความผกูพันต่อคณะ (Happy Work Place) 
 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

•  ทบทวนผลการ
ดำเนินการจัดกิจกรรม 
Happy Workplace 
ประจำปี 2565 

- รวบรวมผลดำเนินการ 
ข้อเสนอแนะจากการจัด
กิจกรรมย่อยในโครงการ 
Happy Workplace 
ประจำปี 2565          

 

รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65  185,000.- มีผลการดำเนินการ            
จัดกิจกรรมในระดับด ี

 

 - จัดการประชุมเพื่อทบทวน
การดำเนินงาน                     
ด้านการจดักิจกรรม 
Happy Workplace 
ประจำปี 2565 เพื่อ
รวบรวมปญัหา อุปสรรค 
และแนวทางในการ
วางแผนในปีถัดไป       

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65     

•  จัดกิจกรรม Happy 
Workplace ประจำปี 
2565 

- วางแผนการจัดกจิกรรม 
Happy Workplace 
ประจำปี 2565          

 

รองคณบดี  
ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65   มีกิจกรรม Happy 
Workplace ประจำปี 
2565 
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 - ดำเนินงานตามแผน
กิจกรรม Happy 
Workplace 
ประจำปี 2565          

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65     

• สำรวจความผูกพันต่อ
องค์กร ประจำปี 2565 

- ใช้แบบสอบถามที่ได้
พัฒนาแล้ว สำรวจ และ
วิเคราะหค์วามผูกพันต่อ
องค์กร ประจำปี 2565 

                                

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65   มีผลการวิเคราะหค์วาม
ผูกพันต่อองค์กรเพื่อทราบ
ปัญหาและความต้องการ 

 

 - ใช้ผลจากการสำรวจความ
ผูกพันต่อองค์กร ประจำปี 
2566 เป็นแนวทางในการ
จัดกิจกรรมเพื่อเสรมิสรา้ง
ความผูกพันต่อองค์กร 
                            

ผู้ช่วยคณบด ี
หน่วยบุคคล 

    30 ก.ย. 65     
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

Strategic Objective O1.6 ด้านการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา career Development 
Strategy S1.6.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวนกิจกรรมพัฒนาอาชีพต่อกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาทั้งหมดสำหรับนักศึกษา 
KPI KPI1.6.1-1 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ต่อจำนวนกิจกรรม

พัฒนาท้ังหมด 50 % 
KPI1.6.1-2 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.โท ต่อจำนวนกิจกรรม
พัฒนาท้ังหมด 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 - จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาความสำเรจ็แห่งอาชีพในรูปแบบออนไลน์และดำเนินการจัดในรปูแบบ
ในสถานท่ี (onsite) หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ดีขึ้น 

- จัดหัวข้อของกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มคีวามน่าสนใจ ทันต่อยุคสมัย 
- สำรวจและแสวงหาหัวข้อการอบรมที่ตรงตามความต้องการของกลุม่นักศึกษา 

การพิจารณารูปแบบของการจัดกจิกรรมจะดำเนินการวิเคราะห์
จากสถานการณ์และมาตรการของภาครัฐ เพื่อความปลอดภัยของ
ผู้เข้าร่วม 

2565 - จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาความสำเรจ็แห่งอาชีพ ในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์                      
- จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษา

และเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมระดับปรญิญาโทให้มากข้ึน                                              
 

 

2566 - จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาความสำเรจ็แห่งอาชีพ ในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์ 
- จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษา

และเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมระดับปรญิญาโทให้มากข้ึน 
 

 

2567 - จัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาความสำเรจ็แห่งอาชีพ ในสถานท่ีตั้ง และออนไลน์ 
- จัดกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยจากการสำรวจความต้องการของนักศึกษา

และเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมระดับปรญิญาโทให้มากข้ึน 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจบุัน - กันยายน 2565)  
 
Strategic Objective O1.6 ดา้นการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา career Development 
Strategy S1.6.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวนกิจกรรมพัฒนาอาชีพต่อกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาทั้งหมดสำหรับนักศึกษา 
KPI KPI1.6.1-1 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ต่อจำนวนกิจกรรม

พัฒนาท้ังหมด 
KPI1.6.1-2 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.โท ต่อจำนวนกิจกรรม
พัฒนาท้ังหมด  

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาปรญิญาตรีและบณัฑิตศึกษา 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of 
success 

COMMENTS/NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

จัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนา
ความสำเร็จแห่ง
อาชีพในรูปแบบ
ออนไลน ์

- จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษา  
ป.ตรี และ ป.โท                               

ศูนย์ CSC มกราคม - 
กันยายน 2565 

25,000 25,000 จำนวนกิจกรรม
พัฒนาอาชีพของ
นักศึกษา ป.ตรี และ 
ป.โท จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
จำนวนกิจกรรมที่จัด
ทั้งหมด 

สำรวจและแสวงหาหัวข้อการอบรมที่ตรง
ตามความต้องการของกลุ่มนักศึกษา 

 - อบรมการหลักสูตรการพดูในท่ีสาธารณะ
โดยใช้ภาษาอังกฤษ การพัฒนาบคุลิกภาพ 
และการออกแบบความคิดในองคร์วม 
(ออนไลน์)                                      
- การส่งเสริมการหางาน กิจกรรม 
“CMUBS (Virtual) Career Fair” 
ประจำปีการศึกษา 2564                    

ศูนย์ CSC พฤศจิกายน 
2564 - 

มกราคม 2565 

45,000 45,000 จำนวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  
จำนวนนักศึกษา ป.
โทเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

เชิญวิทยากรภายนอก  
ผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการสอน
ด้านการพูดในท่ีสาธารณะและการอบรม
บุคลิกภาพ 
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  - Workshop/Training  
อบรมโปรแกรมพื้นฐานด้านธุรกิจ  
(ออนไลน์หรือออนไซต์ตามความเหมาะสม) 
                                                  

ศูนย์ CSC มิถุนายน - 
กันยายน 2565 

25,000 25,000 จำนวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60  
จำนวนนักศึกษา ป.
โทเข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรมการสอนและ
การเรยีนรู้ มช. 

 - การพัฒนาทักษะทางอาชีพ การ
เสรมิสร้างเทคนิคการออกแบบ เทคนิคการ
ลงทุน และอื่นๆ                               
- การพัฒนาทักษะทางอาชีพ โดยการลงมือ
ปฏิบัติจริง การดำเนินการชมรม Dummy 
(ออนไลน์หรือออนไซต์ตามความเหมาะสม) 
                                                 

ศูนย์ CSC มิถุนายน - 
กันยายน 2565 

25,000 25,000 จำนวนนักศึกษาป.
ตรีที่เข้าร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 
จำนวนนักศึกษา ป.
โท เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

เชิญวิทยากรภายนอกเพื่อทำการอบรม 
และการดูแลของปฏิบตัิจริงโดยอาจารย์ที่
ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีศูนย์ CSC 

 - Company Presentation (ออนไลน์) 
บรัษัทท่ีเป็นที่สนใจของนักศึกษา กลุ่ม
ผู้สอบบญัชี EY , Deloitte และอืน่ๆ      

ศูนย์ CSC กรกฎาคม-
กันยายน 2565 

15,000 15,000 จำนวนนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

เชิญตัวแทนสถานประกอบการจากใน
ภูมิภาคและในส่วนกลาง 

 - การพัฒนาทักษะอาชีพเป็นการเฉพาะ
สำหรับนักศึกษาปริญญาโท                    
 

ศูนย์ CSC กรกฎาคม-
กันยายน 2565 

25,000 25,000 จำนวนนักศึกษา ป.
โท เข้าร่วมไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

โครงการ ป.โท แตล่ะโครงการเปน็ผู้
กำหนดหัวข้อ และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงานพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษา 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจบุัน - กันยายน 2565)  
 
Strategic Objective O1.6 ดา้นการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา Career Development 
Strategy S1.6.2 ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนักศึกษารวมถึงการพัฒนาอาชีพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
KPI KPI1.6.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

ในระดับมากเป็นต้นไป 
KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่า

สัมพันธ์) :  ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอารี 
Initiative ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคณุภาพนกัศึกษา รวมถึงการพัฒนาอาชีพให้ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

จัดกิจกรรมให้
มีความ
เหมาะสมกับ
สภาพ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

- โครงการพัฒนานักศึกษาช้ันปีท่ี 1 
ประจำปี 2565 เพื่อเพ่ิมทักษะการใช้
ชีวิตในมหาวิทยาลัยปี 1 อย่างมี
ความสุขและประสบความสำเร็จตาม
เป้าหมายของการศึกษา (ออนไซต)์ 
                                           

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

กรกฎาคม 65 180,000 180,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

เชิญวิทยากรภายนอกมาทำ
กิจกรรมฝึกอบรม 
เน้นการเพิ่มทักษะการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย 

 - กิจกรรมแข่งขันการวิ่ง AccBA 
Virtual Run 2565 (ออนไลน์) 
                                          

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
2565 
 

30,000 30,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

จัดหา platform จากผูร้ับจ้าง
ทำระบบ Virtual Run คือ 
บริษัท evenpop เพื่อเข้ามา
ทำข้อมูลในส่วนของผู้สมัคร
และช่ัวโมงการวิ่ง 

 - การอบรมหลักสูตรสมัมนา 
สานสมัพันธ์ในทีมงานสโมสรนักศกึษา     
T- Group ปีการศึกษา 2565 
                                         

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

สิงหาคม 
2565 

150,000 150,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

เชิญวิทยากรจากภายนอก 
ดร.สหรัฐ  เจตน์มโนรมย์ และ
ทีมงานสถาบันวันที่ฉันตื่น 
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 - การอบรมเชิงปฏิบัติการกระบวนการ 
ทำงานสโมสรนักศึกษาและกลุ่มผูน้ำ  
นักศึกษา Work Process Design 
ประจำปี 2565                        

งานพัฒนาคุณภาพนักศึ
กษา / สโมสรนักศึกษา 

เมษายน 
2565 

125,000 125,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม 
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเป็
นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 

 - การจัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อเปน็
ตัวอย่างในการแสดงออกที่ถูกต้อง 
                                          

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

ตุลาคม 2564 
– กันยายน 
2565 

- - ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

 

 - ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
ประจำปีการศึกษา 2565 
                                         

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา  

กันยายน 
2565 

50,000 50,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการ
เข้าร่วมกิจกรรมในระดับมาก
เป็นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
50 

 

 - สนับสนุนการดำเนินกิจกรรม Social 
Work Project 
สำหรับการดำเนินกิจกรรมแบบ 
นวัตกรรมเพื่อสังคม Social 
Innovation สำหรับนักศึกษา 
                                          

งานพัฒนาคุณภาพ   
นักศึกษา 

ตุลาคม 
2564-
กันยายน 
2565 

100,000 100,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิ
จกรรมมีความพึงพอใจต่อการเ
ข้าร่วมกิจกรรมในระดับมากเป็
นต้นไป ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
 

สำหรับสนับสนุนการดำเนินกิจ
กรรมนักศึกษารหัส 64 และ 
65 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ.  2564- 2567 

Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.2 กำหนดให้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรีของคณะฯ 
KPI KPI2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเมินตนเองสำหรับคำถาม “โครงการ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษา ที่เหมาะสมในการการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคมอย่างต่อเนือ่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 - ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานกระบวนวิชา 706200 ให้เหมาะสม โดยระบุค่าชั่วโมงการเข้า
ร่วมกิจกรรมใน Course Syllabus ให้ชัดเจน 

- ปลูกฝังจิตสำนึกและคณุธรรมจรยิธรรม และการมีจิตอาสาในกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งกิจกรรม
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกจิกรรมสโมสรนักศึกษา 

- ตามความเห็นที่ประชุมคณะกรรมการบรหิารคณะบริหารธรุกิจ 
- ทุกการดำเนินกิจกรรม ให้มีความสอดคล้องกับการพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมและความมีจิตอาสาเพื่อสังคม 
 

2565 - จัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานของ วิชา 706200          
- ปลูกฝังจิตสำนึกและคณุธรรมจรยิธรรม และการมีจิตอาสาในกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งกิจกรรม

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกจิกรรมสโมสรนักศึกษา            

ทุกการดำเนินกิจกรรม ใหม้ีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

2566 - จัดกิจกรรมให้อยู่ในกรอบการดำเนินงานของ วิชา 706200           
- ปลูกฝังจิตสำนึกและคณุธรรมจรยิธรรม และการมีจิตอาสาในกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งกิจกรรม

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกจิกรรมสโมสรนักศึกษา 

ทุกการดำเนินกิจกรรม ใหม้ีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความมีจิตอาสาเพื่อสังคม 

2567 - ปรับปรุงเนื้อหากระบวนวิชา 706200 ให้เหมาะสม 
ตามระยะการปรับปรุงหลักสูตรของคณะบริหาร  

- ปลูกฝังจิตสำนึกและคณุธรรมจรยิธรรม และการมีจิตอาสาในกิจกรรมที่ดำเนินการทั้งกิจกรรม
งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกจิกรรมสโมสรนักศึกษา 

ทุกการดำเนินกิจกรรม ใหม้ีความสอดคล้องกับการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและความมีจิตอาสาเพื่อสังคม 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจบุัน - กันยายน 2565)  
 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.2 กำหนดให้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับปรญิญาตรีของคณะฯ 
KPI KPI2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ประเมินตนเองสำหรับคำถาม “โครงการ 

พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาคณุภาพนักศึกษาท่ีเหมาะในการปลกูฝึงคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ปรับปรุงขั้นตอนการ
ดำเนินงานกระบวนวิชา 
706200 ให้เหมาะสม 

ปรับปรุงขั้นตอนการ
ดำเนินงาน โดยลดระยะเวลา
การดำเนินโครงการ Social 
Innovation เหลือ 1 ภาค
การศึกษา จัดทำคู่มือการ
ดำเนินกิจกรรม            

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

เมษายน-มิถุนายน 
2565 

- - ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ประเมิน
ตนเองสำหรับคำถาม 
“โครงการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึกต่อสังคมได้ใน
ระดับใด” มีคา่เฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

- ได้รับการอนุมัติปรับปรุง
กระบวนวิชา BA200 และ 
201 โดยมีผล
บังคับใช่้ตั้งแต่เทอม 2/64 
เป็นต้นไป 

 เพิ่มทางเลือกในการเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้
นักศึกษาได้เลือกเอง       

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ประเมิน
ตนเองสำหรับคำถาม 
“โครงการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึกต่อสังคมได้ใน
ระดับใด” มีคา่เฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

นักศึกษาสามารถยื่น
โครงการที่ตนเองสนใจให้
ทางงานพัฒนาฯพิจารณาได ้
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 ปรับชั่วโมงการเข้าร่วม
กิจกรรม ให้เหมาะสมตาม
หลักสตูร และประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาต่อ
หลักสตูรเพื่อทำความเห็นใน
การปรับปรุงหลักสูตร ต่อไป 
                               

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ประเมิน
ตนเองสำหรับคำถาม 
“โครงการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึกต่อสังคมได้ใน
ระดับใด” มีคา่เฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

รอการประเมินจากนักศึกษา 
รหัส 63 

 สำรวจความต้องการ
ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
เฉพาะบุคคลของนักศึกษา 
และพิจารณาให้ทุนการศึกษา 
“นักศึกษาผู้นำเสนอแผนเพื่อ
การพัฒนาศักยภาพเฉพาะ
บุคคลอย่างสร้างสรรค์” 
                              

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ประเมิน
ตนเองสำหรับคำถาม 
“โครงการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึกต่อสังคมได้ใน
ระดับใด” มีคา่เฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 

 

 เพิ่มทางเลือกในการเสนอ
ดำเนินการจัดกิจกรรมของ
ชมรมและสโมสรนักศึกษา
คณะฯ ตามนโยบายความ
เป็นคณะบริหารธุรกิจเพื่อ
สังคม                       

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ที่ประเมิน
ตนเองสำหรับคำถาม 
“โครงการ พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึกต่อสังคมได้ใน
ระดับใด” มีคา่เฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.3 สนับสนุนให้มีโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 
KPI KPI2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ที่ประเมินตนเองสำหรับคำถาม 

“โครงการ CSR ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลีย่อยู่ในระดับ
มากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative สนับสนุนการจัดโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 • เข้าร่วมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประสานงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ เพื่อส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและรูปแบบกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ 

2565 • เข้าร่วมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา         ประสานงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ เพื่อส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและรูปแบบกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ 

2566 • เข้าร่วมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประสานงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ เพื่อส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและรูปแบบกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ 

2567 • เข้าร่วมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรม CSR ร่วมกับนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ประสานงานร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธรุกิจ เพื่อส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมและรูปแบบกิจกรรม
ที่จะดำเนินการ 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจบุัน - กันยายน 2565)  

 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.3 สนับสนุนให้มีโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา 
KPI KPI2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา ที่ประเมินตนเองสำหรับคำถาม 

“โครงการ CSR ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลีย่อยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 
: ผศ.ดร.วสิุทธร  จิตอาร ี

Initiative สนับสนุนการจัดโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาอยา่งต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will 
be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going 

to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator 
of success 

COMMENTS/NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

สนับสนุน
การจัด
กิจกรรม 
CSR ร่วมกับ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 

ส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ ป.
โท ทุกสาขา 
นำระบบ 
AccBA SSS 
มาใช้ในการ
บันทึกข้อมูล
นักศึกษา
และข้อมลู
กิจกรรม 
           

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC และ 
เลขานุการ
โครงการ ป.โท 

ทุกป ี 20,000 20,000 ร้อยละของ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ที่ประเมิน
ตนเอง
สำหรับ
คำถาม 
“โครงการ 
CSR ช่วย
สร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึก
ต่อสังคมได้
ในระดับใด” 
มีค่าเฉลีย่อยู่
ในระดับมาก
ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

- ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาสมนอกเหนือจากการสนับสนุนด้าน 
งบประมาณที่ตั้งไว ้
- เพ่ิมการประเมินผลกิจกรรมใน Action Plan เพ่ือเห็นผลความก้าวหน้า และแนวทาง 
ปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู Outcome ของโครงการ 
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 สนันสนุน
การจัด
กิจกรรม 
CSR ร่วมกับ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
เช่น 
งบประมาณ 
และการเข้า
ร่วมของ
นักศึกษา
สโมสร
นักศึกษา 
           

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

ทุกป ี 30,000 30,000 ร้อยละของ
นักศึกษา
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ที่ประเมิน
ตนเอง
สำหรับ
คำถาม 
“โครงการ 
CSR ช่วย
สร้างให้ท่าน
มีจิตสำนึก
ต่อสังคมได้
ในระดับใด” 
มีค่าเฉลีย่อยู่
ในระดับมาก
ขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

- ส่งนักศกึษาและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามความเหมาสมนอกเหนือจากการสนับสนนุ 
ด้านงบประมาณที่ต้ังไว ้
- เพ่ิมการประเมินผลกิจกรรมใน Action Plan เพ่ือเห็นผลความก้าวหน้า 
และแนวทางปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู Outcome ของโครงการ 
 

 
เพิ่มการประเมินผลกิจกรรมใน Action Plan เพื่อเห็นผลความก้าวหน้า และแนวทางปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู Outcome ของโครงการ 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O1.1   ด้านเงินทุน  (Sustainable Financial Status) 
Strategy S.1.1.3   ลดค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า 
KPI KPI 1.1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ( ไม่เกินค่าเป้าหมาย )   KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)และ รองคณบดี (กายภาพ)ผศ.ดร.วสิุทธร)  

หน่วยงบประมาณ  และ หน่วยอาคารฯ 
Initiative - รณรงค์การประหยดัพลังงานไฟฟา้ 

- การเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าใหส้ามารถประหยดัพลังงานได้ในระยะยาว 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 • การสำรวจ – บันทึกข้อมูล  
- ปริมาณ-อายุการใช้งาน อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในอาคาร สำนกังานทุกหน่วยงาน  

• ข้อมูลแยกตามอาคาร ช้ัน หน่วยงาน อายุการใช้งาน 

 • การสำรวจ - บันทึกข้อมูล  
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ตามมิเตอร์ไฟฟ้าภายในอาคาร 

• รายงานปริมาณการใช้ไฟฟ้า/รายเดือน 

 • การสร้างการรับรู้ และ รณรงค์นโยบายการประหยดัพลังงานไฟฟ้า • สื่อรณรงค์ Online, Sticker 
*ถ้ารณรงคไ์มส่ำเรจ็ ควร IOT เขา้ช่วย* 

• การจัดการเรื่องการให้บริการใช้หอ้งเหมาะสมกับปรมิาณคน 
• ให้ข้อมูลผูร้ับบริการ แสดงกราฟ หรือสรปุผลที่จอฯ 

 • การเปรยีบเทียบข้อมลู 
- ปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายเดือน รายปี 

• รายงานการเปรียบเทียบรายเดือน รายปี  
• สรุปปัจจยัที่ส่งผลต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้า (ปิด/เปิดเทอม) 

 • การวางแผนพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้า - กำหนดค่าเป้าหมาย 
- ลดปรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในอาคาร สำนักงานทุกหน่วยงาน 

• พลังงานทดแทน อายุการใช้งานท่ีส่งผลต่อกระแสไฟฟ้าสูงขึ้น 
การซ่อมบำรุงเพื่อการประหยัดไฟฟ้า ระบบควบคุมไฟฟ้า 

 • ติดตามผล 
- ปริมาณค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน กับ ค่าเป้าหมาย 

• ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ที่ไม่เกินคา่เป้าหมาย 

2565 • การสำรวจ - บันทึกข้อมูล  
เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพต่ำ                                             

สำรวจและสรุป เพื่อพิจารณาเปลีย่นในปีต่อไป 

 • การสร้างการรับรู้ และ รณรงค์นโยบายการประหยดัพลังงานไฟฟ้า         พัฒนาระบบแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า รายเดือน รายป ี

 ●  การสร้างการรับรู้ และ รณรงค์นโยบายการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  
สำรวจ-ตดิตั้งอุปกรณ์ IOT เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน                  

พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 

 • การวางแผนพัฒนาระบบการใช้ไฟฟ้า – กำหนดค่าเป้าหมาย 
ลดปรมิาณการใช้กระแสไฟฟ้า ภายในอาคาร สำนักงานทุกหน่วยงาน          

เปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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 ●ติดตามผล 
  ปริมาณค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน กับ ค่าเป้าหมาย                                

ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ที่ไม่เกินคา่เป้าหมาย 

2566 ●การติดตั้งอุปกรณ์ IOT เพื่อควบคุมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 
●การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน 

 

2567 ●การปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศในห้องเรียน  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O1.1   ด้านเงินทุน  (Sustainable Financial Status) 
Strategy S.1.1.3   ลดค่าใข้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า 
KPI KPI 1.1.3  ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน ( ไม่เกินค่าเป้าหมาย )   KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)และ รองคณบดี (กายภาพ)ผศ.ดร.วสิุทธร)  

หน่วยงบประมาณ  และ หน่วยอาคารฯ 
Initiative - รณรงค์การประหยดัพลังงานไฟฟา้ 

-    พัฒนาระบบแสดงปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
-    พัฒนาต้นแบบระบบควบคุมการใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน 
- การเปลีย่นอุปกรณ์ไฟฟ้าใหส้ามารถประหยดัพลังงานได้ในระยะยาว 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success COMMENTS/NOTES Budget 
available 

Budget 
needed 

• การสำรวจ และ 
การบันทึกข้อมูล 

เครื่องปรับอากาศท่ีมี
ประสิทธิภาพต่ำ             

รองคณบดี (กายภาพ) 
 
หน่วยอาคารฯ 

เมษายน 2565  
ถึง 
มิถุนายน 2565 
 

    

●  การสร้างการรบัรู ้ -การสร้างการรับรู้ และ 
รณรงค์นโยบายการประหยดั
พลังงานไฟฟ้า                
-พัฒนาระบบแสดงปริมาณ
การใช้ไฟฟ้า รายเดือน รายปี  
                               

รองคณบดี (กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มกราคม 2565 
ถึง 
กันยายน 2565 

  ร้อยละของบุคลากรที่รับรู้
นโยบายฯ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าที่ลดลง 

 

• การวางแผนปรับปรุง
และ 
กำหนดค่าเป้าหมาย 

พัฒนาต้นแบบระบบควบคุม
การใช้ไฟฟ้าในห้องเรียน    

รองคณบดี (กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มกราคม 2565 
ถึง 
กันยายน 2565 

    

 เปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าที่มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น          

รองคณบดี (กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2565 
ถึง 
กันยายน 2565 

  ร้อยละของค่าเป้าเหมาย 
มีความสอดคล้องกับ
สัดส่วนการปรับปรุงลด
ปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้า 

 

• ติดตามผล 
 

ปริมาณค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อ
เดือน กับ ค่าเป้าหมาย     

รองคณบดี (กายภาพ) 
รองคณบดี (บรหิาร) 
หน่วยอาคารฯ 

ตุลาคม 2564 
ถึง 
กันยายน 2565 

  ค่าไฟฟ้าต่อเดื่อน                 
ไม่เกินจากค่าเป้าหมาย 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 
 
Strategic Objective O1.9  ด้านกายภาพและสาธารณูปโภคเพ่ือการเรียนรู้  (Improve Learning Facility) 
Strategy S.1.9.1   ปรับปรุงห้องเรียน เพิ่มพื้นท่ีสำหรบัการเรยีนรู้ และการทำงานร่วมกนัของนักศึกษา (Co-working Space) ระบบ software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                     

กับการเรยีนการสอนให้รองรับการเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการเรียนออนไลน์ เช่น Redesign ห้องเรียน ปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet  
การจัดหาอุปกรณส์่วนกลางสำคัญที่รองรับการเรียนการสอน BYOD (Bring Your Own Device) เปน็ต้น 

KPI KPI 1.9.1-1 อัตราส่วนของห้องเรียนและพื้นท่ีสำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน 
 ของนักศึกษา (Co-working Space) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ 
 การเปลีย่นแปลงของกลยุทธ์การเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 Online Learning 
 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) และ รองคณบดี ผศ.ดร.วิสุทธร 
(กายภาพ และ IT) ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
 
หน่วยงบประมาณ  หน่วย IT  งานบริการการศึกษา 

KPI 1.9.1-2 อัตราส่วนของพื้นที่การใช้งานท่ีระบบสัญญาณ Internet  
 ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 รองคณบดี (กายภาพ และ IT) 
หน่วย IT 

Initiative KPI 1.9.1-1 
- ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา (Co-working Space) เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองการเรยีน 
 การสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 
- จัดหาอุปกรณ์ และระบบ Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 
 
KPI 1.9.1-2 
- ปรับปรุงระบบสญัญาณ Internet BAB1 เฟส 2 
- ปรับปรุงห้อง server เพิ่มเติม 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 • สำรวจการใช้พื้นที่ และวางแผนการปรับพื้นท่ี 

 
• ระหว่างรอห้องสมุดใหม่ท่ีอยูร่ะหวา่งการสร้าง 

 • พัฒนาระบบจองห้อง 
 

• ห้องประชุม 2 และลานกิจกรรม ช้ัน 2 โรงอาหาร 

 • Re-design ปัญหาการใช้ห้องเรียนภายใต้ข้อจำกัด 
 

 
 

 • การปรับปรุงสัญญาณ Internet BAB.1 ช้ัน 4 
 

 



61 

 

 • สำรวจความพืนท่ีในการติดตั้งเครือ่งเติมอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ 
 

 

2565 • จัดสรรพื้นที่ท่ีมีอยู่แล้ว (BAB.2) ช้ัน 2 ให้เป็นห้อง Co-working Space          
• พัฒนาระบบจองห้อง                                                                     
• การปรับปรุงสัญญาณ Internet BAB1 เฟส 2                                        
• การปรับปรุงห้อง server เพิ่มเติม                                                      

เนื่องจากห้องเดิมเต็มต้องขยายเพือ่รองรับการปรับปรุง Internet 
เฟส 2 

2566 • วางแผนการใช้ห้อง Co-working Space BAB.3 
• ติดตั้งเครื่องเติมอากาศพร้อมระบบฟอกอากาศ 
• ติดตั้งสญัญาณ Internet BAB3 

 

2567 • วางแผนการใช้ห้อง Co-working Space BAB.3  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O1.9  ด้านกายภาพและสาธารณูปโภคเพ่ือการเรียนรู้  (Improve Learning Facility) 
Strategy S.1.9.1   ปรับปรุงห้องเรียน เพิ่มพื้นท่ีสำหรบัการเรยีนรู้ และการทำงานร่วมกนัของนักศึกษา (Co-working Space) ระบบ software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง                     

กับการเรยีนการสอนให้รองรับการเรียนรู้จากการปฏิบตัิและการเรียนออนไลน์ เช่น Redesign ห้องเรียน ปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet  
การจัดหาอุปกรณส์่วนกลางสำคัญที่รองรับการเรียนการสอน BYOD (Bring Your Own Device) เปน็ต้น 

KPI KPI 1.9.1-1 อัตราส่วนของห้องเรียนและพื้นท่ีสำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน 
 ของนักศึกษา (Co-working Space) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ 
 การเปลีย่นแปลงของกลยุทธ์การเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 Online Learning 
 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) และ รองคณบดี (กายภาพ และ IT) 
ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
 
หน่วยงบประมาณ  หน่วย IT  งานบริการการศึกษา 

 KPI 1.9.1-2 อัตราส่วนของพื้นที่การใช้งานท่ีระบบสัญญาณ Internet  
 ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 รองคณบดี (กายภาพ และ IT) 
หน่วย IT 

Initiative KPI 1.9.1-1 
- ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา (Co-working Space) เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองการเรยีน 
 การสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 
- จัดหาอุปกรณ์ และระบบ Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 
 

 KPI 1.9.1-2 
- ปรับปรุงระบบสญัญาณ Internet BAB1 เฟส 2 
- ปรับปรุงห้อง sever เพิ่มเติม 

 
 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success COMMENTS/NOTES Budget 
available 

Budget 
needed 

• สำรวจการใช้พื้นที่ และ
วางแผนการปรับพื้นท่ี 

 
- สำรวจพ้ืนท่ี เฟส 2         
- สำรวจห้อง server          

ณัฐกร 
เทวัญ 

มกราคม 2565  
ถึง 
เมษายน 2565 

  -อัตราส่วนของห้องเรียน
และพื้นที่สำหรับการ
เรียนรู้ และการทำงาน
ร่วมกันของนักศึกษา (Co-
working Space) 30% 
 

 

• การวางแผนปรับปรุง ปรับปรุงห้องเรียนเพื่อรองรับ
การสอนแบบ การสอนแบบ 
hybrid ห้อง 1221 1222 
และ 1332                    

ณัฐกร 
เทวัญ 
พชร 
 

ตุลาคม 2564  
ถึง 
ธันวาคม 2564 
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 ปรับปรุงสญัญาณเฟส 1 
ออกแบบการจัดซื้อ         

พชร 
เทวัญ 
ณัฐกร 
พิมลพรรณ 

ตุลาคม 2564  
ถึง 
เมษายน 2565 

    

ปรับปรุงสญัญาณเฟส 1  
-เดินสาย Fibers 
-ติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ 
-เซทระบบ 

เทวัญ 
ณัฐกร 

ตุลาคม 2564  
ถึง 
เมษายน 2565 

    

-การปรับปรุงสัญญาณ 
Internet BAB.1 เฟส 2  
- ปรับปรุงห้อง server   
 

เทวัญ 
ณัฐกร 

เมษายน 2565 
ถึง 
กันยายน 2565 

    

• ติดตามผล เก็บข้อมูล feedback     
 

ณัฐกร สิงหาคม 2565 
ถึง 
กันยายน 2565 

  อัตราส่วนของพื้นที่การใช้
งานท่ีระบบสญัญาณ 
Internet ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน  25% 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง QCC และ Kaizen 
KPI KPI2.3.2-1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกิจกรรม Kaizen ที่ถูกนำไปดำเนินการ 

KPI2.3.2-2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม QCC และ Kaizen 
KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 

: รศ.ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา 
Initiative การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม QCC และ Kaizen 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
2564 • Trainings 

o Know Why & Know How  
o Kaizen  
o QCC Theme Achievement  

• Awards 

• Trainings 
o Know Why & Know How  
o Kaizen  
o QCC Theme Achievement  

• Awards 
2565 • Trainings 

o Kaizen for the office 
o QCC: PS and TA 
o Makigami 

• Kaizen Award / QCC Award / Makigami Contest  
• Thailand Quality Award 

1. 
 
 
 
2. 
3. 

2566 • Trainings 
o QCC  
o Lean Office 

• SOP 
• Awards 

 

2567 • Trainings 
o Kaizen Master 
o QCC Trainer 

• SOP & Internal Audit 
• Awards 

 

 

Go to  
แผนปฏิบัติการประจำปี 
(Annual Action Plan) 

 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

Strategic Objective O2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.2 จัดกิจกรรมการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง QCC และ Kaizen 
KPI KPI2.3.2-1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกิจกรรม Kaizen ที่ถูกนำไปดำเนินการ 

KPI2.3.2-2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม QCC และ Kaizen 
KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์) 

: รศ.ดร.อดิศักดิ์  ธีรานุพัฒนา 
Initiative การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม QCC และ Kaizen 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

NOTES 
Budget 

available 
Budget 
needed 

Trainings  
QCC Trainings           

รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 
 
รองคณบดี (บรหิาร) 
 
ผู้ช่วยคณบด ี
(HRD) 
 
คณะกรรมการ QCC 
และไคเซ็น 

ธันวาคม 2564 - 
กุมภาพันธ์ 2565  60,000 

 

ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไมต่่ำกว่า 80 

เชิญวิทยากร
ภายนอก Makigami Trainings    

 
เมษายน 2565 -
พฤษภาคม 2565 

50,000 

Kaizen Training        
 

กรกฎาคม 2565  50,000 
รศ.ดร.อดิศักดิ์ 
(เป็นวิทยากร) 

Productivity Specialist 
Online Training         

กุมภาพันธ์ – 
มิถุนายน 2565 

65,000 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ใบประกาศนียบตัร สถาบันเพิ่ม
ผลผลติแห่งชาต ิ

Awards 

Kaizen Awards          

รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 
 
คณะกรรมการ QCC 
และไคเซ็น 

มิถุนายน 2565 -
กันยายน 2565 

80,000  

ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ส่งเข้าประกวดไมต่่ำ
กว่า 120 เรื่อง 
ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกิจกรรมไคเซ็น
ที่ถูกนำไปดำเนินการไม่ต่ำกว่า 70 

 

QCC Awards             
ธันวาคม 2564 -
มีนาคม 2565 

80,000  
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไมต่่ำกว่า 80 

 

Makigami Contest     
เมษายน 2565 -
พฤษภาคม 2565 

80,000  
ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่เข้าร่วม
กิจกรรมไมต่่ำกว่า 80 

 

Thailand Quality Prize 
2023                       

มิถุนายน 2565 - 
มีนาคม 2566  80,000  

รางวัล Task Achieving QCC Prize อย่าง
น้อย 1 รางวัล   

รวมงบประมาณ 545,000  
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

 
Strategic Objective O2.3 การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคณะฯ โดยการใช้ระบบ EdPEx/TQA 
KPI KPI2.3.1 ระดับคะแนน EdPEx KPI Owner ผู้ช่วย (QA) : ผศ.ดร.อมลยา  โกไศยกานนท์ 

Initiative การนำระบบ EdPEx/TQA มาเปน็ แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ คณะฯ 
 

FISCAL YEAR Plan 
What will be done? 

Actual 
 

% Progress 

2564 - เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระบบ EdPEx และ TQA - เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระบบ EdPEx และ TQA  100% 

2565 - เข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับระบบ EdPEx และ TQA         
- จัดให้ทีมบริหารเข้าร่วมอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบ EdPEx / 

TQA หรือ การอบรมอื่นที่เทียบเคียง เพื่อส้รางความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้กับทีมบริหาร                             

-     การประชุมทบทวนกระบวนการสำหรับแตล่ะส่วนงาน โดยขอความร่วมมือให้ 
      ผู้บริหารที่รับผดิชอบ และ หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาแลกเปลี่ยนให้ความรู้   
      เกี่ยวกับกระบวนการของแต่ละส่วนงานเพื่อพัฒนาสำหรับการเขียนรายงานใน 
      แต่ละหมวด                                                 

 

  

2566 - จัดให้มีการประชุมทีมผู้บรหิาร เพือ่ทบทวนการดำเนินงานและสรุปผลการ
ดำเนินงานในภาพรวมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

- เตรียมการขอรับการตรวจประเมนิ 

  

2567 - จัดให้มีการประชุมทีมผู้บรหิาร เพือ่ทบทวนการดำเนินงานและปรับปรุง
กระบวนการทำงาน 

- เตรียมการสำหรับการตรวจประเมนิ 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O2.3 การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคณะฯ โดยการใช้ระบบ EdPEx/TQA 
KPI KPI2.3.1 ระดับคะแนน EdPEx KPI Owner ผู้ช่วย (QA) : ผศ.ดร.อมลยา  โกไศยกานนท์ 

Initiative การนำระบบ EdPEx/TQA มาเปน็ แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ คณะฯ 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

- เข้าร่วมอบรม
เกี่ยวกับระบบ 
EdPEx / TQA 
หรือ การอบรม
อื่นที่เทียบเคียง 

 

- เกี่ยวกับระบบ 
EdPEx / TQA 
หรือ การอบรมอื่น
ที่เทียบเคียง 
                    
 

ผู้ช่วย QA กุมภาพันธ์ 2565 
- กันยายน 2565 

-  ร้อยละของการเข้าร่วม
ประชุมเกี่ยวกับระบบ 
EdPEx ที่จัดโดยหน่วยงาน
ของมหาวิทยาลัยไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 

เข้าร่วมการอบรมที่จดัโดย
หน่วยงานภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- จัดให้ทีมบริหาร
เข้าร่วมอบรมและ
ให้ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบ 
EdPEx / TQA 
หรือ การอบรม
อื่นที่เทียบเคียง 
เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องให้กับทีม
บริหาร 

 

- จัดให้ทีมบริหารเข้า
ร่วมอบรมและให้
ความรู้เพิ่มเติม
เกี่ยวกับระบบ 
EdPEx / TQA 
หรือ การอบรมอื่น
ที่เทียบเคียง เพื่อ
สร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนา
อย่างต่อเนื่องให้กับ
ทีมบริหาร 
                    

ผู้ช่วย QA มีนาคม 2565 - 
กันยายน 2565 

  ร้อยละของจำนวน
ผู้บริหารที่เข้าร่วมอบรม
เพื่อเพ่ิมพูนความรูเ้กี่ยวกับ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
หรือเกณฑ์มาตรฐานที่
เทียบเคียง ไม่ต่ำกว่าร้อย
ละ 50 

เข้าร่วมการอบรมที่จดัโดย
หน่วยงานภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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- การประชุม
ทบทวน
กระบวนการที่
สำคัญที่
สอดคล้องกับ
เกณฑ์
มาตรฐานสากล 
AACSB  โดยขอ
ความร่วมมือ
ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ และ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมา
แลกเปลีย่นเพื่อ
พัฒนาสำหรับการ
เขียนรายงาน 
AACSB CIR 
Report 
 

- จัดการประชุม
ผู้บริหารที่
รับผิดชอบ และ 
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมา
แลกเปลีย่นเพื่อ
พัฒนาสำหรับการ
เขียนรายงาน 
AACSB CIR 
Report 
                   

ผู้ช่วย QA พฤษภาคม 2565 
- กันยายน 2565 

  ร้อยละของผู้บริหารที่เข้า
ร่วมประชุมทบทวน ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 70 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2567 

Strategic Objective O2.4 การทำให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นที่รู้จัก 
Strategy S2.4.1 สร้าง Brand CMUBS ใหม้ีความเข้มแข็ง 
KPI KPI2.4.1 สัดส่วนของ key stakeholders ที่รับรู้ Brand ได้อยา่งถูกต้อง KPI Owner ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง , หน่วยสื่อสารองค์กร 
Initiative ทำให้ Brand CMUBS เป็นที่รู้จัก 

 
FISCAL YEAR Plan 

What will be done? 
Actual 

 
% Progress 

2564 จัดทำ Brand Audit จัดทำ Brand Audit  

2565 ● สื่อสารภายในคณะ     
 - Appreciation Day 
 - Birthday Surprise 
 - ข่าวสารรายสัปดาห์ ข่าวเด่นที่ผา่นมา หรือกิจกรรมภายในที่กำลังจะเกิดขึ้น 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook (กลุม่ IT’s AccBA) 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line (กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร) 
 - สร้างสรรค์สื่อท่ีเกีย่วข้องกับอัตลักษณ์ CMUBS 
 - สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม Key Stakeholders ภายใน) 
 

  

● สื่อสารภายนอกคณะ     
 - Podcast 
 - VDO แนะนำคณะฯ 
 - Roadshow 
 - Inspiration VDO 
 - CMUBS VOI 
 - เพลงประจำคณะ 
 - เพลง Jingle 
 - ซื้อโฆษณาตามพื้นที่สื่อต่างๆ เชน่ สิ่งพิมพ์, Ads, ป้ายโฆษณา ฯลฯ 
 - ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญต่างๆ และมอบของชำร่วย ของที่ระลึกท่ีแสดงถึง 
   CMUBS 
- จัดทำเว็ปไซตค์ณะใหม่ ภายใต้อัตลักษณ์ CMUBS 
- กิจกรรมเพื่อสังคม 
- สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม Key stakeholders ภายนอก) 
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2566 ● สื่อสารภายในคณะ 
 - Appreciation Day 
 - ขา่วสารรายสัปดาห์ ขา่วเด่นที่ผ่านมา หรือกิจกรรมภายในที่กำลังจะเกิดขึ้น 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook (กลุ่ม IT’s AccBA) 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line (กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร) 
 - สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อยา่งถูกต้อง (กลุม่ Key Stakeholders ภายใน) 
 - สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวข้องกับอัตลกัษณ์ CMUBS 

  

● สื่อสารภายนอกคณะ 
 - Podcast 
 - Roadshow 
 - Inspiration VDO 
 - CMUBS VOI 
 - ซ้ือโฆษณาตามพื้นที่สือ่ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, Ads, ป้ายโฆษณา ฯลฯ 
 - ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญต่างๆ และมอบของชำร่วย ของที่ระลึกทีแ่สดงถึง 
   CMUBS 
- กิจกรรมเพื่อสังคม 
- สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม Key stakeholders ภายนอก) 

  

2567 ● สื่อสารภายในคณะ 
 - Appreciation Day 
 - ขา่วสารรายสัปดาห์ ขา่วเด่นที่ผ่านมา หรือกิจกรรมภายในที่กำลังจะเกิดขึ้น 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Facebook (กลุ่ม IT’s AccBA) 
 - ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง Line (กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร) 
 - สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อยา่งถูกต้อง (กลุม่ Key Stakeholders ภายใน) 
 - สร้างสรรค์สื่อที่เกี่ยวข้องกับอัตลกัษณ์ CMUBS 
 

  

 ● สื่อสารภายนอกคณะ 
 - Podcast 
 - Roadshow 
 - Inspiration VDO 
 - CMUBS VOI 
 - ซ้ือโฆษณาตามพื้นที่สือ่ต่างๆ เช่น สิ่งพิมพ์, Ads, ป้ายโฆษณา ฯลฯ 
 - ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสสำคัญต่างๆ และมอบของชำร่วย ของที่ระลึกทีแ่สดงถึง CMUBS 
- กิจกรรมเพื่อสังคม 
- สำรวจการรับรู้ Brand CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม Key stakeholders ภายนอก) 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O2.4 การทำให้คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นที่รู้จัก 
Strategy S2.4.1 สร้าง Brand CMUBS ใหม้ีความเข้มแข็ง 
KPI KPI2.4.1 สัดส่วนของ key stakeholders ที่รับรู้ Brand ได้อยา่งถูกต้อง KPI Owner ผู้ช่วยคณบดี : ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง , หน่วยสื่อสารองค์กร 
Initiative ทำให้ Brand CMUBS เป็นที่รู้จัก 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

สื่อสารภายในคณะ Appreciation Day         หน่วยสื่อสารองค์กร พฤศจิกายน – 
ธันวาคม 2565 

-  บุคลากรผูกพันกับคณะ 
และรับรู้อัตลักษณ์ 
CMUBS 

 

Birthday surprise          หน่วยสื่อสารองค์กร 
และงานบริหารทั่วไป 

มกราคม - 
กันยายน 2565 

-  สร้างความผูกพันระหว่าง
ผู้บริหารกับบุคลากร และ
รับรู้อัตลักษณ์ CMUBS 

 

ข่าวสารรายสัปดาห์ ข่าวเด่น
ที่ผ่านมา หรือกิจกรรมภายใน
ที่กำลังจะเกิดขึ้น             

หน่วยสื่อสารองค์กร มีนาคม - 
กันยายน 2565 

-  บุคลากรรับรู้กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นภายใต้ Brand 
CMUBS 
 

 

ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทาง 
Facebook (กลุม่ IT's  
AccBA)                       
 

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-  บุคลากรรับรู้กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นภายใต้ Brand 
CMUBS 
 

 

ประชาสมัพันธ์ผ่านช่องทาง 
Line (กลุ่ม คณาจารย์และ
บุคลากร)                     

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-  บุคลากรรับรู้กิจกรรมท่ี
เกิดขึ้นภายใต้ Brand 
CMUBS 
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สร้างสรรคส์ื่อท่ีเกี่ยวข้อง
กับอัตลักษณ์ CMUBS      

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-  บุคลากรรับรู้อัตลักษณ์ 
CMUBS 

 

สำรวจการรับรู้ Brand 
CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม 
Key stakeholdersภายใน) 
                                

หน่วยสื่อสารองค์กร สิงหาคม - 
กันยายน 2565 

- 5,000 ผลการรับรู้ Brand 
CMUBS 

 

สื่อสารภายนอกคณะ Podcast                     หน่วยสื่อสารองค์กร มิถุนายน - 
กันยายน 2565 

30,000  เพิ่มช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ และ 
Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 VDO แนะนำคณะฯ        หน่วยสื่อสารองค์กร ธันวาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

150,000  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 Roadshow                 หน่วยสื่อสารองค์กร 
และงานบริการ
การศึกษา 

มกราคม - 
กันยายน 2565 

-  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

งบประมาณงานบริการ
การศึกษา 

 Inspiration VDO (สัมภาษณ์
ศิษย์เก่าที่ประสบ
ความสำเร็จ)                 

หน่วยสื่อสารองค์กร 
และงานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษาฯ 

มิถุนายน - 
กันยายน 2565 

30,000  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 CMUBS VOI                หน่วยสื่อสารองค์กร มีนาคม - 
กันยายน 2565 

-  กิจกรรมภายใต้ Brand 
CMUBS เป็นทีรู่้จักมากขึ้น 

 

 เพลงประจำคณะ          หน่วยสื่อสารองค์กร เมษายน - 
กันยายน 2565 

40,000  เกิดการจดจำ Brand 
CMUBS ผา่นเพลง 
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เพลง Jingle              

หน่วยสื่อสารองค์กร ธันวาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

40,000  เกิดการจดจำ Brand 
CMUBS ผา่นเพลง 

 

 ซื้อโฆษณาตามพื้นทีส่ื่อต่างๆ 
เช่น สิ่งพิมพ,์ Ads, ป้าย
โฆษณา ฯลฯ                

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

80,000  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส
สำคัญต่างๆ และมอบของ
ชำร่วย ของที่ระลึกท่ีแสดงถึง 
CMUBS                     

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

30,000  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 จัดทำเว็บไซต์คณะใหม่ 
ภายใต้อัตลักษณ์ CMUBS 
                                

หน่วยสื่อสารองค์กร ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

-  ปรับปรุงช่องทางการ
ประชาสมัพันธ์ ให้ 
stakeholders และทำให้ 
Brand CMUBS ให้เป็นท่ี
รู้จักมากขึ้น 

งบกลาง 

 กิจกรรมเพื่อสังคม           หน่วยสื่อสารองค์กร 
และทุกหน่วยงาน

ภายในคณะฯ 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

10,000  Brand CMUBS เป็นทีรู่้จัก
มากขึ้น 

 

 สำรวจการรับรู้ Brand 
CMUBS อย่างถูกต้อง (กลุ่ม 
Key stakeholders 
ภายนอก)                    

หน่วยสื่อสารองค์กร สิงหาคม - 
กันยายน 2565 

- 15,000 ผลการรับรู้ Brand 
CMUBS 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O1.2 ด้านการวิจัย Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission 
Strategy S1.2.1 สร้างผลงานทางวิชาการทีม่ีคุณภาพ และ ปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSB อีกทั้งมีผลกระทบตามพันธกิจของคณะ 

KPI KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSB และ สอดคล้อง
ตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของคณะ 

KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์

Initiative กระบวนการในการขับเคลื่อนผลงานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ ์ACCSB เช่น การมีพี่เลี้ยง (Mentor) ในการทำผลงานทางวิชาการการสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 
2564 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย

รัฐบาล การแกป้ัญหาของประเทศ / อววน. / มช. และคณะบรหิารธรุกิจ (AACSB) 
2. สนับสนุนการบรูณาการ (Integration) งานวิจัยและนวตักรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary) 
/ สหวิทยาการ(Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหาของประเทศ 
3. พัฒนาคลัสเตอร์การวิจยัในประเด็นการวิจัยที่อาจารย์ในคณะมีความเชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัย (Hub) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน"  
 

KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน AACSB และ สอดคล้องตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธ
กิจของคณะ (20 ผลงาน) 

2565 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล การแกป้ัญหาของประเทศ / อววน. / มช. และคณะบรหิารธรุกิจ (AACSB) 
2. สนับสนุนการบรูณาการ (Integration) งานวิจัยและนวตักรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary) 
/ สหวิทยาการ(Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหาของประเทศ 
3. พัฒนาคลัสเตอร์การวิจยัในประเด็นการวิจัยที่อาจารย์ในคณะมีความเชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัย (Hub) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน"  
 

KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน AACSB และ สอดคล้องตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธ
กิจของคณะ (25 ผลงาน) 



75 

 

2566 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล การแกป้ัญหาของประเทศ / อววน. / มช. และคณะบรหิารธรุกิจ (AACSB) 
2. สนับสนุนการบรูณาการ (Integration) งานวิจัยและนวตักรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary) 
/ สหวิทยาการ(Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหาของประเทศ 
3. พัฒนาคลัสเตอร์การวิจยัในประเด็นการวิจัยที่อาจารย์ในคณะมีความเชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัย (Hub) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน AACSB และ สอดคล้องตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธ
กิจของคณะ (30 ผลงาน) 

2567 1. ส่งเสรมิและสนับสนุนการผลติผลงานวิจัยและนวัตกรรม ที่ท้าทาย ทันสมัย และสอดคล้องกับนโยบาย
รัฐบาล การแกป้ัญหาของประเทศ / อววน. / มช. และคณะบรหิารธรุกิจ (AACSB) 
2. สนับสนุนการบรูณาการ (Integration) งานวิจัยและนวตักรรมที่เป็นสหสาขา (Multidisciplinary) 
/ สหวิทยาการ(Interdisciplinary) โดยมุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และมุ่งตอบปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหาของประเทศ 
3. พัฒนาคลัสเตอร์การวิจยัในประเด็นการวิจัยที่อาจารย์ในคณะมีความเชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลางในการ
วิจัย (Hub) 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย/นวัตกรรม ให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน AACSB และ สอดคล้องตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธ
กิจของคณะ (40 ผลงาน) 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.2 ด้านการวิจัย Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission     
Strategy S1.2.1 สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และ ปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSB อีกทั้งมีผลกระทบตามพันธกิจของคณะ     

KPI KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน AACSBและสอดคล้อง
ตามการสร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของคณะ (จำนวน 20 ผลงาน)   
  

KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์

Initiative กระบวนการในการขับเคลื่อนผลงานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ ์ACCSB เช่น การมีพี่เลี้ยง (Mentor) ในการทำผลงานทางวิชาการการสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยทั้งใน
ระดับประเทศและต่างประเทศ  

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ท้าทาย 
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล การ
แก้ปัญหาของประเทศ / 
อววน. / มช. และคณะ
บริหารธรุกิจ (AACSB) 
แบ่งเป็นการสนับสนุนทุน
ตามยุทธศาสตรเ์ชิงรุก 
และยุทธศาสตร์ตามพันธ
กิจ 

1.1โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ    
1.2 โครงการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง 
เช่น การเสวนา การระดม
สมอง การจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ                  
1.3 โครงการสร้างระบบใน
การสืบค้นผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม CMUBS เช่น 
เพิ่มระบบการสบืค้น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของนักวิจัย CMUBS  ใน
เว็บไซตฝ์่ายวิจยั เพื่อประ 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

6,926,500 
 

6,926,500 1.จำนวนผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน AACSB
และสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจ
ของคณะไมต่่ำกว่า 20 
ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค/์
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
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โยชน์ในการจัดกลุ่มนักวิจัย
ตามความเชี่ยวชาญ      
1.4  โครงการผลักดันการ
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม
ทางด้านบริหารธรุกิจที่เป็น
เลิศทีม่ผีลกระทบเชิงบวก
ต่อสังคม ประเทศและระดับ
นานาชาติ                  

อนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
 

2. สนับสนุนการบรูณาการ 
(Integration) งานวิจัย
และนวัตกรรมทีเ่ป็นสห
สาขา 
(Multidisciplinary) / 
สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดย
มุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรม
แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ และมุ่งตอบ
ปัญหาสังคม/แกไ้ขปัญหา
ของประเทศ 

2.1  โครงการสนับสนุนให้
เกิดการวิจยัเชิงประยุกต์ 
(Applied research) จาก
งานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
research) เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งทางด้านการเรียนการ
สอน การต่อยอดเชิง
พาณิชย์และเพื่อสังคม    
2.2  โครงการจัดหาเวที/
ช่องทางต่างๆ ในการพบปะ
และแลกเปลีย่นความเห็น
ร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย/
คลัสเตอร์วิจยั เพือ่ค้นหาผูม้ี
ความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัยเชิงสหวิทยาการ /
สหสาขาวิชา (Best 
practice)               
2.3 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการทำวิจยัแก่
บุคลากรทุกระดับ        
 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 1.จำนวนผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน AACSB
และสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจ
ของคณะไมต่่ำกว่า 20 
ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค/์
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
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3. พัฒนาคลัสเตอร์การ
วิจัยในประเด็นการวิจยัที่
อาจารย์ในคณะมีความ
เชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลาง
ในการวิจัย (Hub) 

3.1 โครงการจัดตั้งเครือข่าย
การวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลยักับหน่วยงาน
ภายนอก (เช่น TRBS  / 
Top 10 Business 
School in Thailand 
หรือสถาบันท่ีได้รับการ
รับรอง AACSB ที่มีความ
โดดเด่นในสาขาวิชาที่คณะ
สามารถทำวิจัยร่วมได้)    
3.2 โครงการจัดเวท/ี
ช่องทางต่างๆ เพื่อพบปะ
แลกเปลีย่นความเห็นและ
ความร่วมมือกันของกลุ่ม
เครือข่าย/ศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ/คลสัเตอร์
การวิจัย  เช่น Research 
talk / Research 
Meeting / BMRC IBMRC 
/ INCBAA ผ่าน 
consortium ต่าง ๆ     

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
ผู้ช่วย (วิเทศ และ 
บริการวิชาการ) 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 1.จำนวนผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน AACSB
และสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจ
ของคณะไมต่่ำกว่า 20 
ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค/์
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
 

 

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย/นวัตกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

4.1 สนับสนุนคณะต่างๆ จดั
กิจกรรมทีส่ร้างบรรยากาศ
ด้านการวิจัย เพื่อให้การวิจัย
เป็นวัฒนธรรมประจำ
องค์กร เช่น Tip and 
Trick for research (ให้
อาจาร์รุ่นพ่ีที่มีประสบการณ์
เขียนบทความสั้นๆ 1 ย่อ

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 1.จำนวนผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน AACSB
และสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจ
ของคณะไมต่่ำกว่า 20 
ผลงาน 
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หน้า หรือ 1หน้า แชร์
ความรู้ ประสบการณ์ ให้
นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ)            
4.2 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกในการรักษาองค์
ความรู้ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
สูงให้อยู่กับมหาวิทยาลัย 
เช่น ระบบคลังสมองการ
จัดการความรู้ (KM) เป็น
ต้น                         
4.3 โครงการส่งเสริมระบบ
พี่เลี้ยงการวิจยั (Mentor) 
เพื่อสร้างและสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณุภาพ 
เช่น การออกประกาศทุน
เหมาจ่ายให้การสนับสนุน 
แบบมีพ่ีเลี้ยง และไม่มีพี่
เลี้ยง (อยู่ระหวา่งการ
พิจารณาของคณะกรรมการ
วิจัย)                      
4.4 โครงการสร้างระบบ
ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
(Career path) รวมถึง
โอกาสของการรับทุนของ
นักวิจัยที่ชัดเจน เช่นการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์เขียน 
proposal ขอ external 
grant                     
4.5  โครงการจัดทำระบบ
รายงานและติดตาม
ประเมินผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง                   

2.ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค/์
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
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4.6 โครงการรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล Metric ที่
เกี่ยวข้องกับ ICs จาก
ฐานข้อมูล SciVal เพื่อช่วย
ในการประเมินและวางแผน
สร้างกลยุทธ์ในการวิจัย โดย
ตัวช้ีวัดทางด้านการวิจัย
นำมาใช้ในการวิเคราะห์ทั้ง
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ในการวางแผนนโยบาย
สำหรับการผลิตงานวิจยั 
เพื่อก้าวไปสู่มหาวิทยาลยั
ช้ันนำระดับโลก และเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล    
4.7 โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
เช่น คัดเลือกผลงานวิจัยท่ี
เด่นๆ มี impact หรือไดร้ับ
รางวัล มีผู้นำไปใช้ประโยชน์
ในวงกว้าง นำมาเรียบเรยีง 
และนำเสนอผ่านสื่อและ
ช่องทางต่าง ๆ
นอกเหนือจาก website 
คณะ เพื่อให้เป็นการเพิ่ม 
reputation / citation / 
impact                  
4.8  โครงการปรับปรุง
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้เอื้อ
ประโยชยน์ในการทำวิจัย
และการผลิตผลงานทาง
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ ได้
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อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ            

5.จัดทำวารสารของคณะ
เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการทั้งของ
นักศึกษาและคณาจารย ์

5.1 วางแผนส่งตัวแทน
คณะกรรมการวิจัย 
บรรณาธิการและเจ้าหน้าที่
ดูแลวารสารของคณะอบรม
การใช้โปรแกรม THALIO 
                           
5.2 ร่างระเบียบประกาศท่ี
เกี่ยวข้องกับการจัดตั้ง
วารสาร                    
5.3 โครงการจัดทำวารสาร
การวิจัยนวัตกรรมการ
จัดการธุรกจิ Journal of 
Innovative Business 
Management Research 
( JIBMR)                   
 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

  1.จำนวนผลงานทาง
วิชาการที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐาน AACSB
และสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจ
ของคณะไมต่่ำกว่า 20 
ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความ
วิจัยที่ไดร้ับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/
งานสร้างสรรค/์
สิ่งประดิษฐ์ ทีไ่ด้รับการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Faculty Sufficiency and Qualifications 
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคณุสมบัตติาม มาตรฐาน AACSB 

KPI KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงข้ึน) 

KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์

Initiative ให้ทุนสนับสนุนและรางวัลจูงใจเพื่อเร่งรัดให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการที่มาตรฐาน AACSB ยอมรับ หรือการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงขึ้น) 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 

2564 1. สนับสนุนระบบนักวจิัยพี่เล้ียง (Mentor) ของคณะบริหารธุรกจิทั้งแบบการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ปัจจุบัน) และเชิงรุกแบบ 
project based ทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างระบบและกลไกเพื่อใหก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยและเงินรางวัลในการทำวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายวิจยักับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB 

KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงขึ้น)  (100 %) 

2565 1. สนับสนุนระบบนักวจิัยพี่เล้ียง (Mentor) ของคณะบริหารธุรกจิทั้งแบบการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ปัจจุบัน) และเชิงรุกแบบ 
project based ทั้งในและต่างประเทศ                                                                                         
2. สร้างระบบและกลไกเพื่อใหก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยและเงินรางวัลในการทำวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ        
3. สร้างเครือข่ายวิจยักับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB         

KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงขึ้น)  (100 %) 

2566 1. สนับสนุนระบบนักวจิัยพี่เล้ียง (Mentor) ของคณะบริหารธุรกจิทั้งแบบการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ปัจจุบัน) และเชิงรุกแบบ 
project based ทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างระบบและกลไกเพื่อใหก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยและเงินรางวัลในการทำวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายวิจยักับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB 

KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงขึ้น)  (100 %) 

2567 1. สนับสนุนระบบนักวจิัยพี่เล้ียง (Mentor) ของคณะบริหารธุรกจิทั้งแบบการจ้างผู้เชี่ยวชาญ (ปัจจุบัน) และเชิงรุกแบบ 
project based ทั้งในและต่างประเทศ 
2. สร้างระบบและกลไกเพื่อใหก้ารสนับสนุนเงินทุนวิจัยและเงินรางวัลในการทำวิจัยและการผลิตผลงานวิชาการ 
3. สร้างเครือข่ายวิจยักับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB 

KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ที่สูงขึ้น)  (100 %) 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Faculty Sufficiency and Qualifications 
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคณุสมบัตติาม มาตรฐาน AACSB 

KPI KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ท่ีสูงขึ้น) 

KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์

Initiative ให้ทุนสนับสนุนและรางวลัจูงใจเพือ่เร่งรัดให้คณาจารยผ์ลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการที่มาตรฐาน AACSB ยอมรับ หรือ
การขอตำแหน่งทางวิชาการ (ท่ีสูงขึ้น) 

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

1. สนับสนุนระบบนักวิจัยพี่
เลี้ยง (Mentor) ของคณะ
บริหารธรุกิจทั้งแบบการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญ (ปัจจุบัน) และ
เชิงรุกแบบ project 
based ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.1 โครงการส่งเสริมระบบพ่ี
เลี้ยงการวิจยั (Mentor) เพื่อ
สร้างและสนับสนุนนักวิจัยรุ่น
ใหม่ท่ีมีคุณภาพ เช่น การ
ออกประกาศทุนเหมาจ่ายให้
การสนับสนุน แบบมีพ่ีเลี้ยง 
และไม่มีพี่เลี้ยง (อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของ
คณะกรรมการวิจัย)        
1.2 พัฒนาระบบบริหาร
งานวิจัยท่ีสามารถให้การ
สนับสนุนการดำนินการของ
อาจารย์และนักวิจัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ                       
1.3 มีประกาศเพื่อสนับสนุน
การให้ค่าสมนาคณุ  เงิน
รางวัล และกำหนดเง่ือนไขใน
การขอทุนเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
สำหรับผลงานตามเกณฑ์

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

6,926,500 
 

6,926,500 อัตราส่วนผลงานทาง
วิชาการ เป็นไปตาม
มาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ (ที่สูงข้ึน)  
(100 %) 
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มาตรฐาน AACSB ยอมรับ
หรือตามเกณฑ์การขอ
ตำแหน่งทางวิชาการกำหนด
ไว ้                         

2. สร้างระบบและกลไก
เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุน
วิจัยและเงินรางวัลในการทำ
วิจัยและการผลิตผลงาน
วิชาการ 

2.1 จัดทำประกาศและปรบั
กระบวนการให้การสนับสนุน
ทุนและเงินรางวัลสำหรับ
ผลงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
ของ AACSB และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ  
     
2.2 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะ กระบวนการในการ
วิจัย อบรมให้ความรู้เรื่องดา้น
การตีพิมพ์ในระดับนานาชาต ิ
                               
2.3 อบรมให้ความรู้ในการ
นับผลงานวิจัยและนวตักรรม
เชิงสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
                           
2.4 อบรมเรื่องการคัดเลือก
วารสารที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับและวิธีการค้นหา
วารสารเพื่อการตีพิมพ์ 
(Journal finder) ของ
สำนักพิมพ์ต่างๆ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ์     
  
2.5 อบรมด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น 
สถิติ การเขยีนโครงการเพื่อ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก เป็นต้น         

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 1.จำนวนครั้งของการจัด
โครงการอบรมอย่างน้อย 
10 ครั้งต่อปี 
2.ร้อยละความพึงพอใจ
และการนำไปใช้ประโยชน์
ไม่น้อยกว่า 80 
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2.6 จัดทำและรวบรวม
ฐานข้อมูลของ Research 
assistant เพื่อช่วยเหลือ
คณาจารย์ในการทำวิจยั เช่น 
ด้านการเก็บข้อมลู ด้านการ
ประมวลผลสถติิ เป็นต้น 

3. สร้างเครือข่ายวจิัยกับ
สถาบันการศึกษาท้ังภายใน
และต่างประเทศท่ีเป็น
สมาชิกหรือได้รบัการรบัรอง 
AACSB 

3.1 ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
งานวิจัย บริการวิชาการ
ร่วมกับเครือข่ายการวิจยั
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก (เช่น 
TRBS  / Top 10 
Business School in 
Thailand หรือสถาบันที่
ได้รับการรับรอง AACSB ที่มี
ความโดดเด่นในสาขาวิชาที่
คณะสามารถทำวิจัยร่วมได้) 
                            
3.2 จัดทำ Mapping ข้อมูล
ของสถาบันที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตาม AACSB กับ
เกณฑ์เบื้องต้นของคณะ แยก
ตามกลุม่วิจัย หรือ 
discipline ของคณะ เพื่อใช้
กำหนด competency ของ
กลุ่มวิจัยต่อไปได้           
 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
ผู้ช่วย (วิเทศ) 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 1. จำนวนโครงการวิจัย / 
ผลงานทางวิชาการที่มี
ร่วมกับสถาบันเครือข่าย  
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationaliza tion) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.1 ส่งเสริมให้อาจารยไ์ปนำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เช่น การประชุมทางวิชาการในระดบันานาชาต ิ

KPI KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์

Initiative สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไป นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เช่นการประชุมทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ 
 

FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 
What will be done? 

REMARKS 
 

2564 1. จัดสรรงบประมาณรายได้สำหรับสนบัสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อไปนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสบการณ์มากขึ้น ให้การฝกึอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความในการ
นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาต ิเช่น การเขียน Manuscript เป็นต้น  
3. จัดเวที / ช่องทางต่างๆ เพือ่พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและความรว่มมือกนัผู้ที่เคยนำเสนอผลงานกับนักวจิัยรุ่นใหม่ๆ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละเวที (Show and share ) 
4. รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบ กลไก ในการจัดเกบ็องค์ความรู้ (KM) และผลงานที่นำเสนอ  

KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
(5 คน) 

2565 1. จัดสรรงบประมาณรายได้สำหรับสนบัสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อไปนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ              
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสบการณ์มากขึ้น ให้การฝกึอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความในการ  
นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาต ิเช่น การเขียน Manuscript เป็นต้น                                                   
3. จัดเวที / ช่องทางต่างๆ เพือ่พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและความรว่มมือกนัผู้ที่เคยนำเสนอผลงานกับนักวจิัยรุ่นใหม่ๆ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละเวที (Show and share )                                                  
4. รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบ กลไก ในการจัดเกบ็องค์ความรู้ (KM) และผลงานที่นำเสนอ                 

KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
(5 คน) 

2566 1. จัดสรรงบประมาณรายได้สำหรับสนบัสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อไปนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสบการณ์มากขึ้น ให้การฝกึอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความในการ
นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาต ิเช่น การเขียน Manuscript เป็นต้น  
3. จัดเวที / ช่องทางต่างๆ เพือ่พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและความรว่มมือกนัผู้ที่เคยนำเสนอผลงานกับนักวจิัยรุ่นใหม่ๆ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละเวที (Show and share ) 
4. รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบ กลไก ในการจัดเกบ็องค์ความรู้ (KM) และผลงานที่นำเสนอ 

KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
(5 คน) 
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2567 1. จัดสรรงบประมาณรายได้สำหรับสนบัสนุนให้อาจารย์พัฒนาผลงานเพื่อไปนำเสนอในเวทีระดับนานาชาติ 
2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ ฝึกอบรมทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ
อย่างสม่ำเสมอ และมีประสบการณ์มากขึ้น ให้การฝกึอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนบทความในการ
นำเสนอผลงานในเวทีระดับนานาชาต ิเช่น การเขียน Manuscript เป็นต้น  
3. จัดเวที / ช่องทางต่างๆ เพือ่พบปะแลกเปลี่ยนความเห็นและความรว่มมือกนัผู้ที่เคยนำเสนอผลงานกับนักวจิัยรุ่นใหม่ๆ 
เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของแต่ละเวที (Show and share ) 
4. รวบรวมข้อมูลและพัฒนาระบบ กลไก ในการจัดเกบ็องค์ความรู้ (KM) และผลงานที่นำเสนอ  

KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ 
(5 คน) 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationaliza tion) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.1 ส่งเสริมให้อาจารยไ์ปนำเสนอผลงาน วิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เช่นการประชุม ทางวิชาการในระดบันานาชาต ิ

KPI KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ  (5 คน) KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) : รศ.ดร.นฤมล  กิมภากรณ ์
Initiative สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไป นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับ นานาชาติ เช่นการประชุมทางวิชาการ ในระดับนานาชาต ิ

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

1.จัดสรรงบประมาณรายได้
สำหรับสนับสนุนให้อาจารย์
พัฒนาผลงานเพื่อไป
นำเสนอในเวทีระดับ
นานาชาติ 

1.1 การของบประมาณการ
สนับสนุนการนำเสนอผลงาน
งานวิจัยระดับนานาชาติ (เงิน
รายได้)                      
1.2 การประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับทุนการนำเสนอผลงาน
ต่างประเทศ (มช.)        

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ต้นปีงบประมาณ 
65 

100,000 
 

100,000 

 

 

 

 

ร้อยละของการไดร้ับการ
จัดสรรงบประมาณตามที่
ขออนุมัติไมต่่ำกว่า 100 

ได้รับจัดสรรเรียบร้อยแล้ว 
(ใช้แล้ว 50,000 บาท 
คงเหลือ 50,000 บาท) 

2. สนับสนุนให้บุคลากรเข้า
ร่วมประชุม สัมมนาวิชาการ 
ฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถอย่าง
สม่ำเสมอ และมี
ประสบการณ์มากขึ้น ให้
การฝึกอบรมทักษะด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนบทความในการ
นำเสนอผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ เช่น การเขียน 
Manuscript เป็นต้น 

2.1 ประชาสัมพันธ์การจดั
ฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน
บทความในการนำเสนอ
ผลงานในเวทีระดับนานาชาติ 
(จากหน่วยงานภายนอกให้แก่
คณาจารย์ทราบ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่นe-mail/line)  
2.2 จัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน
บทความ เทคนิคต่าง ๆ    
2.3 ดำเนินการประกาศการ
สนับสนุนการให้ทุนเพื่อไป
นำเสนอผลงาน + รายชื่อ 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ต้นปีงบประมาณ 
65 

 
 

 ร้อยละของบุคลากรที่เข้า
รับการมประชุม สัมมนา
วิชาการ ฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการผลติ
ผลงานเพื่อนำเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติไม่น้อยกว่า 80 
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conference  / 
workshop ที่คณะให้การ
สนับสนุน                  
2.4 แจ้งเวียนแนวปฏัติ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
ขอเพิ่มรายชื่อ conference  
/ workshop (หากประสงค์
ขอเพิ่มชื่อ)                

3.จัดเวที / ช่องทางต่างๆ 
เพื่อพบปะแลกเปลี่ยน
ความเห็นและความร่วมมือ
กันผู้ที่เคยนำเสนอผลงาน
กับนักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละเวที 
(Show and share ) 

3.1 รวมรวบแบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะของการประเมิน
การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
conference / workshop 
ที่ได้รับจากผู้ขอทุนเข้าร่วม
นำเสนอผลงาน          
3.2 นำเสนอผ่าน
คณะกรรมการวิจัยเพื่อให้
ความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเวทีที่นักวิจัยไปเข้า
ร่วม และประโยชน์ท่ีไดร้ับ 
(หากเป็น conference ที่ไม่
คุณภาพ จดัทำรายช่ือแยกไว้
เป็น Blacklist และตัดออก
จากรายช่ือของ  
conference / workshop 
ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะ) และแจ้งเวียนให้ทราบ
ในการประกาศใช้รายชื่อใน
ปีงบประมาณต่อไป        

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 ร้อยละจำนวนผลงาน
แบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ
ของการประเมินการเข้า
ร่วมนำเสนอผลงาน 
conference / 
workshop ที่ไดร้ับจากผู้
ขอทุนเข้าร่วมนำเสนอ
ผลงาน 100 

 

4.รวบรวมข้อมลูและพัฒนา
ระบบ กลไก ในการจัดเก็บ
องค์ความรู้ (KM) และ
ผลงานท่ีนำเสนอ 

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์มการ
ขอรับรองการเข้าร่วมประชุม
วิชาการ และการประชุมเชิง
ปฏิบัติ (การขอเสนอและนบั

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2564 - 
กันยายน 2565 

 
 

 จำนวนอาจารย์ทีไ่ปเข้า
ร่วม / นำเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ  (5 คน) 
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ครั้งของการขอไปเข้าร่วม / 
การนำเสนอผลงาน)        
4.2 บันทึกข้อมูลและผลงาน
ในระบบ SMART ICs และ 
CMU MIS                 

5. ปรับปรุงระบบและกลไก
เพื่อให้การสนับสนุนให้
อาจารย์พัฒนาผลงนเพื่อไป
นำเสนอในเวทีระดับ
นานาชาติ 

5.1 ปรับปรุงประกาศ และ
ลดขั้นตอนในการขออนุมตัิ
เงินสนับสนุนเพื่อให้
คณาจารย์สามารถขอเงิน
สนับสนุนเพื่อไปนำเสนอ
ผลงานในระดับนานาชาติ
ได้มากข้ึน (ตดัลสิลร์ายชื่อ 
conference คงไว้แค่เง่ือนไข
หลักของการเป็น 
conference ที่มีคณุภาพ 3 
ข้อ พร้อมแนบหลักฐาน
แสดง)                      
5.2 ร่างประกาศและแนว
ปฏิบัติผา่นคณะกรรมการ
วิจัย คณะกรรมการบรหิาร
ประจำคณะ (ผา่นมติ
เห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารประจำคณะ
เรียบร้อยแล้ว)            
5.3 ลงนามประกาศใช้ แจ้ง
เวียนแนวปฏิบัติและ
แบบฟอร์ม                

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

 มกราคม 2565  
 

 จำนวนประกาศท่ีปรับปรุง 
ลงนามและประกาศใช้ 1 
ฉบับ 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่ม ศักยภาพความเป็น นานาชาติของคณะ (Internationalization) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.3 สร้างความคุ้นเคยต่อการมปีฏิสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ ด้วยการเป็นเจา้ภาพการประชุมนานาชาติ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
KPI KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) + ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) 
Initiative เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 

2564 1. สร้างความคุ้นเคยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ ตา่งประเทศ ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ 
2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทัง้ภายในและตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ (ใน 4 มิติของกจิกรรม (Research / Services/ Teaching / 
Student)  

KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2565 1. สร้างความคุ้นเคยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ ตา่งประเทศ ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ                      
2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทัง้ภายในและตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ (ใน 4 มิติของกจิกรรม (Research / Services/ Teaching / 
Student)                                                                                                                           

KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2566 1. สร้างความคุ้นเคยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ ตา่งประเทศ ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ 
2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทัง้ภายในและตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ (ใน 4 มิติของกจิกรรม (Research / Services/ Teaching / 
Student) 

KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

2567 1. สร้างความคุ้นเคยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ ตา่งประเทศ ด้วยการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ 
2. สร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาทัง้ภายในและตา่งประเทศที่เป็นสมาชิกหรือได้รับการรับรอง AACSB เพื่อสนบัสนุน
การเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการ (ใน 4 มิติของกจิกรรม (Research / Services/ Teaching / 
Student)  

KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ  
อย่างน้อย 1 ครั้ง 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.3 สร้างความคุ้นเคยต่อการมปีฏิสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ ด้วยการเป็นเจา้ภาพการประชุมนานาชาติ อยางน้อยปีละ 1 ครั้ง 
KPI KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) + ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) 
Initiative เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาต ิ

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

Budget 
available 

Budget 
needed 

1. สร้างความคุ้นเคยต่อการ
มีปฏิสมัพันธ์กับ 
ต่างประเทศ ด้วยการเป็น
เจ้าภาพการประชุม
นานาชาติ 

1.1 เป็นเจ้าภาพจัดงาน  
ISAME 2022  ซึ่งการสัมมนา
จะอยู่ภายใต้กรอบของ
สถาบันการศึกษาด้าน
บริหารธรุกิจผสมผสานกับ
เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา 
และภายใต้แนวคิด X-
shaped Education สำหรับ
การจัดการเทคโนโลยีและ
ปัญหาต่างๆ ที่เกีย่วข้อง ใน
วันท่ี 24 -25 มีนาคม 2565 
ในรูปแบบออนไลน์ให้แก่
ผู้บริหาร คณาจารย์และ
บุคลากรของหน่วยงานท่ีเป็น
สมาชิก จาก Asian 
Innovation Center (AIC) 6 
สถาบัน ประกอบด้วย 1) 
Yamaguchi University 
(YU), Japan 2) Institute 

 ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) 
 

24-25 มีนาคม 
2565 

1,000,000 
 

1,000,000 จำนวนการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติอย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
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Teknologi Bandung (ITB), 
Indonesia 3) University 
Teknologi Mara (UiTM), 
Malaysia 4) Malaysia 
Japan Institute of 
Technology, University 
Teknologi Malaysia 
(UTM), Malaysia 5) Da 
Nang University, Vietnam 
และ 6) University of 
Kelaniya, Sri Lankaจำนวน
ประมาณ 80 คน           

 1.2 เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
Global Technology and 
Business Management 
Conference (GTBMC)  
หัวข้อ " Beyond Frontier 
in Energy Business & 
Technology 
Management ร่วมกับ
สมาคมวิชาการทาง
วิศวกรรมไฟฟ้า (ประเทศ
ไทย) หรือ Electrical 
Engineering Academic 
Association (Thailand) 
ระหว่างวันท่ี 2- 4 
พฤศจิกายน 2565 ในรูปแบบ
ออนไลน์ผ่าน โปรแกรม 
ZOOM ให้แก่ผูบ้ริหาร 
คณาจารย์และบุคลากรของ

 11 – 12 
พฤศจิกายน 2565 
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หน่วยงานท่ีเป็นสมาชิก 
จำนวนประมาณ 200 คน 
                              

 1.2.1 การรับลงทะเบียนผ่าน
ทางระบบออนไลน์ ทำเวป
ไซต ์

 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2565 

    

 1.2.2 ประสานงาน เตรียม
งาน 

 พฤษภาคม - 
พฤศจิกายน 2565 

    

 1.3 เชิญ Keynote + 
moderator               

 กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2565 

    

 1.4 เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์
ภายในงานต่าง ๆ เช่น   
Brochure (สำหรับ
ประชาสมัพันธ์การจัดงาน
ก่อนการจัดงาน) Backdrop 
ZOOM ป้ายช่ือ ฯลฯ    

 พฤษภาคม – 
พฤศจิกายน2565  

    

 1.5 ถ่ายทอดสด เตรียม
โปรแกรม ZOOM  / 
internet 
เตรียมข้อมูล VDO ที่
เกี่ยวข้อง                    

 ตุลาคม – 
พฤศจิกายน2565  

    

2. สร้างเครือข่ายกบั
สถาบันการศึกษาท้ังภายใน
และต่างประเทศท่ีเป็น
สมาชิกหรือได้รบัการรบัรอง 
AACSB เพื่อสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจยั และ
การบริการวิชาการ (ใน 4 
มิติของกิจกรรม 
(Research / Services/ 
Teaching / Student) 

2.1 Revised การจดัทำแนว
ปฏิบัติสำหรับการจัดทำ
บันทึกความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ของคณะ
บริหารธรุกิจเพื่อใช้เป็นเกณฑ์
การพิจารณาการมีความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและต่างประเทศ 
แบบฟอร์มพิจารณาเกณฑ์

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) ต้นปีงบประมาณ 
65 

  มีแนวปฏิบัติและ
แบบฟอร์มเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณาการมี
ความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและตา่งประเทศ
ที่เป็นสมาชิกหรือไดร้ับ
การรับรอง AACSB เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ
สอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 
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เบื้องต้น ประกอบด้วย 3 
แบบฟอร์ม ดังนี ้
1. แบบฟอร์ม 1.1 สรุป
ประเด็นความร่วมมือท่ี
วางแผนจะทำร่วมกันตาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 
2. แบบฟอร์ม 1.2 แบบเสนอ
เพื่อประกอบการพิจารณาลง
นามข้อตกลงความร่วมมือ 
3. แบบฟอร์ม 2.1 เกณฑ์
ขั้นต้นในการพิจารณาการมี
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
แบบฟอร์มเฉพาะหน่วยงานที่
ผ่านเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว 
ประกอบด้วย  
1 แบบฟอร์ม ดังนี ้
4. แบบฟอร์ม 2.2 แนว
ปฏิบัติในการพิจารณาการมี
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ            

 2.2 สืบค้น รวบรวม และ
จัดทำ Mapping ข้อมลูของ
สถาบันที่ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานตาม AACSB กับ
เกณฑ์เบื้องต้นในข้อ 2.1 เพื่อ
ทำเป็นข้อมูลสรุปให้ผูบ้ริหาร
และภาควิชา หน่วยงาน
ภายในคณะใช้ประโยชน์
ต่อไป                        

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) กันยายน 2565   ร้อยละของจำนวนสถาบัน
ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตาม AACSB
ข้อมูลสรุปตามเกณฑ์ 
100 % 

มีสถาบันที่ได้รับการรับรอง 
AACSB จำนวน 931 แห่ง 
(ข้อมูล ณ วันท่ี 22 
ธันวาคม 2564) 
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แผนปฏิบัติการหลัก (Master Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2567 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการ นำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งใน รูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการ เปลีย่นแปลง และ

สามารถส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการ เรยีนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดึงดูดนักศึกษา และผู้เรียนในอนาคต 

KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non- Degree Program KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC ,รองคณบดี+ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
Initiative การสร้าง AccBA Academy (Lifelong learning & Professional certificate program) 

 
FISCAL YEAR MASTER ACTIONS 

What will be done? 
REMARKS 

 

2564 1.โครงการจัดตั้ง AccBa Academy เพื่อจัดวางรูปแบบการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและรายได้จากหลกัสูตร 
2.พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านหลักสูตรและการจัดสรรรายได้จากหลกัสูตรระหว่าง 3 กลุ่มหุ้นส่วนทางธุรกิจ (คณะ
บริหารธุรกิจ อาจารย์เจ้าของผลงาน และศูนย์นวัตกรรมการจัดการคณะบริหารธุรกิจ) สร้างให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารจัดการ AccBa Academy 
3.จัดทำหลักสูตรนำร่องด้านการจัดการธุรกิจโรงพยาบาล (Hospital Management) การจัดการธุรกจิโรงไฟฟ้า (Power 
Plant Business Management) และการจัดการธุรกจิสินค้าอาหารสุขภาพสำหรับผู้ประกอบการชุมชน (Community 
Based Healty food products) 

AccBa Academy by MIC  
 
 

2565 1.เปิดตัว AccBa Academy ให้เป็นทีรู่้จักในกลุ่มนักศึกษาปัจจบุันและนกัศึกษาเก่ามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และองค์การ
ในเครือข่ายความร่วมมอืของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
2.จัดทำหลักสูตรสะสมเครดิตร่วมกับหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ สำหรับ
นักศึกษาปจัจุบันระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Pre Experience MBA Program) 
3.จัดทำหลักสูตรสะสมเครดิตร่วมกับหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนกัศึกษาปัจจุบันระดบัปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยเครือขา่ย (Pre Experience MBA Program) 

AccBa Academy by MIC  
 
 

2566 1. จัดทำหลักสูตรสะสมเครดิตร่วมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมอื
สถาบันด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  

AccBa Academy by MIC  

2567 1. ขยายหลักสูตรสะสมเครดิตร่วมกับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ ภายใต้เครือข่ายความร่วมมอื
สถาบันด้านบริหารธุรกิจในต่างประเทศ  

AccBa Academy by MIC  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ปัจจุบัน - กันยายน 2565) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status  
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งใน รูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่ง

มอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน เพื่อดึงดูดนักศกึษาและผูเ้รียนในอนาคต 
KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non- Degree Program KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC ,รองคณบดี+ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
Initiative การสร้าง AccBA Academy (Lifelong learning & Professional certificate program)  

 
 

MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going 

to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of success 
NOTES 

Budget  
available 

Budget 
needed 

1. เปิดตัว AccBa 
Academy ให้เป็นท่ีรู้จักใน
กลุ่มนักศึกษาปัจจุบันและ
นักศึกษาเก่า
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
องค์การในเครือข่ายความ
ร่วมมือ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

1.1 จัดงานเปิดตัว AccBA Academy อย่างเป็น
ทางการและประชาสมัพันธ์งานเปดิตัวผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ                                       

ผอ.ศูนย์ MIC, 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 

เม.ย. - มิ.ย. 65 NA  
งานเปิดตัว AccBA 
Academy และการ
ประชาสมัพันธ์งานเปิดตัว 

การดำเนินงาน
เพิ่มเตมิการ
ดำเนินงานหลัก
ของศูนย์ MIC 

1.2 จัดประชุมร่วมกับองค์การในเครือข่ายความ
ร่วมมือเป้าหมาย เพื่อแนะนำการดำเนินงาน และ
การให้บริการของ AccBA Academy รวมถึงรับ
ฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาเป็นข้อมลูนำเข้าในการ
พัฒนาหลักสตูรและการดำเนินงานต่อไป       
                                                        

เม.ย. - ม.ิย. 65 NA  
การประชุมร่วมกับองค์การ
ในเครือข่ายความร่วมมือ
เป้าหมาย 10 แห่ง 

1.3 ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและการ
ให้บริการของ AccBA Academyให้นักศึกษา
ปัจจุบัน นักศึกษาเก่า และองค์การในเครือข่าย
ความร่วมมือ ผ่านช่องทางต่างๆ                 

เม.ย.  - มิ.ย. 65 NA  
การประชาสัมพันธ์ AccBA 
Academy ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ 

2. จัดทำหลักสตูรสะสม
เครดติร่วมกับหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษาของ
คณะบริหารธรุกิจ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน

2.1 ร่วมกับหลักสตูรระดับบณัฑติศึกษาของ
คณะฯ ในการออกแบบ รูปแบบการดำเนินงาน/ 
กระบวนวิชา/ การจดัสรรคา่ธรรมเนียม/ การ
สะสมเครดิต ของกระบวนวิชาเปา้หมายที่ได้รับ
การคัดเลือก                                         
 

ผอ.ศูนย์ MIC, 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 

ม.ค. - ม.ิย. 65 NA  
แนวทางการดำเนินงาน 
และการเปิดให้บริการวิชา
ต้นแบบ 
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ระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่  

2.2 ประสานงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับ การสะสมเครดิต/ 
Lifelong Learning/ การปรับปรงุหลักสูตร 
                                                        

ม.ค. - ม.ิย. 65 NA  

2.3 ออกแบบและพัฒนา เนื้อหาของกระบวนวิชา
เป้าหมาย และทดลองเปิดให้บริการ   
                                                        

เม.ย. - ก.ย. 65 NA  

2.4 ประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเปา้หมาย                   
                                                        เม.ย. - ก.ย. 65   

3. จัดทำหลักสตูรสะสม
เครดติร่วมกับหลักสูตร
ระดับบณัฑติศึกษา สำหรับ
นักศึกษาปัจจุบันระดับ
ปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลยัเครือข่าย 

3.1 จัดประชุมร่วมกับ มหาวิทยาลัยเครือข่าย 
เพื่อนำเสนอ รูปแบบการดำเนินงาน การ
ให้บริการ กระบวนวิชาเป้าหมาย และการ
ดำเนินงานสะสมเครดิต สำหรับหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาของคณะบริหารธรุกจิ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่                               
                                                        

ผอ.ศูนย์ MIC, 
รองคณบดี และ
ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 

ก.ค. - ก.ย. 65 NA  
แนวทางการดำเนินงาน 
และการเปิดให้บริการวิชา
ต้นแบบ 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 

Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลกัสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพื่อดงึดูดนักศึกษาและผู้เรียนใน
อนาคต 

KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสตูร Non-Degree Program KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
Initiative 1. การสร้าง AccBA Academy (lifelong learning certificate program) 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of 
success 

COMMENTS/NOTES 

สถานภาพของการปฏิบตัิการ  
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ศึกษา Lifelong 
Learning 
System 

-อบรม / ศึกษาเรื่อง 
Lifelong Learning 
System  

1. 

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) มีนาคม 2564 - - -อบรม 1 ครั้ง 
(ดำเนินการแล้วเมื่อ 
31 มีนาคม 2564) 

-    /  

-ประชุมร่วมกับ ผอ.
ศูนย์ LE เพื่อทราบ 
Options ในการ
ดำเนินการ 

2. 

MIC + รองคณบดี 
(วิชาการ) 

พฤษภาคม 2564 - - ทีมผู้บริหารทราบ 
products ของ LE 
(ดำเนินการแล้วเมื่อ 
11 พฤษภาคม 2564) 

-    /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 

Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผูเ้รียนในอนาคต 

KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 
• หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
• หลักสูตรระดับปรญิญาบณัฑติศกึษา 
KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี(วิชาการ) 

Initiative 2. การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาตรีแบบสรรพศาสตร์ (โดยมคีวามร่วมมือระหว่างคณะบริหารฯกับคณะอื่น) ให้มีความทันสมัยและทันต่อการเปลีย่นแปลง 
 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

หลักสตูรบญัชีบัณฑติ 
พ.ศ. 2563 มีความ
ร่วมมือกับ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์สำหรับ
สอนวิชา minor  IT 
และคณะวิทยาศาสตร์
สำหรับสอนวิชา minor 
Data Science 

ภาควิชาการบัญชีเปดิสอน 
2วิชา คือ เทอม 1/64 --> 
IT/Data Science --> 
วิชา269181 และวิชา 
229123 

3. 

ภาควิชาการบัญช ี ภาคการศึกษา 
1/2564 และ 
2/2564 

- -  ได้ 2 วิชาที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภาวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยและ
เปิดสอนในเทอม 
1/2564 

เริ่มเรียน Minor วิชา
แรก เทอม 1/2564 (ยัง
เหลืออีก 4 วิชา) 

 /   - 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 

Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผูเ้รียนในอนาคต 

KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 
• หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
• หลักสูตรระดับปรญิญาบณัฑติศกึษา 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบด ีและผู้ช่วยคณบดี(วิชาการ) 

Initiative 3. การปรับปรุงหลักสตูรระดับปรญิญาโทให้มคีวามทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งปรับการวาง Positioning ของหลักสตูรให้มีความแตกต่างและเด่นชัด 
 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of 
success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ปรับปรุงหลักสูตร
ระดับปริญญาโท 
MBA / Ex-MBA, 
MBA Marketing, 
Ph.D. 

-ปรับอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และประธานหลักสูตร 
-ปรับปรุงหลักสูตรระดับ
ปริญญาโทให้มีความ
ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง + ส่ง
ปรับปรุงหลักสูตร (ตาม
รอบ 5 ปี) 
-จัดประชุมสรุปเพื่อ
วางแผนทำ VOC/VOS 
ในรอบต่อไป 

4. 

ประธานหลักสตูร MBA 
+ ExMBA + MBA 
Marketing 

ปัจจุบัน - 
กันยายน 2564 
และต่อเนื่อง 

- 60,000 -หลักสูตร MBA + 
ExMBA + MBA 
Marketing + ป.เอก 
ที่ส่ง สปอว.และไดร้ับ
การอนุมัต ิ
 

เป็นการดำเนินการตาม
รอบระยะเวลา 5 ปี 
 
- ส่งหลักสูตร MBA, Ex-
MBA, MBA Marketing 
และ ป.เอก ให้บัณฑิต
วิทยาลัยและปรับแก้
เรียบร้อย พร้อมส่ง 
สปอว. 
- ยังไม่ได้ทำ VOC/VOS 
สำหรับรอบต่อไป 

  /   
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 

Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผูเ้รียนในอนาคต 

KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 
• หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
• หลักสูตรระดับปรญิญาบณัฑติศกึษา 
KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี(วิชาการ) 

Initiative 4. พัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  หรอื หลักสูตร 2-3 ภาษา (ปี 2566 หลักสตูร Inter บัญช)ี การประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆในเชิงรุก 
 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สร้างหลักสูตร Inter 
บัญช ีระดับปริญญา
ตร ี
 
 
-Survey ความ
ต้องการและสร้าง
ความร่วมมือเพื่อหา
ช่องทางรับนศ.
ต่างชาติเข้าเรยีน
หลักสตูร Inter บัญชี 
(เช่น การ survey รร 
Inter ในภาคเหนือ) 

สร้างหลักสูตร Inter 
บัญช ีระดับปริญญาตรี 
+ ส่ง สภา
มหาวิทยาลยั 

5. 

ภาควิชาการบัญชี / 
หลักสตูร Inter บัญช ี

ปัจจุบัน - 
กันยายน 2564 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

........... 

หลักสตูร Inter บัญช ี
ระดับปริญญาตรีผ่าน
การอนุมัติในระดับสภา
วิชาการมหาวิทยาลัย 

ยังไม่ได้ทำ Survey /     
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status 

Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการนำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งในรูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูท้ี่มปีระสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
เพื่อดึงดูดนักศึกษาและผูเ้รียนในอนาคต 

KPI KPI1.1.1-1 รายได้จากหลักสูตร Degree Program 
• หลักสูตรระดับปรญิญาตร ี
• หลักสูตรระดับปรญิญาบณัฑติศกึษา 
KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non-Degree Program 

KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC, รองคณบดี และผู้ช่วยคณบดี(วิชาการ) 

Initiative 5. การประชาสมัพันธ์หลักสูตรต่างๆในเชิงรุก 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

-ปริญญาตรี –การ
ประชาสมัพันธ์หลักสูตร
เชิงรุกในโรงเรียนมัธยม 

- ทำสื่อ Online เพื่อ
ประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ
สังคม 

-Roadshow  

-ทำสื่อ online เช่น ทำคลิป 
4 ภาควิชา / รุ่นพ่ีที่ประสบ
ความสำเร็จ / Contact 
ตรงกับครูแนะแนวโรงเรียน
ที่เป็นกลุ่มเปา้หมายหลัก 
เพื่อประชาสมัพันธ์ผ่านสื่อ 
Online 

6. 

รองคณบดี 
(วิชาการ) 

ส.ค. 2564 - 100,000 -ได้สื่อประชาสมัพันธ์
อย่างน้อย 2 รายการ  
-กำหนดโรงเรียน
เป้าหมายได้อยา่งน้อย 10 
โรงเรียน 

จะมีการประชาสัมพันธ์
ให้โรงเรียนยุพราช ใน
วันท่ี 10 ก.ย. 2564 

 /    
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.3 ด้านการจัดการเรียน การสอน Student-Faculty Interactions 

Strategy S1.3.1 ทุกหลักสูตรมีการนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped Classroom มาใช้ในการเรียนการสอนมากกว่า Lecture 
Based Learning   

KPI KPI1.3.1 อัตราส่วนของวิชาในแต่ละหลักสตูรที่มีการนำวิธีการต่างๆ ที่ช่วยเพิ่ม Student-
Faculty Interactions มาใช้ในการเรยีนการสอนมากกว่าการสอนด้วยการบรรยาย  

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 6. การนำวิธีการ อันได้แก่ Action Learning, Active Learning, Project Based Learning, Case Study, Problem Based Learning, Flipped Classroom มาใช้ในการเรยีนการสอนมากกว่า Lecture Based Learning   
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ส่งเสริมให้ภาควิชา
และหลักสตูรต่าง ๆ 
ในการจัดการเรียน
การสอนโดยใช้วิธีการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 
Student-Faculty 
Interactions 

จัดอบรม Hybrid 
Learning และ 
Microsoft Teams เพื่อ
การเรยีนการสอน 

7. 

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
โครงการพัฒนาอาจารย ์

มิ.ย. 64 32,800 32,800 คณาจารย์เข้าร่วม
อบรมไม่ต่ำกว่า 50% 
ของคณาจารย์ทั้งคณะ 

    /  

ระบุวิชาที่มีการจดัการ
เรียนการสอนโดยใช้
วิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด 
Student-Faculty 
Interactions 

8. 

หัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสตูรฯ 

มิ.ย. 64 - - กระบวนวิชาใน
ภาควิชา/หลักสตูรฯ ไม่
น้อยกว่า 50% มีการ
จัดการเรียนการสอน
เพื่อให้เกิด Student-
Faculty Interactions 

ดำเนินการสำรวจไป
แล้ว 

   /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.4 ด้านการจัดการเรียน การสอน และการบริการวิชาการ Student Academic and Professional Engagement 

Strategy S1.4.1 ส่งเสริมและสร้างการเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
KPI KPI1.4.1อัตราส่วนของหลักสูตรทีม่ีการเชื่อมโยงระหว่างการเรยีนการสอนและ/หรือการ

บริการวิชาการ กับภาคธุรกิจและ/หรือสังคม โดยสรา้งการมสี่วนร่วมของนักศึกษา 
KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย (วิชาการ), รองคณบดี (พัฒนาคุณภาพนกัศกึษา), 

ผู้ช่วยคณบดี (วเิทศสมัพันธ์), หัวหน้าภาควชิา, ประธานโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 7. การเช่ือมโยงระหว่างการเรียนการสอนและ/หรือการบริการวิชาการ กับภาคธุรกจิและ/หรือสังคม โดยสร้างการมสี่วนร่วมของนักศึกษา 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ภาควิชา (ป.ตรี) และป.โท
ทุกหลักสูตร ทบทวนวิชาที่
มีการเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนการสอนและ/หรือ
การบริการวิชาการ กับ
ภาคธุรกิจและ/หรือสังคม 
โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

-ประชุมภาควิชา 
-นำเสนอในที่ประชุม
วิชาการคณะ 

9. 

-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานโครงการ
ระดับบณัฑติศึกษา 

สิงหาคม 2564 - - ทุกภาควิชามีวิชาที่มีการ
เชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนการสอนและ/หรือ
การบริการวิชาการ กับ
ภาคธุรกิจและ/หรือสังคม 
โดยสร้างการมีส่วนร่วม
ของนักศึกษา 

สำรวจในรูปแบบ EII    /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O1.5 ด้านการจัดการเรียน การสอน Learner Progression 

Strategy S1.5.1 นำ Learning Dashboard มาใช้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ในการวิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
KPI KPI1.5.1 มีการนำ Learning Dashboard ไปใช้ให้เกิดประโยชนใ์นการพัฒนานักศึกษา 

ในหลักสูตรทุกระดับ 
KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 8. การนำ Learning Dashboard มาใช้วิเคราะห์และตดิตามการพฒันาการเรยีนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ประชาสมัพันธ์ใช้
ประโยชน์จาก 
Learning 
Dashboard 

สัญจรพบทุกภาควิชา - 
ผช.คณบดี สัญจรไปท่ี 4 
ภาควิชา 

10. 

ผู้ช่วย (วิชาการ) ก.ค. 2564 ... ... 100% ของอาจารย์รับรู้ 
Learning Dashboard 

 /    ปรับปรุงระบบเสร็จ 
เดือนสิงหาคม 2564 

นัดหมายสัญจร เดือน
กันยายน 2564 

ประชาสมัพันธ์ใช้
ประโยชน์จาก 
Learning 
Dashboard 

ประชาสมัพันธ์ไปท่ีกลุม่
นักศึกษา 

11. 

ผู้ช่วย (วิชาการ) ก.ค. 2564 ... ... 100% ของนักศึกษารับรู้ 
Learning Dashboard 

ประชาสมัพันธ์ร่วมกับ
นักศึกษา 

/    รอสัญจรอาจารย์ก่อน 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรม และจิตสำนึกต่อสังคม 

Strategy S2.1.1 ส่งเสริมด้านความซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม ของบัณฑิต 
KPI KPI2.1.1 ผลการสำรวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ช้ีให้เห็นว่าผลการประเมิน Rating ด้าน

ความซื่อสัตย์สุจริต และคณุธรรมของบัณฑิตมีค่าไมต่่ำกว่า 4.00 จาก 5.0 
KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 9. กำหนดให้มีวิชาที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ (Business Ethics) ในหลักสูตรหรือสอดแทรกการปลูกฝังคณุธรรมจรยิธรรม ในกระบวนวิชาต่างๆในทุกหลักสูตร 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

กำหนดให้ทุกวิชา
สอดแทรกเนื้อหาด้าน
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
มีคุณธรรมจริยธรรม 
โดยเน้นเนื้อหาท่ี
สอดคล้องกับประเด็น
การสำรวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้
บัณฑิต ของ ม.ช. 

-ฝ่ายวิชาการส่งแบบสำรวจและผล
การสำรวจให้ทุกภาควิชาเพื่อหัวหน้า
ภาควิชามอบหมายให้อาจารย์
สอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม โดยเนน้
เนื้อหาท่ีสอดคล้องกับประเด็นการ
สำรวจความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ 
-เพิ่มคำถามในการกรอก Course 
Syllabus (เช่น วิชานี้มีการ
สอดแทรกเนื้อหาด้านความซื่อสัตย์ 
สุจรติ มีคุณธรรมจริยธรรม อย่างไร - 
และทำเป็นตัวเลือกตอบ เช่น 
ยกตัวอย่าง / ใช้กรณีศึกษา / ให้ทำ
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เป็นต้น) 

12. 
 

รองคณบดี ผูช้่วย(วิชาการ), 
หัวหน้าภาควิชา 

มิ.ย. 2564 - - ทุกภาควิชามีอย่างน้อย 1 
วิชาที่รับผิดชอบการ
สอดแทรกเนื้อหาด้าน
ความซื่อสัตย์ สุจริต มี
คุณธรรมจริยธรรม โดย
เน้นเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับ
ประเด็นการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้บัณฑติ 

 /     

 
 



10 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 

Strategy S2.2.1 มีการพัฒนาศักยภาพดา้นภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 

KPI KPI2.2.1-1 ร้อยละของนักศึกษาท่ีมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับป.ตรีใน
การสอบ eGrad (Exit exam) สงูกว่าค่าเฉลี่ยของมหาวิทยาลัย 

KPI2.2.1-2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาโท สามารถสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์
ของม.ช.ได้ก่อนสอบผ่านการสอบ Comprehensive 

KPI Owner (KPI2.2.1) รองคณบดี, ผู้ช่วย(วิชาการ), รองคณบดี (บรหิาร), หัวหน้าภาควิชา, ประธานโครงการระดับ
บัณฑิตศึกษา 
 

Initiative 10. การใช้ Software ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาให้กับนักศึกษาในทุกระดับ 
11. ส่งเสริมให้ PowerPoint ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
12. สนับสนุนให้มีการนำเสนอรายงานหน้าช้ันเรียนเป็นภาษาอังกฤษ  
13. ส่งเสริมให้ใช้สื่อการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
14. สนับสนุนงบประมาณในการจดัทำสื่อการสอนในรูปแบบตา่งๆเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 

MASTER 

ACTIONS 
ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 

TIME FRAME 

By when? 

BUDGET (Baht) 

Budget is available/needed? 
PIs 

Indicator of success 
COMMENTS/NOTES 

  
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินกา
รแล้ว
เสร็จ 

-Provide Software เรยีน
ภาษาอังกฤษ 

•การใช ้Software ภาษาอังกฤษ เพือ่พัฒนาศักยภาพดา้น
ภาษาให้กับนักศกึษาในทกุระดับ (จัดหา/ ประชาสัมพนัธ์ / 
ติดตาม -/ประเมินผล) 

13. 

-รองคณบด ี(วิชาการ) 
- Software 

ก.ค..64 1,400,000 1,400,000 นศ ป ตรี 1 ชั้นปี 
นศ ป โท เอก ทกุชั้นปี 
-เริ่มจากการส่ง Proposal ขอ
งบประมาณ มช. ในการนำ
อาจารย์ต่างชาติเข้าบรรยาย
พิเศษและการจัดกจิกรรมสร้าง
นักนำเสนอ (ภาษาอังกฤษ) 

เอาไปประชุม กก 
ป.ตรี + กก 
บัณฑิตศึกษา 

 /   ประสานงานกับ DynEd เพื่อ
กำหนดเกณฑ์ที่ต้องการ 
(Cortificate) และหาข้อสรุป
เรื่องการให้นักศกึษาจ่ายเงนิ
ก่อนเพือ่มัดจำ ถ้าเรยีนจะได้
เงินคืน-ในหลักการทำได้
ไหม ,ตอนนี้ได้ร่าง MOU 
แล้ว ราคา 1,400/หน่วย 

-ปรับกระบวนการเรยีนการ
สอน + สื่อการสอนให้เป็น
ภาษาอังกฤษ 

•ส่งเสรมิให้ PowerPoint ทุกวิชาเป็นภาษาอังกฤษ  
•สนับสนนุให้มีการนำเสนอรายงานหน้าชัน้เรียนเป็น
ภาษาอังกฤษ  
•ส่งเสรมิให้ใช้ส่ือการสอนในรูปแบบต่างๆเป็นภาษาอังกฤษ 
-เพิ่มคำถามในการกรอก Course Syllabus  

14. 

- หัวหน้าภาควิชา  
-ประธานหลักสูตร 

ก.ค.64 - - 80% ของจำนวนวิชาเอกทีเ่ปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาใช้
สื่อการสอนบางส่วนหรือทั้งหมด
เป็นภาษาอังกฤษ 

  / 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O2.2 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) 

Strategy S2.2.2 สร้างความร่วมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการกบัเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ 
KPI KPI2.2.2 จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจยั และการบรกิารวิชาการกบัเครือข่ายที่

เกี่ยวขอ้งในต่างประเทศ 
KPI Owner (KPI2.2.2) รองคณบดี, ผู้ช่วย (วิชาการ) รองคณบดี (วิจัย) ผู้ช่วย (วิเทศฯ) 

Initiative 15. การสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับคณะบริหารธุรกิจหรือคณะที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ โดยเฉพาะคณะบริหารธุรกิจที่ไดร้ับการรับรองมาตรฐาน AACSB 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

Contact Partners 
universities เช่น คณะ
บริหารธุรกิจที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AACSB 
หรือ มี MOU เพื่อสร้าง
ความร่วมมือในการสอน
ร่วม 

-Outreach คณะ
บริหารธุรกิจที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AACSB 
หรือคณะที่มี Mou / MoA 
กับคณะฯเพื่อสร้างความ
ร่วมมือในการสอนร่วม 

15. 

รองคณบดี (วิชาการ) ผู้ชว่ย 
(วิเทศฯ) 

สิงหาคม 2564 - 200,000 
 
(หลักสูตรละ 
20,000 บาท) 

กำหนดมหาวิทยาลัยและวิชา
ที่จะมีการสอนรว่มได้ โดยมี
ความร่วมมืออย่างน้อย 2 
กิจกรรม โดยจะเร่ิมสอน
เทอม 2 ปีกศ. 2564 

ให้ทุกหลักสูตรดำเนินการ 
โดยให้กำหนด 1 วิชาทีจ่ะ
เชิญ อจ.ต่างประเทศจาก 
partner universities ร่วม
สอน 
(ป.ตรี = 4 ภาควิชา + 1 
Service) 
ป.โท = 4 หลกัสูตร 
ป.เอก = 1 หลักสูตร 
รวม 10 หลักสูตร 
ทำในรูปแบบการเรียน 
Proposal เพื่อขอ
งบประมาณสนันสนุนจาก
มหาวิทยาลัยฯ (รอการ
อนุมัติ-แจ้งผลปลายเดือน 
กันยายน 2564 

 /   ประสานงานกับ 
Universiti Utara 
Malaysia (UUM) 
เพื่อหาแนวทางการ
เรียนการสอนร่วม 

 
 

 



12 

 

แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.1 Curricula Management (Std 4 Curriculum) 

Strategy S4.1.1 การดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรเพื่อให้มีความทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยเป็นไปตามข้อกำหนดของ สกอ. และสอดคล้องกับมาตรฐานของ AACSB 
และปรับปรุง Learning Goals และ Learning Objectives Learning Goals และ Learning Objectives ของแต่ละหลักสตูรให้มีความโดดเด่น และสอดคล้องกบัพันธกิจของคณะ (ตามการปรับปรุงหลักสตูร) 

KPI KPI4.1.1 ม ีLearning Goals Learning Objects และ Curriculum Mapping ของ
ทุกหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุง 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการระดับบัณฑิตศกึษา 

Initiative 16. ปรับปรุงหลักสตูร Learning Goals และ Learning Objectives ของแต่ละหลักสูตรมีความโดดเด่น และสอดคล้องกับพันธกิจของคณะ เพื่อทำการปรบัปรุง Curriculum Mapping ของทุกหลักสูตรทีไ่ดร้ับการปรับปรุง 
เพื่อให้การทำ AOL มีความชัดเจน 
โดยใช้กลไกการประชุมของคณะกรรมการวิชาการป.ตรี และคณะกรรมการบณัฑติศึกษาประจำคณะเป็นท่ีรับทราบการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตร 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

วิเคราะห์และทบทวน 
Learning Goals, 
Learning 
Objectives, 
Curriculum 
Mapping ของ
หลักสตูร 

จัดทำ AoL Reports 
ของแต่ละหลักสูตร 

16. 

หน่วยประกันคณุภาพ พ.ค. 64   ได้ AoL Reports ของ
ทุกหลักสูตร 

    /  

พิจารณาข้อเสนอแนะของ
ผู้สอนและให้ข้อคิดเห็นต่าง 
ๆ รวมถึงแนวทางปรับปรุง
การเรียนการสอนและแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตรใน
อนาคต 

17. 

ภาควิชา และ 
หลักสตูรตา่ง ๆ 

มิ.ย. 64   ได้ข้อคิดเห็นจากภาควิชา
และกรรมการบริหาร
หลักสตูร 

    /  

สรุปความเห็นของ
คณะกรรมการ AoL เพื่อ
นำเสนอที่ประชุมวิชาการ ป.
ตรี และกรรมการ
บัณฑิตศึกษาฯ รับทราบ 

18. 

ประธาน
คณะกรรมการ AoL, 
รองคณบดี (วิชาการ) 

ก.ค. 64   ที่ประชุมที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ 

เข้าที่ประชุมแล้ว    /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.1 Curricula Management (Std 4 Curriculum) 

Strategy S4.1.2 มีการพัฒนานวัตกรรมทางวิชาการที่เปลี่ยนกระบวนทัศน์การจัดการเรยีนการสอนจากการเนน้เสนอกระบวนวิชาและความโดดเด่นของหลักสตูรมาเป็นการสร้าง Platform ของการเรยีนรู ้
KPI KPI4.1.2 แต่ละหลักสตูรมีการนำ Action Learning และ/หรือ Active Learning ใน

รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไปใช้ในกระบวนวิชาของแต่ละหลักสูตร 
KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการระดับบัณฑิตศกึษา 

Initiative 17. ส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตรมีการนำ Action Learning และ/หรอื Active Learning ในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงไปใช้ในกระบวนวิชาของแต่ละหลักสูตร 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

กำหนดวิชาที่จะเป็น 
Action Learning 
และ/หรือ Active 
Learning  

กำหนดวิชาที่จะเป็น 
Action Learning 
และ/หรือ Active 
Learning 

19. 
 

-หัวหน้าภาควิชา 
-ประธานหลักสูตร 

มิ.ย.2564   อย่างน้อยร้อยละ 50 
ของวิชาในทั้งหลักสูตร 

 /     
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.2 Assurance of Learning 

Strategy S4.2.1 ปรับปรุงระบบ AOL เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน ลดความซับซ้อน 
KPI KPI4.2.1 การปรับปรุงระบบ AOL KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการะดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 18. ปรับปรุงระบบ AOL เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งข้ึน ลดความซับซ้อน 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สำรวจความเห็นของ
คณาจารย์และ
กรรมการบริหาร
หลักสตูรเกีย่วกับ
ระบบ AoL 

สำรวจความเห็นของ
คณาจารย์และ
กรรมการบริหาร
หลักสตูรเกีย่วกับระบบ 
AoL 

20. 
 

คณะกรรมการ AoL ก.ย. 64   ทราบข้อคิดเห็นและ
ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
ระบบ AoL 

    /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.2 Assurance of Learning (Std 5 Assurance of Learning) 

Strategy S4.2.2 กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร โดยอาศยัผลของการดำเนินการ closing the Loop of  Learning  เป็นข้อมูลมาใช้ในการปรบัปรุงหลักสตูรอยา่งเป็นรูปธรรม 
KPI KPI4.2.2-1 กระบวนการวัดผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ (Assurance of Learning: AOL) 

เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB ในทุกสิ้นปีการศึกษา  
KPI4.2.2-2 มีการนำผลการประเมินจากระบบ AOL มาปรับปรุงทุกกระบวนวิชา ทุกปี
การศึกษา และนำไปสู่การปรับปรงุหลักสูตร 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการะดับบัณฑิตศึกษา 

Initiative 19. นำระบบ AOL ไปใช้ในทุกหลักสูตรโดยกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร เริม่จากการ closing the Loop of  Learning  เป็นข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สื่อสารเน้นย้ำให้
หลักสตูรตา่ง ๆ นำผล
การประเมิน AoL ไปใช้
ทั้งการปรับปรุงวิธีการ
สอน ปรับปรุงกระบวน
วิชา และปรับปรุง
หลักสตูร 

Close the loop ให้ได้
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงกระบวน
วิชา และปรับปรุง
หลักสตูร 

21. 

หัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสตูร 

มิ.ย. 64   ได้ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อ
การปรับปรุงกระบวนวิชา 
และปรับปรุงหลักสูตร 

    /  

แจ้งข้อมูลให้อาจารย์
ผู้สอนทราบถึง
ความสำคญัของการนำ
ผลการประเมิน AoL ไป
ใช้ทั้งการปรับปรุงวิธีการ
สอน ปรับปรุงกระบวน
วิชา และปรับปรุง
หลักสตูร 

22. 

หัวหน้าภาควิชา 
ประธานหลักสตูร 

มิ.ย. 64   คณาจารย์ทราบ
ความสำคญัของการนำผล
การประเมิน AoL ไปใช้ทั้ง
การปรับปรุงวิธีการสอน 
ปรับปรุงกระบวนวิชา และ
ปรับปรุงหลักสูตร 

    /  
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.3 Student Admissions (Std 6 Learner Progression) 
Strategy ระดับปริญญาตรี - S4.3.1 กำหนดยุทธศาสตร์การคัดเลือกนักศึกษาไม่เพียงแต่การได้นักศึกษาตามจำนวนเป้าหมาย แต่ต้องกำหนดคณุลักษณะของนักศึกษาให้มีความหลากหลาย (Diversity) ที่เหมาะสมกับเอกลักษณ์ของ

หลักสตูร ซึ่งครอบคลุมตัวแปรตา่งๆ ได้แก ่
-การให้โอกาสผู้มีศักยภาพในการเป็นผู้นำ 
-การให้โอกาสแก่ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ 
-การให้โอกาสทางการศึกษาแก่นกัเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคม (รวมถึงนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจ นักเรียนท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีด้อยโอกาส นักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย เป็นต้น) 
-การสร้าง Diversity ของการรับนักศึกษาเข้า ตามมติิของนักศึกษานอกภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ 

KPI KPI4.3.1-1 จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับผ่านโครงการเรียนดี อาทิ โครงการผูม้ีศักยภาพในการ
เป็นผู้นำ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ เป็นต้น 
KPI4.3.1-2 จำนวนนักศึกษาใหม่ที่รับเข้าผ่านโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผูด้้อยโอกาส
ทางสังคม 
KPI4.3.1-3 สัดส่วนของนักศึกษาจากนอกภูมิภาค 17 จังหวัดภาคเหนือ (ไม่น้อยกว่าค่า
เป้าหมาย) 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย (วิชาการ) 

Initiative 20. เปิดโอกาสในการรับ นศ. ผ่านโครงการพิเศษต่างๆ อาทิ โครงการผู้มศีักยภาพในการเป็นผู้นำ โครงการทายาทผู้ประกอบการธุรกิจ โครงการที่ให้โอกาสแก่นักเรยีนที่ด้อยโอกาสทางสังคม 
21. เพิ่มการเข้าร่วมโครงการ Road Show กับสำนักทะเบียน, เข้ารว่มโครงการตลาดนัดหลักสตูรในทกุภูมิภาค 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ทบทวนและปรับ
ยุทธศาสตร์การ
คัดเลือกนักศึกษา 
ป.ตร ี

-ทบทวนยุทธศาสตร์การคัดเลือก
นักศึกษา ป.ตรี + ผล 
-ศึกษาเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาอื่น 
-ศึกษาวัตถุประสงค์ของคณะ และของ
ประเทศ (ตามยุทธศาสตร์ชาติ) 
-ปรับเกณฑต์ามความเหมาะสม 

23. 

รองคณบดี (วิชาการ) ส.ค. 2564   ผลการวิเคราะห์+
เกณฑ์ใหม่ (as 
appropriate) 

ประชุมกับเจ้าหน้าท่ี
เพื่อปรับเกณฑ์การ
รับเข้าในช่องทางบุคคล
แรกของครอบครัวที่
เรียน ป.ตรี - เตรยีม
นำเสนอกรรมการ
วิชาการ ป.ตรี เพื่อ
พิจารณา 

 /    
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.3 Student Admissions (Std 6 Learner Progression) 

Strategy ระดับปริญญาโท S4.3.2 ปรับการวาง Positioning ของหลักสตูรปริญญาโทต่างๆ ให้มคีวามโดดเด่น ต่างจากกันและไม่แย่งตลาดกัน 

KPI KPI4.3.2 ความซ้ำซ้อนของรายชือ่ผู้สมัคร หรือ รายชื่อผู้เข้าสอบคดัเลือกของแต่ละหลักสูตร 
(ไม่เกินค่าเป้าหมาย) 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย (วิชาการ), ประธานโครงการระดับปริญญาโท 

Initiative 22. ให้ทุกหลักสูตรทำ Focus Group และ ใช้กลไกของที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำคณะ กำหนด Positioning ของแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจน และแตกตา่งกัน 
กำหนดให้หลักสูตรระดับปรญิญาโททุกหลักสูตร รับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย และมีการปรับเป้าหมายให้ตรงกับสภาวะความเป็นจริง 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ทบทวนรายชื่อ
ซ้ำซ้อนของผู้สมัคร
เข้าโครงการ 

ทบทวนรายชื่อซ้ำซ้อน
ของผู้สมัครเข้าโครงการ 

24. 
 

ประธานโครงการ
ระดับปริญญาโท 

มิ.ย. 2564   ทราบตัวเลขซ้ำซ้อน เอาข้อมูลไปใช้กำหนด
เป้าหมายให้ชัดเจนในปี
ต่อไป 

/     
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.3 Student Admissions (Std 6 Learner Progression) 

Strategy ระดับปริญญาโท S4.3.3 กำหนดให้กรรมการบริหารหลักสูตรมีหนา้ที่ทำให้การรับนักศึกษาเป็นไปตามเป้าหมาย 

KPI KPI4.3.3 จำนวนหลักสตูรระดับปริญญาโท ที่รับนักศึกษาได้ไม่ต่ำกว่า 10% ของเป้าหมาย  KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย (วิชาการ), ประธานโครงการระดับปริญญาโท 

Initiative 23. กำหนดให้หลักสตูรระดับปริญญาโททุกหลักสูตร รับนักศึกษาเปน็ไปตามเป้าหมาย และมีการปรับเป้าหมายใหต้รงกับสภาวะความเป็นจริง 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

วิเคราะหส์ถิตเิดิม วิเคราะหส์ถิตเิดิม 
(ย้อนหลัง 3-5 ปี) 

25. 
 

ประธานโครงการระดับ
ปริญญาโท 

สิงหาคม 2564   ทราบสถิตเิดิมเพื่อนำไป
วางแผนปีต่อไป 

 /     
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.4 Learner Progression and Student-Faculty Interactions (Std 6 Learner Progression) 

Strategy S4.4.1 การนำ Learning Dashboard มาใช้สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ ในการวเิคราะห์และตดิตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษาอย่างเป็นรูปธรรม 
KPI KPI4.4.1-1 มีการนำ Learning Dashboard ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนานักศึกษา 

ในหลักสูตรทุกระดับ 

KPI4.4.1-2 อัตราส่วนของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรทีม่ีการประเมินระดับการเรียนรู้ในระดับ 
Meet และ Exceed รวมกัน เมื่อสำเรจ็การศึกษา 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ),หัวหน้าภาค,ประธานโครงการะดับบัณฑิตศึกษา 

 

Initiative 24. การนำ Learning Dashboard มาใช้วิเคราะห์และติดตามการพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สื่อสารให้คณาจารย์
ทราบถึงการใช้ 
Learning 
Dashboard  

ช้ีแจงและสาธิตการใช้ 
Learning Dashboard 
สัญจร ณ ภาควิชา 

26. 

ประธาน AoL 
หัวหน้าภาควิชา 

ส.ค. 64   คณาจารย์ทราบถึงการใช้ 
Learning Dashboard 

การสญัจรในการประชุม
ภาควิชา จะเข้าถึง
คณาจารย์ทั้งหมด 
ครอบคลมุหลักสูตร ป.โท 
ในเดือนกันยายน 2564 
 

/    ปรับระบบเสร็จ เดือน
สิงหาคม 2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.5 Teaching Effectiveness (Std 7 Teaching Effectiveness and Impact) 

Strategy S4.5.1 การพัฒนาระบบ Data Analytic เพื่อวิเคราะหผ์ลจาก AOL และ Learning Dashboard เพื่อรองรับการ Tracking and Tracing ในการพัฒนาประสิทธิผลทุกขั้นตอนจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
KPI KPI4.5.1-1 ระบบ Data Analytic เพื่อวิเคราะห์ผลจาก AOL และ Learning 

Dashboard เพื่อรองรับการ Tracking and Tracing ในการพัฒนาประสิทธิผลทุก
ขั้นตอนจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ), 
รองคณบดี (ยุทธศาสตร์), 
หัวหน้าภาค,ประธานโครงการะดบับัณฑิตศึกษา 

Initiative 25. การพัฒนาระบบ Data Analytic เพื่อวิเคราะหผ์ลจาก AOL และ Learning Dashboard เพื่อรองรับการ Tracking and Tracing ในการพัฒนาประสิทธิผลทุกขัน้ตอนจากการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed? 
 PIs 

Indicator of 
success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

N/A N/A N/A N/A   N/A       
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.5 Teaching Effectiveness (Std 7 Teaching Effectiveness and Impact) 

Strategy S4.5.1 การพัฒนาระบบ Data Analytic เพื่อวิเคราะหผ์ลจาก AOL และ Learning Dashboard เพื่อรองรับการ Tracking and Tracing ในการพัฒนาประสิทธิผลทุกขั้นตอนจากการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
KPI KPI4.5.1-2 มีการนำข้อมูลผลการเรียนรูจ้ากการ Tracking and Tracing Data ตาม 

Learning outcome มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลการสอนในวิชาตา่งๆ ของแต่ละหลักสูตร 
KPI Owner รองคณบดี ผู้ช่วย(วิชาการ), 

รองคณบดี (ยุทธศาสตร์), 
หัวหน้าภาค,ประธานโครงการะดบับัณฑิตศึกษา 

Initiative 26. นำข้อมูลผลการเรียนรู้จาก Tracing  Data ตาม Learning outcome มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิผลการสอน 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สื่อสารให้คณาจารย์
ทราบและให้
ความสำคญักับการ
กรอกข้อมูลวิชา 
Tracing ที่เน้นผูเ้รียน
รายบุคคล 

ประธาน AoL สญัจร 
ณ ภาควิชา 

ประธาน AoL 
หัวหน้าภาควิชา 

ส.ค. 64   คณาจารย์ทราบถึงการใช้ 
Learning Dashboard 

การสญัจรในการประชุม
ภาควิชา จะเข้าถึง
คณาจารย์ทั้งหมด 
ครอบคลมุหลักสูตร ป.
โท สัญจรเดือนกันยายน 
2564 
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แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.6 การเป็นคณะบริหารธุรกจิคณุธรรม (Moral Business School) เพื่อสร้างคุณค่าแห่งพันธกิจข้อที ่1และ 4 

Strategy S4.6.1 เปิดสอนวิชาสมาธสิำหรับผู้นำธุรกิจ (Meditation for Business Leaders) ตามหลักสตูรสุทันตสาสมาธิ (สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต) ของสถาบันพลังจิตตานภุาพโดยพระธรรมมงคลญาณ (พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธ
โร) 

KPI KPI4.6.1 เปิดสอนสมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ (Meditation for Business Leaders) ตามหลักสูตร
สุทันตสาสมาธิ (สมาธิเพื่อพัฒนาชีวิต) ของสถาบันพลังจิตตานุภาพโดยพระธรรมมงคลญาณ 
(พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) เปิดสอนอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 

KPI Owner รองคณบดี (วิชาการ), หัวหน้าภาควชิาการจัดการ 

Initiative 27. เปิดสอนวิชาสมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ (Meditation for Business Leaders) อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เปิดสอนวิชาสมาธิ
สำหรับผู้นำธุรกจิ 
(Meditation for 
Business Leaders) 
อย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา 

เปิดสอนวิชาสมาธิ
สำหรับผู้นำธุรกจิ 
(Meditation for 
Business Leaders) 
อย่างต่อเนื่องทุกภาค
การศึกษา 

27. 
 

หัวหน้าภาควิชาการ
จัดการ (และรศ.ดร.อดิ
ศักดิ์ และ  
อ.ดร.วรรณยั) 

เทอม 1/2564   เปิดสอนวิชาสมาธิสำหรับ
ผู้นำธุรกิจ (Meditation 
for Business 
Leaders) อย่างต่อเนื่อง
ทุกภาคการศึกษา  

    /  

 
 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564)  

 
Strategic Objective O1.6 ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
Strategy S1.6.1 เพิ่มสัดส่วนจำนวนกิจกรรมพัฒนาอาชีพต่อกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาทั้งหมดสำหรับนักศึกษา 
KPI KPI1.6.1-1 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.ตรี ต่อจำนวนกิจกรรม

พัฒนาท้ังหมด 
KPI1.6.1-2 ร้อยละของกิจกรรมพฒันาอาชีพสำหรับนักศึกษา ป.โท ต่อจำนวนกิจกรรม
พัฒนาท้ังหมด  

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 

Initiative 1. เพิ่มสัดส่วนกิจกรรมพัฒนาอาชีพสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  และ  2. สำหรับนักศึกษาบณัฑิตศึกษา 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จัดกิจกรรมศูนย์
พัฒนา
ความสำเร็จแห่ง
อาชีพในรูปแบบ
ออนไลน ์

จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพ
สำหรับนักศึกษา  
ป.ตรี และ ป.โท  

1. 

ศูนย์ CSC สิงหาคม - 
กันยายน 2564 

25,000 25,000 จำนวนกิจกรรมพัฒนา
อาชีพของนักศึกษา ป.ตรี 
และ ป.โท จำนวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่ำจำนวน
กิจกรรมที่จดัทั้งหมด 

สำรวจและแสวงหาหัวข้อ
การอบรมที่ตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มนักศึกษา 

  /  ป.ตรี ดำเนินการไปแล้ว 
4 ครั้ง 
ป.โท ดำเนินการไปแล้ว 1 
ครั้ง 

 อบรมการหลักสตูรการเป็น
พิธีกร การพูดในท่ีสาธารณะ 
และการพัฒนาบคุลิกภาพ 
(ออนไซต์) 

2. 
 

ศูนย์ CSC สิงหาคม - 
กันยายน 2564 

45,000 45,000 จำนวนนักศึกษาที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60  
จำนวนนักศึกษา ป.โท
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 30 

เชิญวิทยากรภายนอก 
จากสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่
เพื่อมาดำเนินการอบรม 

 /   ดำเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง 
เหลือจัดอีก 2 ครั้ง 

 Workshop/Training  
อบรมโปรแกรม  
Canvas / MS-Team 
(ออนไลน์) 

3. 

ศูนย์ CSC สิงหาคม 2564 25,000 25,000 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  
จำนวนนักศึกษา ป.โทเข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

วิทยากรจากศูนย์นวัตกรรม
การสอนและการเรียนรู้ มช. 

   / กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ 
ไม่สามารถทราบถึงปัญหา
ของผู้ใช้ Program 

 การพัฒนาทักษะทางอาชีพ 
ครั้งท่ี 1 การใช้โปรแกรม 
Photoshop ตกแต่งภาพ
บุคคลและภาพสินค้าให้
สวยงาม (ออนไลน์)          4. 

ศูนย์ CSC กันยายน 2564 25,000 25,000 จำนวนนักศึกษาป.ตรีที่เข้า
ร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 
จำนวนนักศึกษา ป.โท เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

เชิญวิทยากรภายนอก /    เนื่องจากทางวิทยากร
สะดวกในการดำเนิน
กิจกรรมแบบ onsite 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 Company Presentation 
(ออนไลน์) ครั้งท่ี 1 กลุ่ม
ผู้สอบบญัชี EY , Deloitte 

5. 

ศูนย์ CSC กรกฎาคม-
กันยายน 2564 

15,000 15,000 จำนวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 

เชิญตัวแทนสถาน
ประกอบการจากในภูมิภาค
และในส่วนกลาง 

  /  ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 

 การพัฒนาทักษะอาชีพเป็น
การเฉพาะสำหรบันักศึกษา
ปริญญาโท 

6. 

ศูนย์ CSC กรกฎาคม-
กันยายน 2564 

25,000 25,000 จำนวนนักศึกษา ป.โท เข้า
ร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

โครงการ ป.โท แตล่ะ
โครงการเป็นผู้กำหนดหัวข้อ 
และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากงานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษา 

 /   ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564)  

 
 
Strategic Objective O1.6 ด้านการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 
Strategy 1.6.2 ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาพัฒนานักศึกษารวมถึงการพัฒนาอาชีพให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
KPI KPI1.6.2 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน

ระดับมากเป็นต้นไป 
KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 

Initiative 3. ปรับปรุงกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักศึกษา รวมถึงการพัฒนาอาชีพให้ความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

จัดกิจกรรมให้มี
ความเหมาะสม
กับสภาพ
สถานการณ์
ปัจจุบัน 

โครงการพัฒนานักศึกษาช้ันปีท่ี 
1 ประจำปี 2564 เพื่อเพ่ิม
ทักษะการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยัปี 1 อย่างมี
ความสุขและประสบ
ความสำเร็จตามเป้าหมายของ
การศึกษา                       7. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

18 กรกฎาคม 64 11,120 11,120 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

เชิญวิทยากรภายนอก 
ดร.สดุปฐพี  เวียงสี 
เน้นการเพิ่มทักษะการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

   / การใช้ระบบ
Webinar ทำให้
นักศึกษา, ผู้ฟังขาด
การมีส่วนร่วมและ
ไม่สามารถถาม
คำถามกับวิทยากร
ได ้

 กิจกรรมแข่งขันการวิ่ง AccBA 
Virtual Run (ออนไลน)์ 

8. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

กรกฎาคม-
สิงหาคม 2564 
 

60,000 50,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

จัดหา platform จาก
ผู้รับจ้างทำระบบ 
Virtual Run คือ 
บริษัท evenpop เพื่อ
เข้ามาทำข้อมูลในส่วน
ของผู้สมัครและชั่วโมง
การวิ่ง 

  / 
 

 อยู่ระหว่างการรับส
มัครเข้าร่วมแข่งขันแ
ละการแข่งขันและส่
งข้อมูลการวิ่งเข้าระ
บบ Virtual Run 

 กิจกรรมสอนร้องเพลงเชียร์ผ่าน 
Apps (ออนไลน์) 

9. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

สิงหาคม-
พฤศจิกายน2564 
 

55,000 55,000 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 

จ้างผู้เช่ียวชาญในการ
ทำ Apps เพื่อเข้ามา
ดำเนินการและ
นักศึกษาจะนำไปใช้
งานก่อนรับน้องขึ้น
ดอยเดือน ธ.ค. 

  / 
 

 อยู่ในระหว่างการ
พัฒนาระบบตามที่
กำหนดเพื่อนำมา
ทดสอบการใช้งาน 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 จัดอบรม T- Group ให้กับ
สโมสรนักศึกษา (ออนไลน์) 

10. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา 

สิงหาคม 2564 100,000 35,280 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

เชิญวิทยากรจาก
ภายนอก 
ดร.สหรัฐ  เจตน์
มโนรมย์ และทมีงาน
สถาบันวันท่ีฉันตื่น 

   / 
 

เป็นการเปลี่ยนรูปแ
บบอบรมจาก 
OnSite เป็น 
Online 
จึงมีจำนวนนักศึกษา
เข้าร่วมตำ่กว่าที่ตั้งไ
ว้เนื่องจากมีนักศึกษ
าบางคนยังไม่กลบัม
า ม.ช.  

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬาอี-
สปอร์ตสานสมัพันธ์คณะ
บริหารธรุกิจ (AccBA 
E-sport) ประจำปีการศึกษา 
1/2564 (ออนไลน์)           11. 

สโมสรนักศึกษา 3-15 กันยายน 
2564 

45,704 45,704 
(งบกิจกรรม
กีฬา บ.นศ.) 

ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์
นักศึกษา 4 ช้ันปีแบบ
ออนไลน ์

/    นักศึกษาเปลี่ยนวันจั
ดกิจกรรมเป็นระหว่
าง 21-24 ก.ย. 64 

 การจัดการประกวดแผนการ
ตลาดผลิตภณัฑส์ินค้าชุมชน
ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน ์

12. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

สิงหาคม – 
พฤศจิกายน 

60,000 0 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

ให้นักศึกษาศึกษา
สินค้าชุมชนที่น่าสนใจ
เพื่อทำแผนการตลาด
และหาช่องทาง
จำหน่ายทางออนไลน์ 
เพื่อประกวดและเป็น
แนวทางให้กับ
ผู้ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนนำไป
เป็นแนวทางในการ
ดำเนินการต่อไป 

/    เนื่องจากนักศึกษา
ไม่สามารถลงพื้นที่
ชุมชน จึงไม่สามารถ
หาผลติภณัฑไ์ด ้

 การจัดพื้นที่ให้นักศึกษาได้แสดง
ความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อ
เป็นตัวอย่างในการแสดงออกที่
ถูกต้อง  

13. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

สิงหาคม2564 – 
เมษายน 2565 

- - ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

สโมสรนักศึกษาจะดำเ
นินกิจกรรมแอคบาเมา
ท์ม่วน 
เพื่อนำเสนอกิจกรรมที่
จะดำเนินกิจกรรมในเท
อม 2 ในรูปแบบ Talk 
Show และการแสดง 
Folk Song  

/ 
 

   เนือ่งจากยังไม่มีนักศึ
กษามาเรียนทีึคณะจึ
งเลื่อนการจัดกจิกรร
มออกไปก่อน 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 การจัดกิจกรรมขายสินค้าของ
นักศึกษาเพื่อสร้างรายได้ โดย
ดำเนินการตามมาตรการ New 
Normal 

14. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา / สโมสร
นักศึกษา 

สิงหาคม2564 – 
เมษายน 2565 

- 3660 ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้า
รว่มกิจกรรมมีความพึงพอใจ
ตอ่การเข้าร่วมกิจกรรมใน
ระดับมากเป็นต้นไป ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 50 

สโมสรนักศึกษาไดด้ำเ
นินกิจกรรม 
สนับสนุนอุปกรณ์ในกา
รดำเนินกิจกรรม 
AccBA Market Live 
ช่วยเหลือเพื่อนแอคบา
หาเงินเรียนเพื่อช่วยแน
ะนำสินค้าให้กับธรุกิจข
องครอบครัวนักศึกษา
คณะบริหารธรุกิจเพื่อเ
ป็นช่องทางให้ได้จำหน่
ายสินค้ามากขึ้น 
โดยงานพัฒนาคณุภาพ
นักศึกษาไดส้นับสนุนอุ
ปกรณ์ในการทำการ 
Live 
แนะนำสินค้าให้กับสโม
สรนักศึกษา 

   / 
 

เป็นการปรับรูปแบบ
ให้การสนับสนุนท่ีสโ
มสรนักศึกษาขอควา
มเห็นชอบมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564)  

 
 
Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.2 กำหนดให้โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเป็นเงื่อนไขที่ต้องผ่านก่อนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีของคณะ  
KPI 2.1.2 ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีประเมินตนเองสำหรับคำถาม “โครงการ

พัฒนาคุณภาพนักศึกษาช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อสังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับมากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 

Initiative 4. สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาท่ีเหมาะในการปลูกฝังคณุธรรม จริยธรรม และจติสำนึกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be 
done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going 

to do? 

TIMEFRAMEBy 
when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนิน
การ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ปรับปรุง
ขั้นตอนการ
ดำเนินงาน
กระบวนวิชา 
706200 ให้
เหมาะสม 

ปรับปรุงขั้นตอน
การดำเนินงาน 
โดยลดระยะเวลา
การทำโครงการ 
Social 
Innovation เหลือ 
1 ภาคการศึกษา 
จัดทำคู่มือการ
ดำเนินกิจกรรม 
 

15. 

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

เมษายน-มิถุนายน 
2564 

- - ดำเนินการปรับปรุงให้
แล้วเสร็จในภาคการศึก
ษาท่ี 1/2564 

- ปรับปรุง มคอ. 3 และอยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาของงาน
วิชาการ 
- แจ้งผลการดำเนินกิจกรรที่
ดำเนินการโดยงานพัฒนา
คุณภาพนักศึกษาท่ีจดัให้กับ
นักศึกษาตามขั้นตอนวิชา 
706200 เพื่อภาควิชาจะได้
บันทึกใน AOL ของภาควิชา 
 

   / 
 

ได้ปรับปรุงตามข้อแนะนำของสำนัก
พัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ 
เพื่อพัฒนากระบวนวิชา 706200 
ใหเ้หมาะสมกับช่ัวโมงกิจกรรมนักศึ
กษาแล้ว 

 เพิ่มทางเลือกใน
การเข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้
นักศึกษาได้เลือก
เอง     

          16. 
 

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

ทุกปีการศึกษา   ดำเนินการปรับปรุงให้
แล้วเสร็จในภาคการศึก
ษาท่ี 1/2564 

 

นักศกึษาสามารถยื่นโครงการที่
ตนเองสนใจให้ทางงานพัฒนาฯ
พิจารณาได ้

   / 
 

นักศึกษาสามารถเสนอโครงการทีส่
นใจเพื่อให้งานพัฒนาคุณภาพนักศึก
ษาพิจารณาให้คา่ช่ัวโมงกิจกรรมได้ต
ลอด 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be 
done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going 

to do? 

TIMEFRAMEBy 
when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนิน
การ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินกา
รมากกวา่ 

50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 ปรับชั่วโมงการเข้า
ร่วมกิจกรรม ให้
เหมาะสมตาม
หลักสตูร และ
ประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา
ต่อหลักสตูรเพื่อทำ
ความเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
ต่อไป           17. 

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

ทุกปีการศึกษา   ดำเนินการปรับปรุงให้
แล้วเสร็จในภาคการศึก
ษาท่ี 1/2564 

 

ได้ดำเนินการไปพร้อมกับการปรั
บปรุงหลักสตูรตามข้อแนะนำสำ
นักพัฒนาคุณภาพการศึกษาแล้
ว 

   / 
 

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้รับค่า
ช่ัวโมงการเข้าร่วมของนักศึกษาให้นั
กศึกษาสามารถลงทะเทียนวิชา 
706200 โดยมีช่ัวโมงเข้าร่วมร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

 สำรวจความ
ต้องการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ
เฉพาะบุคคลของ
นักศึกษา และ
พิจารณาให้
ทุนการศึกษา 
“นักศึกษาผู้นำ
เสนอแผนเพื่อการ
พัฒนาศักยภาพ
เฉพาะบุคคลอย่าง
สร้างสรรค์”    18. 

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่
ประเมินตนเองสำหรับ
คำถาม “โครงการ 
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้
ท่านมีจิตสำนึกต่อ
สังคมได้ในระดับใด” มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

พิจารณามอบทุนให้กับนักศึกษา
เพื่อนำไปพัฒนาตนเองโดย
นักศึกษาเสนอแผนการพัฒนา
เข้ามา และเช่ือมโยงแผนนั้นต่อ
จิตสำนึกในการนำไปใช้เพื่อการ
พัฒนาตนเองและผลกระทบ
ทางบวกที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม 

   / 
 

งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาได้ประ
กาศรับสมัครทุนตามเงื่อนไขเพื่อพัฒ
นาตนเองของนักศึกษา 
แต่ยังไมม่ีนักศึกษาท่ีสนใจ 
จึงเก็บโครงการนีไ้ว้สำหรับนักศึกษา
ที่สนใจต่อไปในภายหลัง 

 เพิ่มทางเลือกใน
การเสนอ
ดำเนินการจัด
กิจกรรมของชมรม
และสโมสร
นักศึกษาคณะฯ 
ตามนโยบายความ
เป็นคณะ
บริหารธรุกิจเพื่อ
สังคม 

19. 

งานพัฒนา
คุณภาพ
นักศึกษา และ 
CSC 

ทุกปีการศึกษา   ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่
ประเมินตนเองสำหรับ
คำถาม “โครงการ 
พัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา ช่วยสร้างให้
ท่านมีจิตสำนึกต่อ
สังคมได้ในระดับใด” มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มากขึ้นไป  
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 

สโมสรนักศึกษาได้ประสานมาเ
พื่อขอค่าช่ัวโมงกิจกรรมให้กับนั
กศึกษาทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมไดต้ล
อดและบันทึกไว้ในระบบช่ัวโมง
การเข้าร่วมกิจกรรม SSS  

   / 
 

ขณะนี้ยังไม่มีนักศึกษาเสนอกิจกรร
มมา 
โดยนักศึกษายังสามารถเข้าร่วมกิจก
รรม 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564)  

 

Strategic Objective O2.1 การปลูกฝังคณุธรรม จรยิธรรมและจิตสำนึกต่อสังคม 
Strategy S2.1.3 สนับสนุนใหม้ีโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบัณฑติศึกษา  
KPI 2.1.3 ร้อยละของนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ทีป่ระเมินตนเองสำหรับคำถาม “โครงการ

CSR ช่วยสร้างให้ท่านมีจติสำนึกตอ่สังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากขึ้นไป 

KPI Owner รองคณบดี (งานพัฒนาคุณภาพนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพันธ์) 

Initiative 5.สนับสนุนการจัดโครงการ CSR ที่มีส่วนร่วมกับนักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาอยา่งต่อเนื่อง 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สนับสนุนการจัด
กิจกรรม CSR 
ร่วมกับนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา 

ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
โครงการ ป.โท ทุกสาขา 
นำระบบ AccBA SSS มา
ใช้ในการบันทึกข้อมูล
นักศึกษาและข้อมลู
กิจกรรม 

20. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 
และ เลขานุการ
โครงการ ป.โท 

ทุกป ี 20,000 20,000 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ประเมินตนเอง
สำหรับคำถาม “โครงการ CSR 
ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อ
สังคมได้ในระดับใด” มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

- ส่งนักศึกษาและบุคลากรเข้า
ร่วมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมนอกเหนือจากการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ
ท่ีตั้งไว้ 
- เพิ่มการประเมินผลกิจกรรม
ใน Action Plan เพื่อเห็นผล
ความก้าวหน้า และแนวทาง
ปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู 
Outcome ของโครงการ 

 /   ดำเนินการแล้ว 1 
ครั้ง 

 สนันสนุนการจัดกิจกรรม 
CSR ร่วมกับนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา เช่น 
งบประมาณ และการเข้า
ร่วมของนักศึกษาสโมสร
นักศึกษา 

21. 

งานพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา และ CSC 

ทุกป ี 30,000 30,000 ร้อยละของนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่ประเมินตนเอง
สำหรับคำถาม “โครงการ CSR 
ช่วยสร้างให้ท่านมีจิตสำนึกต่อ
สังคมไดใ้นระดับใด” มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

- สนับสนุนละโครงการละ 
5,000 และส่งนักศึกษาสโมสร
นักศึกษาเข้าร่วมตามความ
เหมาะสม 
- เพิ่มการประเมินผลกิจกรรม
ใน Action Plan เพื่อเห็นผล
ความก้าวหน้า และแนวทาง
ปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู 
Outcome ของโครงการ 

/    ไม่สามารถจัด
กิจกรรมได้ตาม
สถานการณ์ของ
การระบาด โควิด -
19 

 
เพิ่มการประเมินผลกิจกรรมใน Action Plan เพื่อเห็นผลความก้าวหน้า และแนวทางปรับปรุงกิจกรรมในปีต่อไป ดู Outcome ของโครงการ 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน (Sustainable Financial Status) 
Strategy S.1.1.3 ลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า 
KPI KPI 1.1.3 ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน (ไม่เกินค่าเป้าหมาย)   KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) และ รองคณบดี (กายภาพ) 

หน่วยงบประมาณ  และ หน่วยอาคารฯ 
Initiative 2. รณรงค์การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

3. การเปลี่ยนอุปกรณไ์ฟฟ้าให้สามารถประหยัดพลังงานได้ในระยะยาว 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฎิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• การสำรวจ และ 
การบันทึกข้อมูล 

การสำรวจ - บันทึก                  
ปริมาณ - อายุงาน อุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า                     
ภายในอาคาร สำนักงาน              
ทุกหน่วยงาน               1. 

รองคณบดี 
(กายภาพ) 
 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 64        
/ 
 

  
แสงสว่าง / แอร ์

 การสำรวจ - บันทึก  
ปริมาณการใช้ไฟฟ้า  
ตามมิเตอรไ์ฟฟ้าภายใน
อาคาร                       2. 

รองคณบดี 
(กายภาพ) 
 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2564 
ถึง 
พฤษภาคม 2565 

        
/ 

 
2 มิเตอร ์

• การสร้างการรับรู ้ การสร้างการรับรู้นโยบาย
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

3. 
รองคณบดี 
(กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2564 10,000.-  ร้อยละขอบบุคลากรที่รับรู้
นโยบายฯ เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับปริมาณ
การใช้ไฟฟ้าท่ีลดลง 

    
/ 

 อยู่ในระหวา่งการจัดทำ
สติกเกอร์ เพื่อรณรงค์
การประหยัดพลังงาน 

 การเปรยีบเทียบปริมาณ 
การใช้ไฟฟ้า รายเดือน ราย
ปี                             4. 

รองคณบดี 
(กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2564 
ถึง 
พฤษภาคม 2565 

       
/ 

  
ดำเนินการแล้ว 

• การวางแผน
ปรับปรุงและ 
กำหนดค่าเป้าหมาย 

วางแผนการลดปรมิาณ              
การใช้กระแสไฟฟ้า                  
ภายในอาคาร สำนักงาน   
ทุกหน่วยงาน            

5. 

รองคณบดี 
(กายภาพ) 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2564 
ถึง 
พฤษภาคม 2565 

  ร้อยละของค่าเป้าหมาย 
มีความสอดคล้องกับ
สัดส่วนการปรับปรุงลด
ปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้า 

   
 

/ 

   

• ติดตามผล 
 

การเปรยีบเทียบ 
ค่าไฟฟ้าเฉลี่ยต่อเดือน กับ  
ค่าเป้าหมาย 

6. 

รองคณบดี 
(กายภาพ) 
รองคณบดี (บรหิาร) 
หน่วยอาคารฯ 

มิถุนายน 2564 
ถึง 
พฤษภาคม 2565 

  ค่าไฟฟ้าต่อเดื่อน                 
ไม่เกินจากค่าเป้าหมาย 

   
/ 

 

   

 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

Strategic Objective O1.9  ด้านกายภาพและสาธารณูปโภคเพื่อการเรียนรู้  (Improve Learning Facility) 
Strategy S.1.9.1   ปรับปรุงห้องเรียน เพิ่มพื้นท่ีสำหรบัการเรยีนรู้ และการทำงานร่วมกนัของนักศึกษา (Co-working Space) ระบบ software และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนให้รองรับการเรียนรูจ้ากการปฏบิัติและ

การเรยีนออนไลน์ เช่น Redesign ห้องเรียน ปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet การจัดหาอุปกรณส์่วนกลางสำคัญที่รองรับการเรียนการสอน BYOD (Bring Your Own Device) เป็นต้น 
KPI KPI 1.9.1-1 อัตราส่วนของห้องเรียนและพื้นท่ีสำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกัน 

 ของนักศึกษา (Co-working Space) ที่ได้รับการปรับปรุงให้เข้ากับ 
 การเปลีย่นแปลงของกลยุทธ์การเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 Online Learning 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) และ รองคณบดี (กายภาพ และ IT) 
ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
 
หน่วยงบประมาณ  หน่วย IT  งานบริการการศึกษา 

 KPI 1.9.1-2 อัตราส่วนของพื้นที่การใช้งานท่ีระบบสัญญาณ Internet  
 ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   

 รองคณบดี (กายภาพ และ IT) 
หน่วย IT 

Initiative KPI 1.9.1-1 
14. ดำเนินการปรับปรุงห้องเรียน และจัดหาพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันของนักศึกษา (Co-working Space) เพิ่มเติม เพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 
- จัดหาอุปกรณ์ และระบบ Software ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning และ Online Learning 

 KPI 1.9.1-2 
15. ปรับปรุงระบบสัญญาณ Internet 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 
Who’s going 

to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ  

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• สำรวจการใช้พื้นที่ 
และวางแผนการ
ปรับพื้นท่ี 

 

-สำรวจพ้ืนท่ี 
-ออกแบบ 
-ปรับปรุง 

7. 

อดิศักดิ ์
พชร 
 
รองคณบดี-
กายภาพ 

กันยายน 64  10,000.- -อัตราส่วนของห้องเรียนและ
พื้นที่สำหรับการเรยีนรู้ และ
การทำงานร่วมกันของ
นักศึกษา (Co-working 
Space) 40% 

 
-จัดซื้อปลั๊กพ่วง 

    
/ 

 

• Re-design 
ห้องเรียน 

สำรวจประเภทห้อง และปญัหาที่
เกิดขึ้นในการใช้ห้องในปัจจุบัน 

 

ศุภลักษณ ์ กันยายน 
2564 

  -อัตราส่วนของห้องเรียนทีส่า
มาร 

      

 ความต้องการที่จะให้ปรับเปลี่ยน 
 

ศุภลักษณ ์ กันยายน 
2564 

         

•  ออกแบบการจัดซื้อ ดำเนินการ
ปรับปรุง 

พชร 
พิมลพรรณ 

กันยายน 
2564 

         

• การปรับปรุง
สัญญาณ Internet 
BAB.1 ช้ัน 4 

-เดินสาย Fibers 
-ติดตั้งตัวปล่อยสัญญาณ 
-เซทระบบ 
-เก็บข้อมูล feedback   

8. 

เทวญั 
ณัฐกร 
 
รองคณบดี-
กายภาพ 

กันยายน 
2564 

  อัตราส่วนของพื้นที่การใช้
งานท่ีระบบสญัญาณ 
Internet ได้รับการปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
25% 

   
 

/ 

   

 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.2 ด้านการวิจัย Intellectual Contributions, Impact, and Alignment with Mission     
Strategy S1.2.1 สร้างผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ และ ปริมาณเพียงพอสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSB อีกทั้งมีผลกระทบตามพันธกิจของคณะ     

KPI KPI1.2.1 จำนวนผลงานทางวิชาการที่ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน AACSBและสอดคล้องตามการสร้าง
คุณค่าแห่งพันธกิจของคณะ (จำนวน 20 ผลงาน)     

KPI Owner รองคณบดี (วจิัยฯ) 

Initiative 1. กระบวนการในการขับเคลื่อนผลงานวิชาการเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ ACCSB เช่น การมีพี่เลี้ยง (Mentor) ในการทำผลงานทางวิชาการการสร้างเครือข่ายในการทำวิจัยทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ  
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. ส่งเสรมิและสนับสนุน
การผลิตผลงานวิจัยและ
นวัตกรรม ที่ท้าทาย 
ทันสมัย และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาล การ
แก้ปัญหาของประเทศ / 
อววน. / มช. และคณะ
บริหารธรุกิจ (AACSB) 
แบ่งเป็นการสนับสนุนทุน
ตามยุทธศาสตรเ์ชิงรุก และ
ยุทธศาสตร์ตามพันธกิจ 

1.1โครงการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่าง
สถาบันทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งภายในและ
ต่างประเทศ 
1.2 โครงการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของนักวิจัยทั้ง 8 ด้าน 
อย่างต่อเนื่อง เช่น การ
เสวนา การระดมสมอง การ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
1.3 โครงการสร้างระบบใน
การสืบค้นผลงานวิจยัและ
นวัตกรรม CMUBS เช่น 
เพิ่มระบบการสบืค้น
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ของนักวิจัย CMUBS  ใน
เว็บไซตฝ์่ายวิจยั เพื่อ
ประโยชน์ในการจัดกลุม่
นักวิจัยตามความเช่ียวชาญ 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการ
วิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

7,920,000 
 

 1.จำนวนผลงานทางวิชาการที่
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
AACSBและสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของ
คณะไม่ตำ่กว่า 20 ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ ์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 

   /  ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ 
Covid-19 ทำให้
บางโครงการอบรม
ที่วิทยากรต้องการ
ให้การอบรมมี
ประสิทธิภาพจึงไม่
สะดวกจดัหัวข้อ
การอบรมใน
รูปแบบ online 
ทำให้ต้องเลื่อนการ
จัดอบรมออกไป 
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สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.4  โครงการผลักดันการ
สร้างงานวิจัยและ
นวัตกรรมทางดา้น
บริหารธรุกิจที่เป็นเลิศที่มี
ผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม 
ประเทศและระดับ
นานาชาติ 

ประเทศชาต ิ
 

2. สนับสนุนการบรูณาการ 
(Integration) งานวิจัย
และนวัตกรรมทีเ่ป็นสห
สาขา 
(Multidisciplinary) / 
สหวิทยาการ
(Interdisciplinary) โดย
มุ่งเน้นการวิจัย /นวัตกรรม
แบบมีส่วนร่วม เพื่อนำไปสู่
การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย ์และมุ่งตอบปัญหา
สังคม/แกไ้ขปัญหาของ
ประเทศ 

2.1  โครงการสนับสนุนให้
เกิดการวิจยัเชิงประยุกต์ 
(Applied research) 
จากงานวิจัยพ้ืนฐาน (Basic 
research) เพื่อนำ
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ทั้งทางด้านการเรียนการ
สอน การต่อยอดเชิง
พาณิชย์และเพื่อสังคม 
2.2  โครงการจัดหาเวที/
ช่องทางต่างๆ ในการพบปะ
และแลกเปลีย่นความเห็น
ร่วมกันของกลุ่มเครือข่าย/
คลัสเตอร์วิจยั เพื่อค้นหาผู้
มีความรู้ความสามารถด้าน
การวิจัยเชิงสหวิทยาการ /
สหสาขาวิชา (Best 
practice) 
2.3 โครงการอบรมให้
ความรู้ในการทำวิจยัแก่
บุคลากรทุกระดับ 
 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการ
วิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 1.จำนวนผลงานทางวิชาการที่
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
AACSBและสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของ
คณะไม่ตำ่กว่า 20 ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ ์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
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สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

3. พัฒนาคลัสเตอร์การวิจยั
ในประเด็นการวิจัยที่
อาจารย์ในคณะมีความ
เชี่ยวชาญให้เป็นศูนย์กลาง
ในการวิจัย (Hub) 

3.1 โครงการจัดตั้ง
เครือข่ายการวิจัยระหว่าง
มหาวิทยาลยักับหน่วยงาน
ภายนอก (เช่น TRBS  / 
Top 10 Busibess 
School in Thailand 
หรือสถาบันท่ีได้รับการ
รับรอง AACSB ที่มีความ
โดดเด่นในสาขาวิชาที่คณะ
สามารถทำวิจัยร่วมได้) 
3.2 โครงการจัดเวท/ี
ช่องทางต่างๆ เพื่อพบปะ
แลกเปลีย่นความเห็นและ
ความร่วมมือกันของกลุ่ม
เครือข่าย/ศูนย์ความเป็น
เลิศทางวิชาการ/คลสัเตอร์
การวิจัย  เช่น Research 
talk / Research 
Meeting / BMRC 
IBMRC / INCBAA ผ่าน 
consortium ต่าง ๆ  

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการ
วิจัย) 
ผู้ช่วย (วิเทศ และ 
บริการวิชาการ) 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 1.จำนวนผลงานทางวิชาการที่
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
AACSBและสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของ
คณะไม่ตำ่กว่า 20 ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับ 
การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวิจัย/งาน
สร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ ์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ

      

4. พัฒนาระบบบริหาร
จัดการงานวิจัย/นวัตกรรม 
ให้มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน 

4.1 สนับสนุนคณะต่างๆ 
จัดกิจกรรมที่สร้าง
บรรยากาศด้านการวิจัย 
เพื่อให้การวิจัยเป็น
วัฒนธรรมประจำองค์กร 
เช่น Tip and Trick for 
research (ให้อาจาร์รุ่นพี่
ที่มีประสบการณ์เขียน

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการ
วิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 1.จำนวนผลงานทางวิชาการที่
สอดคล้องกับเกณฑม์าตรฐาน 
AACSBและสอดคล้องตามการ
สร้างคณุค่าแห่งพันธกิจของ
คณะไม่ตำ่กว่า 20 ผลงาน 
2.ร้อยละของบทความวิจัยที่
ได้รับ 
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สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

บทความสั้นๆ 1 ย่อหน้า 
หรือ 1หน้า แชร์ความรู้ 
ประสบการณ์ ให้นักวิจัยรุ่น
ใหม่ๆ) 
4.2 โครงการพัฒนาระบบ
และกลไกในการรักษาองค์
ความรู้ของอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีความเช่ียวชาญ
สูงให้อยู่กับมหาวิทยาลัย 
เช่น ระบบคลังสมองการ
จัดการความรู้ (KM) เป็น
ต้น 
4.3 โครงการส่งเสริมระบบ
พี่เลี้ยงการวิจยั (Mentor) 
เพื่อสร้างและสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณุภาพ 
เช่น การออกประกาศทุน
เหมาจ่ายให้การสนับสนุน 
แบบมีพ่ีเลี้ยง และไม่มีพี่
เลี้ยง (อยู่ระหวา่งการ
พิจารณาของ
คณะกรรมการวิจัย) 
4.4 โครงการสร้างระบบ
ส่งเสริมเส้นทางอาชีพ 
(Career path) รวมถึง
โอกาสของการรับทุนของ
นักวิจัยที่ชัดเจน เช่นการ
ส่งเสริมให้คณาจารย์เขียน 
proposal ขอ external 
grant  

การอ้างอิง (citation) ใน 
Refereed  
Journal ระดับนานาชาติ 
(SJR หรือ 
ISI หรือ Scopus เท่านั้น) 
3. จำนวนผลงานวจิัย/งาน
สร้างสรรค/์สิ่งประดิษฐ ์ที่
ได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรทั้งในและ
ต่างประเทศ 
4. จำนวนผลงานวิจัย/
นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ และ
แก้ปัญหาชุมชน/สังคม/ 
ประเทศชาต ิ
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สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

4.5  โครงการจัดทำระบบ
รายงานและติดตาม
ประเมินผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.6 โครงการเผยแพร่
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม 
อย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง เช่น คัดเลือก
ผลงานวจิัยที่เด่นๆ มี 
impact หรือไดร้ับรางวัล 
มีผู้นำไปใช้ประโยชน์ในวง
กว้าง นำมาเรียบเรียง และ
นำเสนอผา่นสื่อและ
ช่องทางต่าง ๆ
นอกเหนือจาก website 
คณะ เพื่อให้เป็นการเพิ่ม 
reputation / citation / 
impact  
4.7  โครงการปรับปรุง
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้องกับการวิจยัให้เอื้อ
ประโยชยน์ในการทำวิจัย
และการผลิตผลงานทาง
วิชาการรูปแบบต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 

Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ Faculty Sufficiency and Qualifications 
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคุณสมบัติตาม มาตรฐาน AACSB 

KPI KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการ เป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือการขอตำแหน่งทางวิชาการ 
(ที่สูงขึ้น) 

KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) 

Initiative 2. ให้ทุนสนับสนุนและรางวัลจูงใจเพื่อเร่งรัดให้คณาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตีพิมพ์บทความในวารสารทางวิชาการที่มาตรฐาน AACSB ยอมรับ หรือการขอตำแหน่งทางวชิาการ (ที่สูงขึ้น) 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการ (ถ้า
มี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. สนับสนุนระบบนักวิจัยพี่
เลี้ยง (Mentor) ของคณะ
บริหารธรุกิจทั้งแบบการ
จ้างผู้เช่ียวชาญ (ปัจจุบัน) 
และเชิงรุกแบบ project 
based ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

1.1 โครงการส่งเสริมระบบพ่ี
เลี้ยงการวิจยั (Mentor) 
เพื่อสร้างและสนับสนุน
นักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีคณุภาพ 
เช่น การออกประกาศทุน
เหมาจ่ายให้การสนับสนุน 
แบบมีพ่ีเลี้ยง และไม่มีพี่เลี้ยง 
(อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการวิจัย) 
1.2 พัฒนาระบบบรหิารงานวิจยั
ที่สามารถให้การสนับสนนุการดำ
นินการของอาจารย์และนักวิจยั
ได้อย่างมปีระสิทธภิาพ 
1.3 มีประกาศเพื่อสนับสนุน
การให้ค่าสมนาคุณ  เงินรางวัล 
และกำหนดเง่ือนไขในการขอ
ทุนเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่สำหรับ
ผลงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
AACSB ยอมรับหรือตาม
เกณฑ์การขอตำแหน่งทาง
วิชาการกำหนดไว้ 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

กรกฎาคม 
2564 

7,920,000 
 

 อัตราส่วนผลงานทาง
วิชาการ เป็นไปตาม
มาตรฐาน AACSB หรือ
การขอตำแหน่งทาง
วิชาการ (ที่สูงข้ึน)  
(100 %) 

   /  ***รอผลการ
พิจารณาฐานข้อมูล
วารสารที่เป็นที่
ยอมรับของคณะฯ 
จากท่ีประชุม
คณะกรรมการบรหิาร
ประจำคณะ วันพุธท่ี 
11 สิงหาคม 2564 
แล้วจะนำผลการ
พิจารณาปรับ
ประกาศเพื่อลงนาม
ในขั้นตอนสุดท้าย
ต่อไป 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการ (ถ้า
มี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

2. สร้างระบบและกลไก
เพื่อให้การสนับสนุนเงินทุน
วิจัยและเงินรางวัลในการ
ทำวิจัยและการผลิตผลงาน
วิชาการ 

2.1 จัดทำประกาศและปรบั
กระบวนการให้การสนับสนุน
ทุนและเงินรางวัลสำหรับ
ผลงานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์
ของ AACSB และการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ 
2.2 โครงการอบรมพัฒนา
ทักษะ กระบวนการในการ
วิจัย อบรมให้ความรู้เรื่อง
ด้านการตีพมิพ์ในระดับ
นานาชาติ  
2.3 อบรมให้ความรู้ในการ
นับผลงานวิจัยและนวตักรรม
เชิงสร้างสรรคไ์ปใช้ประโยชน์ 
2.4 อบรมเรื่องการคัดเลือก
วารสารที่อยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับและวิธีการค้นหา
วารสารเพื่อการตีพิมพ์ 
(Journal finder) ของ
สำนักพิมพต์่างๆ ที่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามเกณฑ ์
2.5 อบรมด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น 
สถิติ การเขยีนโครงการเพื่อ
ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอก เป็นต้น 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 1.จำนวนครั้งของการจัด
โครงการอบรมอย่างน้อย 
10 ครั้งต่อป ี
2.ร้อยละความพึงพอใจ
และการนำไปใช้
ประโยชนไ์ม่น้อยกว่า 80 
 

      

3. สร้างเครือข่ายวจิัยกับ
สถาบันการศึกษาท้ังภายใน
และต่างประเทศท่ีเป็น

3.1 จัดตั้งเครือข่ายการวิจัย
ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภายนอก (เช่น 
TRBS  / Top 10 

"รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
ผู้ช่วย (วิเทศ)" 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 1. จำนวนโครงการวิจัย / 
ผลงานทางวิชาการที่มี
ร่วมกับสถาบันเครือข่าย  

      



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการ (ถ้า
มี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

สมาชิกหรือได้รบัการ
รับรอง AACSB 

Busibess School in 
Thailand หรือสถาบันที่
ได้รับการรับรอง AACSB ที่
มีความโดดเด่นในสาขาวิชาที่
คณะสามารถทำวิจัยร่วมได้) 
3.2 จัดทำ Mapping ข้อมูล
ของสถาบันที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานตาม 
AACSB กับเกณฑเ์บื้องต้น
ของคณะ แยกตามกลุ่มวิจยั 
หรือ discripline ของคณะ 
เพื่อใช้กำหนด 
competency ของกลุ่ม
วิจัยต่อไปได ้

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ไปนำเสนอผลงาน วิชาการในเวทีระดับนานาชาติ เช่นการประชุม ทางวิชาการในระดับนานาชาต ิ

KPI KPI4.7.1 จำนวนอาจารย์ที่ไปนำเสนอ ผลงานวิชาการในเวทีระดับนานาชาติ  (5 คน) KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) 
Initiative 3. สนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์ไป นำเสนอผลงานวิชาการในเวทีระดับ นานาชาติ เช่นการประชุมทางวิชาการ ในระดับนานาชาต ิ

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1.จัดสรรงบประมาณ
รายได้สำหรับสนับสนุน
ให้อาจารย์พัฒนาผลงาน
เพื่อไปนำเสนอในเวที
ระดับนานาชาต ิ

1.1 การของบประมาณการ
สนับสนุนการนำเสนอ
ผลงานงานวิจัยระดับ
นานาชาติ (เงินรายได้) 
1.2 การประชาสัมพันธ์การ
เปิดรับทุนการนำเสนอ
ผลงานต่างประเทศ (มช.) 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ต้น
ปีงบประมาณ 
64 

100,000 
 

 ร้อยละของการไดร้ับ
การจัดสรรงบประมาณ
ตามที่ขออนุมัตไิม่ต่ำ
กว่า 100 

ได้รับจัดสรรเรียบร้อย
แล้ว (ใช้แล้ว 50,000 
บาท คงเหลือ 50,000 
บาท) 

  /   

2. สนับสนุนให้บุคลากร
เข้าร่วมประชุม สมัมนา
วิชาการ ฝึกอบรมทั้งใน
และต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความรู้
ความสามารถอย่าง
สม่ำเสมอ และมี
ประสบการณ์มากขึ้น ให้
การฝึกอบรมทักษะด้าน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
เขียนบทความในการ
นำเสนอผลงานในเวที
ระดับนานาชาติ เช่น 
การเขียน Manuscript 
เป็นต้น 

2.1 ประชาสัมพันธ์การจดั
ฝึกอบรมทักษะด้านต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเขียน
บทความในการนำเสนอ
ผลงานในเวทีระดับ
นานาชาติ (จากหน่วยงาน
ภายนอกให้แก่คณาจารย์
ทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น e-mail / line)  
2.2 จัดโครงการอบรมเพื่อ
พัฒนาทักษะการเขียน
บทความ เทคนิคต่าง ๆ 
2.3 ดำเนินการประกาศการ
สนับสนุนการให้ทุนเพื่อไป
นำเสนอผลงาน + รายชื่อ 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ต้น
ปีงบประมาณ 
64 

 
 

 ร้อยละของบุคลากรที่
เข้ารับการมประชุม 
สัมมนาวิชาการ 
ฝึกอบรมทั้งในและ
ต่างประเทศ เพื่อ
พัฒนาความรู้ในการ
ผลิตผลงานเพื่อ
นำเสนอผลงานวิชาการ
ในเวทีระดับนานาชาติ
ไม่น้อยกว่า 80 
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Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

conference  / 
workshop ที่คณะให้การ
สนับสนุน 
2.4 แจ้งเวียนแนวปฏัติ
หลักเกณฑ์และเง่ือนไขใน
การขอเพ่ิมรายชื่อ 
conference  / 
workshop (หากประสงค์
ขอเพิ่มชื่อ) 

3.จัดเวที / ช่องทาง
ต่างๆ เพื่อพบปะ
แลกเปลีย่นความเห็น
และความร่วมมือกันผู้ที่
เคยนำเสนอผลงานกับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ๆ เพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ของแต่ละ
เวท ี(Show and 
share ) 

3.1 รวมรวบแบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะของการประเมิน
การเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
conference / 
wrorkshop ที่ได้รับจากผู้ขอ
ทุนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน 
3.2 นำเสนอผ่าน
คณะกรรมการวิจัยเพื่อให้
ความเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับเวทีที่นักวิจัยไปเข้า
ร่วม และประโยชน์ท่ีไดร้ับ 
(หากเป็น conference ที่
ไม่คณุภาพ จัดทำรายชื่อ
แยกไว้เป็น Blacklist และ
ตัดออกจากรายชื่อของ 
confernce / workshop 
ภายใต้การสนับสนุนของ
คณะ) และแจ้งเวียนให้
ทราบในการประกาศใช้
รายชื่อในปีงบประมาณ
ต่อไป 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 ร้อยละจำนวนผลงาน
แบบฟอร์ม 
ข้อเสนอแนะของการ
ประเมินการเข้าร่วม
นำเสนอผลงาน 
conference / 
wrorkshop ที่ได้รับ
จากผู้ขอทุนเข้าร่วม
นำเสนอผลงาน 100 
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Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

4.รวบรวมข้อมลูและ
พัฒนาระบบ กลไก ใน
การจัดเก็บองค์ความรู้ 
(KM) และผลงานท่ี
นำเสนอ 

4.1 เก็บรวบรวมข้อมูล 
แบบฟอร์ม 1 แบบฟอร์ม
การขอรับรองการเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ และการ
ประชุมเชิงปฏิบัติ (การขอ
เสนอและนับครั้งของการขอ
ไปเข้าร่วม / การนำเสนอ
ผลงาน) 
4.2 บันทึกข้อมูลและผลงาน
ในระบบ SMART ICs และ 
CMU MIS 

รองคณบดี (วิจัย)   
(คณะกรรมการวิจัย) 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 

 
 

 จำนวนอาจารย์ทีไ่ปเข้า
ร่วม / นำเสนอผลงาน
วิชาการในเวทีระดับ
นานาชาติ  (5 คน) 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O4.7 การเพิ่มศักยภาพความเป็นนานาชาติของคณะ (Internationalization) สนับสนุน O2.2 
Strategy S4.7.3 สร้างความคุ้นเคยต่อการมีปฏิสัมพันธ์กับ ต่างประเทศ ด้วยการเป็นเจา้ภาพการประชุมนานาชาต ิอยางน้อยปลีะ 1 ครั้ง 

KPI KPI4.7.3 มีการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ อยา่งน้อย 1 ครั้ง KPI Owner รองคณบดี (วิจัยฯ) + ผู้ชว่ย (วิเทศฯ) 
Initiative 4. เป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติ 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. สร้างความคุ้นเคย
ต่อการมีปฏิสัมพันธ์
กับ ต่างประเทศ ด้วย
การเป็นเจา้ภาพการ
ประชุมนานาชาต ิ

เป็นเจ้าภาพจัดงาน 
AAPBS 2021 Virtual 
Conference หัวข้อ 
"Surpassing Beyond 
the Pandemic 
ระหว่างวันท่ี 11 – 12
พฤศจิกายน 2564 ใน
รูปแบบออนไลนผ์่าน 
โปรแกรม ZOOM 
ให้แก่ผู้บริหาร 
คณาจารย์และบุคลากร
ของหน่วยงานท่ีเป็น
สมาชิก AAPBS จำนวน
ประมาณ 250 คน 

รองคณบดี (วิจัย)   
ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) 
 

11 – 12 
พฤศจิกายน 
2564 

2,000,000 
 

 จำนวนการจัดประชุม
วิชาการนานาชาติ
อย่างน้อย 1 ครั้ง 

งานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้
ประสานงานหลักกับ 
AAPBS 

 /    

 1.1 การรับลงทะเบยีน
ผ่านระบบทางออนไลน์ 
ทำเวปไซต ์

 มิถุนายน – 
กรกฎาคม 
2564  

         



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 1.2 ประสานงาน 
AAPBS เตรียมงาน 

 พฤษภาคม – 
พฤศจิกายน
2564 

         

 1.3 เชิญ Keynote + 
moderator 

 กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2564 

         

 1.4 เตรียมสื่อ
ประชาสมัพันธ์ภายใน
งานต่าง ๆ เช่น   
Brochure (สำหรับ
ประชาสมัพันธ์การจัด
งานก่อนการจัดงาน) 
Backdrop ZOOM 
ป้ายช่ือ ฯลฯ 

 พฤษภาคม – 
พฤศจิกายน
2564  

         

 1.5 ถ่ายทอดสด เตรียม
โปรแกรม ZOOM  / 
internet 
เตรียมข้อมูล VDO ที่
เกี่ยวข้อง 

 ตุลาคม – 
พฤศจิกายน
2564  

         

2. สร้างเครือข่ายกบั
สถาบันการศึกษาท้ัง
ภายในและ
ต่างประเทศท่ีเป็น
สมาชิกหรือได้รบัการ
รับรอง AACSB เพื่อ
สนับสนุนการเรยีน
การสอน การวิจยั 
และการบริการ

2.1 จัดทำแนวปฏิบัติ
สำหรับการจัดทำบันทึก
ความร่วมมือทาง 
วิชาการ (MOU) ของ
คณะบริหารธรุกิจเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์การพิจารณา
การมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายในและ
ต่างประเทศ 

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) มิถุนายน 2564   มีแนวปฏิบัติและ
แบบฟอร์มเพื่อใช้เป็น
เกณฑ์การพิจารณา
การมีความร่วมมือกับ
หน่วยงานท้ังภายใน
และต่างประเทศท่ีเป็น
สมาชิกหรือได้รบัการ
รับรอง AACSB เพื่อ
สนับสนุนการเรยีนการ

ได้รับการเห็นชอบจาก
ที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารประจำคณะ
บริหารธรุกิจ 
ครั้งท่ี 9/2564 
วันพุธท่ี 9 มิถุนายน 
2564 
 

     



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

วิชาการ (ใน 4 มิติ
ของกิจกรรม 
(Research / 
Services/ 
Teaching / 
Student) 

แบบฟอร์มพิจารณา
เกณฑ์เบื้องต้น 
ประกอบด้วย 3 
แบบฟอร์ม ดังนี ้
1. แบบฟอร์ม 1.1 สรุป
ประเด็นความร่วมมือที่
วางแผนจะทำร่วมกัน
ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
2. แบบฟอร์ม 1.2 แบบ
เสนอเพื่อประกอบการ
พิจารณาลงนาม
ข้อตกลงความร่วมมือ 
3. แบบฟอร์ม 2.1 
เกณฑ์ขั้นต้นในการ
พิจารณาการมีความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
หน่วยงานต่างๆ 
แบบฟอร์มเฉพาะ
หน่วยงานท่ีผ่านเกณฑ์
เบื้องต้นแล้ว 
ประกอบด้วย  
1 แบบฟอร์ม ดังนี ้
4. แบบฟอร์ม 2.2 แนว
ปฏิบัติในการพิจารณา
การมีความร่วมมือทาง
วิชาการกับหน่วยงาน
ต่างๆ" 

สอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ 



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

 2.2 สืบค้น รวบรวม 
และจัดทำ Mapping 
ข้อมูลของสถาบันที่
ได้รับการรับรอง
มาตรฐานตาม AACSB 
กับเกณฑ์เบื้องต้นในข้อ 
2.1 เพื่อทำเป็นข้อมูล
สรุปใหผู้้บริหารและ
ภาควิชา หน่วยงาน
ภายในคณะใช้ประโยชน์
ต่อไป 

ผู้ช่วยคณบดี (วิเทศฯ) กันยายน 2564   ร้อยละของจำนวน
สถาบันที่ไดร้ับการ
รับรองมาตรฐานตาม 
AACSBข้อมลูสรุปตาม
เกณฑ์ 100 % 

มีสถาบันที่ได้รับการ
รับรอง AACSB จำนวน 
901 แห่ง ข้อมูล ณ 
วันท่ี 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน Sustainable Financial Status     
Strategy S1.1.1 ปรับ Business Model ของคณะ โดยการ นำเสนอหลักสูตรที่มีนวัตกรรมทางวิชาการทั้งใน รูปแบบ Degree and Non-degree ที่ทันต่อการ เปลีย่นแปลง และสามารถส่งมอบผลสัมฤทธิก์าร เรียนรู้ที่มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพือ่ดึงดูดนักศึกษา และผู้เรียนใน

อนาคต     

KPI KPI1.1.1-2 รายได้จากหลักสูตร Non- Degree Program     KPI Owner ผอ.ศูนย์ MIC , รองคณบดี+ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
Initiative 5. การสร้าง AccBA Academy (Lifelong learning & Professional certificate program)     

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการ (ถ้า
มี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

1. โครงการจัดตั้ง 
AccBa Academy เพื่อ
จัดวางรูปแบบการบริหาร
จัดการดา้นหลักสูตรและ
รายได้จากหลักสตูร  
 
 

1.1 ศึกษา ประเมิน และ
วางแผนแนวทางการ
ดำเนินงานของ AccBa 
Academy 
1.2 นำเสนอแผนการ
ดำเนินงานของ AccBa 
Academy แก่หุ้นส่วนการ
ดำเนินงาน เพื่อประเมิน
ความเป็นไปได้ และ
ปรับปรุงแผนใหม้ีความ
เหมาสมในการดำเนินงาน 
1.3 กำหนดรายละเอียด
หลักสตูรนำร่อง และวิธีการ
ดำเนินการหลักสูตร 
 

ผอ.ศูนย์ MIC  
รองคณบดี  
และ ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 
 
 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 
 

- 
 

100,000 1. แผนการดำเนิงาน 
AccBa Academy 
 
 
 
 
 

การจัดการแยกจากศูนย์
นวัตกรรมการจดัการ 
(MIC) 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /  ยังไม่ได้ขอเบิก
ค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณที่เสนอ
ขอเพิ่ม 

2. พัฒนาระบบการ
บริหารจดัการด้าน
หลักสตูรและการจัดสรร
รายได้จากหลักสตูร

2.1 ออกแบบวิธีการบริหาร
จัดการหลักสตูร 
2.2 ออกแบบวิธีการบริหาร
จัดการรายได้ ค่าใช้จ่าย 

ผอ.ศูนย์ MIC  
รองคณบดี  
และ ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 

ตุลาคม 2563 - 
กันยายน 2564 
 
 

- 1. แผนการดำเนิงาน 
AccBa Academy 
 
 

การจัดการแยกจากศูนย์
นวัตกรรมการจดัการ 
(MIC) 
 

     



 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการ (ถ้า
มี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ระหว่าง 3 กลุ่มหุ้นส่วน
ทางธุรกิจ (คณะ
บริหารธรุกิจ อาจารย์
เจ้าของผลงาน และศูนย์
นวัตกรรมการจดัการ
คณะบริหารธรุกิจ) สรา้ง
ให้เกิดความยั่งยืนในการ
บริหารจดัการ AccBa 
Academy 
 

และการลงทุนด้านหลักสตูร
ทั้ง Professional Non-
Degree และ Life Long 
Learning Programes 
ของ AccBa Academy 
2.3 จัดทำ MOA กับ
หุ้นส่วนทางธุรกิจในการ
เริ่มต้นการดำเนินงานขอ ง
AccBa Academy 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

3. จัดทำหลักสตูรนำร่อง
ด้านการจดัการธุรกจิ
โรงพยาบาล (Hospital 
Management) การ
จัดการธุรกจิโรงไฟฟ้า 
(Power Plant 
Business 
Management) และ
การจัดการธุรกิจสินค้า
อาหารสุขภาพสำหรับ
ผู้ประกอบการชุมชน 
(Community Based 
Healty food 
products) 
 

3.1 จัดทำเนื้อหาและการ
นำเสนอเนื้อหาตามหัวข้อ
ภายใต้หลักสตูรนำร่อง 
 

ผอ.ศูนย์ MIC  
รองคณบดี  
และ ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 
 

สิงหาคม 2564 
- กันยายน 
2564 
 
 
 

- 100,000 2. จำนวนหัวข้อท่ี
พร้อมสำหรับการจัด
อบรม อย่างน้อย 3 
หัวข้อ 

  /   ยังไม่ได้ขอเบิก
ค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณที่เสนอ
ขอเพิ่ม 

3.2 จัดการอบรมตามหัวข้อ
ภายใต้หลักสตูรนำร่องที่มี
ความพร้อมในรูปแบบ
ออนไลน์  
3.3 ประเมินผลดา้นการ
บริหารจดัการอบรมภายใต้
หลักสตูรนำร่อง และ
ปรับปรุงพัฒนารูปแบบการ
บริหารจดัการและ
ดำเนินการจัดอบรม
ดังกล่าว 

ผอ.ศูนย์ MIC  
รองคณบดี  
และ ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 
 
ผอ.ศูนย์ MIC  
รองคณบดี  
และ ผู้ช่วยคณบดี 
(วิชาการ) 
 
 

ปีงบประมาณ 
2565 

- 300,000 
 

3. จำนวนหัวข้อท่ีเปิด
อบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ อย่างน้อย 3 
หัวข้อ 
 
 
4. แผนการดำเนินงาน
ด้านการบริหารจดัการ
อบรมในรูปแบบ Non 
Degree ของ AccBa 
Academy  

  /   ยังไม่ได้ขอเบิก
ค่าใช้จ่ายจาก
งบประมาณที่เสนอ
ขอเพิ่ม 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.1 ด้านเงินทุน 
Strategy S1.1.2 มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบในการลดต้นทุนโดยไมส่่งผลต่อคุณภาพ โดยมีแนวทางหลักคือ การลดคา่ใช้จ่ายที่ไมส่ัมพันธ์กับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ 
KPI KPI1.12  1.1.2 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ไม่เกีย่วข้องกับการบรรลุพันธกิจของคณะฯ ต่อรายได้ KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) 
Initiative 1. ระบบ e-project เพื่อตรวจสอบโครงการก่อนที่จะไดร้ับการอนุมัติให้มีความสัมพันธ์กับการบรรลพุันธกิจของคณะฯ 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฎิบตัิการ 

ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• ปรับปรุงระบบการ
อนุมัติ e-project  

 

- Flow ของการอนุมัติ
โครงการ 

- การวิเคราะห์ความ
สอดคล้องกับพันธกิจ 

- Program e-project 
1. 

รองคณบด ี
(บริหาร) 

งานงบประมาณ 
(จันทิรา) 

30 ก.ย. 64  100,000 % ความสำเรจ็ของงาน 
(100%) 

จ้างผู้พัฒนาระบบจาก
ภายนอก (ถ้าจำเป็น) 

  /  สรุป Flow ใหม่แล้ว 
รอนำเสนอคณบดี 
และวางแผนร่วมกับ
หน่วยนวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.1 ขับเคลื่อนอาจารย์ให้มีคณุสมบัตติามมาตรฐาน AACSB 
KPI KPI1.7.1-1 อัตราส่วนอาจารยป์ระจำที่มีคณุสมบัติตามมาตฐาน AACSB 

KPI1.7.1-2 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาโทเป็น SP 
KPI1.7.1-3 อัตราส่วนอาจารย์วฒุิปริญญาเอกเป็น SA 
KPI1.7.1-4 อัตราส่วนผลงานทางวิชาการเป็นไปตามมาตรฐาน AACSB หรือการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ (ท่ีสูงขึ้น) → ควรตดัออกเนื่องจากซ้ำซ้อนกับ KPI 1.7.2-2 

KPI Owner รองคณบดี (บริหาร, วิจัย) ผู้ช่วย (QA) หัวหน้าภาคฯ ประธานหลกัสูตรฯ 

Initiative 4. ให้ทุนสนับสนุนและรางวัลจูงใจเพื่อเร่งรัดคณาจารย์ใหผ้ลติผลงานฯ โดยเฉพาะการตีพิมพ์บทความในวารสารที่ AACSB ยอมรับหรือการขอตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

●ทบทวนการจัด
ระดับคณุภาพ
ผลงานวิชาการ 
 

- ตั้งคณะทำงานเพื่อทบทวนการ
จัดระดับคณุภาพผลงาน
วิชาการ รวมทั้งเงื่อนไขการเป็น 
SA, SP, Participating 

- รับฟังความคิดเห็นของ
คณาจารย ์

- สื่อสารและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม ่

- จัดทำคู่มือ                      2. 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
และรองคณบดฝี่าย

วิจัย 
งาน HR  
งานวิจัย 

30 ก.ย. 64   ได้หลักเกณฑ์ในการ
จัดระดับคณุภาพ
ผลงานท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐาน AACSB  

   /   

●ปรับเกณฑ์ในการ
ประเมิน JA  

 

- ตั้งคณะทำงานเพื่อปรับเกณฑ์
ในการประเมิน JA  

- รับฟังความคิดเห็นของ
คณาจารย ์

- สื่อสารและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินใหม ่

- จัดทำคู่มือ                     3. 

รองคณบดฝี่ายบริหาร 
งาน HR  

 

30 ก.ย. 64   ได้เกณฑ์ในการ
ประเมิน JA ที่
สอดคล้องกับการจัด
ระดับคณุภาพผลงาน
ที่ปรับปรุงใหม ่

  /   ตั้งคณะทำงาน
แล้ว อยู่ระหว่าง
ทำต้นแบบเพื่อ
นำเสนอที่ประชุม 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.7 ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
Strategy S1.7.2 พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-1 อัตราส่วนของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลง KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้ช่วยคณบด ี(วิชาการ) รองคณบดี (วิจัย) 
Initiative 5. การค้นหาความต้องการในการพัฒนาของคณาจารยเ์ป็นรายบุคคล 

6. พัฒนาความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรสายวิชาการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
7. การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของคณาจารย ์
 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรค
ในการดำเนินการ 

(ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• Training - Hybrid Learning 
- MS Teams 

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) มิ.ย. 64 19,700 
13,100 

 

 อัตราส่วนของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาทักษะที่
จำเป็นต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
(80%) 

      

• Survey - สำรวจความต้องการในการ
พัฒนาของคณาจารยเ์ป็น
รายบุคคล 

- วิเคราะห์และสรุปผล      4. 

รองคณบดี (บรหิาร) 
งาน HR 

ก.ย. 64   ได้ผลสรุปความต้องการ
ในการพัฒนาของ
คณาจารย์เป็นรายบุคคล 
 

  /    

• Planning - วางแผนการพัฒนา
คณาจารย ์

5. 

รองคณบดี (บรหิาร) 
ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
งาน HR 

ก.ย. 64   ได้แผนการพัฒนา
คณาจารย ์

  /    

 
 

 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.2  พัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการเปลีย่นปลงให้กับคณาจารย์ 
KPI KPI1.7.2-2  อัตราส่วนของอาจารย์ที่ไดเ้ข้าสูต่ำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้นได้ตามเวลาที่

 มหาวิทยาลยักำหนด 
KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้ช่วยคณบด ี(วิชาการ)  

รองคณบดี (วิจัย) 
Initiative 8. การให้รางวัลแก่อาจารย์ผู้ทีส่ามารถเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการทีสู่งขึ้นได้ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฎิบตัิการ 

 
ปัญหาและ

อุปสรรคในการ
ดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• พัฒนาฐานข้อมูล
เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าของ
การเข้าสูต่ำแหน่ง
วิชาการของ
คณาจารย ์

- ตรวจสอบข้อมลู และ 
update ข้อมูลการขอ
ตำแหน่งทางวิชาการ
ของคณาจารย ์

6. 

รองคณบดี (บรหิาร) 
รองคณบดี (วิจัย) 

ผู้ช่วยคณบดี (วิชาการ) 
ดนุตรา 

มิถุนายน 2564 
ถึง 

พฤษภาคม 2565 

  มีฐานข้อมูลที่ 
update และถูกต้อง 

  /    

 - มีระบบสนับสนุน และ
การวิเคราะห์ข้อมลู
สถานะของคณาจารย์ที่
จำเป็นต้องขอกำหนด
ตำแหน่งทางวิชาการ 

- มีการแจ้งเตือน
คณาจารย์              7. 

ดนุตรา กันยายน 2564   มีระบบสนับสนุน เพื่อป้องกันความเสี่ยง
เรื่องความปลอดภัยใน
การทำงานของ
คณาจารย ์

 /    

 - รวบรวมและสรุป
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
แนวปฏิบัติ HR 

8. 

ดนุตรา 
 
 
 
 
 

กันยายน 2564   มีแหล่งรวบรวมและ
สรุปกฎระเบียบ
ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ 
HR ที่สามารถเข้าถึง
ได ้

เพื่อประหยดัเวลาการ
ให้บริการ โดยข้อมูลต้อง
ถูกต้อง ให้ข้อมูล
ผู้รับบริการได้แม่นยำ 

  /   



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-1  สัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนนุที่ได้รับการพัฒนา KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  ผู้บริหารหนว่ยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative 9. การค้นหาความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนเป็นรายบุคคล 

10. พัฒนาความสามารถและทักษะให้กับบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน 
11. การพัฒนาทักษะด้าน Data Literacy และ Digital Literacy ของบุคลากรสายสนับสนุน 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of 

success 
COMMENTS/NOTES 

สถานภาพของการปฏิบตัิการ  
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• สอบถามความ
ต้องการในการ
พัฒนาของ
บุคลากรเป็น
รายบุคคล 

 

-จัดทำแบบสอบถาม 
-วิเคราะห์ความต้องการ
ในการพัฒนา 
-จัดประเภทของสิ่งที่
บุคลากรต้องการพัฒนา
เพื่อวางแผนในการจัดการ
ฝึกอบรม 

9. 

ดนุตรา ก.ย. 64   ได้แผนในการจัดการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงานและเพิ่มทักษะ
ด้าน Data Literacy 
และ Digital Literacy 

 /     

 
 
 

 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

Strategic Objective O 1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S 1.7.3  สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน ในการพัฒนาความรู้และทักษะตามความต้องการของคณะ ภาระหน้าที่ และความขาดแคลนของเฉพาะบุคคล 
KPI KPI 1.7.3-2  จำนวนบุคลากรสายสนบัสนนุที่เข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงขึน้) KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร) ผู้บริหารหน่วยงานภายใน 

หน่วยบริหารงานบุคคล 
Initiative 12. การให้รางวัลแก่บุคลากรสายสนับสนุนทีส่ามารถเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการ (ที่สูงขึ้น) ได้ตามเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 
 

MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
 

ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

• กำหนดตำแหน่งท่ี
ต้องการ 

*ตีค่างาน 
*เสนอข้อมูลต่อ กก.
คณะฯ 
*ประกาศคณะฯ เสนอ มช 
อนุมัต ิ
*ประกาศภายในคณะฯ 

10. 

รองคณบดี (บรหิาร 
หน่วยบริหารงาน

บุคคล 

ก.ค. 64   สามารถออกประกาศได้
ตามกำหนด 

   /  รอ มช.อนุมัติ ตามที่
คณะฯ เสนอ 

• สำรวจความ
ต้องการ 

- รวบรวมข้อมูล 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
- สื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ
ถึงความสำคัญและการ
เตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่ง
ชำนาญการ (ที่สูงข้ึน) 
- สอบถามความต้องการ
ในการเข้าสูต่ำแหน่ง
ชำนาญการ (ที่สูงข้ึน) 

11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก.ย. 64   ทราบความต้องการใน
การเข้าสูต่ำแหน่งชำนาญ
การ (ท่ีสูงขึ้น) ของ
บุคลากร 

 /    รอตีค่างาน 

 
 
 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O 1.7  ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
Strategy S 1.7.4  จัดกิจกรรมเพิ่มพูนทักษะและปรับปรุงทัศนคติ ความผูกพันต่อองค์กรผ่านโครงการ Happy Work Place  
KPI KPI 1.7.4-1  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินจากเครื่องมือวัด Happinometer ไม่ต่ำกวา่ 4.25 

 ( จาก scale 5.0 ) 
KPI 1.7.4-2  อัตราการลาออก (Turnover) ไมเ่กิน 5% 

KPI Owner รองคณบดี (บรหิาร)  
หน่วยบริหารงานบุคคล 

Initiative 13. โครงการสร้างความสุขและความผูกพันต่อคณะ (Happy Work Place) 
 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 
RESPONSIBLE 

Who’s going to do? 
TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is 

available/needed?  PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

 
สถานภาพของการปฏิบตัิการ 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

•  สำรวจความ
ผูกพันต่อองค์กร 

- สร้างตัวแบบท่ีใช้
พัฒนาแบบสอบถาม
ความผูกพัน 

- พัฒนาแบบสอบถาม 
- สำรวจ 
- วิเคราะห ์

12. 

รองคณบดี (บรหิาร) 
หน่วยบริหารงาน

บุคคล 

     ก.ย. 64   สามารถวิเคราะห์ความ
ผูกพันต่อองค์กรเพื่อ
ทราบปัญหาและความ
ต้องการ 

   /   

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 



แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 

 
Strategic Objective O2.3 การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.2 จัดกิจกรรรมการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง QCC และ Kaizen 
KPI KPI2.3.2-1 ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกิจกรรม Kaizen ที่ถูกนำไปดำเนินการ 

KPI2.3.2-2 ร้อยละของบุคลากรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม QCC และ Kaizen 
KPI Owner รองคณบดี (ยุทธศาสตร์) 

Initiative 1. การดำเนินการอย่างต่อเนื่องในกิจกรรม QCC และ Kaizen 
 

 
MASTER 
ACTIONS ACTIONS 

What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to 

do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed? 

 PIs 
Indicator of success 

COMMENTS/NOTES 

สถานภาพของการปฏิบตัิการ  
ปัญหาและอุปสรรคใน
การดำเนินการ (ถ้ามี) 

Budget 
available 

Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

Trainings Trainings 
   -Know why & Know 

How ( 3 hr.) 
   -Kaizen ( 6 hr.) 
   -QCC Theme 

Achievement ( 9 hr.) 
1. 

รองคณบด ี มิถุนายน 2564 100,000 - ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ำกว่า 80 

เชิญวิทยากรภายนอก      / 
 

Awards Kaizen Awards 
2. 

 
 
 

รองคณบด ี กรกฏาคม 2564 100,000 - ข้อเสนอแนะไคเซ็นที่ส่งเข้า
ประกวดไม่ต่ำกว่า 120 เรื่อง  
ร้อยละของข้อเสนอแนะจาก
กิจกรรมไคเซ็นที่ถูกนำไป
ดำเนินการไมต่่ำกว่า 70  

     / 

  

 QCC Awards 
3. 

รองคณบด ี กรกฎาคม 2564 100,000 - ร้อยละของบุคลากรสาย
สนับสนุนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ไม่ต่ำกว่า 80  

    
 

 

  / 

เหลือการมอบรางวัล + 
เตรียมดำเนินการ 
phase 2 

 
ณ 3 ก.ย. 2564  



ผศ.ดร.อมลยา  โกไศยกานนท์ 
แผนปฏิบัติการประจำปี (Annual Action Plan)  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ปัจจุบัน - กันยายน 2564) 
 
Strategic Objective O2.3 การพัฒนา อย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) 
Strategy S2.3.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของคณะฯ โดยการใช้ระบบ EdPEx/TQA 
KPI KPI2.3.1 ระดับคะแนน EdPEx KPI Owner ผู้ช่วย (QA) 
Initiative 1. การนำระบบ EdPEx/TQA มาเป็น แนวทางในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ คณะฯ 

 
 

 
MASTER 
ACTIONS 

ACTIONS 
What will be done? 

RESPONSIBLE 
Who’s going to do? 

TIMEFRAME 
By when? 

BUDGET (Baht) 
Budget is available/needed?  PIs 

Indicator of 
success 

COMMENTS/NOTES 

สถานภาพของการปฏิบตัิการ  
ปัญหาและอุปสรรคในการ

ดำเนินการ (ถ้ามี) 
Budget 

available 
Budget 
needed 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

ดำเนินการ
น้อยกว่า 

50% 

ดำเนินการ
มากกว่า 
50% 

ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

เข้าร่วมอบรม 
 

• เกี่ยวกับ
ระบบ 
EdPEx 

• เกี่ยวกับ
ระบบTQA 

ผู้ช่วย QA มิถุนายน 64 
 
มีนาคม 64 

-  - เข้าร่วมการอบรมที่จดั
โดยหน่วยงานภายนอก 

   /  

 

ณ  3 ก.ย. 2564 


