
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รอบ ๑ ป ๖ เดือน (๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑)

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพรัช กาญจนการุณ
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เปนศูนยกลางวิทยาการสมัยใหมขั้นสูงในดานเศรษฐศาสตร 
(A Hub of Advanced Technology in Economics)

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผาน โครงการ EdPEx 200 ครั้งที่ 3 

EdPEx 300



 

ก 
  

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 
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 รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบระยะเวลา 1 ปี      
6 เดือน (ระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2560 - 25 มิถุนายน 2561) เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหาร
จัดการคณะฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ได้ด าเนินการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุตาม
เป้าหมายยุทธศาสตร์การบริหาร จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้าน
การเรียนการสอน) ยุทธศาสตร์ที่ 2 น าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการและการจัดการที่เป็นเลิศ 
 จากการด าเนินการบริหารงานในรอบระยะเวลาดังกล่าว มีผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์กว่าร้อยละ 89 ในปี 2560 และร้อยละ 
95 ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี 2561 อันเป็นผลเนื่องมาจากความร่วมมือของทีมบริหาร คณาจารย์ 
บุคลากร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออันดีจากนักศึกษา รวมถึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  
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 หน้ำ 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
สรุปแนวคิดในการบริหารงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 1 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียนการสอน) 1 
  Academic Excellence (Teaching) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 น าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 6 
  Research Excellence 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 8 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน 9 
  Sustainable Faculty 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการและการจัดการที่เป็นเลิศ 14 
  Process and Management Excellence 
ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน แรก) 16 
ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงาน 31 
ผลการด าเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 38 
ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 38 
สิ่งที่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 39 
ภาคผนวก 40 
 ภาพที่ 1 ECON CMU Excellence Model 40 
 ภาพที่ 2 เป้าหมายคณะเศรษฐศาสตร์ 41 
 ภาพที่ 3  Number of Papers in Scopus Journals and Citations 2016 41 
 ภาพที่ 4  สถานะการเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 - 2561 42 
  และกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2551 - 2561 
 ภาพที่ 5 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์  43 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รวมจ านวน 58 ตัวชี้วัด)  
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 ภาพที่ 6 ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ 43 
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)  
  รวมจ านวน 52 ตัวชี้วัด 
 ภาพที่ 7 อาจารย์ประจ าคณะจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ และสัดส่วนอาจารย์ประจ าคณะ 53 
  จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561  
 ภาพที่ 8 การจัดประชุมวิชาการนานชาติ 59 
 
 ตารางที ่1 จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายและไม่บรรลุตามเป้าหมายจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 44 
 ตารางที ่2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ 45  
  ประจ าปีการศึกษา 2557 - 2559 
 ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 46 
 ตารางที่ 4 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 - 2560 47 
 ตารางที่ 5 แหล่งทุนที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 48 
 ตารางที่ 6 รางวัลของบุคลากร (1 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561) 49 
 ตารางที่ 7  รางวัลของนักศึกษา (1 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561) 50 
 ตารางที่ 8  จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการปี พ.ศ. 2559 - 2561 52 
 ตารางที่ 9 ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติและรายชื่อนักศึกษา/บุคลากร 54 
  Inbound และ Outbound ปีการศึกษา 2560 

 
 



 
 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนที่เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1 (รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2559 - 25 มิถุนายน 2561 
 

1. สรุปแนวคิดในการบริหารงานสู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินการ (Roadmap) ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนธันวาคม 2559 แล้วนั้น คณะฯ สามารถสรุป
แนวคิดในการบริหารงานที่ส าคัญที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี 6 เดือน ดังต่อไปนี้ 

 
เป้าหมายของคณะเศรษฐศาสตร์ 

 คณะเศรษฐศาสตร์เป็นอันดับ 1 ด้านเศรษฐมิติของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557 ตั้งเป้าหมายอยู่ในอันดับ 
1 ใน 3 ของอาเซียน ในปี พ.ศ. 2567 และอยู่ในอันดับ 1 ใน 5 ของเอเชียในปี พ.ศ. 2577 โดยวัดจากจ านวน
บทความต่ออาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูล SCOPUS และ Citations ต่ออาจารย์และนักวิจัย
ในฐานข้อมูล SCOPUS 
 ส าหรับการจัดอันดับ QS World University Ranking by Subject Economics/Econometrics เพ่ือ
หาคู่เทียบตามแนวคิดของ EdPEx คณะเศรษฐศาสตร์ได้ตั้งเป้าหมายอยู่ในอันดับ 200-300 ในปี พ.ศ. 2565 
อันดับน้อยกว่า 200 ในปี พ.ศ. 2570 และอันดับน้อยกว่า 150 ในปี พ.ศ. 2575 (ภาพท่ี 2) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียนการสอน) 

Academic Excellence (Teaching) 
 

ก. การจัดการเรียนการสอนแบบสากล 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มียุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติทั้งใน

ระดับปริญญาตรีและโท ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกเป็นแบบนานาชาติเท่านั้น โดยมาตรการที่ใช้ ได้แก่ อาจารย์
ทุกคนจะต้องสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น การรับอาจารย์ใหม่นั้นจะต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก สามารถ
สอนเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุอยู่แล้ว ก็ให้เพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาโดย
การส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ไปเป็นอาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความ
ร่วมมือ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน และญี่ปุ่น เป็นต้น กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ อาจารย์ท่านใดที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษจะได้ภาระงานสอนเป็น 1.5 เท่า ของการสอนเป็นภาษาไทยมีงบประมาณสนับสนุนไปเพ่ิมพูน
ทักษะด้านการสอนและวิจัยกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ นอกจากนั้นอาจารย์ต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนและสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษา ก็ให้มีส่วนร่วมในการสอนระดับปริญญาตรี 
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ส าหรับด้านบรรยากาศการเรียนการสอนแบบสากลนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ได้มีนโยบายที่เปิด
กระบวนวิชาที่สอนในระดับปริญญาตรีภาคปกติ ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษและได้ร่วมเรียนกับหลักสูตรนานาชาติ 
รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งาน
ขันโตก งานประเพณีสงกรานต์ และงานประเพณีน านักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เดินขึ้นไปนมัสการพระ
บรมธาตุดอยสุเทพ ฯลฯ ตลอดจนมีโครงการอบรมและเพ่ิมพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษให้นักศึกษาทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง และมีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ (Refresher Courses) ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามาเรียน
ในระดับปริญญาโททุกหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนั้นได้ให้อาจารย์ต่างชาติมีส่วนร่วมในการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนแบบนานาชาติ ผลจากกลยุทธ์และ
มาตรการต่างๆ ดังกล่าว ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 
2560 มีจ านวน 624 คน คิดเป็นร้อยละ 35.61 ของจ านวนนักศึกษาทั้งหมด นอกจากนั้น จ านวนนักศึกษา
ต่างชาติมีจ านวน 221 คน คิดเป็นร้อยละ 12.61 ของนักศึกษาทั้งหมด (ตารางที่ 3) ส าหรับกระบวนวิชาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ได้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 
31.58 ของกระบวนวิชาทั้งหมด (ตารางท่ี 4) 

คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดสรรทุนการศึกษาของคณะและแสวงหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะ ให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติในทุกหลักสูตร ทั้งทุนนักศึกษาเรียนดี ทุน
นักศึกษายากจน และนักศึกษาช่วยงานคณะ นอกจากนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ยังได้ด าเนินการจัดสรรให้นักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาจากคณะในระดับปริญญาเอกเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย (Teaching Assistant and 
Research Assistant) เพ่ือช่วยดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในการทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆ 
รวมถึงพัฒนาทักษะการเขียนบทความและงานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่ อเสียง ตลอดจนการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีการจัดท าโครงการ “พ่ีช่วยติวน้อง” โดยมีโปรแกรมรับลงทะเบียนนักศึกษาที่สนใจ
ทบทวนบทเรียนผ่านทางเวปไซต์ของคณะ นอกจากนั้น มีการจัดสรรห้อง  Study Room ที่เป็นสัดส่วน เพ่ือให้
นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ถ่ายทอดความรู้ที่ได้เรียนมาสู่นักศึกษาระดับอ่ืนๆ ได้เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น เป็น
การลดภาระของอาจารย์ผู้สอนได้อีกทางหนึ่ง ส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ จะมี
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการเดินทางโดยเครื่องบิน 

นอกจากนี้ คณะเศรษฐศาสตร์ ยังได้ใช้งบประมาณจ านวนมากเพ่ือสนับสนุน Infrastructure ด้าน
การศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้อง Compute Lab ที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา ห้องเรียนที่จะพัฒนาเป็น 
Smart Classroom ในอนาคต ศูนย์วิจัยต่างๆ Software ที่ทันสมัยถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิง
ปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ อาทิเช่น SAS, STATA, Eviews, S-Plus, NLOGIT, SPSS, MATLAB, Microfit, RATS 
และ LIMDEP รวมถึงข้อมูลทางเศรษฐกิจที่ส าคัญๆ อาทิเช่น Reuters, CEIC Database, Bisnews, Bloomberg 
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Professional และ Econlit เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนและวิจัย ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านจะได้รับการ
จัดสรร Computer แบบ Notebook เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนแบบใหม่ 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้สร้างความร่วมมือกับศิษย์เก่าโดยการเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมา
บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษาปัจจุบันอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือสร้างแรงบัลดาลใจและแนวทางในการ
ประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงได้สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมโครงการที่ท าเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ได้แก่ ด้านจิตอาสา อาทิเช่น บริการด้านชุมชน บ้านพักคนชรา ด้านศาสนาและจริยธรรม อาทิเช่น ค่าย
คุณธรรม ปรัชญาการใช้ชีวิต และด้านกิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน  

 
ข. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (Double 

Degree) 
คณะเศรษฐศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก และมีความร่วมมือในการจัดท าโครงการสองปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพ่ือให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้าด้าน
วิชาการและวิชาชีพ และเพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการความรู้และทักษะในการผลิตบัณฑิต
ที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอ่ืนแบบองค์รวม โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีความ
ร่วมมือฯ ดังนี้ 

1) โครงการสองปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 
ระดับปริญญาตรี 
- Kunming University of Science and Technology, China (KUST 2 ปี/ CMU 2 ปี) 
- Oxbridge College, China (OXB 1.5 ปี/ CMU 3 ปี) 
- Yunnan Normal University, China (YNNU 2 ปี/ CMU 2 ปี) 
- International School, Yunnan University, China (YNU 1 ปี/ CMU 3 ปี) 
- Yunnan University, China (YNU 2 ปี/ CMU 2 ปี) 
 
ระดับปริญญาโท 
- โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon University of 

Economics, Myanmar 
- National Chung Cheng Taiwan  

 หลักสูตร Master of International Economics and Master of Economics (CMU 
1 ปี/CCU 1 ปี) 



 

4 
   

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

 หลักสูตร Master of Finance and Master of Economics (CMU 1 ปี/CCU 1 ปี) 

 หลักสูตร Master of Global Finance and Master of Economics (CMU 1 ปี/CCU 
1 ปี) 

 
2) การแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

 Inbound 
Kagawa University, Nagasaki University, Meiji University, Yunnan University 
of Finance and Economics และ Oxbridge University 
 

 Outbound 
Kyoto University, Kagawa University, Meiji University, Toyo University, 
Daejeon University, Chung Chou University of Science and Technology, 
Universiti Utara Malaysia และ University of Malaya 

 
3) Thailand Scholarship 

คณะเศรษฐศาสตร์ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่าย Thailand Scholarship ในการหา
นักศึกษาในกลุ่มประเทศลาว กัมพูชา และเมียนมา ที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์ โดยจัดหา
ทุนการศึกษาของคณะและจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน เป็นต้น 
 

4) โครงการสองปริญญาระดับปริญญาตรีกับคณะการสื่อสารมวลชน (4 ปี 2 ปริญญา) 
คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน จัดท าโครงการหลักสูตรสองปริญญาระดับ

ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเป็นหลักสูตร
สองปริญญาหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้เป็นการบูรณาการความรู้และทักษะจากทั้งสอง
สาขาวิชาเพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนอย่างองค์รวม ทั้งด้าน
วิ ชาการ  วิ ชาชีพและการวิ จั ย  อัน เป็นการ เ พ่ิมมูลค่ าและโอกาส ในการท างาน ให้กับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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5) โครงการรับนักศึกษาต่างชาติผ่านวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  (Chiang Mai 
University International College of Digital Innovation) 
คณะเศรษฐศาสตร์ด าเนินการรับตรงนักศึกษาต่างชาติผ่านทางวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิม

ช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ และได้จัดให้ศูนย์สอบคัดเลือกในประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ท าให้การรับนักศึกษาต่างชาติมีความเหมาะสมและท าให้คณะสามารถด าเนินการรับ
นักศึกษาต่างชาติได้เพ่ิมมากข้ึนในทุกปี 

 
ค. สหกิจศึกษา 

คณะเศรษฐศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษามากขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการ
ปรับปรุงกระบวนวิชาสหกิจศึกษาโดยด าเนินการปรับเนื้อหาของกระบวนวิชา 751408 ส าหรับนักศึกษาที่จะไป
ปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และให้
นักศึกษาสามารถน ารายงานวิจัยของสหกิจศึกษาในกระบวนวิชา 751449 (สหกิจศึกษา) เป็นงานวิจัยในกระบวน
วิชา 751409 (แบบฝึกหัดการวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้
ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ไปท าการวิจัยปัญหาในสถานประกอบการจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และ
สถานประกอบการ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษามากยิ่งขึ้น 

คณะยังได้แสวงหาความร่วมมือกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ใน
เรื่องสหกิจศึกษาโดยได้ปรึกษาหารือกับ คุณชูชาติ เพชรอ าไพ ประธานกรรมการบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล 
จ ากัด (มหาชน) และคุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนสหกิจศึกษา ซึ่งสมาคมศิษย์เก่าได้ให้ความร่วมมือในการจัดหาสถานประกอบการเพ่ือรองรับการปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษา พร้อมให้แนวทางการเลือกสถานประกอบการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการใช้
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา และสถานประกอบการมากที่สุด 
 

ง. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
 คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาในทุกหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน อาทิเช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และโรงงานในเขต Eastern Seaboard เป็นต้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 น าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
Research Excellence 
 

ก. งบประมาณ 

 คณะจัดสรรงบทุนวิจัยภายในจ านวน 50,000 บาท/คน/ปี ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ส าหรับแหล่งเงินทุนภายนอกคณะนั้น นักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเครือข่ายความร่วมมือที่
ได้รับงบประมาณจ านวนมาก 

 อาจารย์และนักวิจัยจะได้รับเงินสนับสนุนจากคณะไปน าเสนอผลงานในต่างประเทศ  จ านวน       
3 ครั้ง/คน/ปี ครั้งละ จ านวน 30,000 บาท และส าหรับภายในประเทศ จ านวน 60,000 บาท/คน/ 
3 ปี 

 อาจารย์จะได้รับเงินค่าตอบแทนผลงานบทความและวิจัยที่ได้ตอบรับการตีพิมพ์ตามสัดส่วนและ
เกณฑ์ระดับของวารสารนั้นๆ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเงินค่าตอบแทนผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาที่
ได้รับการตีพิมพ์ 

 อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโสทั้งในระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย จะได้รับการเชิดชูและได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

 
ข. เครือข่ายการวิจัย 

คณะมีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับหน่วยงานวิจัยต่างๆ ได้แก่  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สถาบันออกแบบอนาคต
ประเทศไทย ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร และกรมการท่องเที่ยว เป็นต้น (ตารางท่ี 5)  

 
ค. ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

คณะได้ส่งอาจารย์ไปเป็นผู้สอนและนักวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น อาทิเช่น Keio University, Kagawa 
University, Nagoya University และประเทศไต้หวัน เช่น National Hsing Hua University และ Providence 
University เป็นต้น นอกจากนั้น คณะยังได้ท าวิจัยร่วมกับ Providence University ประเทศไต้หวัน 3 โครงการ 
และได้ท าการจัดตั้งห้องวิจัยร่วมกันที่คณะในปี พ.ศ. 2561 เพ่ือบ่มเพาะและเพ่ิมทักษะการวิจัยให้กับนักวิจัยทั้ง 2 
มหาวิทยาลัย 
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ง. การจัดงานประชุมและสัมมนาระดับชาติและนานาชาติ 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้จัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ โครงการ

สัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 7  (The 7th International Conference on 
Asian Economic Development, AED 2017) และการประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศ
ไทย ครั้งที่ 11 (The 11th International Conference of the Thailand Econometric Society, TES2018) 
และการจัดการประชุมระดับชาติ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือเป็นเวทีให้
อาจารย์และนักวิจัยในคณะได้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล SCOPUS และ ISI เพ่ือเพ่ิมพูน
ต าแหน่งทางวิชาการ และการส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและเอกของนักศึกษาในคณะ ตลอดจนสามารถ
สร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างประเทศมากข้ึน ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 

นอกจากนั้น คณะยังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือและธนาคารโลก (World 
Bank) จัดการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 2561 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทย
ท่ามกลางกระแสการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี”  

 
จ. พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่  

 คณะได้มีการจัดเตรียมอาจารย์และนักวิจัยอาวุโสเข้าช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง (Mentor) ให้อาจารย์และ
นักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย 

 
ฉ. ศูนย์วิจัยต่างๆ ของคณะ 

คณะมี ศู น ย์ วิ จั ย ที่ มี ค ว าม โ ดด เ ด่ น  อ าทิ เ ช่ น  Centre of Excellence in Econometrics, 
Telecommunications Economics Research Center, Community Economics Development and 
Research Centre, ASEAN Economics Research Centre, MICE Excellence Centre, Natural Resource 
and Environmental Economics Centre, Supply Chain Economics Research Centre และศู น ย์ วิ จั ย
ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรห้องบ่มเพาะทางวิจัย (Research Incubation Room) ที่
อาคารศูนย์ความเป็นเลิศชูชาติ เพชรอ าไพ ซึ่งเป็นห้องเลาจน์ (Lounge) เพ่ือให้อาจารย์และนักวิจัยได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ใหม่ๆ 
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ช. วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
คณะได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ (Chiang Mai 

University Journal of Economics) ท าให้ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารเพ่ือปรับกลุ่มฯ ในฐานข้อมูล  TCI 
(Thai-Journal Citation Index) พ.ศ. 2560 จากวารสารกลุ่มที่ 2 เป็นวารสารกลุ่มที่ 1 โดยจะได้รับการรับรอง
คุณภาพตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 - 31 ธันวาคม 2562 เพ่ือรองรับบทความของนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
นักวิจัยและอาจารย์ในคณะ  

ผลลัพธ์ทางแนวทางการบริหารดังกล่าวท าให้จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล  SCOPUS 
ขึ้นไปต่อคน และจ านวน Citation ต่อคนของคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยอยู่ อันดับ 1 ของสาย
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาพที่ 3) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

Service Excellence 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการ ทั้งสิ้น 16 โครงการ ซึ่งประกอบด้วยการ

ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การบรรยายพิเศษ การอบรมและการจัดโครงการที่ให้บริการวิชาการแก่
ชุมชน เช่น โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 7th  International 
Conference on Asian Economic Development, (AED 2017) การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม
เศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่  11 (The 11 th International Conference of the Thailand Econometric 
Society, TES2018) ซึ่งได้เชิญนักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัล Nobel Prize มาเป็น Keynote Speaker โครงการ
บรรยายพิเศษ เรื่อง “ทิศทางการลงทุน ปี 2561” และโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชน
เข้มแข็งบนฐานคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีรายได้จากการจัดโครงการบริการวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 
210,531.39 บาท และความพึงพอใจในการจัดโครงการบริการวิชาการ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ที่ 4 .19 (ร้อย
ละ 83.8) 

คณะเศรษฐศาสตร์มีเครือข่ายความร่วมมือการบริการวิชาการกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น World 
Bank มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยา ลัย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย มหาวิทยาลัยรามค าแหง และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น โดยหน่วยงานต่างๆ ได้สนับสนุนการจัด
โครงการบริการวิชาการ ทั้งในด้านการสนับสนุนเงินทุน วิทยากร และความร่วมมือทางด้านวิชาการต่างๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 



 

9 
   

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

ศูนย์วิจัยต่างๆ ของคณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนและสังคม จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ เช่น โครงการทดสอบระบบบ าบัดการปนเปื้อนเคมีเกษตรลงแหล่งน้ า
ใช้ผลิตน้ าประปา โครงการออกแบบแผนการสร้างรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านดงสโล
ไลฟ์ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน 

Sustainable Faculty 
 

ก. ฐานะทางการเงิน (Financial) 
รายได้ 

 รายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ถึงแม้ว่าในปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษาไทยที่จะเข้ามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์มีจ านวน

ลดลง เนื่องจากทางคณะได้มีการก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ในทุกหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  เพ่ือรักษาระดับคุณภาพของนักศึกษาที่จะเข้ามาเ รียน และการแข่งขันที่สู งขึ้นของ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ภายในประเทศ ทางคณะเศรษฐศาสตร์ได้ใช้มาตรการและกลยุทธ์โดยการรับนักศึกษา
ต่างชาติมากขึ้น จากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน โดยเฉพาะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการ
สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในระดับปริญญาตรีที่มีศักยภาพโดยมีทุนการศึกษาต่อใน
ระดับปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโทที่มีศักยภาพก็ให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสามารถเป็น
อาจารย์สอนที่ คณะได้  รวมถึ ง เน้นการประชาสัม พันธ์ความโดดเด่นด้ าน  University Ranking ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีท าเลที่ตั้งที่มีภูมิทัศน์สวยงามและบรรยากาศดี ซึ่งส่งผลให้สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติเมื่อ
เทียบกับจ านวนนักศึกษาทั้งหมดของคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางดังกล่าวยัง
ท าให้คณะเศรษฐศาสตร์มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้ นเดือนมิถุนายน 2561 
คณะมีรายได้สุทธิประมาณ 34.39 ล้านบาท และมีเงินคงคลังฝากไว้ที่มหาวิทยาลัยจ านวนประมาณ 198.14     
ล้านบาท (ภาพที่ 4) 

 

 รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 
คณะเศรษฐศาสตร์มีอาจารย์และนักวิจัยที่มีความสามารถและมีเครือข่ายการหาเงินทุนวิจัยจาก

แหล่งทุนภายนอกเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม งบประมาณด้านวิจัยที่ไม่ใช่บูรณาการจะได้รับการจัดสรรน้อยลง
ในอนาคต ท าให้ทางคณะมีนโยบายที่จะให้อาจารย์และนักวิจัยได้ท าวิจัยเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภายในและ
นอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ขณะเดียวกันทางคณะก็ยังได้มีส่วนร่วมในการท าการประเมินผลกระทบของงานวิจัย



 

10 
   

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

ต่างๆ ที่มีต่อผลต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่าทางการเงิน ซึ่งอาจารย์และนักวิจัยใน
คณะมีความตระหนักจากผลดังกล่าว ส่งผลให้งานวิจัยเชิงบูรณาการของคณะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส าหรับรายได้จาก
การบริการวิชาการของคณะส่วนใหญ่มาจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2 ครั้ง คือ TES และ AED ซึ่งยัง
มีไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้จากการวิจัย อย่างไรก็ตามทางคณะก็เร่งหาพันธมิตรและเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่เพ่ือ
สร้างรายได้จากส่วนนี้ให้มากข้ึน 

 

 รายได้จากกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 
ในแต่ละปีทางคณะมีแนวทางที่จะตั้งงบกองทุนพัฒนาคณะจากงบประมาณเงินรายได้สุทธิสูงสุด

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือที่น ามาบริหาร สร้างรายได้ให้เกิดผลตอบแทนแก่คณะมากที่สุด โดยมีคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะก ากับและดูแล ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2561 เงินกองทุนพัฒนาคณะมี
จ านวน 68.48 ล้านบาท และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว เช่น เงินฝากประจ า 
พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้บริษัทใน SET 100 ที่มี Rating A- ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 3.5 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเงินเฟ้อ
เฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี คิดเป็นจ านวนประมาณ 1.44 ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวนประมาณ 40 คน/ปี ซึ่งแนวโน้มเงินกองทุนพัฒนาคณะและดอกผลจากการ
ลงทุนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (ภาพที่ 4) 

 

 รายได้จากการบริจาค 
คณะเศรษฐศาสตร์มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) 

และศิษย์เก่า (Alumni) ท าให้ได้รับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น เมื่อต้นปี 2561 คณะได้รับมอบอาคารศูนย์
ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพชรอ าไพ มูลค่าจ านวน 65 ล้านบาท จากบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด 
(มหาชน) และปี 2560 ได้รับเงินสนับสนุนโครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ณ Yangon 
University of Economics ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ านวน 3,000,000 บาท จากธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ซึ่งทั้ง 2 บริษัท จดทะเบียนใน SET50 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 

ค่าใช้จ่าย 

 ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร 
ปัจจุบันคณะเศรษฐศาสตร์มีนโยบายรักษาระดับอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อเจ้าหน้าที่ในอัตรา 

1:1 โดยการใช้มาตรการยกระดับพนักงานชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพให้เป็นพนักงานประจ าทุกคน แทนการรับ
พนักงานใหม่เพ่ิมเติม รวมถึงการพัฒนาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและให้องค์ความรู้ 
(Knowledge Management) แก่บุคลากรอย่างสม่ าเสมอ มาตรการดังกล่าวส่งผลให้คณะเศรษฐศาสตร์สามารถ
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รักษาระดับอัตราส่วนงบประมาณรายจ่ายด้านเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากรน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ
รายจ่ายทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ของมหาวิทยาลัย 
 

 ค่าใช้จ่ายด้านภาระงานสอนเกิน 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ท าการวิเคราะห์และส ารวจความต้องการกระบวนวิชาและเวลาที่จะเรียน

ของนักศึกษา (Demand side) ต่อจากนั้นจะท าการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ (Supply 
side) ให้สอดคล้องกับ Demand side เพ่ือที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้มากข้ึน ลดปัญหาความ
แออัดห้องเรียนในช่วงระยะเวลา 09.30 - 12.00 น. ลดการกระจุกตัวของนักศึกษาในบาง Section และมีการ
ก าหนดจ านวนกระบวนวิชาที่สอนส าหรับผู้บริหารจะต้องไม่เกิน 2 วิชา/ภาคการศึกษา อาจารย์ทั่วไปไม่เกิน 3 
วิชา/ภาคการศึกษา เพ่ือให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัย  หากมากกว่านั้นจะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการของคณะก่อน ขณะเดียวกันกรรมการวิชาการของคณะจะมีการประชุมเพ่ือประเมิน 
demand side ของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงสัปดาห์แรกของการลงทะเบียน ผลลัพธ์จากการใช้แนวทางดังกล่าว
คณะเศรษฐศาสตร์สามารถลดค่าใช้จ่ายภาระงานสอนเกินได้ค่อนข้างมาก 

 

 ค่าล่วงเวลา 
บุคลากรทุกฝ่ายงานที่ต้องการท างานล่วงเวลา หัวหน้าฝ่ายจะต้องรายงานสาเหตุและความจ าเป็น

ล่วงหน้าให้กับเลขานุการคณะและคณะผู้บริหารพิจารณาเพ่ือการขออนุมัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามาช่วยในการท างาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการท างานล่วงเวลาลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 

 ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 
ในปีที่ผ่านมา คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับการบริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์  ชูชาติ 

เพชรอ าไพ ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูงขึ้น อย่างไรก็ตามทางคณะได้มีมาตรการต่างๆ เพ่ือมาแก้ไข 
ได้แก่ ด้านไฟฟ้า เช่น การเปิดเครื่องปรับอากาศได้ในเวลา 10.30 น. และปิดก่อนเลิกงาน 20 นาที การปิดไฟฟ้า
บางดวงในช่วงพักเที่ยง การ set computer แบบ safe mode การใช้หลอด LED แทนหลอดแบบเดิม ซึ่ง
บางส่วนได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ด้านน้ าประปา เช่น มีการส ารวจว่ามีรอยรั่วที่ใดบ้าง โดยสังเกตจาก
มิเตอร์ช่วงปิดเทอม วันอาทิตย์ ที่ไม่มีการใช้น้ า มิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ด้านการบริหารจัดการได้ขอให้
นักการของคณะเดินส ารวจว่างช่วงหลังเปลี่ยนเวลาเรียนแล้ว 15 นาที ของแต่ละ section มีวิชาใดที่มีการงดสอน 
จะท าการปิดไฟและเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีมาตรการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะ
ให้ประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าและน้ าประปา 
 



 

12 
   

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

 วินัยทางการเงิน 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยการ

น าเสนอแผนปฏิบัติการโครงการ (Project Action Plan) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและเรียงล าดับ
ความส าคัญ ระยะเวลาและจ านวนเงินที่ใช้ต่อผู้บริหารเพ่ือท าการอนุมัติ และภายหลังจากการได้รับอนุมัติจะต้อง
มีการติดตามผลการใช้งบประมาณนั้นด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายจากงบกลางน้อยที่สุด ถ้า
หากมีความจ าเป็นจะต้องโอนจากงบกลาง จะต้องมีการน าเสนอสาเหตุและความจ าเป็น เนื่ องจากงบกลางนั้น
จะต้องมีการใช้ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และมีความจ าเป็นเท่านั้น ท าให้คณะไม่ต้องตั้งงบกลางที่สูงเกินไป ซึ่ง
สะท้อนความมีวินัยทางการเงิน ทั้งนี้ ที่ผ่านมาคณะเศรษฐศาสตร์สามารถรักษาความมีวินัยทางด้านการเงินตาม
เกณฑ์ท่ีวางไว้ 
 

ข. บุคลากร (Staffs) 

 การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ (Productivity) 
คณะเศรษฐศาสตร์มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในรูป

เงินทุนสนับสนุนค่าโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในคณะและคณะอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มี
ความร่วมมือ เช่น เศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น ส าหรับการเข้าร่วมประชุม สัมมนา เพ่ิมพูน
ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ คณะมีงบประมาณสนับสนุนจ านวน 60,000 บาท/คน/3 ปี 
นอกจากนั้นคณะได้มีการจัดอบรมในด้านต่างๆ ให้บุคลากรในคณะอย่างสม่ าเสมอ อาทิเช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการจัดการศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาที่
เป็นเลิศ (EdPEx) 
 

 ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
คณะได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและยกระดับพนักงานชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพให้เป็นพนักงาน

ประจ าทุกคน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการท างาน ยกระดับรายได้ เพิ่มความม่ันคง และความผูกพันต่อองค์กร รวมถึง
การประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ใช้วิธีเกณฑ์ TOR ร่วมกับตัวชี้วัดส่วนบุคคล หรือ KPI ส่วนบุคคล ที่ผ่านความ
เห็นชอบของบุคลากรและผู้บริหารของคณะ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคน 
ท าให้ปัญหาการร้องเรียนลดลง 

นอกจากนั้นคณะเศรษฐศาสตร์ยังได้จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วม 
เช่น สร้างบรรยากาศในการท างานและการอยู่ร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะอย่างมี
ความสุข (Happy Workplace) ภายใต้โครงการ Happy @ ECON CMU : Happy Workplace ประกอบด้วย
กิจกรรมสร้างสุข 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) Happy Body ส่งเสริมให้ทุกคนในคณะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการ
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จัดท าห้องออกก าลังกายคณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลกรใช้ออกก าลังกายหลังเวลาเลิกงาน ทั้งนี้ 
คณะได้รับบริจาคเครื่องออกก าลังกายมาจากผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร โดยไม่ได้ใช้งบประมาณของคณะ
ในการจัดซื้อฯ แต่อย่างใด 2) Happy Heart จัดกิจกรรมปันน้ าใจให้เด็กก าพร้า ด้วยการขอรับบริจาคเครื่อง
อุปโภค บริโภค เงิน และทุนการศึกษา เพ่ือมอบให้กับเด็กก าพร้า และเด็กด้อยโอกาส ณ     วัดดอนจั่นเชียงใหม่ 
3) Happy Society จัดกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย โดยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษาช่วยกันปลูกต้นไม้ลงบนพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ภายใต้โครงการ Econ รักษ์ป่า 4) 
Happy Relax คณะมีทีมงานจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสุขให้ทุกคนภายในคณะให้รู้สึกผ่อนคลายจากการท างาน 
ด้วยการจัดกิจกรรมสันทนาการเพ่ือสร้างความสุขและปฏิสัมพันธ์อันดีของบุคลากรคณะในโอกาสต่างๆ 5) Happy 
Brain จัดกิจกรรมอบรมให้บุคลากรได้ศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเองด้วยการอบรมการใช้เครื่องมือใน 
Microsoft Office 365 เพ่ือการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 6) Happy Soul จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรวันพระ
เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรของคณะมีความศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรม ด าเนินชีวิตอย่างสงบและมีความสุข 7) 
Happy Money จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงินและส่งเสริมการออมเงินของบุคลากรคณะ ด้วย
การจัดบรรยายให้ความรู้ด้านการออมเงิน กิจกรรมออมเหรียญ กิจกรรมออมเงินออมรักสร้างภูมิคุ้มกันวัยเกษียน 
และกิจกรรมประกวดประดิษฐ์กระปุกออมสิน PIGGY BANK และ 8) Happy Family จัดกิจกรรมส่งเสริมให้
บุคลากรและครอบครัวมีความม่ันคงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและครอบครัวน าสินค้า
ต่างๆ ที่ผลิตกันในครอบครัว อาทิ พืช ผัก ผลไม้ อาหาร ขนม สิ่งของ เครื่องใช้ และงานประดิษฐ์ต่างๆ น ามา
จ าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ณ ตลาด Econ Family Market ของคณะเศรษฐศาสตร์ และนอกจากนี้
ยังมีกิจกรรม Happy Birthday ร่วมอวยพรวันเกิดให้กับบุคลากรส านักงานคณะเศรษฐศาสตร์ทุกคน รวมถึงจัดให้
มีสวัสดิการ ด้วยการตัดชุดท างานให้บุคลากรสายปฏิบัติการทุกคนได้สวมใส่ในทุกวันจันทร์และวันพุธ เพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย ส่งเสริมบุคลิกภาพและสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน 
 

ค. กายภาพและสภาพแวดล้อม (Physical and Environment) 
คณะเศรษฐศาสตร์มีความพร้อมด้านกายภาพโดยได้รับบริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศ

เศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพชรอ าไพ ซึ่งคณะจะใช้เงินลงทุนในการพัฒนาเป็นห้องเรียนโดยเน้นการเรียนการสอนแบบ
ใหม่ (Smart Classroom) ห้องสมุดที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่
เป็นเลิศ (EdPEx Room) ศูนย์วิจัยต่างๆ ของคณะ ศูนย์วิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น  Providence 
University และห้องแลกเปลี่ยนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และวิจัย (Lounge Suite) ระหว่างนักวิจัยอาวุโสและ
นักวิจัยรุ่นใหม่ นอกจากนั้นคณะยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ ที่สามารถรองรับ
การเติบโตในอนาคตได ้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการและการจัดการท่ีเป็นเลิศ 
Process and Management Excellence 
 

ก. แนวทางการจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้ดําเนินยุทธศาสตร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสู่ EdPEx 200 ซ่ึง

ปัจจุบันคณะได้บรรลุเกณฑ์ EdPEx 200 และกําลังดําเนินการเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ EdPEx 300 ภายในปี พ.ศ. 2562 
โดยการเร่ิมทบทวนวิสัยทัศน์ที่มีอยู่และใช้มาเป็นเวลานาน รวมถึงการจัดทํา mind set ให้สอดคล้องกับบริบท
ของคณะและสถานการณ์การศึกษาที่เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว แบบที่มีความผันผวนสูง ไม่แน่นอน ซับซ้อน และ
คาดหวังผลลัพธ์ได้ยาก (VUCA) เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาคณะในอนาคตทุกๆ ด้าน ทั้งผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ ในระดับชุมชนท้องถ่ิน ระดับประเทศและนานาชาติ 
รวมถึงผลกระทบท่ีประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดข้ึนจากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว นอกจากนั้นคณะยังมี
กระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ได้การยอมรับในระดับ AUN/QA เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ในการนํา
วิชาการสู่ความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน 

 
ข. การบริหารจัดการคณะแบบมีส่วนรว่มท้ังองค์กร 

คณะเศรษฐศาสตร์มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการวางแผนกล
ยุทธ์โดยผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกันวางแผนปฏิบัติการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการนําระบบวงจรคุณภาพ PDCA และ ADLI มาเป็นแนวทางในการดําเนินงานจัดทํา
แผนปฏิบัติการประจําปี (PAP) เพ่ือให้สามารถดําเนินงาน กิจกรรม โครงการต่างๆ ของคณะอย่างครบวงจรในทุก
ยุทธศาสตร์ (ภาพท่ี 1) 

 
ค. การประเมินผลการปฏิบัติงานส่วนบุคคล 

การเล่ือนข้ันเงินเดือนของบุคลากรในแต่ละรอบระยะเวลา คณะจะใช้แนวทางการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Personal KPIs) ท่ีได้รับการยอมรับจากบุคลากรในคณะ ซึ่งมีตัววัดที่เป็นตัวเลขที่ชัดเจน
อยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน สอดคล้องประสิทธิภาพการทํางานของแต่ละคน โดยใช้ร่วมกับเกณฑ์ของ TOR ของ
มหาวิทยาลัย ซ่ึงปัจจุบันทางคณะได้ใช้ในอัตรา 70:30 แนวทางดังกล่าวทําให้บุคลากรในคณะมีแรงจูงใจ 
(Incentives) ต้ังใจในการทํางานมากข้ึน และสามารถลดข้อร้องเรียนได้ในระดับหน่ึง 

 
  



 

15 
   

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

ง. การผลักดันให้คณะเศรษฐศาสตร์เป็น E-Faculty 
คณะมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคณะให้สอดรับ

กับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งจัดการคณะให้เป็น E-Faculty ซึ่งคณะใช้ระบบ
สารสนเทศจัดการกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และประหยัดทรัพยากรและวัสดุต่างๆ โดยมีการ
น าระบบ CMU E-Document, E-Salary, E-Calendar, E-Budget, ECON KPIs, การจองห้องเรียน ห้องประชุม
ผ่านระบบ Online และการลางานผ่านระบบ CMU-MIS 

 
จ. การสื่อสารภายในองค์กร 

คณะมีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีโดยการใช้ e Document มีไลน์กลุ่มเฟ่ืองฟ้า (ใช้เพ่ือ
สื่อสารในเรื่องงาน) และไลน์กลุ่มบานเย็น (ใช้สื่อสารเรื่องทั่วไป) และมีระบบการสื่อสารระหว่างนักศึกษา 
ผู้ปกครองที่ต้องการพูดคุยปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ ถึงคณบดีโดยผ่านสายตรงคณบดี รวมถึงมีการจัดให้
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มี
โอกาสพบปะ บอกเล่าปัญหาต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 

 
ฉ. ความร่วมมือกับศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้เสีย 

คณะได้มุ่งเพ่ิมให้ความส าคัญและสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้เสี ยอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้คณะได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น เงินบริจาค การบริการวิชาการ     
การจัดหาสถานประกอบการณ์ เพ่ือรับนักศึกษาท่ีปฏิบัติสหกิจศึกษา ตลอดจนการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะ และ
เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับนักศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย 
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2. ผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือน แรก) 
 

วิสัยทัศน์คณะเศรษฐศาสตร์ (Vision) 
เป็นศูนย์กลางวิทยาการสมัยใหม่ข้ันสูงในด้านเศรษฐศาสตร์  
(A Hub of Advanced Technology in Economics) 

 
พันธกิจ (Missions) 
1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพชั้นสูง โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ บัณฑิตมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากลและรอบรู้คู่คุณธรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์ เพ่ือสามารถสนับสนุนการเรียนการสอนและเพ่ือเสนอแนะ 

เชิงนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคมมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือความ

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือ 
5. พัฒนาระบบบริหารและจัดการในทุกๆ ด้าน ด้วยหลักธรรมาภิบาล พ่ึงพาตนเองโดยใช้หลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 

ยุทธศาสตร์ที ่1  น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียนการสอน)  
C-KPI 1.1  อัตราการได้งานท า
ของบัณฑิต 

                

ปริญญาตร ี ร้อยละ 81.00 81.14 100.17 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

82.00 69.44 84.68 
ไม่บรรลผุลตาม

เป้าหมาย 

ปริญญาโท ร้อยละ 82.00 82.83 101.01 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

83.00 83.33 100.40 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

ปริญญาเอก ร้อยละ 100.00 100.00 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

100.00 100.00 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

C-KPI 1.2 ร้อยละการเพิ่มขึ้น
ของเงินเดือนเฉลี่ยของบัณฑติ  

         

ปริญญาตร ี ค่าเฉลี่ย อัตราการ 
เพิ่มเฉลีย่ 

ย้อนหลัง 3 ปี 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

-0.60   -20.00 

บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

อัตราการ 
เพิ่มเฉลีย่ 

ย้อนหลัง 3 ปี 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 3 

รอผล  - 
ปริญญาโท ค่าเฉลี่ย 6.02 200.67 รอผล  - 

ปริญญาเอก ค่าเฉลี่ย 11.10 370.00 รอผล  - 

C-KPI 1.3 ความพึงพอใจจาก
ผู้ใช้บัณฑิต 

ค่าเฉลี่ย 4.26 4.27 100.23 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.28 รอผล   - 

ปริญญาตร ี ค่าเฉลี่ย 4.25 4.25 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

4.26 รอผล   - 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 

ปริญญาโท ค่าเฉลี่ย 4.27 4.29 100.47 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.29 รอผล   - 

ปริญญาเอก ค่าเฉลี่ย 4.70 5.00 106.38 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.72 รอผล   - 

C-KPI 1.4  ร้อยละของนักศึกษา
(บัณฑิต) ที่ท างานในองค์กร
ภาครัฐ/เอกชนท่ีมีชื่อเสียงใน
ระดับชาต/ินานาชาติของบัณฑิต
ที่มีงานท าทั้งหมด 

ร้อยละ 20.00 N/A   
 

 
  

22.00 รอผล   - 

กลยุทธ์ที ่1 : สร้างความโดดเด่นด้านการเรียนรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา (Outstanding Learning, Student Experience and Quality of Student)  
KPI 1.1.1 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตในดา้นทักษะ 
สติปัญญา Soft Skills, English 
and Digital Literacy Skills, 
การเป็นพลเมืองโลก  

ค่าเฉลี่ย 4.00 N/A    4.10 รอผล    

ปริญญาตร ี ค่าเฉลี่ย 4.00 N/A    4.10 รอผล    
ปริญญาโท ค่าเฉลี่ย 4.00 N/A    4.10 รอผล    
ปริญญาเอก ค่าเฉลี่ย 4.00 N/A    4.10 รอผล    
KPI 1.1.2 จ านวนโครงการที่ท า
เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมของ
นักศึกษา 

โครงการ 
/นศ. 

100 คน 
4.50 4.81 106.89 

บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.70 
รอผล 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
KPI 1.1.3 จ านวนนักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการสหกิจศึกษา 

คน 25 27 108.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

27 23 85.19 
ไม่บรรลผุลตาม

เป้าหมาย 
KPI 1.1.4 กระบวนวิชาที่เน้น
การเรยีนการสอนแบบใหม ่ 

กระบวน 
วิชา 

15 15 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

16 16 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

KPI 1.1.5 จ านวนรางวัลทาง
วิชาการที่นักศึกษาไดร้ับใน
ระดับชาติ และ/หรือ ระดับ
นานาชาติ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวน 
รางวัล 

5.00 10.00 200.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

6.00 8.33 138.83 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 1.1.6 ร้อยละของกระบวน
วิชาที่มีการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ  

ร้อยละ 75.00 82.50 110.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

77.00 80.46 104.49 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่2 :  สร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ (IT and Learning Environment)  
KPI 1.2.1 ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้กับการสร้าง
สภาพแวดล้อมให้เกดิการเรียนรู ้

ร้อยละ 10.00 10.45 104.50 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

11.00 16.57 150.64 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 1.2.2 จ านวนนักศึกษา
แลกเปลีย่นทั้ง Inbound และ 
Outbound 

คน 55 86 156.36 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

57 69 121.05 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

          
          
          



 

20 

ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 น าวิจัยสู่ความเป็นเลิศ  
C-KPI 2.1  จ านวนบทความวิจัย
ที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมลู 
SCOPUS ขึ้นไปต่อคน 
(Publication per Faculty)   

บทความ 
/คน 

1.60 1.66 103.75 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

1.70 รอผล   

C-KPI 2.2  จ านวน citation 
ต่อคน (Publication per 
Faculty)  

บทความ 
/คน 

1.45 1.48 102.07 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

1.50 รอผล   

C-KPI 2.3  จ านวนเงินทุนวิจัย
จากภายนอกต่อคน (Research 
Funding per Faculty) 

บาท/คน 500,000.00  678,278.00  135.66 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

500,000.00  528,045.86  105.61 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่1 :  สร้างความโดดเด่นทางงานวิจัยในสาขาท่ีเป็นจุดแข็งของคณะ (Outstanding Core Strength Research)  
KPI 2.1.1 จ านวน visiting 
professor ที่มาจาก
มหาวิทยาลยั TOP 200 ของ
โลก  

คน 2  1 50.00 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์

 

KPI 2.1.2 จ านวนงานวิจัยท่ีมี
ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ  

โครงการ 4 5 125.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

5 รอผล   

KPI 2.1.3 ผลงานวิจัย/บทความ
ที่ผลิตโดย Young Researcher 
Team  

บทความ 
/คน 

5 5.85 117.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

6 รอผล   
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
KPI 2.1.4 จ านวนผลงานวิจัยท่ี
ได้รับรางวัล เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  

ค่าเฉลี่ย 
ผลงานวิจัย 

3.30 3.33 100.91 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

3.50 รอผล   

กลยุทธ์ที ่2 :  สร้างสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนและดึงดูดนักวิจัย (Attractive and Supportive Research Environment)  
KPI 2.2.1 จ านวนบุคลากรสาย
วิชาการที่แลกเปลี่ยนกับ
มหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ท้ัง 
Inbound และ Outbound  

คน 10 12 120.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

12 12 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

KPI 2.2.2 จ านวนครั้งท่ีบุคลากร
สายวิชาการไปเสนอผลงาน/
ประชุม/สัมมนาทางด้านการ
เรียนการสอนและวิจัย  

ครั้ง/คน 
/ป ี

7.00 7.45 106.43 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

7.50 รอผล   

กลยุทธ์ที ่3 :  สร้างและพัฒนาอาจารย์และนักศกึษาในระดับบัณฑิตศึกษาในการตีพิมพ์ผลงานวิจยัระดับนานาชาติ (Academic Staff and Graduate Student Development)  
KPI 2.3.1 ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ตีพมิพ์ผลงานวิจยั
ในฐานข้อมูลระดับนานาชาต ิ 

ร้อยละ 32.00 34.09 106.53 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

35.00 รอผล   

KPI 2.3.2 จ านวนบทความของ
นักศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษาที่
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในฐานข้อมูล 
TCI 1 หรือ ระดับนานาชาต ิ 

บทความ 30 30 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

33 รอผล   
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
ยุทธศาสตร์ที ่3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ  
C-KPI 3.1  จ านวนโครงการที่
ให้บริการวิชาการ 

โครงการ 10 11 110.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

12 รอผล   

C-KPI 3.2  รายได้จากการ
บริการวิชาการ 

บาท 100,000.00 106,459.39 106.49 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์

 

กลยุทธ์ที ่1 :  สร้างการบริการวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชมุชนและสังคม (Academic Service with Impact) 
KPI 3.1.1 ความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการวิชาการ  

ค่าเฉลี่ย 4.25 4.26 100.24 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.3 รอผล   

KPI 3.1.2 จ านวนเครือข่าย
ความร่วมมือในการให้บริการ
วิชาการ  

เครือข่าย 22 23 104.55 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

23 25 108.70 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 3.1.3  จ านวนโครงการ
บริการวิชาการที่ช่วยแก้ปัญหา
ให้ชุมชนและสังคมที่ก าหนดไว้
ในแผน 

โครงการ 2 3 150.00 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

3 4 133.33 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 3.1.4 ร้อยละของศูนย์วิจยั
ที่ให้บริการวิชาการต่อจ านวน
ศูนย์วิจัยทั้งหมด 

ร้อยละ 6 8.33 138.83 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

8.5 16.67 196.12 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
กลยุทธ์ที ่2 :  การสร้างรายได้จากการบริการวิชาการ (Revenue from Academic Service) 

KPI 3.2.1 จ านวนโครงการ
บริการวิชาการทีส่ร้างรายได้
ให้แก่คณะ 

โครงการ 2 2 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการประจ า
คณะเศรษฐศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างย่ังยืน 
C-KPI 4.1  สัดส่วนรายไดร้วม
ต่อรายจ่ายรวม  

สัดส่วน 1.40 1.41 100.71 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

1.42 รอผล    

C-KPI 4.2  ร้อยละงบกลางต่อ
งบประมาณทั้งหมด  

ร้อยละ ≤ 10.00 9.26 107.40 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

≤ 9.00 8.75 102.78 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

C-KPI 4.3 ระดับความผูกพัน
ของบุคลากร  

ค่าเฉลี่ย 3.85 4.10 106.49 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

3.90 รอผล    

กลยุทธ์ที ่1 :  รักษาระดับรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษาและสร้างรายได้จากเงินกองทุนพัฒนาคณะ  
KPI 4.1.1 สัดส่วนรายได้
ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อ
รายจ่ายรวม  

สัดส่วน 1.20 1.27 105.83 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

1.22 รอผล    

KPI 4.1.2 จ านวนเงินกองทุน
พัฒนาคณะ  

บาท 52,000,000.00  58,006,851.58  111.55 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

55,000,000.00  68,483,705.72  124.52 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่2 :  ควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของคณะ  
KPI 4.2.1 ร้อยละของงบ
บุคลากรต่อรายได้ทั้งหมด  

ร้อยละ ≤ 25.00 8.33 166.68 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

≤ 23.00 8.79 161.78 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 

KPI 4.2.2 ร้อยละของค่า
สาธารณูปโภคต่อหัวที่ลดลง  

ร้อยละ 
ลดลง 

ร้อยละ 1 
ต่อป ี

19.26 -1926.00 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 

ลดลง 
ร้อยละ 1 

ต่อป ี
รอผล    

KPI 4.2.3 ค่าภาระงานสอนเกิน
ต่อหัว  

บาท/คน 
/ภาค 

≤ 
70,000.00 

57,765.69  117.48 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

≤ 
65,000.00 

รอผล    

กลยุทธ์ที ่3 :  รักษาวินัยทางการเงิน  
KPI 4.3.1 ร้อยละของ
งบประมาณที่มีการโอนจากงบ
กลาง  

ร้อยละ ≤ 70 61.41 112.27 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

≤ 65 รอผล    

กลยุทธ์ที ่4 :  สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร (Staff Engagement)   
KPI 4.4.1 อัตราการลาออกของ
บุคลากรสายวิชาการและสาย
ปฏิบัติงาน  

ร้อยละ ≤ 4.50 1.12 175.11 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

≤ 4.40 รอผล    

KPI 4.4.2 ระดับความสุขของ
บุคลากร  

ค่าเฉลี่ย 60.00 60.00 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

61.00 รอผล    

ยุทธศาสตร์ที ่5 กระบวนการและการจัดการที่เป็นเลิศ 
C-KPI 5.1  คณะไดร้ับการ
รับรองคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx  

EdPEx 
Score 

N/A N/A     N/A N/A     
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 

C-KPI 5.2  Research 
Reputation 

ค่าผลรวม 
Impact 
Factor 

3.00 20.68 689.33 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์

 

C-KPI 5.3  ร้อยละของนักศึกษา
ต่างชาติที่เข้ามาศึกษาท่ีคณะ
เศรษฐศาสตร์ มช. 

ร้อยละ 10.00 10.82 108.20 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

10.00 12.06 120.60 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่1 :  ระบบธรรมาภิบาลที่ดี (Good Governance) 
KPI 5.1.1 ระดับความเช่ือมั่น
จาก Stakeholder ที่มีต่อการ
ด าเนินงานของคณะ  

ค่าเฉลี่ย 4.50 4.04 89.78 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 
4.50 รอผล   

KPI 5.1.2 ผลการประเมิน
ผู้บริหาร  

ค่าเฉลี่ย 4.20 4.10 97.62 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 
4.25 รอผล    

KPI 5.1.3 จ านวนข้อร้องเรียน
ผู้บริหารในด้านการบริหารงาน
คณะ  

ครั้ง 0 0 100.00 
บรรลผุลตาม
เป้าหมาย 

0 รอผล    

กลยุทธ์ที ่2 :  สร้างระบบจัดการที่โดดเด่น (Outstanding Faculty Management System)   

KPI 5.2.1 ร้อยละทีเ่พิ่มขึ้นของ
ระบบงาน/กระบวนการทีไ่ดร้ับ
การปรับปรุง 

ร้อยละ 20.00   66.67 333.35 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 

KPI 5.2.2 ร้อยละของตัววัดผล
การด าเนินงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

ร้อยละ 20.00   29.63 148.15 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

ตัดตัวช้ีวัดออกจากแผนกลยุทธ ์
ตามมติของคณะกรรมการบรหิารประจ า 

คณะเศรษฐศาสตร์ และความเห็นชอบของคณะกรรมการ
อ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร ์

 

KPI 5.2.3 ร้อยละของตัวช้ีวัดที่
บรรลเุป้าหมาย 

ร้อยละ 80.00 85.19 106.49 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

81.00 รอผล    

กลยุทธ์ที ่3 :  กระบวนการพัฒนาและการบริหารจัดการบุคลากรที่โดดเด่น (Staff Development and Management)  
KPI 5.3.1 ระยะเวลาในการเข้า
สู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
บุคลากรในสายวิชาการ  

ปี ≤ 3.40 5.08 50.59 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 
≤ 3.40 รอผล    

KPI 5.3.2 ระยะเวลาในการเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการและ
เชี่ยวชาญของบุคลากรสาย
ปฏิบัติงาน  

ปี ≤ 3 N/A    ≤ 3 รอผล    

KPI 5.3.3 ร้อยละของอาจารย์ที่
ได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนา
บุคลากรด้านการเรียนการสอน
และวิจัย  

ร้อยละ 95.00 97.87 103.02 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

97.00 97.73 100.75 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 5.3.4 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อทักษะ
ภาษาอังกฤษของสายปฏิบัติงาน  

ค่าเฉลี่ย 4.00 4.77 119.25 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.50 รอผล    
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ยุทธศาสตร์/ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ปี 2560 (1 ปี : ม.ค. - ธ.ค. 60)  ปี 2561 (6 เดือน : ม.ค. - มิ.ย. 61) 

หมายเหตุ 
เป้าหมาย ผล 

ร้อยละ 
ความส าเร็จ 

หมายเหตุ เป้าหมาย ผล  
ร้อยละ 

ความส าเร็จ 
KPI 5.3.5 ผลการประเมิน
อาจารยผ์ู้สอนโดยนักศึกษา  

ค่าเฉลี่ย 4.28 4.35 101.64 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4.3 4.44 103.26 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ที ่4 :  สร้างชื่อเสียงคณะ Outstanding Reputation   
KPI 5.4.1 จ านวนเงินบริจาค
จาก Stakeholder  

บาท 4,000,000.00  5,165,186.00  129.13 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

4,500,000.00  รอผล    

KPI 5.4.2 ระดับความพึงพอใจ
ต่อการสื่อสารระหว่างคณะกับ 
stakeholder  

ค่าเฉลี่ย 4.50 3.83 85.11 
ไม่บรรลผุล

ตามเป้าหมาย 
4.50 รอผล    

KPI 5.4.3 ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาต่อทักษะ
ภาษาอังกฤษของสายวิชาการ
และความเป็นสากลของคณะ  

ค่าเฉลี่ย 7.50 8.79 117.20 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

8.00 9.19 114.88 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

KPI 5.4.4 จ านวนรางวัลที่คณะ
เศรษฐศาสตรไ์ดร้ับในระดับชาติ
และนานาชาติ เฉลี่ย 3 ปี
ย้อนหลัง 

ค่าเฉลี่ย 
จ านวนรางวัล 

8 14.33 179.13 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 

9 11.67 129.67 
บรรลผุลเกิน
เป้าหมาย 
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สรุปภาพรวม 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้จัดท าตัวชี้วัดรวมส าหรับยุทธศาสตร์ทั้ง 58 ตัวชี้วัด โดย
ตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายมีจ านวน 49 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 89.09 ของตัวชี้วัดทั้งหมด โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 
น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียนการสอน) และยุทธศาสตร์ที่ 3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
คณะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายทุกตัวชี้วัด หรือคิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 2 น าวิจัยสู่ความเป็น
เลิศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการและการจัดการที่
เป็นเลิศ คณะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย จ านวน 10, 10 และ 12 ตัวชี้วัดตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 
90.91, 90.91 และ 75 ตามล าดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 5) ทั้งนี้ 3 ตัวชี้วัด ที่ไม่ได้ด าเนินการวัดผลเนื่องจาก
ต้องใช้เวลานานในการเก็บข้อมูล 
 ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) จากมติของคณะกรรมการบริหารประจ าคณะ
เศรษฐศาสตร์และความเห็นชอบของคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ปรับตัวชี้วัดรวม
ยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ด้าน เหลือจ านวน 52 ตัวชี้วัด ลดลง 6 ตัวชี้วัด จากปี 2560 โดยตัวชี้วัดที่บรรลุตามเป้าหมายมี
จ านวน 19 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 95 ของร้อยละของตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 20 ตัวชี้วัด ทั้งนี้มีตัวชี้วัดที่
อยู่ในระหว่างการด าเนินการและรอผล จ านวน 32 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 1 และภาพที่ 6) 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 น าวิชาการสู่ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียนการสอน) 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัว จ านวน 10 ตัวชี้วัด (ตารางที่ 1 
และภาพที่ 5) ซึ่งสอดคล้องกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนอยู่ใน
ปัจจุบัน โดยในปีการศึกษา 2559 (สิงหาคม 2559 - กรกฎาคม 2560) คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับผลการประเมินอยู่
ในระดับดีทุกหลักสูตร ยกเว้นหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิตซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ถ้าหากพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบ 2 - 6 ทุกหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2557 และ 2558         
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรลุตามยุทธศาสตร์ (ตารางท่ี 2) 

ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามปีการศึกษา 2560 
คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถบรรลุตามเป้าหมายแล้ว 6 ตัวชี้วัด ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุได้ 1 ตัวชี้วัด คือ 
จ านวนนักศึกษาปริญญาตรีที่เข้าร่วมสหกิจศึกษาซึ่งมีจ านวน 23 คน จากเป้าหมายจ านวน 27 คน (ตารางที่ 1 
และภาพที่ 6) เนื่องจากนักศึกษาที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษาและต้องท าวิจัยในกระบวนวิชาแบบฝึกหัดการวิจัย 
(751409) มีแนวโน้มที่จะส าเร็จการศึกษาช้ากว่าแผนการศึกษาที่ก าหนดไว้ ดังนั้นคณะจึงได้ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร โดยให้นักศึกษาสามารถน ารายงานจากการปฏิบัติสหกิจศึกษามาเทียบแทนกระบวนวิชาแบบฝึกหัดการ
วิจัย (751409) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ส าหรับตัวชี้วัดย่อย
ด้านอัตราการได้งานท าของบัณฑิตระดับปริญญาตรีต่ ากว่าเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะบัณฑิตปริญญา
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ตรีบางส่วนที่ประกอบวิชาชีพอิสระไม่ได้รายงานผลการมีงานท ากลับมา ซึ่งทางคณะจะมีมาตรการติดตามผล
ดังกล่าวต่อไป อย่างไรก็ตาม ตัวชี้วัดร้อยละการเพ่ิมขึ้นของเงินเดือนเฉลี่ยรวมของบัณฑิตระดับปริญญาตรี โท 
และเอก คณะสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการและรอผล 

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้   
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 น าวิจัยสูค่วามเป็นเลิศ 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรลุตามเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 11 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.91 และไม่สามารถบรรลุได้ 1 ตัวชี้วัด คือ จ านวน Visiting Professor ที่มาจาก
มหาวิทยาลัย TOP200 ของโลก ซึ่งมีเพียง 1 ท่าน จากเป้าหมาย 2 ท่าน (ตารางที่ 1 และภาพที่ 5) เนื่องจาก
สภาวการณ์แข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้นและ Visiting Professors ที่เคยมาคณะติดภาระกิจการสอนและวิจัยที่
อ่ืน นอกจากนั้น ในปี 2560 ศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีจากสภาวิจัย
แห่งชาติ 
 ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามปีการศึกษา 2560 
คณะได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนเงินทุนวิจัยจากภายนอกต่อคน และจ านวนบุคลากรสายวิชาการที่
แลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้ง Inbound และ Outbound ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ระหว่าง
ด าเนินการและรอผล (ตารางที่ 1 และภาพที่ 6) นอกจากนั้นในต้นปี 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.  Jianxu Liu 
อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นของคณะและช้างทองค าสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 น าการบริการวิชาการสู่ความเป็นเลิศ 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ ได้บรรลุตามเป้าหมายทุกตัวจ านวน 7 ตัวชี้วัด เนื่องจากคณะ
ได้มีการจัดการบริการวิชาการอย่างต่อเนื่อง มีศูนย์วิจัยและเครือข่ายที่เข้มแข็งในการให้ความร่วมมือในการจัด
โครงการบริการวิชาการ (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 5) 
 ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามปีการศึกษา 2560 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการวิชาการ 
จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ช่วยแก้ปัญหาให้ชุมชนและสังคมที่ก าหนดไว้ในแผน และร้อยละของศูนย์วิจัยที่
ให้บริการต่อจ านวนศูนย์วิจัยทั้งหมด ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการและรอผล (ตารางที่ 1 และ
ภาพที่ 6)  

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์อย่างย่ังยืน 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์ สามารถบรรลุตามเป้าหมาย 10 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 11 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 90.9 ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละค่าสาธารณูปโภคต่อหัวที่ลดลง เนื่องจากคณะได้รับ
มอบอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐศาสตร์ชูชาติ เพชรอ าไพ ท าให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวสูงขึ้น ซึ่งคณะ ได้มี
มาตรการต่างๆ ที่กล่าวไว้ในส่วนที่ 1 สรุปแนวคิดในการบริหารตามยุทธศาสตร์สู่เป้าหมาย (Concept Paper) 
เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าและน้ าประปาต่อหัว และมีมาตรการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะ
ให้ประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าและน้ าประปาอย่างต่อเนื่อง (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 5) 
 ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นตามปีการศึกษา 2560  
คณะเศรษฐศาสตร์ได้บรรลุเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละงบกลางต่องบประมาณทั้งหมด จ านวนเงินกองทุน
พัฒนาคณะ และร้อยละของงบบุคลากรต่องบประมาณทั้งหมด ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการ
และรอผล (ตารางท่ี 1 และภาพที่ 6) 

ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 กระบวนการและการจัดการที่เป็นเลิศ 
 ในปีงบประมาณ 2560 คณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุได้ตามเป้าหมาย 12 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 16 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 75 ไม่บรรลุ 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ผลการประเมินผู้บริหาร ระดับความเชื่อมั่นจาก 
Stakeholder ที่มีต่อการด าเนินการของคณะ ระดับความพึงพอใจต่อการสื่อสารระหว่างคณะกับ Stakeholders
และระยะเวลาในการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ ซึ่งมีร้อยละความส าเร็จเท่ากับ 97.62, 
89.78, 85.11 และ 50.59 ตามล าดับ (ตารางที่ 1 และภาพที่ 5) ซึ่งทางคณะได้มีมาตรการเร่งรัดและสร้าง
แรงจูงใจด้านงบประมาณสนับสนุนการน าเสนอผลงานการพิมพ์ต ารา เอกสารค าสอน และเอกสารประกอบการ
สอน จัดเวทีน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และการใช้ KPI ส่วนบุคคลส าหรับการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ ขณะเดียวกันคณะก็ยังได้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์สื่อสารการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายกับ  
Stakeholders และศิษย์เก่าเพ่ิมมากข้ึน 
 ในปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิถุนายน 2561) ตัวชี้วัดที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วตามปีการศึกษา 2560 
คณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุได้เป้าหมาย 5 ตัวชี้วัด ส าหรับตัวชี้วัดอ่ืนๆ อยู่ระหว่างการด าเนินการและรอผล 
(ตารางท่ี 1 และภาพที่ 6) 
 ผลลัพธ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคณะเศรษฐศาสตร์สามารถบรรลุยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
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3. ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยท่ีได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนการบริหารงาน 
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1. การเป็นผู้ชี้น าสังคมทางด้านเศรษฐกิจให้มี
ความโดดเด่นเพ่ิมขึ้น โดยการใช้ความรู้
ความเชี่ยวชาญทางเศรษฐมิติในการให้
ความรู้หรือพยากรณ์แนวโน้มทางด้าน
เศรษฐกิจของภาคเหนือ ประเทศ และ
ระดับนานาชาติให้กับประชาชน  

คณะเศรษฐศาสตร์ ท าหน้าที่เป็นผู้ชี้น าสังคม
ทางด้านเศรษฐกิจ โดยเผยแพร่ความรู้ผ่านการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม ดังนี้ 
- การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ได้แก่  
 โครงการสัมมนาวิชาการนานาชาติด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 7 (The 
7th International Conference on 
Asian Economic Development, (AED 
2017)  

 การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคม
เศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 (The 
11th International Conference of the 
Thailand Econometric Society, 
TES2018) 

- การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ได้แก่  
 การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา

ด้านเศรษฐศาสตร์  
 การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจ าปี พ.ศ. 

2561 เรื่อง “โอกาสและความ   ท้าทาย: 
เศรษฐกิจไทยท่ามกลางกระแสการค้า การ
ลงทุนและเทคโนโลยี ร่วมกับธนาคารแห่ง
ประเทศไทยสาขาภาคเหนือและ
ธนาคารโลก (World Bank) 

- การเผยแพร่ความรู้เศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐกิจผ่านรายการวิทยุของสถานีวิทยุ
เสียงสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ 
จ านวน 2 รายการ ได้แก่  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
 รายการเศรษฐกิจรายสัปดาห์ โดย ผศ.ดร.

จารึก สิงหปรีชา เป็นการให้ความรู้เรื่อง
ของประเด็นทางเศรษฐกิจภายในและ
ภายนอกประเทศที่อยู่ในระหว่างความ
สนใจของสาธารณะ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น
และให้แนวทางการวิเคราะห์ถึงผลกระทบ
ในประเด็นดังกล่าว ตลอดจนชี้น าแนวทาง
ในการปรับตัวในเบื้องต้นของประชาชน
และภาคธุรกิจจากผลกระทบของปัญหา
เศรษฐกิจที่มีความหลากหลาย เช่น ปัญหา
แรงงานต่างด้าว และการเข้ามาลงทุนของ
ต่างชาติและผลกระทบที่มีต่อสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย เป็น
ต้น โดยออกอากาศทุกวันเสาร์ เวลา 
16.35 - 17.00 น. 

 รายการ Economic Highlight โดย  
อ.สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร เป็นการให้
ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทย
และเศรษฐกิจโลก ภาษี และการลงทุน
ต่างๆ โดยออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 
19.30 - 20.00 น. 

 รายงานสถานการณ์การจ้างงานของ
จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือ ณ ศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประจ าทุก 
ไตรมาส 

2. ผู้บริหารของคณะอาจต้องหาโอกาส
พบปะพูดคุยหรือมีการสื่อสารกับกลุ่ม
นักศึกษาเ พ่ิมขึ้น  เ พ่ือค้นหาปัญหาที่
แท้จริง รวมทั้งสร้างความเข้าใจและรับฟัง

คณะได้จัดเวทีให้คณบดีได้สื่อสาร ถ่ายทอด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์การด าเนินการในการ
พัฒนาคณะ รวมถึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาท้ัง
ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาได้บอกเล่า
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ข้อคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงคณะไป
พร้อมกัน เนื่องจากผลการประเมินจาก
แบบสอบถามของกลุ่มนักศึกษาในหลาย
ประเด็นและภาพรวมยังอยู่ที่ระดับพอใช้ 

ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 
จ านวน 4 ครั้ง ดังนี้ 
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
- ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ส าหรับ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ควรหาแนวทางหรือกิจกรรมในการ

เสริมสร้างให้นักศึกษาของคณะมีความ
เชื่อมั่นและมีความมั่นใจได้ว่าเมื่อจบ
หลักสูตรแล้ว บัณฑิตของคณะสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง โดยอาจด าเนินการผ่าน
หลั ก สู ต ร สห กิ จ ศึ กษ า  ก า ร ฝึ ก ง า น 
การศึกษาดูงานองค์กรที่ประสบผลส าเร็จ
และการเรียนการสอนในเชิงปฏิบัติ/การ
คิดวิเคราะห์เพ่ิมขึ้น เนื่องจากนักศึกษา
ส่วนใหญ่ยังขาดความม่ันใจในเรื่องนี้ 

คณะได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและ
เสริมสร้างให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้ 
ความสามารถ และทักษะที่สามารถปฏิบัติได้
จริง ดังนี้ 
- สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาเข้าร่วมปฏิบัติ 

สหกิจศึกษา 
- เชิญศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จในอาชีพมา

เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อคิดในการ
ท างานและการด าเนินชีวิตให้แก่นักศึกษา 
เช่น คุณชูชาติ เพชรอ าไพ เจ้าของธุรกิจ 
บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จ ากัด (มหาชน) 
เป็นต้น 

- การจัดปัจฉิมนิเทศส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4  

- โครงการจัดการศึกษาดูงานนอกสถานที่
ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร 

- เน้นการเรียนการสอนเชิงปฏิบัติการ เช่น 
การ Simulation แบบจ าลองทางเศรษฐกิจ
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
จากข้อมูลจริงแบบ Real time ในศูนย์
วิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ 

4. ภาระงานสอนของคณาจารย์ค่อนข้างสูง
มาก โดยมีสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา
ทั้ ง หมดอยู่ ที่  1 :51 ซึ่ ง สู ง กว่ า เ กณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. ที่ก าหนดไว้เท่ากับ 
1:25 เหตุนี้ คณะจ าเป็นต้องบริหารจัดการ
ให้ดี เ พ่ือไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการ
เรียนการสอน การวิจัย และการพัฒนา
ทางวิชาการของคณาจารย์โดยรวม 

คณะด าเนินการเพ่ือจัดการด้านคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ดังนี้ 
- รับอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

และสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้เพ่ิมข้ึน  
- ลด Class Size การเรียนการสอนในระดับ

ปริญญาตรี ไม่เกิน 100 คน/ตอนกระบวน
วิชา 

- การจัดโครงการ Refresher Courses เพ่ือปู
พ้ืนฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาโทในทุกหลักสูตร 

- การจัด Pre-College ส าหรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี 

- มีการวางแผนการจัดตารางสอนโดย
วิเคราะห์ด้าน Demand Side ของนักศึกษา 
แล้วจัดอัตราก าลังอาจารย์ Supply Side ให้
เหมาะสมทั้งทางด้านเวลาและจ านวน
นักศึกษา 

 

5. คณาจารย์ของคณะยังมีต าแหน่งทาง
วิชาการค่อนข้างน้อย โดยเฉพาะต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ (รศ.) และศาสตราจารย์ 
(ศ.) หรือคิดเป็นร้อยละ 23 เท่านั้น คณะ
อา จ ต้ อ ง ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะส นั บ ส นุ น ใ ห้
คณาจารย์ประจ าขอต าแหน่งทางวิชาการ
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากคณาจารย์ของคณะที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการดังกล่าวบางส่วนก็ยัง
เป็นผู้ได้รับการต่ออายุราชการ 5 ปี หรือ

คณะด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณาจารย์ประจ าคณะสามารถขอต าแหน่งทาง
วิชากาได้เพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
- มีมาตรการสนับสนุนงบประมาณการ

น าเสนอผลงานทางวิชาการทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติ 

- มีมาตรการสนับสนุนงบประมาณให้อาจารย์
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยและบทความใน
วารสารวิชาการตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
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เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราวที่จ้าง
จากผู้เกษียณอายุราชการแล้ว 

- คณะได้จัดให้มีนักวิจัยอาวุโสเพื่อเป็นพ่ีเลี้ยง 
(Mentor) ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่  

- มีการคัดเลือกนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัย
อาวุโสดีเด่นของคณะ เพื่อเข้าแข่งขันใน
ระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ โดย
จะได้รับรางวัลตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

- อาจารย์ที่ได้ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน 
คณะจะขึ้นเงินเดือนตามเกณฑ์ KPI ส่วน
บุคคล 

- ปัจจุบันคณาจารย์ในคณะเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการในระยะเวลาเร็วขึ้น และได้รับรางวัล
นักวิจัยระดับชาติเพิ่มมากข้ึน 

6. พ้ืนฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ
นักศึกษาในระดับปริญญาโทยังค่อนข้าง
อ่อน ส่งผลให้การเรียนรู้เรื่องเศรษฐมิติ
ของนักศึกษาไม่สามารถเรียนรู้ให้เข้าใจ
แบบลึกซึ้ ง ได้  และไม่ส ามารถน า ไป
ประยุกต์ใช้งานได้จริง คณะอาจต้องปรับ
พ้ืนฐานความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์
ให้กับนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือให้มีความ
พร้อมเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อระดับ
บัณฑิตศึกษา 

คณะด าเนินการเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาโทมีพ้ืนฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
เพ่ิมมากชึ้น ดังนี้ 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐมิติให้กับ

นักศึกษาระดับปริญญาโทเพ่ิมมากขึ้น โดย
เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติจาก
ต่างประเทศและอาจารย์ภายในคณะ เป็นผู้
อบรมให้ความรู้ 

- ให้นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ได้รับ
ทุนการศึกษามาเป็น TA และ RA ด้าน
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติให้นักศึกษา
ระดับปริญญาตรีและโท 

- จัดโครงการ Refresher Courses เพ่ือให้
ความรู้พื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์
ส าหรับนักศึกษาปริญญาโทในทุกหลักสูตร
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
7. การเตรียมสร้างผู้สืบทอดต าแหน่งที่เป็น

คนดีคนเก่ง ที่มีความรู้ความสามารถ และ
มีศักยภาพในการเป็นผู้บริหารระดับสูง
ของคณะ (Succession Plan) เพ่ือให้การ
พัฒนางานด้านต่างๆ ของคณะมีความ
ต่ อ เนื่ อ งและมี การ พัฒนาอย่ า งก้ า ว
กระโดดดั ง เช่นในปัจจุบัน  ซึ่ งหากมี
ศักยภาพเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกับคณบดี
ท่านปัจจุบันได้ ก็จะช่วยให้งานของคณะ
ประสบผลส าเร็จเพ่ิมขึ้นและไม่ถดถอยลง
เหมือนเช่นบางคณะ ที่ความส าเร็จต่างๆ 
ยังยืดโยงและขึ้นอยู่กับความสามารถของ
ตัวบุคคลหรือของผู้น าองค์กรมากเกินไป 

คณะด าเนินการเพ่ือเตรียมสร้างอาจารย์ผู้มี
ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติที่
เหมาะสม ให้พร้อมก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
คณะ ดังนี้  
- มีการส่งเสริมให้คณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความรู้

ความสามารถและได้ต าแหน่งทางวิชาการ
แล้วเข้ารับการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
เข้าสู่การเป็นผู้บริหารในอนาคต 

- ส่งเสริมให้ทีมผู้บริหารเข้ารับการอบรม
ความรู้ทางวิชาการและเชิงปฏิบัติการในการ
บริหารจัดการองค์กรตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพ EdPEx อย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ 

 

8. การสร้างคณาจารย์ของคณะให้มีศักยภาพ
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่ โดดเด่น ที่มี
ชื่อเสียงเพ่ือสร้างชื่อเสียงทางวิชาการ
ให้กับคณะและทดแทนคณาจารย์ที่เริ่มจะ
เกษียณอายุราชการ เช่น อาจารย์ที่มี
ความเชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติอย่าง
แท้จริง เป็นต้น 

คณะด าเนินการสร้างคณาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านเศรษฐมิติ เพื่อเตรียมทดแทน
คณาจารย์ฯ ที่จะเกษียณอายุงาน ดังนี้ 
- คณะได้เพ่ิมความร่วมมือทางวิชาการโดยมี

ข้อตกลงความร่วมมือการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์และนักวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศมากข้ึน  

- คณะได้สร้างอาจารย์รุ่นใหม่ที่มีความ
เชี่ยวชาญทางด้านเศรษฐมิติ เช่น รศ.ดร. 
เริงชัย ตันสุชาติ ผศ.ดร.ชัยวฒัน์             
นิ่มอนุสสรณ์กุล ผศ.ดร.ผทัยรัตน์        
ภาสน์พิพัฒน์กุล ผศ.ดร.กัญญ์สุดา          
นิ่มอนุสสรณ์กุล ผศ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ 
ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม อ.ดร.ณฉัตร์ชพงษ ์
แก้วสมพงษ์ อ.ดร.กรรณิการ์ ดวงเนตร  
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ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
อ.ดร.ณพล หงสกุลวสุ และ อ.ดร.ภารว ี 
มณีจักร เป็นต้น 

- มีเครือข่ายและความร่วมกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ รวมถึงได้จัดเวทีการน าเสนอ
ผลงานวิชาการระดับนานาชาติ (TES และ 
AED) เพ่ือให้คณาจารย์และนักวิจัยของคณะ
สามารถตพิีมพ์ผลงานในฐานข้อมูล 
SCOPUS และ ISI  

9. การจ้างอาจารย์พิเศษหรือคณาจารย์ที่ต่อ
อายุราชการ ควรจะเป็นอาจารย์ที่ มี
ศักยภาพในการถ่ายถอดองค์ความรู้และ
ความสามารถในการเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) 
ให้กับคณาจารย์ประจ าได้ทั้งทางด้านการ
สอนและการวิจัย เพ่ือคอยให้ค าปรึกษา
และชี้แนะในการท างานวิชาการร่วมกัน  

คณะด าเนินการจ้างอาจารย์ผู้มีศักยภาพในการ
ถ่ายถอดองค์ความรู้และความสามารถในการ
เป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้กับคณาจารย์ประจ า
ของคณะ ดังนี้ 
- ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรบีุญจิตต์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ

ทางด้านเศรษฐมิติ วิจัย และเป็นประธาน
หลักสูตรปริญญาเอก ปัจจุบันเป็นอาจารย์
อัตราจ้างรายปีของคณะและมหาวิทยาลัย 

- รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
วิจัยทางด้านเศรษฐกิจชุมชน การท่องเที่ยว 
และเป็นผู้อ านวยการศูนย์เศรษฐกิจชุมชน 
ต่ออายุราชการอัตราจ้างสิ้นสุดเมื่อเดือน
กันยายน 2560 

- ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญ
วิจัยบูรณาการด้านสาธารณสุข พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม อัตราจ้างเริ่ม 1 ตุลาคม 2561 

- อ.สมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร เป็นผู้ เชี่ยวชาญ
การวิจัยด้านเศรษฐกิจการเงิน อุตสาหกรรม 
อดีตเป็นผู้อ านวยการธนาคารแห่งประเทศ
ไทย (ส านักงานภาคเหนือ) อัตราจ้างรายปี
จะสิ้นสุดเดือนกันยายน 2561 
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4. ผลการด าเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
ภารกิจที่อธิการบดีมอบหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

1) กรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ใน
การ เ ลื อกบริ ษั ทบริ ห า รกอ งทุ น ให้ เ กิ ด
ผลตอบแทนสู งสุ ดและประ เมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 

2) กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อ
การบริหารกองทุนให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด
ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

 

3) กรรมการด าเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ ากัด (สอ.มช.) 

ให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดที่เป็นประโยชน์ใน
การบริหารสหกรณ์ให้ได้ผลตอบแทนสูงสุดแก่
สมาชิกโดยมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 

4) กรรมการด าเนินงานโครงการก่อสร้าง
หอพักบัณฑิตนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ให้ค าปรึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทาง
การเงินของโครงการ ซึ่งพบว่าโครงการมีความ
คุ้มค่าต่อการลงทุนโดยให้ผลตอบแทนภายใน 
(IRR) สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ 

 

5) กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิจิตรศิลป์ เพ่ือให้ได้ผู้บริหารที่ดี มีความสามารถ ซื่อสัตย์ 
และมีคุณธรรม 

 

 
5. ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 

5.1 การก าหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ าวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษในการสอบเข้าศึกษาคณะ
เศรษฐศาสตร์ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีส่งผลให้จ านวนนักศึกษาของคณะลดลง 

5.2 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (GE) ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีจ านวนไม่มาก 
5.3 การบริการข้ันพื้นฐานส าหรับนักศึกษานานาชาติยังไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
5.4 หอพักภายในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติมีไม่เพียงพอ 
5.5 คณะเศรษฐศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน Software จ านวนมาก 
5.6 การตรวจลงตรา (VISA) ของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมีความล าบากและใช้เวลาค่อนข้างนาน  
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6. สิ่งท่ีคณะต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ 
6.1 การจัดการเปิดสอนกระบวนวิชาพ้ืนฐาน (GE) เป็นภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลายและเพียงพอกับ

ความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ 
6.2 การจัดตั้งหน่วยงานบริการขั้นพ้ืนฐาน (International Students Office) เพ่ือให้การดูแลและอ านวย

ความสะดวกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 
6.3 การจัดการและจัดสรรหอพักให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
6.4 การพิจารณาลงทุนด้าน Software ส่วนกลางส าหรับคณะต่างๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เพ่ือการประหยัด

ต่อขนาด (Economy of Scale) ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้จะลดลง และคิดค่าใช้จ่ายตามสัดส่วนการใช้ของ
แต่ละคณะ 

6.5 การประสานงานกับส านักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับคณาจารย์และ
นักศึกษาต่างชาติในการขอตรวจลงตรา (VISA) 

6.6 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน (Infrastructure) เพ่ือความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
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ภาคผนวก 
 

ภาพที่ 1 
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ภาพที่ 2 
 

 
 

ภาพที่ 3 
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ภาพที่ 4 
 

สถานะการเงินรายได้คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2558 – 2561 
 

 
 

กองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2551 – 2561 
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ภาพที่ 5 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รวมจ านวน 58 ตัวชี้วัด) 
 

 
 

ภาพที่ 6 
ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3) รวมจ านวน 52 ตัวช้ีวัด 
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ตารางท่ี 1 
จ านวนตัวช้ีวัดที่บรรลุตามเป้าหมายและไม่บรรลุตามเป้าหมาย จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร ์

ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ณ 30 มิ.ย. 2561) 

บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 

บรรลุเปา้หมาย ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รวม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 น าวิชาการสู่
ความเป็นเลิศ (ด้านการเรียน
การสอน)  

10 100 0 - 10 6 85.71 1 14.29 7 

ยุทธศาสตร์ที ่2 น าวิจยัสู่ความ
เป็นเลิศ 

10 90.91 1 9.09 11 2 100 0 - 2 

ยุทธศาสตร์ที ่3 น าการบรกิาร
วิชาการสู่ความเป็นเลิศ 

7 100 0 - 7 3 100 0 - 3 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนา
คณะเศรษฐศาสตร์อย่างยั่งยืน 

10 90.91 1 9.09 11 3 100 0 - 3 

ยุทธศาสตร์ที ่5กระบวนการ
และการจัดการที่เป็นเลิศ 

12 75 4 25.00 16 5 100 0 - 5 

รวม 49 89.09 6 10.91 55 19 95 1 5.00 20 

 
หมายเหตุ: 1. ปีงบประมาณ 2560 มีตัวชี้วัดที่ไม่ได้ด าเนินการวัดผล จ านวน 3 ตัวชี้วัด เนื่องจากตัวชี้วัด 
  ต่างๆ จ าเป็นต้องใช้เวลานานในการจัดเก็บข้อมูล 
 2. ปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 มีตัวชี้วัดที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการ 
  และรอผล จ านวน 32 ตัวชี้วัด 
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ตารางท่ี 2 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์ 

ประจ าปีการศึกษา 2557-2559 
 

หลักสตูร ปีการศกึษา 2557 ปีการศกึษา 2558 ปีการศกึษา 2559 

 
องค์ประกอบ 
ท่ี 1 การก ากับ 

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ของตัวบ่งช้ีใน 
องค์ประกอบ 

ท่ี 2-6 

ระดับ 
องค์ประกอบ 
ท่ี 1 การก ากับ 

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ของตัวบ่งช้ีใน 
องค์ประกอบ 

ท่ี 2-6 

ระดับ 
องค์ประกอบ 
ท่ี 1 การก ากับ 

มาตรฐาน 

ค่าเฉลี่ย 
ของตัวบ่งช้ีใน 
องค์ประกอบ 

ท่ี 2-6 

ระดับ 

1. หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร 
บัณฑิต 

ไม่ผ่าน 1.53 
น้อย 

(Site Visit) 
ผ่าน 2.96 

ปานกลาง 
(Site Visit) 

ผ่าน 3.55 
ดี 

(Consensus) 

2. หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร 
บัณฑิต  
(นานาชาติ) 

- - - ผ่าน 2.22 
ปานกลาง 

(Consensus) 
ผ่าน 3.03 

ดี 
(Consensus) 

3. หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร 
มหาบัณฑิต 

ไม่ผ่าน 2.04 
ปานกลาง 

(Consensus) 
ผ่าน 2.73 

ปานกลาง 
(Consensus) 

ผ่าน 2.98 
ปานกลาง 
(Site Visit) 

4. หลักสูตร 
เศรษฐศาสตร 
มหาบัณฑิต 
(นานาชาติ) 

ไม่ผ่าน 2.02 
ปานกลาง 

(Consensus) 
ผ่าน 2.64 

ปานกลาง 
(Consensus) 

ผ่าน 3.09 
ดี 

(Consensus) 

5. หลักสูตร 
ปรัชญาดุษฎี 
บัณฑิตสาขา 
วิชาเศรษฐศาสตร์  
(นานาชาติ) 

ไม่ผ่าน 2.03 
ปานกลาง 

(Consensus) 
ผ่าน 2.98 

ปานกลาง 
(Consensus) 

ผ่าน 3.98 
ดี 

(Site Visit) 

 

หมายเหตุ คะแนน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภาพ น้อย 
   2.01 – 3.00 ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
   3.01 – 4.00 ระดับคุณภาพ ดี 
   4.01 – 5.00 ระดับคุณภาพ ดีมาก 
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ตารางท่ี 3 
จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 
ระดับ หลักสูตร 2558 2559 2560 

ปริญญาตรี ภาคปกติ 921 1029 928 

  นานาชาติ 17 200 238 

  ภาคพิเศษ 252 129 14 

  ตรี-โท 540 396 191 

  รวม 1730 1754 1371 

ปริญญาโท ภาคปกติ 66 48 47 

  นานาชาติ 91 117 173 

  ภาคพิเศษ 300 180 139 

  รวม 457 345 359 

ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ 16 20 20 

  สาขาเศรษฐกิจพอเพียง 2 2 2 

  รวม 18 22 22 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 2,205 2,121 1,752 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 666 735 624 

ร้อยละนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (%) 30.20 34.65 35.61 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติ 107 196 221 

ร้อยละนักศึกษาต่างชาติ 4.85 9.24 12.61 

รางวัลที่นักศึกษาได้รับ 10 6 4 

 

 

1,531
87%

221
13%

จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ ปีการศึกษา 2560

นักศึกษาไทย
นักศึกษาต่างชาติ
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ตารางท่ี 4 
การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2558 - 2560 

 

หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 

วิชาท่ี 
เปิดสอน 

วิชาท่ีสอน 
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ร้อยละ 
วิชาท่ี 

เปิดสอน 

วิชาท่ีสอน 
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ร้อยละ 
วิชาท่ี 

เปิดสอน 

วิชาท่ีสอน 
เป็นภาษา 
อังกฤษ 

ร้อยละ 

ปริญญาตรี 44 32 72.73 40 33 82.50 42 33 78.57 
ปกติ 39 7 17.95 33 5 15.15 38 12 31.58 
ตร-ีโท 27 27 100 26 26 100 28 28 100 
นานาชาติ 14 14 100 27 27 100 31 31 100 
พิเศษ 31 1 3.03 29 0 0 21 0 0 
ปริญญาโท 31 19 61.29 26 19 73.08 31 19 61.29 
ปกติ 16 0 0 11 0 0 13 0 0 
พิเศษ 21 0 0 17 0 0 18 0 0 
นานาชาติ 19 19 100 19 19 100 19 19 100 
ปริญญาเอก 18 18 100 13 13 100 18 18 100 
นานาชาติ 18 18 100 13 13 100 18 18 100 

รวม 93 69 74.19 80 66 82.50 91 70 76.92 

 
  



 

48 
  

A HUB OF ADVANCED TECHNOLOGY IN ECONOM
ICS 

ตารางท่ี 5 
แหล่งทุนที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
ล าดับที่ ชื่อแหล่งทุน จ านวน 

1 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 14 
2 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (ส านักงาน กกพ.) 8 
3 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 5 
4 ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 4 
5 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 4 
6 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (งบประมาณเงินแผ่นดิน วช.) 4 
7 กรมการท่องเที่ยว 4 
8 ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 3 

9 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (ส านักงาน กสทช.) 

2 

10 ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 1 
11 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 1 
12 ศูนย์บริหารงานวิจัย 1 
13 วิทยาลัยนานาชาติ 1 
14 บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ากัด 1 
15 เทศบาลต าบลหันคา 1 
16 จังหวัดล าพูน 1 
17 จังหวัดเชียงใหม่ 1 
18 กระทรวงพาณิชย์ 1 
19 กรมอนามัย 1 
20 มูลนิธิมั่นพัฒนา 1 
21 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 
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ตารางท่ี 6 
รางวัลของบุคลากร (1 ธันวาคม 2559-30 มิถุนายน 2561) 

 

ล าดับ ชื่อรางวัล รายนามผู้ที่ได้รับรางวัล รางวัล 

1 รางวัลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ช้างทองค า 
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจ าปี 2559 

ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย รางวัลวิจัย 

2 รางวัลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ช้างทองค า
นักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2559 

ผศ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย รางวัลวิจัย 

3 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวลัผลงานวจิัย
ระดับดี ประจ าป ี2559 
ผลงานวิจัยเร่ือง Prediction of Future 
Observations Using Belief Functions: A 
Likelihood Based Approach 

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต ์ รางวัลวิจัย 

4 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาต ิ: รางวัลผลงานวจิัย
ระดับดี ประจ าปี 2559 
ผลงานวิจัยเร่ือง สหสัมพันธ์อย่างมีเงื่อนไข
และผลกระทบลน้ไหลของความผันผวน
ระหว่างผลตอบแทนของน้ ามันดิบและดชันี
ตลาดหลักทรัพย ์

รศ.ดร.เริงชัย ตันสชุาต ิ รางวัลวิจัย 

5 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวลัผลงานวจิัย
ระดับดี ประจ าปี 2559  
ผลงานวิจัยเร่ือง ระบบการนัดหมายส าหรับ
ผู้ป่วยนอกที่มีความไม่แน่นอนของ
พารามิเตอร์อย่างเหมาะสุดโดยการใช้ 
Adaptive-Penalty Genetic Algorithm 

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต ์
ผศ.ดร.นภัสถ์ หาญพรชัย 
ผศ.ดร.จิราคม สิริศรีสกุลชัย 

รางวัลวิจัย 

6 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวลัผลงานวจิัย
ระดับดี ประจ าปี 2560 

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์  
Prof. Thierry Denoeux 
อ.ดร.อรกัญญา กาญจนธารากุล 

รางวัลวิจัย 

7 รางวัลมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ “ช้างทองค า” 
ประจ าปี 2560 ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผศ.ดร.เจียนซู หลิว รางวัลวิจัย 
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ตารางท่ี 7 
รางวัลของนักศึกษา  

(1 ธันวาคม 2559 - 30 มิถุนายน 2561) 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ระดับ รางวัลที่ได้รบั วันที่ได้รับ งาน/สถานที ่

1 561631018 นางสาวกนิษฐา มากมูล ป.โท รางวัลวิทยานิพนธ์
ดีมาก ประจ าป ี
2559 

24 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

2 561632037 นางสาววรพรรณ บุญสรานันท ์ ป.โท รางวัลการค้นคว้า
แบบอิสระดีมาก 
ประจ าป ี2559 

24 ม.ค. 60 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

3 551610120 นางสาวสิริประภา ขันแก้ว ป.ตรี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

19-21 พ.ค. 60 3rd start up 
Bootcamp  

4 571610105 นางสาวถิรนันท ์ค าหอม ป.ตรี รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2  

19-21 พ.ค. 60 3rd  start up 
Bootcamp  

5 581635922 นางสาวภาวยีา ทองค าโฮ่ง ป.โท Best paper for 
3rd International 
Conference on 
Management 
Economics and 
Social Sciences  

8-9 ก.ค. 60 IRP Publication 

6 581610159 นายบัณฑิตย์  พิณอุดม ป.ตรี รางวัลชมเชย 
บทความที่มีเนื้อหา
ดีเด่น โครงการ
เศรษฐทัศน์ 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

15 ส.ค. 60 ส านักงาน 
ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
ส านักงานภาคเหนือ 

7 581635901 นายอัศวิน เผ่าอ านวยวิทย์ ป.โท รางวัลชนะเลิศ 
บทความที่มีเนื้อหา
ดีเด่น โครงการ
เศรษฐทัศน์ 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

15 ส.ค. 60 ส านักงาน 
ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
ส านักงาน 
ภาคเหนือ 

8 551631015 นายศตวรรษ  วรรณพันธ ์ ป.โท รางวัลรองชนะเลิศ 
บทความที่มีเนื้อหา
ดีเด่น โครงการ
เศรษฐทัศน์ 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

15 ส.ค. 60 ส านักงาน 
ธนาคารแห่ง 
ประเทศไทย 
ส านักงาน 
ภาคเหนือ 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ระดับ รางวัลที่ได้รบั วันที่ได้รับ งาน/สถานที ่
9 581610159 นายบัณฑิตย์  พิณอุดม ป.ตรี รางวัลชมเชยที่ 4 

การแข่งขันตอบ
ปัญหา
เศรษฐศาสตร์
ระดับอุดมศึกษา 
ประจ าป ี2560 

25 ก.ย. 60 ส านักงาน 
เศรษฐกิจ 
การคลัง 

10 581610159 นายบัณฑิตย์  พิณอุดม ป.ตรี รางวัลชมเชย การ
แข่งขันเพชรยอด
มงกุฎ 

8 ต.ค. 60 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลับ 581610300 นายสัตถโฆษ  รัตนทิพย ์

581610299 นายสหรัฐ  ปาละปิน 
11 581610039 นายคณิต  รัตนะมงคลกุล ป.ตรี ผ่านเข้ารอบ 10 

ทีมสุดท้ายจาก 260 
กว่าทีมและได้รับ
รางวัลชมเชยเพชร
ยอดมงกุฎ 

8 ต.ค. 60 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 571610233 นายไพชน  มะโนแสน 

601610081 นางสาวรุจิษยา พงศ์เจริญ
ตระกูล 

12 561655905 นายชาติชาย เขยีวงามดี ป.เอก รางวัลดุษฎีนิพนธ์ดี
มาก 

24 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

13 571631019 นางสาวน้ าเพชร เตปินสาย ป.โท รางวัลวิทยานิพนธ์
ดีมาก 

24 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

14 581632012 นายณรงค์ศักดิ์ พฤกษ์พงศ์พันธ ์ ป.โท รางวัลการค้นคว้า
อิสระดีเด่น 

24 ม.ค. 61 มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

15 601631001 
591610146 
591610045 

นายคณิต  ขาตา 
นายพงษ์อาภา ตั้งศรานิเชฐ 
นายชาญวิทย ์ จันทร์ต้น 

ป.ตรี 
 
 

รางวัลการแข่งขัน
ตอบปัญหาและ
น าเสนอบทความ
วิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี 
ประจ าปกีารศึกษา 
2560 

16 มี.ค. 61 จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

16 601635807 Ms. Jiang Danhua  ป.โท 
นานา 
ชาติ 

รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดการแต่ง
กายพื้นเมืองชาติ
พันธุ์ในล้านนา  
ประเภทหญิง  

27 เม.ย. 61 งานพิธีด าหวั 
อดีตอธิการบด ี
อธิการบดีและ 
คณาจารย์ผู้อาวุโส 
ของมหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ เนื่องใน 
งานประเพณี 
สงกรานต์ ประจ าป ี
2561 

601615003 นายกิตตภิัส  ตยีหิรัญวัฒนา  ป.ตรี 
นานา 
ชาติ 

รางวัลชนะเลิศการ
ประกวดการแต่ง
กายพื้นเมืองชาติ
พันธุ์ในล้านนา 
ประเภทชาย 
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ตารางท่ี 8 
จ านวนอาจารย์จ าแนกตามคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการปี พ.ศ. 2559 - 2561 

 
หมายเหตุ: คณะเศรษฐศาสตร์มีบคุลากรสายวิชาการ ซึ่งประกอบดว้ยคณาจารย์และนักวิจัย จ านวน 44 คน และบุคลากรสาย
ปฏิบัติการ จ านวน 42 คน รวมบุคลากรคณะทั้งหมดจ านวน 86 คน โดยแบ่งตามสถานภาพการจ้าง และคณุวุฒิ 
 

สัดส่วนอาจารย์ประจ าคณะจ าแนกตามคุณวุฒิ เปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 

    

ปริญญาเอก
78%

ปริญญาโท
22%

อาจารย์ประจ าแบ่งตามวุฒิการศึกษา
ปี 2559

ปริญญาเอก
87%

ปริญญาโท
13%

อาจารย์ประจ าแบ่งตามวุฒิการศึกษา
ปี 2561

 

สถานะภาพการจ้างตามประเภท คุณวุฒิ 

ข้าราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน 
มหาวิทยาลัย 

ชั่วคราว 

ปริญญา 
เอก 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา 
ตรี 

ต ากว่า 
ปริญญาตรี 

ส านักวิชา
เศรษฐศาสตร์ 
(สายวิชาการ) 

6 34 4 35 9 - - 

ส านักงานคณะ
เศรษฐศาสตร์ 
(สายปฏิบัติการ) 

1 26 15 - 17 18 7 

รวม 7 60 19 35 26 18 7 
ร้อยละ 8.14 69.77 22.09 40.70 30.23 20.93 8.14 
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ภาพที่ 7 
อาจารย์ประจ าคณะจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 

 
 
* หมายเหตุ : ณ 30 กันยายน 2560 อาจารย์ประจ าคณะต าแหน่งรองศาสตราจารย์ เกษยีณอายุราชการ 3 คน  
                                            อาจารย์ประจ าคณะต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์ลาออก 1 คน 

 
สัดส่วนอาจารย์ประจ าคณะจ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบปี พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2561 
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2561
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ศาสตราจารย์
2%

รองศาสตราจารย์
21%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
33%

อาจารย์
44%

ปี 2559

ศาสตราจารย์
2%

รองศาสตราจารย์
15%

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
43%

อาจารย์
40%

ปี 2561
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ตารางที่ 9 
ทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาต่างชาติและรายชื่อนักศึกษา/บุคลากร Inbound และ Outbound 

ปีการศึกษา 2560 

 ทุน Thailand Scholarships ส าหรับนักศึกษากัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ได้รับการสนับสนุนจาก
คณะเศรษฐศาสตร์และ ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ดงันี้ 

1. Mr. Puthika Kou  นักศึกษากัมพูชา 
2. Mr. Monorith Sean  นักศึกษากัมพูชา 
3. Ms. Khanitha Siounthai นักศึกษาลาว 
4. Ms. Su Thitsar Kyaw  นักศึกษาเมียนมา 

รายชื่อนักศึกษา Inbound 

 Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 5 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา และ 11 วัน 
1. Mr. Kazunori  Yakushiji เข้าร่วมโครงการเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2560 
2. Ms. Nanami  Kato  เข้าร่วมโครงการวันที่ 7-17 สิงหาคม 2560 
3. Ms. Madoka Ouchi  เข้าร่วมโครงการวันที่ 7-17 สิงหาคม 2560 
4. Ms. Kyoka Mori  เข้าร่วมโครงการวันที่ 7-17 สิงหาคม 2560 
5. Ms. Yuki Akita  เข้าร่วมโครงการวันที่ 7-17 สิงหาคม 2560 

 Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จ านวน 14 คน ระยะเวลา 5 วัน (30 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2560) 

1. Mr. Chenyang Junyi 
2. Mr. Jiangrui Gong 
3. Mr. Chongjin Zhang 
4. Ms. Yifan Cheng 
5. Ms. Xin Dong 
6. Ms. Jing He 
7. Ms. Lina Nie 
8. Ms. Qinyue Yang 
9. Ms. Tiantian Zhang 
10. Ms. Man Zhao 
11. Ms. Ruoting Zhao 
12. Ms. Yue Zhao 
13. Ms. Shiqi Zhou 
14. Ms. Yue Guan 
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 Oxbridge College  สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 11 คน ระยะเวลา 4 วัน  
(13-16 มกราคม 2561) 

1. Mr. Weifeng Bian  
2. Mr. Masheng Shen 
3. Mr. Zongzuo Xiao 
4. Ms. Shaoyun Wang 
5. Ms. Fanzhi Shan 
6. Ms. Xiaoqing Yang 
7. Ms. Menglin Li 
8. Ms. Sitian Ji 
9. Ms. Lin Mao 
10. Ms. Piyun Luo 
11. Ms. Ruijie Shi 

 Meiji University ประเทศญีปุ่่น จ านวน 6 คน ระยะเวลา 8 วัน (4-11 มีนาคม 2561) 
1. Mr. Mitsuei Kodama  
2. Mr. Kento Hamaguchi 
3. Ms. Rei Uemaki 
4. Ms. Shiori Oshima 
5. Ms. Hazuki Takano 
6. Ms. Mayu Tahagi 

 Nagasaki University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน ระยะเวลา 2 ภาคการศึกษา (เดือนพฤษภาคม – 
ธันวาคม 2561) 

1. Mr. Masanori  Ejima 
 

รายชื่อนักศึกษา Outbound 

 Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry ประเทศเวียดนาม จ านวน 2 คน 
ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2560)  

1. นางสาวปวีณสุดา  ศักดี   
2. นางสาวพวงเพชร  ปงปา 

 Universiti Utara Malaysia จ านวน 1 คน ระยะเวลา 7 วัน (13-19 สิงหาคม 2560) 
1. นางสาวณัฎฐน์รี  ท าสวย 
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 Meiji University ประเทศญีปุ่่น จ านวน 3 คน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
(31 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 

1. นายพรรษกร  พัฒนพรพันธุ ์   
2. นางสาวปาณิศา  มุกดาพิทักษ์ 
3. นางสาวเสฎฐพร  เสทธะยะ  

 Daejeon University ประเทศเกาหลีใต้ จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา  
(30 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 

1. นายณัฐพงศ์  ศิริชัยเจริญ   

 Kyoto University ประเทศญีปุ่่น จ านวน 2 คน ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา และ 2 เดือน 
1. นางสาวไพวรินทร์  ชมชืน่ ร่วมโครงการเดือนกันยายน 2560 – กรกฎาคม 2561 
2. นางสาวกนกวรรณ  ทางทอง ร่วมโครงการ 2 ธันวาคม 2560 – 4 กุมภาพันธ์ 2561 

 University of Electronic Science and Technology of China and Grate Union 
Company สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 คน ระยะเวลา 7 วัน (10-16 กันยายน 2560) 

1. นายเสฎฐวฒุิ  วัฒนาสิริชนม์ 

 National Chengchi University ไต้หวัน จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
(1 กันยายน – 31 ธันวาคม 2560) 

1. นางสาวพรชนก  ประดิษฐ์ทอง  

 Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
(1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 

1. นายจิรวฒัน์  เตชะกิตติโรจน์   

 National Tsing Hua University ไต้หวัน จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
(1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2561) 

1. นางสาวเสาวลักษณ์  ดว้งอิน 

 University of Malaya จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
(1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561)  

1. นางสาวศศิวิมล  เวียงดี 

 Toyo University ประเทศญีปุ่่น จ านวน 1 คน ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา  
(1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2561) 

1. นายจิรวฒัน์  เตชะกิตติโรจน์   
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 Oxbridge College และ Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 14 คน ระยะเวลา 10 วัน (17-26 พฤษภาคม 2561) 

1. Mr. Jules Thomas Picard 
2. นายณัฐพล  ศรีสมบัต ิ
3. นายยศพงศ์  ตนัติจิรานนท์ 
4. นางสาวกิติภา  ธิติชนิภัทร 
5. นางสาวชินวดี  รัตนมีชัย 
6. นายวิญญ์  วงศ์สวสัดิชาติ 
7. นายศุภกฤช  ขาวทอง 
8. นายสวิรุจ  มานะกสิกิจ 
9. นางสาวฐิตา  ชยัวิบลูย์ผล 
10. นางสาวกรรณิการ์  บุญเกิดรัมย ์
11. นางสาวนลนินิภา แก้วสุตัน 
12. นางสาวเสาวภาคย์  โจชัยชาญ 
13. นางสาวโสรยา  ชัยลงักา 
14. นางสาวกัณฐิกา คนัธวิธูร 

 Chung Chou University of Science and Technology ไต้หวัน จ านวน 3 คน เป็นระยะเวลา 2 
เดือน (4 พฤษภาคม – 6 กรกฎาคม 2561) 

1. นางสาวปวีณสุดา  ศักดี 
2. นางสาวบุญวิศษา  ไชยรัตนะ 
3. นางสาวนริศรา  เลิศธิตินนัท์กุล 

 
รายชื่อบุคลากรแลกเปลี่ยน Inbound 

 Kagawa University  ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 1 คน ระยะเวลา 11 วัน (7-17 สิงหาคม 2560) 
1. Prof. Ranade Ravindra  

 Yunnan University of Finance and Economics  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
จ านวน 3 คน ระยะเวลา 5 วัน (1-5 พฤศจิกายน 2560) 

1. Dr. Sang Weichen 
2. Ms. Lin Ren 
3. Ms. Yan Li 
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 Oxbridge College ประเทศญี่ปุ่น จ านวน 6 คน ระยะเวลา 4 วัน (13-16 มกราคม 2561) 
1. Prof. Wu Ping 
2. Mr. Xuesong Zhao 
3. Mr. Mingkai Zhang 
4. Mr. Zhaoxiang Lu 
5. Ms. Keyi Zhao 
6. Ms. Yanxiang Yang 

 
รายชื่อบุคลากรแลกเปลี่ยน Outbound 

 China-ASEAN Research Institute of Guangxi University สาธารณรัฐประชาชนจีน จ านวน 1 
คน ระยะเวลา 3 วัน (2 - 4 กันยายน 2560) 

1. รศ. ดร. นิสิต  พันธมิตร 

 Oxbridge College และ Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จ านวน 1 คน ระยะเวลา 10 วัน (17 - 26 พฤษภาคม 2561) 

1. อาจารย์ทัชชา  สุตตสนัต์ 
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ภาพที่ 8 

การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ 
 

 การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 10  

The 10th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES2017) 

ระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 โครงการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั้งที่ 6  

The 6th International Conference on Asian Economic Development (AED 2017)  
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 
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 การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย ครั้งที่ 11 

The 11th International Conference of the Thailand Econometric Society (TES2018) 

ระหว่างวันที่ 10 - 12 มกราคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การประชุมวิชาการครั้งที่ 6 ประจ าปี 2561 เรื่อง “โอกาสและความท้าทาย: เศรษฐกิจไทยท่ามกลาง
กระแสการค้า การลงทุนและเทคโนโลยี” วันที่ 31 มกราคม 2561 

 
 

 
 
 




