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รายงานผลการปฏิบัติงานของคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รอบระยะเวลา 1 ปี 
6 เดือน (26 มีนาคม 2564 - 25 กันยายน 2565) เป็นรายงานผลการปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการคณะเศรษฐศาสตร์ ตามที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการบริหารจัดการ
คณะฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ได้ด าเนินการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์การบริหาร จ านวน 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างองค์ความรู้
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหาร
วิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มิติใหม่มุ่งสู่การบรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ 

จากการด าเนินการบริหารงานในรอบระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ มีผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การ (Action Plans) ประจ าปีงบประมาณ 2565 ด าเนินการไปแล้ว 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.70  
และบรรลุผลจ านวน 8 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.2 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างด าเนินการและรอผล อันเป็นผล
เนื่องมาจากความร่วมมือของทีมบริหารคณาจารย์ บุคลากร ตลอดจนได้รับความร่วมมืออันดีจากนักศึกษา 
รวมถึงได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ  
และเอกชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการณุ 
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่

กันยายน 2565 



 

ข 

 

สำรบัญ 
 

 หน้ำ 
ค าน า ก 

สารบัญ ข 

สรุปแนวคิดในการบริหารตามยุทธศาสตร์สูเ่ป้าหมาย (Concept Paper) 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 1 
 ในระดับสากลให้กับประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างองค์ความรู้วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ 6 
 และสังคมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านบริหารวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสูค่วามเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 9 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มิติใหม่มุ่งสู่การบรรลคุวามส าเร็จตามวิสัยทัศน ์ 14 

ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารงานที่น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือนแรก) 16 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงการเสนอแผนงาน 32 
 การบริหารงานของหัวหน้าส่วนงาน 

ผลการด าเนินงานตามที่อธิการบดีมอบหมาย 41 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบจากการบริหารงานที่ผ่านมา 41 

สิ่งที่ส่วนงานต้องการให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยช่วยเหลือและสนับสนุนการด าเนินงาน 41 

การบริหารงาน ผลงานและกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส าคัญ 42 

 
 



 

1 

 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนที่เสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย 
ครั้งที่ 1 (รอบ 1 ปี 6 เดือน) 

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนำคม 2564 - 25 กันยำยน 2565 
 

1. สรุปแนวคิดในกำรบริหำรตำมยุทธศำสตรส์ู่เปำ้หมำย (Concept Paper) 
 ตามที่คณะเศรษฐศาสตร์ ได้น าเสนอวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
ด าเนินการ (Roadmap) ต่อสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือนสิงหาคม 2564 แล้วนั้น คณะฯ สามารถสรุป
แนวคิดในการบริหารงานที่ส าคัญที่ผ่านมาในรอบ 1 ปี 6 เดือน ดังต่อไปน้ี 

 
เป้ำหมำยของคณะเศรษฐศำสตร ์
- ผ ล ก า ร จ ั ด อ ั น ด ั บ  QS World University Ranking by Subject ด ้ า น  Economics & 

Econometrics อันดับที่ 451 - 500 ในปี 2566 และอันดับที่ 251 - 300 ในปี 2568 
- Socio-economic Impact ของโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ มูลค่า 75 ล้านบาท ในปี 

2565 105 ลา้นบาท ในปี 2566 135 ล้านบาท ในปี 2567 และ 165 ล้านบาท ในปี 2568 
- ผลการประเมินคุณภาพองค์กร EdPEx 300 (คะแนนมากกว่า 300) ในปี 2565 TQC (คะแนน

มากกว่า 350) ในปี 2566 และ TQC+ Innovation (คะแนนมากกว่า 450) ในปี 2568 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันใน 

ระดับสำกลใหก้ับประเทศ 
 

ก. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบสำกล 
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้มียุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาไทยและนานาชาติทั้ง

ในระดับปริญญาตรีและโท ส าหรับหลักสูตรปริญญาเอกเป็นแบบนานาชาติเท่านั้น โดยมาตรการที่ใช้ ได้แก่ 
อาจารย์ทุกคนจะต้องสามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ ดังนั้น การรับอาจารย์ใหม่นั้นจะต้องมีคุณวุฒิปรญิญา
เอก สามารถสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ส าหรับอาจารย์ที่บรรจุอยู่
แล้ว ก็ให้เพิ่มพูนทักษะด้านภาษาโดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้ไปเป็นอาจารย์และนักวิจัยแลกเปลี่ยน
กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีความร่วมมือ เช่น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ไต้หวัน ญี่ปุ่น  และ
เยอรมนี เป็นต้น กลยุทธ์ที่ใช้ได้แก่ อาจารย์ท่านใดที่สอนเป็นภาษาอังกฤษจะได้ภาระงานสอนเป็น 1.5 เท่า 
ของการสอนเป็นภาษาไทยมีงบประมาณสนับสนุนไปเพิ่มพูนทักษะด้านการสอนและวิจัยกับมหาวิทยาลัยใน
ต่างประเทศ นอกจากนั้นอาจารย์ต่างชาติที่มาแลกเปลี่ยนและสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ก็ให้มีส่วนร่วมใน
การสอนระดับปริญญาตร ี
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ด้านบรรยากาศการเรียนการสอนแบบสากลนั้น คณะฯ ได้มีนโยบายที่เปิดกระบวนวิชาที่สอนใน
ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ให้สอนเป็นภาษาอังกฤษและได้ร่วมเรียนกับหลักสูตรนานาชาติ รวมถึงการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น กระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การศึกษาดูงานนอกสถานที่ งานขันโตก 
งานประเพณีสงกรานต์ งานปีใหม่จีน (ตรุษจีน) และงานประเพณีน านักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ฯลฯ ตลอดจนมีโครงการอบรมและเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ให้นักศึกษาทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และมีโครงการปรับพื้นฐานความรู้ทางเศรษฐศาสตร์  และคณิตศาสตร์ 
(Pre-college) ในระดับปริญญาตรีให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ Refresher Courses ให้แก่นักศึกษาที่เข้ามา
เรียนในระดับปริญญาโททุกหลักสูตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในช่วงก่อนสอบกลางภาคและปลายภาคในระดับ
ปริญญาตรี คณะฯ ได้ให้ชมรมวิชาการจัดโครงการ “พี่ช่วยติวน้อง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน นอกจากนั้น
ได้ให้อาจารย์ต่างชาติมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรไปยังโรงเรียนมัธยมต่าง  ๆ ที่มีการเรียนการ
สอนแบบนานาชาติ ผลจากกลยุทธ์และมาตรการต่าง ๆ ดังกล่าว ท าให้จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ
ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2565 มีจ านวน 433 คน คิดเป็นร้อยละ 19.31 ของจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด และจ านวนนักศึกษาต่างชาติมีจ านวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 9.32 ของนักศึกษาทั้งหมด 
(ตารางที่ 7) ส าหรับกระบวนวิชาที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในหลักสูตรปริญญาตรีภาคปกติ ได้เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเช่นกัน โดยในปีการศึกษา 2564 และ 2565 ทุกกระบวนวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ (ตารางที่ 8) 

ด้านการจัดสรรทุนการศึกษา คณะฯ แสวงหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
ตลอดจนศิษย์เก่าของคณะ ให้กับนักศึกษาไทยและต่างชาติในทุกหลักสูตร ทั ้งทุนนักศึกษาเรียนดี  
ทุนนักศึกษายากจน และนักศึกษาช่วยงานคณะ นอกจากนั้น คณะฯ ยังได้ด าเนินการจัดสรรให้นักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาจากคณะในระดับปริญญาเอกเป็นผู้ช่วยสอนและผู้ช่วยนักวิจัย (Teaching Assistant and 
Research Assistant) เพ่ือช่วยดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในการทบทวนเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 
รวมถึงพัฒนาทักษะการเขียนบทความและงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารที่มีชื่อเสียง ตลอดจนการแข่งขันตอบ
ปัญหาทางเศรษฐศาสตร์ มีโปรแกรมรับลงทะเบียนนักศึกษาที่สนใจทบทวนบทเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ 
และมีการจัดสรรห้อง Study Room ที่เป็นสัดส่วน เพื่อให้นักศึกษาในระดับปริญญาเอก ถ่ายทอดความรู้ที่ได้
เรียนมาสู่นักศึกษาระดับอื่น ๆ ได้เข้าใจบทเรียนได้มากขึ้น เป็นการลดภาระของอาจารย์ผู้สอนได้อีกทางหนึ่ง 
ด้านการจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติจากประเทศที่ก าลังพัฒนานั้น ในปี 2565 คณะฯ ได้
จัดสรรทุนให้กับนักศึกษาจากประเทศภูฏาน ส าหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง  ๆ จะมี
งบประมาณสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านที่พักและการเดินทางโดยเครื่องบิน ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 คณะฯ 
ได้จัดสรรทุนการศึกษาเพ่ิมให้กับนักศึกษาทุกคนๆ ละ 1,500 บาท/ภาคการศึกษา จ านวน 2 ภาคการศึกษา 

ด้านการเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิต คณะฯ ได้ให้หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 แบบ Outcome Based Education (OBE) เพิ่มขึ้น และได้เปิดกระบวนวิชาใหม่ๆ ทางด้าน 
Digital Economy, ICT Economics & Telecom Policy, Big-data and Data Analytic, Environmental 
Economics และ Selected Topic in Start-up เป็นต้น ส าหรับบัณฑิตที่จบไปแล้วให้มีโดยการ Re-skill 
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และ Up-skill โดยเปิดเป็นหลักสูตรระยะสั้น ภายใต้ Lifelong Education โดยได้รับความร่วมมือจากศิษย์
เก่าและหน่วยงานภายนอกที่มีข้อตกลงความร่วมมือ คณะฯ ยังได้ใช้งบประมาณจ านวนมากเพื่อลงทุน 
Infrastructure ด้านการศึกษา เช่น ห้องประชุม Lifelong and Wellness Education Hall ห้องเรียนที่
พัฒนาเป็น Smart Classroom ห้อง Compute Lab ที่ทันสมัยและเพียงพอกับนักศึกษา และทุกห้องเรียน
จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ (Clean Air Zone) ศูนย์วิจัยต่าง ๆ Software ที่ทันสมัย
ถูกต้องตามกฎหมายที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณทางเศรษฐศาสตร์ เช่น SAS, STATA, Eviews, S-Plus, 
NLOGIT, SPSS, MATLAB, Microfit, RATS และ LIMDEP รวมถึงข ้อม ูลทางเศรษฐกิจที ่ส  าค ัญๆ เช่น 
Reuters, CEIC Database, Bisnews, Bloomberg Professional และ Econlit เพื ่อใช้ประกอบการเรียน
การสอนและวิจัย ตลอดจนอาจารย์ทุกท่านจะได้รับการจัดสรร Computer แบบ Notebook และ iPad เพื่อ
ใช้เป็นประโยชน์ส าหรับการเรียนการสอนแบบใหม ่

นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดโครงการ “มัจฉิมนิเทศ” ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมมือกับศิษย์เก่า
โดยการจัดดูงานในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียงและเชิญศิษย์เก่าที่ประสบความส าเร็จมาบรรยายถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงได้
สนับสนุนงบประมาณส่งเสริมโครงการที่ท าเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา ได้แก่ ด้านจิตอาสา เช่น 
บริการด้านชุมชน บ้านพักคนชรา ด้านศาสนาและจริยธรรม เช่น ค่ายคุณธรรม ปรัชญาการใช้ชีวิต และด้าน
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน เป็นต้น 

 
ข. ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนภำยในมหำวทิยำลัยและมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 

คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ
ปริญญาเอก และมีความร่วมมือในการจัดท าโครงการสองปริญญากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ เพื่อให้การ
จัดการศึกษาเป็นไปอย่างหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ด้านวิชาการและวิชาชีพ และเพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการบูรณาการความรู้และทักษะในการ
ผลิตบัณฑิตที ่มีความรู ้ ความสามารถทั้งทางด้านเศรษฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื ่นแบบองค์รวม โดยมี
มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือฯ ดังนี ้

 
1) โครงกำรสองปริญญำกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ  (Double Degree) 

ระดับปริญญำตรี 
- Kunming University of Science & Technology, China (KUST 2 ปี/ 

CMU 1.5 ปี) 
- Oxbridge College, China (OXB 2 ปี/ CMU 1.5 ปี) 
- Yunnan University, China (YNU 2 ปี/ CMU 2 ปี) 
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2) กำรแลกเปลี่ยนนักศึกษำกับมหำวิทยำลัยในต่ำงประเทศ 
- 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 

คณะฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานในเครือข่าย Thailand Scholarship ในการหานักศึกษาใน
กลุ่มประเทศลาว กัมพูชา เมียนมา และภูฏาน ที่มีศักยภาพเข้ามาศึกษาในคณะฯ โดยจัดหาทุนการศึกษาของ
คณะฯ และจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น ธนาคารกรุงเทพ (จ ากัด) มหาชน เป็นต้น 
 

4) โครงกำรสองปริญญำระดับปริญญำตรีกับคณะกำรสื่อสำรมวลชน (4 ปี 2 ปริญญำ) 
คณะฯ ร่วมกับคณะการสื่อสารมวลชน จัดท าโครงการหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญา

ตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเป็นหลักสูตรสอง
ปริญญาหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั ้งนี ้เป็นการบูรณาการความรู ้และทักษะจาก ทั้งสอง
สาขาวิชาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถด้านเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมวลชนอย่างองค์รวม ทั้ง
ด้านวิชาการ วิชาชีพและการวิจัย อันเป็นการเพิ ่มมูลค่าและโอกาสในการท างานให้กับบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว จ านวน 40 คน ไม่มีคนว่างงาน ซึ่งมีงานท าร้อยละ 
93 และก าลังศึกษาต่อร้อยละ 7 
 

5) โครงกำรรับนักศึกษำต่ำงชำติผ่ำนวิทยำลัยนำนำชำตินวัตกรรมดิจิทัล 
คณะฯ ด าเนินการรับตรงนักศึกษาต่างชาติผ่านทางวิทยาลัยนานาชาติ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มช่องทาง

ในการประชาสัมพันธ์และการรับเข้านักศึกษาต่างชาติ และได้จัดให้ศูนย์สอบคัดเลือกในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ท าให้การรับนักศึกษาต่างชาติมีความเหมาะสมและท าให้คณะฯ สามารถด าเนินการรับนักศึกษา
ต่างชาติได้เพิ่มมากขึ้นในทุกป ี

 
ค. สหกิจศึกษำ 

คณะฯ ได้ปรับปรุงหลักสูตรเพื ่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าร่วมปฏิบัติสหกิจศึกษามากขึ้น  
โดยด าเนินการปรับเนื้อหาของกระบวนวิชา 751408 ส าหรับนักศึกษาที่จะไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้สอดคล้อง
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กับทักษะที่จ าเป็นในการปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ และให้นักศึกษาสามารถน ารายงาน วิจัย
ของสหกิจศึกษาในกระบวนวิชา 751449 (สหกิจศึกษา) เป็นงานวิจัยในกระบวนวิชา 751409 (แบบฝึกหัด
การวิจัยปัญหาเศรษฐกิจปัจจุบัน) เพื่อสร้างแรงจูงใจและส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถใช้ความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ไปท าการวิจัยปัญหาในสถานประกอบการจริง ซึ ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา และสถาน
ประกอบการ ท าให้นักศึกษาเกิดทักษะและความพร้อมในการปฏิบัติงานเมื่อจบการศึกษามากยิ่งขึ้น 

คณะฯ ร ่วมมือก ับสมาคมศิษย ์เก ่ามหาวิทยาลัยเช ียงใหม ่ และสมาคมเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสหกิจศึกษา ซึ่งสมาคมได้ให้ความร่วมมือในการจัดหา
สถานประกอบการเพื ่อรองรับการปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษา พร้อมให้แนวทางการเลือกสถาน
ประกอบการในการปฏิบัติสหกิจศึกษาที่สอดคล้องกับการใช้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ และเพื่อให้เกิด
ประโยชน์กับนักศึกษา และสถานประกอบการมากที่สุด ส่งผลให้ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมสหกิจศึกษามี
จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 40.61 ในปี พ.ศ. 2565 
 

ง. โครงกำรศึกษำดูงำนนอกสถำนที่ 
 คณะฯ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานส าหรับนักศึกษาในทุกหลักสูตรเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู ้จากประสบการณ์จริง ทั ้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงงานในเขต 
Eastern Seaboard และโรงงานผลิตไฟฟ้าจากขยะ เป็นต้น 
 
 ผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์ 
สกอ. ผ่านทุกหลักสูตร (ตารางที่ 6) โดยเฉพาะหลักสูตรปริญญาเอกนานาชาติของคณะฯ ได้รับรางวัล
หลักสูตรดีเด่น 2 ปีซ้อน (2563 - 2564) จากการประเมินของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในระดับนานาชาติต่อหัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก จ านวนรางวัลที่ นักศึกษา
ได้รับ คะแนนเฉลี่ย English Graduate Test ของนักศึกษา และคะแนนเฉลี่ยประเมินกระบวนวิชาเพิ่มขึ้น 
ด้านความพึงพอใจพบว่านักศึกษามีความพอใจในแต่ละหลักสูตร ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ Infrastructure ด้านการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้วิจัยทำงเศรษฐศำสตร์เชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่ำงยั่งยืน 

 
ก. งบประมำณ 

1) การจัดสรรงบทุนวิจัยภายในจ านวน 50,000 บาท/คน/ปี ให้แก่อาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ 
ส าหรับแหล่งเงินทุนภายนอกคณะฯ นั้น นักวิจัยอาวุโสมีความสามารถและเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ได้รับงบประมาณจ านวนมาก 

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

3) การจัดสรรงบประมาณ Overhead Charge 7% จากงานวิจัย ให้แก่นักวิจัย 2% ศูนย์วิจัย 
2% และคณะฯ 3% เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักวิจัยไปพัฒนาศักยภาพ และน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการตามความสนใจ 

4) การจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อหนังสือ จ านวน 2,000 บาท/คน/ปี 
5) อาจารย์จะได้รับเงินค่าตอบแทนผลงานบทความและวิจัยที่ได้ตอบรับการตีพิมพ์ตามสัดส่วน

และเกณฑ์ระดับของวารสารนั้น ๆ 
6) อาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับเงินค่าตอบแทนผลงานวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของ

นักศึกษาที่ได้รับการตีพิมพ ์
7) อาจารย์และนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยอาวุโสดีเด่นทั้งใน

ระดับคณะฯและมหาวิทยาลัย จะได้รับการเชิดชูเกียรติและได้รับเงินรางวัลตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
ข. เครือข่ำยกำรวิจัย 

คณะฯ มีเครือข่ายที่เข้มแข็งกับหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตรกรรม (สกสว.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส านักงานบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร กรมการท่องเที่ยว กรมควบคุมโรค กรมอนามัย 
และส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
เป็นต้น (ตารางที่ 9)  

 
ค. ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยในตำ่งประเทศ 

คณะฯ ได้ส่งอาจารย์ไปเป็นผู้สอนและนักวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น เช่น Keio University, Kagawa 
University, Nagoya University ประเทศเยอรมนี เช่น Paderborn University และประเทศไต้หวัน เช่น 
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National Hsing Hua University และ Providence University เป็นต้น ได้ท าการจัดตั้งห้องวิจัยร่วมกับ 
Providence University ที่คณะฯ เพื่อบ่มเพาะและเพิ่มทักษะการวิจัยให้กับนักวิจัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย 

 
ง. กำรจัดงำนประชุมและสัมมนำระดับชำตแิละนำนำชำต ิ

คณะฯ ได้จัดการประชุมระดับนานาชาติเป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ การสัมมนาวิชาการ
นานาชาติด้านการพัฒนาเศรษฐกิจเอเชีย ครั ้งที ่ 11 (The 11th International Conference on Asian 
Economic Development, AED 2022) การสัมมนาวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย 
ครั ้งท ี ่  15 (The 15th International Conference of the Thailand Econometric Society, TES2022) 
ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่งเงินทุนภายนอกและรายได้จากค่าลงทะเบียน
เต็มจ านวน รวมถึงการจัดการประชุมระดับชาติ ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับบัณฑิตศึกษาด้าน
เศรษฐศาสตร์ เพื่อเป็นเวทีให้อาจารย์และนักวิจัยในคณะฯ ได้น าเสนอผลงานและตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล 
SCOPUS และ ISI ที่มี H-Index สูง เพื ่อเพิ ่มพูนต าแหน่งทางวิชาการ และการส าเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทและเอกของนักศึกษาในคณะฯ ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างประเทศมากขึ้น ซึ่ง
การประชุมดังกล่าวมีอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก 
 

จ. พี่เลี้ยงนักวิจัยรุ่นใหม่  
 คณะฯ ได้มีการจัดเตรียมอาจารย์และนักวิจัยอาวุโสเข้าช่วยเป็นพี่เลี้ยง (Mentor) ให้อาจารย์
และนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิจัย 

 
ฉ. ศูนย์วิจัยต่ำง ๆ ของคณะเศรษฐศำสตร ์

คณะฯ ม ีศ ูนย ์ว ิจ ัยท ี ่ม ีความโดดเด ่น เช ่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 
และศูนย์วิจัยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น รวมถึงการจัดสรรห้องบ่มเพาะทางวิจัย ( Research 
Incubation Room) ที่อาคารศูนย์ความเป็นเลิศชูชาติ เพ็ชรอ าไพ ซึ่งเป็นห้องเลาจน์ (Lounge) เพื่อให้
อาจารย์และนักวิจัยได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ใหม่ๆ 

 
ช. วำรสำรเศรษฐศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่

คณะฯ ได้ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพวารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Chiang 
Mai University Journal of Economics) ท าให้ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารในฐานข้อมูล TCI (Thai-
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Journal Citation Index) กลุ ่มที ่ 2 เป็นวารสารกลุ ่มที ่ 1 เพื ่อรองรับบทความของนักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา นักวิจัย และอาจารย์ในคณะ  

ผลการบริหารตามยุทธศาสตร์ที่ 2 ดังกล่าว ท าให้จ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS ขึ้นไปต่อคน สัดส่วนของบทความ Q1 Scopus ต่อบทความ Scopus ทั้งหมด และจ านวน Citation 
ต่อคนของคณะเศรษฐศาสตร์เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่องโดยอยู่อันดับ 1 ของประเทศสายสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ และอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากนั้น บทความวิจัยทางด้าน Quantum 
Computing งบประมาณทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก จ านวนแหล่งทุนวิจัยที่ให้ทุนซ ้า จ านวนผลงานวิจัยที่
น าไปใช้ประโยชน์ และจ านวนเงินทุนวิจัยด้านพัฒนาเศรษฐกิจระดับภูมิภาคก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน 

 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
  
 ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยชั้นน าที่รับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน” และ
มีเป้าหมายวิสัยทัศน์หนึ่งในการวัดผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic Impact) ดังนั้น 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้บรรลุวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะฯ จึงได้มียุทธศาสตร์ด้าน
การบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม โดยมีวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ (Strategic Objective) ในการ
สร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนบน โดยตั้งเป้าหมายในปี 2565 
ไว้จ านวน 75 ล้านบาท โดยคณะฯ ได้มีแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ที่ส าคัญๆ ได้แก่ โครงการขับเคลื่อน
การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงรุกผ่านเครือข่าย Asian Venture Philanthropy Network 
(AVPN) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเชิงรุกผ่าน  
Platform Social Value Accelerator (SVA) โครงการพัฒนาเครือข่ายเศรษฐกิจอาสาพัฒนาสังคมเชิงรุก 
(ศอส PLUS) โครงการถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์ใช้เพื่อการวิจัยโครงการพัฒนาครู
โรงเรียนในการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์ และการวิจัยในโรงเรียนโดยเครือข่ายความร่วมมือทาง
เศรษฐศาสตร์และสังคม เป็นต้น 

คณะฯ ได้ใช้เครือข่ายความร่วมมือในการสร้าง ส่งเสริม และพัฒนากระบวนการเรียนรู้มิติใหม่ของ
การศึกษาและการบริการวิชาการกับหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เช่น World Bank, Asian Development Bank 
(ADB), Unicef, Asia Pacific Tourism Association (APTA), Social Value Thailand (NISE), มูลนิธิพลัง
สร้างสรรค์นวัตกรรม ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัย
รามค าแหง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้สนับสนุนการเปิดกระบวนวิชาที่รองรับพหุวิทยากร-
สหวิทยาการ (SMI) และหลักสูตรการเรียนรู้ระยะสั้นแบบ (Lifelong Learning: LE) รวมทั้งจัดโครงการ
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บริการวิชาการแก่ชุมชน ทั้งในด้านการสนับสนุนเงินทุน วิทยากร และความร่วมมือทางด้านวิชาการต่าง  ๆ 
อย่างสม ่าเสมอ นอกจากนั้น ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการที่ช่วย
แก้ปัญหาให้กับชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการทดสอบระบบบ าบัดการปนเปื้อนเคมีเกษตรลง
แหล่งน ้าใช้ผลิตน ้าประปา โครงการออกแบบแผนการสร้างรายได้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
บ้านดงสโลไลฟ์ ต าบลบ้านเป้า อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น 

ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ต าบล (U2T)” 
ในการจ้างงานบัณฑิตโดยในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 894 คน มูลค่า 28 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 
2565 มูลค่า 8.046 ล้านบาท 

การบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที่ 3 ดังกล่าว ส่งผลให้จ านวนเงินสนับสนุนโครงการบริการวิชาการ
ของคณะฯ จากคู่ความร่วมมือภายนอก จ านวนชุมชนที่คณะฯ ช่วยแก้ปัญหา จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนาชุมชน จ านวนอาจารย์และนักวิจัยที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม จ านวนอาจารย์ที่ถูก
เชิญเป็นวิทยากรหรือให้บริการวิชาการให้หน่วยงานภาครัฐและองค์กรช้ันน าเพิ่มขึ้น 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 

 
ก. ฐำนะทำงกำรเงิน (Financial) 

รำยได ้
1) รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษา 

  ภายใต้สภาพการแข่งขันที่สูงขึ้นของสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ภายในประเทศ และโครงสร้าง
ประชากรที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ในปีการศึกษา 2565 จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร์มี
จ านวนใกล้เคียงกับปี 2564 เนื่องจากทางคณะฯ ได้ใช้มาตรการปรับปรุงกระบวนการและวิธีการรับนักศึกษา
ใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร และเพิ่มกระบวนวิชาให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาและผู้
มีส่วนได้เสีย รวมทั้งกลยุทธ์การรับนักศึกษาต่างชาติมากขึ้นจากมหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกัน โดยเฉพาะ
จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยการสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติในระดับ
ปริญญาตรีที่มีศักยภาพโดยให้ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท นักศึกษาปริญญาโทที่มีศักยภาพก็ให้
ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และสามารถเป็นอาจารย์สอนที่คณะฯ ได้ รวมถึงเน้นการประชาสัมพันธ์
ความโดดเด่นด้าน University Ranking ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ค่าครองชีพที่ไม่สูง ท าเลที่ตั้งที่มีภูมิทัศน์
สวยงามและบรรยากาศดี ส่งผลให้ในปี 2565 จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษาที ่วางไว้ และสัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ เมื ่อเทียบกับจ านวนนักศึกษาทั ้งหมดของคณะ
เศรษฐศาสตร์อยู่ในอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแนวทางดังกล่าวยังท าให้คณะเศรษฐศาสตร์มีฐานะทาง
การเงินที่มั่นคงและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง โดย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ไตรมาส 3 ปี 2565 คณะฯ มีรายได้สุทธิ
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ประมาณ 5.62 ล้านบาท และมีเงินสะสมฝากไว้ที่กองคลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ านวนประมาณ 269.75 
ล้านบาท เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 
2) รายได้จากการวิจัยและการบริการวิชาการ 

  คณะฯ มีอาจารย์และนักวิจัยที่มีความสามารถและมีเครือข่ายการหาเงินทุนวิจัยจากแหล่ง
ทุนภายนอกเป็นจ านวนมาก อย่างไรก็ตาม งบประมาณด้านวิจัยที่ไม่ใช่บูรณาการจะได้รับการจัดสรรน้อยลง
ในอนาคต ท าให้ทางคณะฯ มีนโยบายที่จะให้อาจารย์และนักวิจัยได้ท าวิจัยเชิงบูรณาการกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยมากขึ้น ขณะเดียวกันทางคณะฯ มีสมรรถนะหลัก (Core Competency) ในการ
ท าการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม (SROI) ที่เกิดจากงานวิจัยและนวัตกรรมจากหน่วยงาน 
ต่าง ๆ เป็นมูลค่าทางการเงิน ส่งผลให้งานวิจัยเชิงบูรณาการของคณะฯ มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ส าหรับรายได้จาก
การบริการวิชาการของคณะฯส่วนใหญ่มาจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติปีละ 2 ครั้ง คือ TES และ 
AED ซึ่งยังมีไม่มากเมื่อเทียบกับรายได้จากการวิจัยแต่ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามทางคณะฯ ได้เร่งหา
พันธมิตรและเครือข่ายต่าง ๆ ที่มีอยู่เพ่ือสร้างรายได้จากส่วนน้ีให้มากขึ้น 
  ในช่วงสถานการณ ์COVID-19 คณะฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ อว. ในโครงการมหาวิทยาลัยสู่
ต าบล (U2T) เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 จ านวน 887 คน มูลค่า 23.949 ล้าน
บาท ในปี 2564 จ านวน 894 คน มูลค่า 28.0 ล้านบาท และในปี 2565 มูลค่า 8.046 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ
ต้นๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 

3) รายได้จากกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 
  คณะฯ มีแนวทางที่เพิ่มงบกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ จากงบประมาณเงินรายได้สุทธิ
สูงสุดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพื่อที่น ามาบริหาร สร้างรายได้ให้เกิดผลตอบแทนแก่คณะฯ มากที่สุด 
โดยมีคณะกรรมการอ านวยการประจ าคณะ และคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาคณะก ากับและดูแล 
ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน  (ไตรมาส 3) 2565 เงินกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์มีจ านวน 90.87 ล้านบาท 
และผลตอบแทนจากการลงทุนระยะปานกลางและระยะยาว เช่น เงินฝากประจ า พันธบัตรรัฐบาล และหุ้นกู้
บริษัทที่มี Rating A- ขึ้นไป เฉลี่ยประมาณร้อยละ 2.80 ต่อปี ซึ่งสูงกว่าเงินเฟ้อเฉลี่ยร้อยละ 2 ต่อปี คิดเป็น
จ านวนเงินประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี หรือเทียบเท่ากับค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
จ านวนประมาณ 50 คน/ปี ซึ่งแนวโน้มเงินกองทุนพัฒนาคณะฯ และดอกผลจากการลงทุนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 

 
4) รายได้จากการบริจาค 

  คณะฯ มีเครือข่ายที่เข้มแข็ง และความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) และ
ศิษย์เก่า (Alumni) ท าให้ได้รับเงินบริจาคอย่างต่อเนื่อง  
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ค่ำใช้จ่ำย 
1) ค่าใช้จ่ายด้านเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากร 

 คณะฯ มีนโยบายรักษาระดับอัตราส่วนจ านวนอาจารย์ต่อเจ้าหน้าที่ในอัตรา 1:1 โดยการใช้
มาตรการยกระดับพนักงานชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพให้เป็นพนักงานประจ าทุกคน แทนการรับพนักงานใหม่
เพิ่มเติม รวมถึงการพัฒนาใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและให้องค์ความรู้แก่
บุคลากรอย่างสม ่าเสมอ มาตรการดังกล่าวส่งผลให้คณะฯ สามารถรักษาระดับอัตราส่วนงบประมาณรายจ่าย
ด้านเงินเดือนและค่าจ้างบุคลากรน้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายทั้งหมด ซึ่งอยู่ในระดับต ่ากว่า
เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ของมหาวิทยาลัย 
 

2) ค่าใช้จ่ายด้านภาระงานสอนเกิน 
 คณะฯ ได้ท าการวิเคราะห์และส ารวจความต้องการกระบวนวิชาและเวลาที่จะเรียนของ

นักศึกษา (Demand side) ต่อจากนั้นจะท าการจัดสรรอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ (Supply 
side) ให้สอดคล้องกับ Demand side เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนได้มากขึ้น ลดปัญหา
ความแออัดห้องเรียนในช่วงระยะเวลา 09.30 - 12.00 น. ลดการกระจุกตัวของนักศึกษาในบาง Section และ
มีการก าหนดจ านวนกระบวนวิชาที่สอนส าหรับผู้บริหารจะต้องไม่เกิน 2 วิชา/ภาคการศึกษา อาจารย์ทั่วไปไม่
เกิน 3 วิชา/ภาคการศึกษา เพื่อให้อาจารย์มีเวลาในการท าวิจัย หากมากกว่านั้นจะต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการวิชาการของคณะฯ ก่อน ขณะเดียวกันกรรมการวิชาการของคณะฯ จะมีการประชุมเพื่อ
ประเมินความต้องการของนักศึกษาอย่างต่อเนื่องถึงสัปดาห์แรกของการลงทะเบียน ผลลัพธ์จากการใช้
แนวทางดังกล่าวท าให้คณะฯ สามารถลดค่าใช้จ่ายภาระงานสอนเกินไดอ้ย่างมีนัยส าคัญ 
 

3) ค่าล่วงเวลา 
  บุคลากรทุกฝ่ายงานที่ต้องการท างานล่วงเวลา หัวหน้าฝ่ายจะต้องรายงานสาเหตุและความ
จ าเป็นล่วงหน้าให้กับเลขานุการคณะและคณะผู้บริหารพิจารณาเพื่อการขออนุมัติ รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเข้ามาช่วยในการท างาน ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายการท างานล่วงเวลาลดลงอย่างต่อเนื่อง 

 
4) ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค 

 คณะฯ ได้รับการบริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพชรอ าไพ ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคสูงขึ้น อย่างไรก็ตามทางคณะฯ ได้มีมาตรการต่าง ๆ เพื่อมาแก้ไข ได้แก่ ด้าน
ไฟฟ้า เช่น การจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ Load การใช้ไฟฟ้าสอดคล้องกับก าลังการผลิตพลังงานไฟฟ้าจาก 
Solar-roof-top ในแต่ละอาคารเรียน การเปิดเครื่องปรับอากาศได้ในเวลา 10.30 น. และปิดก่อนเลิกงาน 20 
นาที การปิดไฟฟ้าบางดวงในช่วงพักเที่ยง การ set computer แบบ safe mode การใช้หลอด LED แทน
หลอดแบบเดิมและโครงการติดตั ้ง Solar-roof-top ในทุกอาคาร ซึ ่งบางส่วนได้รับการสนับสนุนจาก
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มหาวิทยาลัย ด้านน ้าประปา เช่น มีการเปลี่ยนระบบท่อประปาใหม่ในอาคาร 1 ทั้งหมด ซึ่งมีอายุการใช้งาน
มานาน และมีการส ารวจว่ามีรอยรั่วของท่อประปาบริเวณใดบ้าง โดยสังเกตจากมิเตอร์ช่วงปิดเทอม วัน
อาทิตย์ ที่ไม่มีการใช้น ้า มิเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ ด้านการบริหารจัดการได้ขอให้นักการของคณะฯ 
เดินส ารวจว่าช่วงหลังเปลี่ยนเวลาเรียนแล้ว 15 นาที ของแต่ละ section มีวิชาใดที่มีการงดสอน จะท าการปิด
ไฟและเครื่องปรับอากาศ นอกจากนั้นยังมีมาตรการรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษาที่มาเรียนที่คณะฯ ให้
ประหยัดและเห็นคุณค่าของพลังงานไฟฟ้าและน ้าประปา 
 

5) วินัยทางการเงิน 
 ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีนั้นทุกฝ่ายจะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าโดยการ

น าเสนอแผนปฏิบัติการโครงการ (Project Action Plan) ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ และ
เรียงล าดับความส าคัญ ระยะเวลาและจ านวนเงินที่ใช้ต่อผู้บริหารเพื่อท าการอนุมัติ และภายหลังจากการได้รับ
อนุมัติจะต้องมีการติดตามผลการใช้งบประมาณนั้นด้วย ทั้งนี้เพื่อให้มีการโอนงบประมาณรายจ่ายจากงบ
กลางน้อยที่สุด ถ้าหากมีความจ าเป็นจะต้องโอนจากงบกลาง จะต้องมีการน าเสนอสาเหตุและความจ าเป็น 
เนื่องจากงบกลางนั้นจะต้องมีการใช้ในกรณีฉุกเฉิน เร่งด่วน และมีความจ าเป็นเท่านั้น ท าให้คณะฯ ไม่ต้องตั้ง
งบกลางที่สูงเกินไป ซึ่งสะท้อนความมีวินัยทางการเงิน ที่ผ่านมาคณะฯ สามารถรักษาความมีวินัยทางด้าน
การเงินตามเกณฑ์ที่วางไว ้

 
ข. บุคลำกร (Staffs) 

1) การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ (Productivity) 
คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนบุคลากรให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกในรูปเงินทุน

สนับสนุนโดยการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในคณะฯ และคณะอื่น  ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ที่มีความร่วมมือ เช่น สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะสังคมศาสตร์ เป็นต้น ส าหรับการเข้าร่วมประชุม 
สัมมนา เพิ่มพูนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และทักษะภาษาอังกฤษ คณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนจ านวน 
60,000 บาท/คน/3 ปี ค่าหนังสือ 2,000 บาท/คน/ปี และการจัดสรรงบประมาณจากค่า Overhead 7% ให้
นักวิจัย 2% ศูนย์วิจัย 2% และคณะฯ 3% เพื่อให้นักวิจัยและศูนย์วิจัยมีทรัพยากรทางการเงินที่จะไปเพิ่มพูน
ความรู้ตามที่ตนเองต้องการ นอกจากนั้นคณะฯ ได้มีการจัดอบรมในด้านต่าง  ๆ ให้บุคลากรในคณะฯ อย่าง
สม ่าเสมอ เช่น ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management) และการจัด
การศึกษาตามเกณฑ์การศึกษาที่เป็นเลิศเพื่อมุ่งสู่ TQC 
 

2) ความผูกพันต่อองค์กร (Engagement) 
คณะฯ ได้มีนโยบายที่จะพัฒนาและยกระดับพนักงานชั่วคราวที่มีประสิทธิภาพให้เป็นพนักงาน

ประจ าทุกคน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการท างาน ยกระดับรายได้ เพิ่มความมั่นคง และความผูกพันต่อองค์กร 
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รวมถึงการประเมินเลื่อนขึ้นเงินเดือนได้ใช้วิธีเกณฑ ์TOR 20% ร่วมกับตัวชี้วัดส่วนบุคคล หรือ KPI ส่วนบุคคล 
(Econ Scorecard) 80% ที่ผ่านการรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและความเห็นชอบของผู้บริหารของ
คณะฯ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวสะท้อนถึงประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคน ท าให้ปัญหาการร้องเรียนลดลง ซึ่ง 
KPI ส่วนบุคคลนี้จะมีการทบทวนและปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ อย่างต่อเนื่อง 

คณะฯ ได้จัดกิจกรรมโครงการต่าง ๆ เพื ่อให้บุคลากรในคณะฯ มีส่วนร่วม เช่น สร้าง
บรรยากาศในการท างานและการอยู่ร่วมกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  และนักศึกษาคณะฯ อย่างมี
ความสุขภายใต้โครงการ Happy @ ECON CMU : Happy Workplace ซึ่งในปี 2564 และ 2565 นี้ คณะฯ 
ได้จัดกิจกรรมสร้างสุข 8 กิจกรรม ได้แก่ 1) Happy Body ส่งเสริมให้ทุกคนในคณะฯ มีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง ด้วยการจัดสรรงบประมาณฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดให้กับบคุลากรทุกคนเป็นประจ าทุกปี จัดสรร
เครื่องฟอกอากาศทุกห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ และห้องส านักงาน อีกทั้งจัดท าห้องออกก าลังกายคณะฯ 
เพื่อให้คณาจารย์และบุคลกรใช้ออกก าลังกายหลังเวลาเลิกงาน และส่งเสริมให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีน ้าหนักที่
สมส่วนกับรูปร่างของแต่ละคน ด้วยการจัดกิจกรรม “มาลดพุงด้วยการวิ่งแบบโซน 2 กันเถอะ” 2) Happy 
Heart จัดกิจกรรมด้วยการขอรับบริจาคอุปกรณ์รักษาพยาบาล อุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย 
ผู้บาดเจ็บและภัยพิบัติต่าง ๆ ให้กับศูนย์กู้ชีพกู้ภัยศรีปิงเมือง อ าเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  3) Happy 
Society “Econ รักษ์บ้าน” จัดกิจกรรมร่วมกันทาสีที่จอดรถและสนามกีฬากลางแจ้งของคณะฯ ด้วยความ
ร่วมมือกันของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 4) Happy Relax จดักิจกรรมเพ่ือสร้างความสุขให้
ทุกคนภายในคณะฯ ให้รู้สึกผ่อนคลายจากการท างาน และสันทนาการเพื่อสร้างความสุขและปฏิสัมพันธ์อันดี
ของบุคลากรคณะฯ ในโอกาสต่าง ๆ  5) Happy Brain จัดกิจกรรมอบรมให้บุคลากรได้รับความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเอง ด้วยการอบรมเพื่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 6) Happy Soul จัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรทุกวัน
พระเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของคณะฯ มีความศรัทธาในศาสนา มีศีลธรรม ด าเนินชีวิตอย่างสงบและมี
ความสุข และจัดกิจกรรม “ให้แสงธรรมน าชีวิต” ด้วยการน าอาหารไปถวายที่โรงทานวัดอรัญณวาส อ าเภอ
หางดง จังหวัดเชียงใหม่ 7) Happy Money จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมการออม
เงินและการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวของบุคลากรคณะฯ และ 8) Happy Family จัดกิจกรรมส่งเสริม
ให้บุคลากรและครอบครัวมีความมั่นคงและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและครอบครัวน า
สินค้าต่าง ๆ ที่ผลิตกันในครอบครัว อาทิ พืช ผัก ผลไม้ อาหาร ขนม สิ่งของ เครื่องใช้ และงานประดิษฐ์ต่าง ๆ 
น ามาจ าหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัว ผ่าน Group Line ตลาด Econ Family Market และกิจกรรม 
“ปลูกผักเพราะรักกัน” เพื่อให้บุคลากรสามารถน าผักที่ปลูกไปท าอาหารรับประทานกันกับครอบครัวอย่างมี
ความสุขและประหยัด นอกจากนั้น คณะฯ มีการจัดให้มีสวัสดิการด้วยการตัดชุดสูทสากลและชุดท างานให้
บุคลากรทุกคนได้สวมใส่ในทุกวันจันทร์และวันพุธเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย อันเป็นการส่งเสริม
บุคลิกภาพและสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรสายปฏิบัติการทุกคน  
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ค. กำยภำพและสภำพแวดล้อม (Physical and Environment) 
คณะฯ มีความพร้อมด้านกายภาพโดยได้รับบริจาคอาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์  

ชูชาติ เพชรอ าไพ ซึ่งคณะฯ ได้ปรับปรุงห้องประชุมใหญ่เดิม เป็น “ห้องประชุมการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ผาสุก” และใช้เงินลงทุนในการพัฒนาห้องเรียนโดยเน้นการเรียนการสอนแบบใหม่ (Smart Classroom) 
ห้องสมุดที่เน้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องจัดการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ (TQC Room) 
ศูนย์วิจัยต่าง ๆ ของคณะฯ ศูนย์วิจัยความร่วมมือกับต่างประเทศ เช่น Providence University และห้อง
แลกเปลี่ยนความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และวิจัย (Lounge Suite) ระหว่างนักวิจัยอาวุโสและนักวิจัยรุ่นใหม่ 
นอกจากนั้นคณะฯ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่จอดรถ สนามกีฬากลางแจ้ง สโมสรนักศึกษา ห้องซ้อมดนตรีของ
นักศึกษา และสิ่งอ านวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ที่สามารถรองรับการเติบโตในอนาคตได้  

ผลการบริหารงานตามยุทธศาสตร์ที ่ 4 ดังกล่าว ส่งผลให้รายได้สุทธิ เงินสะสมของคณะ 
เงินกองทุนพัฒนาคณะ รายรับดอกเบี้ยจากกองทุนพัฒนาคณะ และความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อคณะ
เพิ่มขึ้น 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้มิติใหม่มุ่งสู่กำรบรรลุควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ 

ก. แนวทำงกำรจดักำรศึกษำตำมเกณฑ์คุณภำพกำรศึกษำที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
คณะฯ ได้ด าเนินยุทธศาสตร์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสู่ TQC ดังนั้นในปี พ.ศ. 2564 

คณะฯ ได้เปลี่ยนแปลงวิสัยทัศน์ที่มีอยู ่และใช้มาเป็นเวลานาน ให้สอดคล้องกับบริบทของคณะฯ และ
สถานการณ์การศึกษาที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบที่มีความผันผวนสูง ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคาดหวัง
ผลลัพธ์ได้ยาก (VUCA) เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาคณะฯ ในอนาคตทุกๆ ด้าน ทั้งผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี โท และเอก ผลงานวิจัย งานบริการวิชาการ ในระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับประเทศและ
นานาชาติ รวมถึงผลกระทบที่ประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากผลสัมฤทธิ์ดังกล่าว นอกจากนั้น
คณะฯ ยังมีกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตในระดับนานาชาต ิ

 
ข. กำรบริหำรจัดกำรคณะแบบมีส่วนร่วมทั้งองค์กร 

คณะฯ มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบ โดยมีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์โดย
ผู ้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรร่วมกันวางแผนปฏิบัติการเพื ่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะ
เศรษฐศาสตร์ รวมทั้งการน าระบบวงจรคุณภาพ PDCA และ ADLI ทั้งในระดับบุคคลและคณะ มาเป็น
แนวทางในการด าเนินงานจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี (PAP) เพื่อให้สามารถด าเนินงาน กิจกรรม โครงการ
ต่าง ๆ ของคณะฯ อย่างครบวงจรในทุกยุทธศาสตร์ (ECON-CMU Excellence Model) 

 
 
 



 

15 

 

ค. กำรประเมินผลกำรปฏิบัตงิำนส่วนบุคคล 
การเลื่อนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในแต่ละรอบระยะเวลา คณะฯ จะใช้แนวทางการประเมินผล

การปฏิบัติงานส่วนบุคคล (Econ Scorecard) ที่ได้รับการยอมรับจากบุคลากรในคณะฯ ซึ่งมีตัววัดที่เป็นตัว
เลขที่ชัดเจนอยู่ในบรรทัดฐานเดียวกัน สอดคล้องประสิทธิภาพการท างานของแต่ละคน โดยใช้ ร่วมกับเกณฑ์
ของ TOR ของมหาวิทยาลัย ซึ่งปัจจุบันทางคณะฯ ได้ใช้ในอัตรา 80:20 แนวทางดังกล่าวท าให้บุคลากรใน
คณะฯ มีแรงจูงใจ (Incentives) ตั้งใจในการท างานมากขึ้น สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย
ได้เร็วขึ้นและสามารถลดข้อร้องเรียนได้ในระดับหน่ึง 
 

ง. กำรผลักดันให้คณะเศรษฐศำสตร์เป็น E-Faculty 
คณะฯ น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดรับกับ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งจัดการคณะฯ ให้เป็น E-Faculty อาทิเช่น ระบบ CMU 
E-Document, E-Salary, E-Calendar, E-Budget, ECON Scorecard, การจองห้องเรียน ห้องประชุมผ่าน
ระบบ Online และการลางานผ่านระบบ CMU-MIS 

 
จ. กำรสื่อสำรภำยในองค์กร 

คณะฯ มีระบบการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีโดยการใช้ e Document มีไลน์กลุ่มเฟื่องฟ้า (ใช้เพื่อ
สื่อสารในเรื่องงาน) ไลน์กลุ่มบานเย็น (ใช้สื่อสารเรื่องทั่วไป) ไลน์กลุ่มผู้บริหาร ไลน์กลุ่มบ่มเพาะนักวิจัย และมี
ระบบการสื่อสารระหว่างนักศึกษา ผู้ปกครองที่ต้องการพูดคุยปัญหาและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ถึงคณบดีโดย
ผ่านสายตรงคณบดี ระบบรับฟังเสียงลูกค้า (VOC) รวมถึงมีการจัดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี ระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีโอกาสพบปะ บอกเล่าปัญหา
ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณะเป็นประจ า  

 
ฉ. ควำมร่วมมือกับศิษย์เก่ำและผู้มีส่วนได้เสยี 

คณะฯ ได้มุ่งเพิ่มให้ความส าคัญและสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าและผู้มีส่วนได้ เสียอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งผลให้คณะฯ ได้รับความอนุเคราะห์และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ มากขึ้น เช่น เงินบริจาค การเปิด
หลักสูตรอบรมระยะสั้น การบริการวิชาการ การจัดหาสถานประกอบการ เพื่อรับนักศึกษาที่ปฏิบัติสหกิจ
ศึกษา ตลอดจนการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิของคณะฯ และเป็นวิทยากรให้ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์กับนักศึกษาของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย 
 ผลการบริหารงานตามยุทศาสตร์ที่ 5 ดังกล่าว ส่งผลให้งบประมาณที่จัดสรรเพื่อพัฒนาบุคลากร  
ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง และผลการประเมินผู้น าระดับสูงคณะเศรษฐศาสตร์
เพิ่มขึ้น 
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2. ผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรบริหำรงำนที่น ำเสนอต่อสภำมหำวิทยำลัย (รอบ 1 ปี 6 เดือนแรก) 
 
วิสัยทัศน์คณะเศรษฐศำสตร ์(Vision) 

สถาบันช้ันน า ที่สร้างองค์ความรู้และการมสี่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 
พันธกิจ (Missions)  

กำรศึกษำ : ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศ 
กำรวิจัย : สร้างงานวิจัยที่เป็นเลิศเพ่ือการมีส่วนร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
กำรบริกำรวิชำกำร : เผยแพร่องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และให้ค าปรึกษาแก่สาธารณะ 

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 
 

เป้ำหมำยวิสัยทัศน์และยุทธศำสตร ์
1. ผลการจัดอันดับ QS World University by Subject ด้าน Economics & Econometrics 

ปี 2566 : อันดับที่ 451 - 500 
ปี 2568 : อันดับที่ 251 - 300 
 

2. Socio-economic Impact ของโครงการที่ด าเนินการในภาคเหนือ 
ปี 2565 : 75 ล้านบาท 
ปี 2566 : 105 ล้านบาท 
ปี 2567 : 135 ล้านบาท 
ปี 2568 : 165 ล้านบาท 
 

3. ผลการประเมนิคุณภาพองค์กร 
ปี 2565 : EdPEx 300 (คะแนนมากกว่า 300) 
ปี 2566 : TQC (คะแนนมากกว่า 350)  
ปี 2568 : TQC+ Innovation (คะแนนมากกว่า 450) 
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สรุปภำพรวม 
คณะเศรษฐศาสตร์ได้ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ และยุทธศาสตร์ของคณะฯ เพื่อขับเคลื่อนคณะฯ

ให้บรรลุตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์นั้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568 คณะฯ มีตัวชี้วัดส าหรับ
ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด จ านวน 3 ตัวชี้วัด แต่วัดและประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ มูลค่า Socio-economic Impact ของโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ภาคเหนือ 
และผลการประเมินคุณภาพองค์กร จากการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานในไตรมาสที่ 3 พบว่า ตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัว
อยู่ระหว่างรอผล (ตารางที่ 1) 
 
ตำรำงที่ 1 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ไตรมาส 3) 

ยุทธศำสตร ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
เป้ำหมำยกำรบรรลุ 

วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ ์
(ตัววัดแผลกลยุทธ)์ 

เป้ำหมำย 

2565 2566 2567 2568 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้าน
การสร้างองค์ความรู้ด้าน
วิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล
ให้กับประเทศ 

สร้างชื่อเสียงด้าน
วิชาการ (Academic 
reputation) และ 
ทัศนคติของผู้จ้างงานต่อ
บัณฑิต (Employer 
reputation)  

ผลการจัดอันดับ QS 
World University 

Ranking by Subject 
ด้าน Economics & 

Econometrics 

- อันดับที่ 
451-500 

- อันดับที่ 
251-300 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้าน
การสร้างองค์ความรู้วิจัย
ทางเศรษฐศาสตร์เชิง
บูรณาการเพื่อพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมอย่าง
ยั่งยืน 

สร้างงานวิจัยที่โดดเด่น 
มุ่งเป้าและตอบสนอง
การพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน ผ่าน 
ECON Research 
Platform  

ผลการจัดอันดับ QS 
World University 

Ranking by Subject 
ด้าน Economics & 

Econometrics 

- อันดับที่ 
451-500 

- อันดับที่ 
251-300 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้าน
บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

สร้างผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจและสังคมใน
จังหวัดเชียงใหม่ และ
ภาคเหนือตอนบน  

Socio-economic 
Impact ของโครงการ 
ที่ด าเนินการในพื้นที่ 

ภาคเหนือ 

75 ล้าน 105 ล้าน 135 
ล้าน 

165 
ล้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้าน
การบริหารจัดการที่มุ่งสู่
ความเป็นเลศิอย่างยั่งยืน 

สร้างระบบการบริหาร
จัดการที่มุ่งสู่ความเป็น
เลิศอย่างยั่งยืน 
(Performance 
Excellence)  

ผลการประเมิน 
คุณภาพองค์กร 

EdPEx 300 
คะแนน 
มากกว่า 

300 

TQC 
คะแนน 
มากกว่า 

350 

- TQC+: 
Innovation 

มากกว่า 
450 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้าน
การสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู้มิติใหม่ มุ่งสู่การ
บรรลุความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ 

พัฒนาบุคลากรที่มุ่งเน้น
การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้  

ผลการประเมิน 
คุณภาพองค์กร 

EdPEx 300 
คะแนน 
มากกว่า 

300 

TQC 
คะแนน 
มากกว่า 

350 

- TQC+: 
Innovation 

มากกว่า 
450 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีโครงการ
ริเริ่มและแผนปฏิบัติการที่ส าคัญ (Strategic Planning) ทั้งหมดจ านวน 24 โครงการ ด าเนินการแล้ว จ านวน 
22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.7 และยังไม่ได้ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ ในยุทธศาสตร์ที่ 1 คิดเป็น 
ร้อยละ 8.3 (ตารางที่ 2) 
 
ตำรำงที่ 2 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565  

ยุทธศำสตร ์

แผนงำน/โครงกำร 

ด ำเนนิกำร 
แล้ว 

ไม่ได้ 
ด ำเนนิกำร 

รวม 

1. ด้านการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาการเพ่ือเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันในระดับสากลให้กับประเทศ 

10 2 12 

2. ด้านการสร้างองค์ความรู้วิจัยทางเศรษฐศาสตร์เชิงบูรณา
การเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน 

2 - 2 

3. ด้านบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 5 - 5 

4. ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสูค่วามเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 4 - 4 

5. ด้านการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มิติใหม่ มุ่งสู่การบรรลุ
ความส าเร็จตามวิสัยทัศน ์

1 - 1 

รวม 
22 

(91.70) 
2 

(8.30) 
24 

(100.00) 

 
ด้านตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ทั้งหมดจ านวน 36 ตัวชี้วัด จากการวิเคราะห์ผลการ

ด าเนินงานพบว่า มีตัวชี ้วัดที่บรรลุเป้าหมาย จ านวน 8 ตัวชี ้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.2 และอยู ่ระหว่าง
ด าเนินการ/รอผล จ านวน 28 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 77.8 (ตารางที่ 3) 
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ตำรำงที่ 3 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดแผนปฏิบัติการ (Action Plans) ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ยุทธศำสตร ์ บรรล ุ ระหว่ำงด ำเนนิกำร/รอผล รวม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1: ด้านการสร้างองค์ความรู ้ด้าน
วิชาการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันใน
ระดับสากลให้กับประเทศ 

4 10 14 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้านการสร้างองค์ความรู้วิจัยทาง
เศรษฐศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยั่งยืน 

1 4 5 

ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3:  ด ้านบร ิการว ิชาการท ี ่ เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

1 5 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านการบริหารจัดการที่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศอย่างยั่งยืน 

2 5 7 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5: ด้านการสร้างองค์กรแห่งการ
เรียนรู ้ม ิติใหม่ มุ ่งสู ่การบรรลุความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ 

- 4 4 

รวม 
8 

(22.2) 
28 

(77.8) 
36 

(100) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 1: ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนวิชำกำรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันในระดับ

สำกลให้กับประเทศ 
 ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ ได้บรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ จ านวน 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น
ร้อยละ 28.6 ได้แก่ ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อทักษะด้านคุณธรรม คุณภาพ และทักษะการเป็น
พลเมืองโลก จ านวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับองค์กรภายนอก (เพิ่มขึ้น) ร้อยละของกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรีที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และจ านวนทุนการศึกษาแก่ผู้มาจากประเทศ
ก าลังพัฒนาน้อยที่สุด ส่วนที่เหลือ 8 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการด าเนินการและรอผล โดยที่ตัวชี้วัดจ านวนความ
ร่วมมือวิชาการกับสถานประกอบการในประเทศและต่างประเทศ (เพิ่มขึ้น) มีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ (ตารางที่ 4)  
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2: ด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้วิจัยทำงเศรษฐศำสตร์เชิงบูรณำกำรเพื่อพัฒนำเศรษฐกิจและ

สังคมอย่ำงยั่งยืน 
 ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ ได้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ จ านวน 1 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 20 ได้แก่ จ านวนเครือข่ายความร่วมมือที่ท างานวิจัยร่วมกัน (เพิ่มขึ้น) ส่วนที่เหลือ 4 ตัวชี้วัด อยู่
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ระหว่างด าเนินการและรอผล โดยตัวชี้วัดด้านจ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ด้าน Economics & Econometrics 
ใน Scopus และจ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ Q1 - Q2 ด้าน Economics & Econometrics มีโอกาสที่จะบรรลุ
ตามเป้าหมายที่วางไว้ (ตารางที่ 4) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 3: ด้ำนบริกำรวิชำกำรที่เกิดประโยชน์แก่สังคม 
 ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ ได้บรรลุเป้าหมาย 1 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 16.7 ได้แก่ จ านวน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ ที่ได้รับการประเมินผลกระทบ ส่วนที่เหลืออีก 5 ตัวชี้วัด อยู่
ระหว่างด าเนินงานและรอผล โดยที่ตัวชี้วัดโครงการถ่ายทอดความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์เพื่อใช้
การวิจัย มีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ (ตารางที่ 4) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 4: ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่มุง่สู่ควำมเป็นเลิศอย่ำงยั่งยืน 
 ในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ ได้บรรลุเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 28.6 ได้แก่ จ านวน
ระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงและมีประสิทธิผล และจ านวนนวัตกรรมหรือ Best Practice ที่น ามาใช้จริง 
ส่วนที่เหลืออีก 5 ตัวชี้วัด อยู่ระหว่างการด าเนินการและรอผล โดยที่ตัวชี้วัดระดับความพึงพอใจของผู้บริหาร
และสายสนับสนุนต่อการใช้ระบบงาน และสัดส่วนรายได้รวมต่อรายจ่ายรวม มีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมาย
ที่วางไว ้(ตารางที่ 4) 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 5: ด้ำนกำรสร้ำงองค์กรแห่งกำรเรียนรู้มิติใหม่ มุ่งสู่กำรบรรลุควำมส ำเร็จตำมวิสัยทัศน์ 
 ในปีงบประมาณ 2565 ตัวชี้วัดทั้ง 4 อยู่ระหว่างด าเนินการและรอผล โดยที่ตัวชี้วัดร้อยละของ
บุคคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน มีโอกาสที่จะบรรลุตามเป้าหมายที่
วางไว้ (ตารางที่ 4) 
 
ตำรำงที่ 4 ผลการด าเนินงานตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ 2565 จ าแนก 
 ตามยุทธศาสตร์ 

ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
ยุทธศาสตร์ที่ 1: ด้าน
การสร้างองค์ความรู้
ด้านวิชาการเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขันในระดับสากล
ให้กับประเทศ 

1.1 โครงการส ารวจ
ภาพอนาคตทิศทางด้าน
การจดัการเรยีนการ
สอนของคณะฯ ตาม
ความเห็นของผูม้ีส่วนได้
เสียในกลุ่ม ศิษย์เก่า 
และผู้ใช้บัณฑิต 

ร้อยละของบัณฑิตที่มี
งานท าในองคก์รที่มี
ชื่อเสียงของภาครัฐ 
และเอกชนทั้งใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ 

รอผล 55.00 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
 1.2 โครงการสร้าง

บัณฑิตสายพันธุ์ใหม ่
ระดับความพึงพอใจ
ของผูใ้ช้บัณฑิตต่อ
ทักษะด้านคุณธรรม 
คุณภาพ และทักษะการ
เป็นพลเมืองโลก  

4.54 4.50 

  จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับ
องค์กรภายนอก 
(เพิ่มขึ้น)  

1 1 

 1.3 โครงการเพิม่ทักษะ
ภาษาอังกฤษและ
เตรียมความพรอ้มใน
การสอบวดัผล
ภาษาอังกฤษ CEFR แก่
นักศึกษาคณะฯ 

ร้อยละของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่มีผล
สอบวัดความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษ
ก่อนส าเร็จการศึกษา
ตามมาตรฐาน CEFR 
ระดับ B1 ขึ้นไป 

รอผล 35.00 

 1.4 โครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการ
ด้านการเรียนการสอน 

ร้อยละของกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรีที่มี
กิจกรรมการเรยีนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

100.00 90.00 

   ร้อยละของกระบวนวิชา
ระดับปริญญาตรีทีใ่ช้
ทักษะการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 
21 

รอผล 90.00 

 1.5 โครงการสร้างความ
ร่วมมือทางวิชาการ 
(Joint Project) กับ
สถาบันการศกึษาทาง
เศรษฐศาสตร์ชั้นน า
ระดับโลก 

จ านวนความร่วมมือ
ทางด้านวิชาการกับ
สถานประกอบการใน
ประเทศและ
ต่างประเทศ (เพิ่มขึ้น) 

รอผล 5 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
 1.6  โครงการจัดตั้ง

สมาคมการพัฒนา
เศรษฐกิจแหง่เอเชีย 
(Asia Economic 
Development 
Society: AED 
Society) 

   ยังไม่ได้ด าเนินการ จัดตั้ง 

 1.7 โครงการเตรียม
ความพร้อมนกัศึกษา
เข้าสู่ตลาดแรงงาน
สากลผ่านระบบ 
LinkedIn LEARN 

จ านวนนักศึกษา 
อาจารย์ นกัวิจยั และ
ศิษย์เก่าที่อยู่ใน 
International 
Platform  

รอผล 600 

 1.8 โครงการหลักสูตร
อบรมระยะสั้นระดับ
สากลร่วมกับ 
ELSEVIER 

จ านวนนักวิชาการและ
ผู้จ้างบัณฑิตที่มีส่วน
ร่วมในด้านการเรียน
การสอนและโครงการ
บริการวิชาการของ
คณะฯ 

รอผล 50 

 1.9 โครงการขบัเคลื่อน
กิจกรรมสนับสนุน
เป้าหมายการพฒันาที่
ยังยืนผ่านเครอืข่าย 
SDSN (Sustainable 
Development 
Solution Network) 

จ านวนโครงการด้าน 
SDG ที่ขับเคลื่อนโดย
คณะฯ 

รอผล 5 

 1.10 โครงการพัฒนา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น 
(Non-Degree 
Program) ด้าน SDG 

จ านวนหลักสูตรอบรม
ด้าน SDG 

รอผล 5 

 1.11 โครงการประชุม
ผู้น าด้านเป้าหมายการ

จ านวนผู้น าด้าน SDG 
ในระดับนานาชาติที่เข้า
ร่วมงาน  

ยังไม่ได้ด าเนินการ 50 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
พัฒนาที่ยัง่ยืนในเอเชีย 
(Asian SDG Summit) 

 1.12 โครงการ
ทุนการศึกษาแก่
นักศึกษาที่มาจาก
ประเทศก าลงัพฒันา
น้อยที่สุด 

จ านวนทุนการศึกษาแก่
ผู้มาจากประเทศก าลัง
พัฒนาน้อยที่สดุ 

1 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: ด้าน
การสร้างองค์ความรู้
วิจัยทางเศรษฐศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่อ
พัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมอย่างยัง่ยืน 

2.1 โครงการพัฒนา 
ECON Research and 
Innovation Platform 
เพื่อการผลิตงานวิจัย
ตีพิมพ์คุณภาพสูง 

จ านวนงานวจิัยตีพิมพ์
ด้าน Economics & 
Econometrics 
ใน Scopus 

รอผล 25 

  จ านวนงานวจิัยตีพิมพ์ 
Q1-Q2 ด้าน 
Economics & 
Econometrics 

รอผล 12 

 

  

Citations/Papers 
ด้าน Economics & 
Econometrics 

รอผล 4 

 

  

H5-index ด้าน 
Economics & 
Econometrics 

รอผล 6 

 2.2 พัฒนาเครอืข่าย
ความร่วมมือกับสถาบัน
ชั้นน าทั้งในและ
ต่างประเทศ 

จ านวนเครือข่ายความ
ร่วมมือที่ท างานวิจัย
ร่วมกัน (เพิ่มขึ้น) 

3 3 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: ด้าน
บริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์แก่สังคม 

3.1 โครงการขบัเคลื่อน
การสร้างผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมเชิง
รุกผ่านเครอืข่าย AVPN 
(Asian Venture 

จ านวนคู่ความร่วมมือ
ในการให้บริการ
วิชาการ 

รอผล 30 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
Philanthropy 
Network) 

 3.2 โครงการพัฒนา
ระบบบริหารจดัการการ
ประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมเชิง
รุกผ่าน Platform 
Social Value 
Accelerator (SVA) 

 ร้อยละจ านวนบุคลากร
ที่ท างานด้านบรกิาร
วิชาการ โดยเฉพาะการ
ประเมินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม  

รอผล 50.00 

  จ านวนโครงการบริการ
วิชาการและวิจัยของ
คณะฯ ที่ได้รับการ
ประเมินผลกระทบ 

5 5 

 3.3 โครงการพัฒนา
เครือข่ายเศรษฐอาสา
พัฒนาสังคม เชิงรุก 
(ศอส. PLUS) 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ รอผล 20 

 3.4 โครงการถ่ายทอด
ความรู้ทาง
เศรษฐศาสตร์ และการ
ประยุกตใ์ช้เพื่อการวจิัย 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ รอผล 20 

 3.5 โครงการพัฒนา ครู
โรงเรียนในการเรียน
การสอนเศรษฐศาสตร์ 
และการวิจัยในโรงเรียน
โดยเครื่องมือทาง
เศรษฐศาสตร์ และ
สังคม 

จ านวนผู้เข้ารับบริการ รอผล 25 

ยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้าน
การบริหารจัดการที่มุ่งสู่

ความเป็นเลิศอย่าง
ยั่งยืน 

4.1 โครงการสร้าง 
Process Innovation 
ในการปรับปรุง
กระบวนการท างาน 

ร้อยละของบุคลากรที่มี
ส่วนร่วมในการปรับปรงุ
ระบบงาน 

รอผล 50.00 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
   จ านวนระบบงานที่

ได้รับการปรับปรุงและมี
ประสิทธิผล 

1 1 

   จ านวนนวัตกรรมหรือ 
Best Practice ที่
น ามาใช้จรงิ 

1 1 

 4.2 โครงการพัฒนา
ฐานข้อมูล ECON-MIS 
และระบบตัดสินใจของ
ผู้บริหาร 

ระดับความพึงพอใจ
ของผู้บริหารและสาย
สนับสนุนต่อการใช้งาน
ระบบ 

รอผล 4 

 4.3 โครงการ Digital 
Transformation for 
Post COVID-19 
Academic Service 

สัดส่วนรายไดร้วมต่อ
รายจ่ายรวม 

รอผล 1.52:1 

 4.4 แผนการสรา้ง New 
Business Model 
ให้กับคณะฯ 
(Economics Open 
Space) 

ร้อยละของรายได้อื่นต่อ
รายรับรวม 

รอผล 10.00 

 
 

รายได้จาก New 
Business Model 

รอผล 2 ล้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้าน
การสร้างองค์กรแห่ง

การเรียนรู้มิติใหม่ มุ่งสู่
การบรรลุความส าเร็จ

ตามวิสัยทัศน ์

5.1 โครงการสร้าง
ระบบพัฒนาและ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานบุคลากรสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุน 

ร้อยละของบุคลากร
สายวิชาการที่ได้รับการ
พัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียน
การสอน วิจัย และ
บริการวิชาการ 

รอผล 90.00 

  ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายวิชาการที่
มีผลการประเมนิ 
ECON Scorecard 
เพิ่มขึ้น (สุทธ)ิ 

รอผล 80.00 
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ยุทธศำสตร ์
แผนปฏิบัติกำร 

ที่ส ำคัญของคณะ 
ตัวชี้วัดของ 

แผนปฏิบัติกำร 
ผลกำรด ำเนินงำน 

2565 
เป้ำหมำย 

2565 
  ร้อยละของบุคลากร

สายสนับสนุนที่ได้รับ
การพัฒนาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ท างาน 

รอผล 90.00 

  ร้อยละของจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุน
ที่มีผลการประเมินการ
ปฏิบัติงาน JA เพิ่มขึ้น 
(สุทธ)ิ 

รอผล 55.00 

 
 ส าหรับผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองที่คณะฯ ท าไว้กับมหาวิทยาลัย (Objective Key Results, 
OKRs) ในช่วงปีงบประมาณ 2563 - 2565 ไตรมาส 3 นั้น ได้ค่าร้อยละตามน ้าหนักที่ 71.15 อยู่ในระดับ 3 
โดยผลการปฏิบัติงานที่ได้คะแนนเต็มสูงสุดร้อยละ 20 ได้แก่ รายได้จากภาคอุตสาหกรรมหรือชุมชน หรือผู้ใช้
ประโยชน์จริง รองลงมาได้แก่ จ านวนผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Scopus จ านวนผลงาน Q1 ในฐานข้อมูล 
Scopus ขึ้นไป จ านวนผลงานการให้บริการ   IP ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน Spin Off/Startup (ธุรกิจ) หรือ
ผลงานที่เทียบเท่า CMU-RL 8-9 และจ านวนผลงานนวัตรกรรม/จ านนผลงานวิจัยที่อยู่ใน CMU-RL 4-7 เท่ากับร้อย
ละ 19.14 16.80 8.89 และ 6.32 ตามล าดับ ถ้าหากคณะฯ สามารถท าผลงานรวมได้ถึงร้อยละ 75 ก็จะท าให้คณะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินประจ าต าแหน่งทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยเต็มจ านวน และกรอบอัตราก าลัง
บุคลากรเพิ่มขึ้น ซึ่งทางคณะยังมีเวลาอีก 1 ไตรมาส ที่มีโอกาสจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว (ตารางที่ 5) 

 
ตำรำงที่ 5 ผลการปฏิบัติงานตามค ารับรองที่คณะเศรษฐศาสตร์ท าไว้กับมหาวิทยาลัย (OKRs) 
 ปี 2563 - 2565 (ไตรมาส 3) 

OKRs 
ผลงำนรวม 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

เป้ำหมำยรวม 
ปี 63 - 65 

% 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

% ตำมค่ำน ้ำหนัก 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

1. จ านวนผลงานตพีิมพ์ในฐานข้อมูล 
SCOPUS 

201 210 95.71% 19.14% 

2. จ านวนผลงาน Q1 ในฐานข้อมูล 
SCOPUS ขึ้นไป 

63 75 84% 16.80% 
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OKRs 
ผลงำนรวม 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

เป้ำหมำยรวม 
ปี 63 - 65 

% 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

% ตำมค่ำน ้ำหนัก 
ปี 63 - 65 
(ไตรมำส 3) 

3. จ านวนผลงานนวัตกรรม/จ านวน
ผลงานวิจัยที่อยูใ่น CMU-RL 4-7 

6 19 31.58% 6.32% 

4. จ านวนผลงานการให้บริการ   IP 
ต่อปี (สิทธิบัตร) หรือจ านวน Spin 
Off/Startup (ธรุกิจ) หรือผลงานที่
เทียบเท่า CMU-RO 8-9 (ผลงาน) 

4 9 44.44% 8.89% 

5. รายได้จากภาคอุตสาหกรรมหรอื
ชุมชน หรือผู้ใช้ประโยชน์จริง (ล้าน
บาท) 

98 18 100% 20% 

รวม    
71.15% 
(ระดับ 3) 

 
ตำรำงที่ 6 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร ์
 ประจ าปีการศึกษา 2562 - 2564 

หลักสูตร ระดับ 
กำรศึกษำ 

ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 1 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 2 - 10 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 1 
ตัวบ่งชี ้

ที่ 2 - 10 
1. เศรษฐศาสตรบัณฑิต ตร ี ผ่าน ได้รับผลการ 

วิเคราะห ์
จุดแข็ง  

โอกาสในการ 
พัฒนาและ 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งช้ีที่ 
2 - 10 

 

ผ่าน ได้รับผลการ 
วิเคราะห ์
จุดแข็ง 

โอกาสในการ 
พัฒนาและ 

ข้อเสนอแนะ 
ตัวบ่งช้ีที่ 
2 - 10 

2. เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
(หลักสูตรนานาชาติ) 

ตร ี ผ่าน ผ่าน 

3. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โท ผ่าน ผ่าน 
4. เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
โท ผ่าน ผ่าน 

5. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์
(หลักสูตรนานาชาติ) 

เอก ผ่าน ผ่าน 

หมำยเหตุ: ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นมา หลักสูตรของคณะเศรษฐศาสตร์รับการประเมินในเกณฑ์
มาตรฐานภายในระดับหลักสตูร CMU-QA Curriculum 
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ตำรำงที่ 7 จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
ระดับ หลักสูตร 2561 2562 2563 2564 2565 

ปริญญาตร ี ภาคปกติ 857 920 987 1444 1713 
 นานาชาติ 293 352 227 302 294 
 ตร-ีโท (สองภาษา) 157 22 0 0 0 
 รวม 1,307 1,294 1,214 1,746 1,977 
ปริญญาโท ภาคปกติ 35 41 50 52 55 
 นานาชาติ 121 123 124 123 119 
 ภาคพิเศษ 96 80 52 43 41 
 รวม 252 244 226 218 215 
ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร ์ 16 16 11 20 20 
 รวม 16 16 11 20 20 
จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 1,575 1,554 1,451 1,984 2,242 
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรสองภาษาและนานาชาติ 587 543 362 445 433 
ร้อยละนักศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ (%) 37.27 34.94 24.95 22.43 19.31 
จ านวนนักศึกษาต่างชาติ 254 270 235 210 209 
ร้อยละนักศึกษาต่างชาติ 16.13 17.37 16.20 10.58 9.32 
รางวัลที่นักศึกษาได้รับ 10 7 8 9 15 

 

   
 
  

1774, 89%

210, 11%

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

2033, 91%

209, 9%

นักศึกษาไทย

นักศึกษาต่างชาติ

จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิประจ าปีการศึกษา 2564 
 

จ านวนนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิประจ าปีการศึกษา 2565 
 



29 

ตำรำงที่ 8 การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 - 2565 

หลักสูตร 

ปีกำรศึกษำ 2562 ปีกำรศึกษำ 2563 ปีกำรศึกษำ 2564 ปีกำรศึกษำ 2565 

วิชำที่ 
เปิดสอน 

วิชำที่สอน 
เป็นภำษำ 
อังกฤษ 

ร้อยละ 
วิชำ 

ที่เปิดสอน 

วิชำที่สอน 
เป็นภำษำ 
อังกฤษ 

ร้อยละ 
วิชำที่ 

เปิดสอน 

วิชำที่สอน 
เป็นภำษำ 
อังกฤษ 

ร้อยละ 
วิชำที่ 

เปิดสอน 

วิชำที่สอน 
เป็นภำษำ 
อังกฤษ 

ร้อยละ 

ปริญญำตรี 34 29 85.29 33 32 96.97 32 32 100 31 31 100 

ปกติ 25 20 80.00 26 25 96.15 29 29 100 29 29 100 

ตรีโท (สองภาษา) 22 22 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
นานาชาต ิ 25 25 100 22 22 100 22 22 100 19 19 100 

พิเศษ 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ปริญญำโท 22 14 63.64 23 16 69.57 24 15 62.50 28 13 46.43 

ปกติ 12 0 0 11 0 0 12 0 0 8 0 0 

พิเศษ 11 0 0 6 0 0 10 0 0 7 0 0 

นานาชาต ิ 14 14 100 16 16 100 15 15 100 13 13 100 

ปริญญำเอก 13 13 100 8 8 100 14 14 100 12 12 100 

นานาชาต ิ 13 13 100 8 8 100 14 14 100 12 12 100 

รวม 69 56 81.16 64 56 87.50 70 61 87.14 71 56 78.87 



 

30 

 

ตำรำงที่ 9 แหล่งทุนที่คณะเศรษฐศาสตร์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย (ณ กันยายน 2565) 
ล ำดับ แหล่งทุน จ ำนวน 

1 ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) 16 
2 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 10 
3 ส านักงานบรหิารงานวจิัย มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 10 
4 ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (สวก.) 5 
5 กรมการท่องเที่ยว 4 

6 กรมควบคุมโรค 4 
7 ส านักพัฒนาบรกิารท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว 4 
8 กรมอนามยั 2 

9 
ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน ์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) 

2 

10 Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 1 
11 London School of Hygiene & Tropical Medicine UK 1 
12 Nagoya University Japan 1 
13 Providence University Taiwan 1 
14 School of Oriental and African Studies (SOAS), University of London UK 1 
15 The Skoll Global Threats Fund 1 
16 The United Nations Environment Programme (UNEP) 1 
17 The United Nations Population Fund (UNFPA) 1 
18 United Nations Children's Fund (UNICEF) 1 
19 United Nations Convention to Combat Desertification 1 
20 Winrock International 1 

21 กระทรวงพาณชิย์ 1 

22 
กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) 

1 

23 กองสง่เสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 

24 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
25 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 1 
26 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1 

27 
คณะนิติศาสตร์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ และคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แหล่งละ 1 ทุน 

6 

28 ส านักงานจงัหวดัล าพูน 1 
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ล ำดับ แหล่งทุน จ ำนวน 
29 ส านักงานจงัหวดัเชียงใหม ่ 1 
30 ธนาคารแห่งประเทศไทย (ส านักงานภาคเหนือ) 1 
31 บริษทั เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสงัคม จ ากัด 1 
32 บริษทั โชเซ่น เทคโนโลยี จ ากดั 1 

33 บริษทั ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จ ากัด 1 
34 มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 
35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 
36 มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ 1 
37 มูลนิธิมั่นพัฒนา 1 
38 วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
39 ศูนย์บริการวิชาการแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 
40 ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) 1 
41 สถาบันวิจัยสังคม 1 
42 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) 1 
43 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องคก์ารมหาชน) 1 
44 สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย 1 

45 ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) 1 
46 ส านักงานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.) 1 
47 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 1 
48 ส านักงานประกันสังคม 1 
49 ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 1 
50 ส านักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร 1 
51 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 
52 เทศบาลต าบลบ้านหลวง  1 
53 เทศบาลต าบลหนัคา  1 
54 เทศบาลเมืองสวรรคโลก จงัหวดัสุโขทัย  1 
55 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 1 
56 สถาบันวิจัยเศรษฐกจิป๋วย อึง๊ภากรณ์ 1 

57 องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพนู 1 
 รวม 110 
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3. ผลกำรด ำเนินงำนตำมข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยที่ได้ให้ไว้ในช่วงกำรเสนอแผนบริหำรงำนของ
หัวหน้ำส่วนงำน 

ล ำดับ ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย กำรด ำเนินกำรของคณะเศรษฐศำสตร ์
1 การส่งเสริมการท างานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุน

นโยบายสาธารณะ เช่น การใช้ทรัพยากรน ้า ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก าลังด าเนินการพัฒนาแผนที่ภาษีเพื่อท าการจัดเก็บ
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้มีความครบถ้วน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนมากยังไม่สามารถ
เก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายหรืออาจจะใช้เวลาในการ
เก็บข้อมูลค่อนข้างนาน และพบว่าบางแห่งยังไม่มี
การน าเทคโนโลยีเข้ามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยในการ
ด าเนินงาน หากคณะให้ความร่วมมือช่วยเหลือเรื่อง
ดังกล่าว จะเกิดประโยชน์ทั้งด้านวิชาการและด้าน
การปฏิบัติ  

คณะฯ ได้ส่ง ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ ร่วมเป็น
คณะท  างานร ่วมก ับคณะว ิทยาศาสตร ์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ฯลฯ ท า
ข ้อตกลง MOU ระหว่างทร ัพยากรน ้าแห่งชาติ 
(สทนช) ร ่วมกับมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ ในการ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการน ้าอย่างยั่งยืนในพื้นที่
ภาคเหนือ ด้วยข้อมูลและการพัฒนาบุคลากร โดย
ด าเนินการจัดตั้งศูนย์วิชาการสนับสนุนการบริหาร
จัดการน ้าแบบครบวงจร จัดท าระบบฐานข้อมูล
ทรัพยากรน ้า ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาวิจัย ให้
การสนับสนุนและร่วมมือกับทุกภาคส่วนในด้าน
วิชาการที ่เก ี ่ยวข้องกับระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้ารวมถึงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การ
รณรงค์ให้ความรู้ในทางหลักวิชาการ จัดท าข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างยั่งยืน 
    ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ ได้ขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าพูน ในการ
ด าเนินโครงการวิจ ัย เร ื ่อง “จ้างที ่ปรึกษา ทาง
วิชาการ ส ารวจ และจัดเก็บข้อมูลแหล่งน ้าเพื่อจัดท า
ข้อมูลระบบสารสนเทศการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าจังหวัดล าพูน”  
     ส าหรับแผนที่ภาษีรองคณบดีที่รับผิดชอบงาน
ด้านวิจัยฯ และ รศ.ดร.ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ วางแผน
ในการเข้าหารือกับท่าน ศ.ดร.ดิเรก ปัทมศิริวัฒน์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อด าเนินการ
ต่อ 

2 2.1 บูรณาการข้ามศาสตร์จากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเช ื ้อไวร ัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) และหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ 
โดยม ีการท  างานด ้านกฎหมายร ่วมก ับคณะ

คณะฯ ได้ด าเนินการโครงการวิจัยที่มีการบูรณาการ
ข้ามศาสตร์ ดังนี้ 
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ล ำดับ ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย กำรด ำเนินกำรของคณะเศรษฐศำสตร ์
นิติศาสตร์ ด้านการแพทย์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ 
ด ้ านการเกษตรร ่ วมก ับคณะเกษตรศาสตร์  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องไทยแลนด์ 4.0 การศึกษา
เศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือการแข่งขัน
ทางอุตสาหกรรมไทย เช่น ในภาคเหนือพบว่า
ปัจจุบันมีความถดถอยทางเศรษฐกิจ เป็นต้น 

1) การศึกษาผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด 
2019 ที่มีต่อความเปราะบางของธุรกิจ SMEs ใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

2) วิเคราะห์ความน่าจะเป็นของการอยู่รอดและ
แนวทางการปร ับต ั วของว ิ สาหก ิจช ุมชน
ภาคเหนือภายใต้สถานการณ์การระบาดของ 
COVID -19 

3) โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อการประมาณความ
ต้องการที่อยู่อาศัยภายหลังจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID -19 

4) คนไทย 3.0 ส ู ้ เฟคนิวส ์และร ับม ือภาวะฟุ้ง
กระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-
19 (ระยะที่ 2) 

5) โครงการการสังเคราะห์การจัดการความรู้การ
วิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: 
ภาคเหนือ ปี 2563 การส่งเสริมอาชีพและสร้าง
รายได้ให้แก่ผู ้ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของ COVID -19 

6) โครงการว ิ จ ั ยการสร ้ า งกลไกการพ ัฒนา
อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพในภาคเหนือ
ให้มีขีด ความสามารถในการปรับตัวสู่ความยัง่ยนื 
และยกระดับสู่การสร้างขีดความสามารถใน การ
แข่งขันที่ยั่งยืนระดับโลกหลังวิกฤติสถานการณ์ 
COVID – 19 

2.2 จัดการเรียนการสอนในลักษณะที่เป็นหลักสูตรระยะ
สั้นหรือการวิจัย มีการด าเนินการแบบบูรณาการ
ข ้ามศาสตร ์ร ่วมก ับภาคว ิชาหร ือคณะอื่ น ๆ 
โดยเฉพาะในช่วงเวลาที ่เกิดการเปลี ่ยนแปลงที่
รวดเร็ว และรุนแรงอย่างคาดไม่ถึง (Disruption) เชน่ 
ในปัจจุบันที่เกิดขึ้นภายในองค์กรทั้งของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

คณะฯ ได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Life Long 
เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ
เดิม (Upskill) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskill) โดย
เปิดวิชา เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน การเงิน 
Defi และ Cryptocurrency 
คณะฯ มีการท า MOU ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการเรียนการสอน
วิชาเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม ในระดับปริญญาโท 
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ล ำดับ ข้อเสนอแนะจำกสภำมหำวิทยำลัย กำรด ำเนินกำรของคณะเศรษฐศำสตร ์
3 ควรมุ ่งเน้นการให้ความส าคัญในด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมควบคู่กัน และเรื่องที่
ส าคัญคือการมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อที่จะหาแนวทางในการ
ประสานให้สังคมไทย ซึ่งมีความหลากหลายและมี
การพัฒนาที่แตกต่างกันทั้ง 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0 
สามารถอยู่ร่วมกันได้  

คณะฯ ได้ให้ความส าคัญในการให้บริการวิชาการแก่
สังคมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
1) ด าเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

แบบบูรณาการรายต าบล (U2T) ใน 9 พื้นที่ ใน
จังหวัดเชียงใหม่ (หนองควาย ช้างคลาน เวียง 
แม่สาว แม่ศึก) ล าพูน (บ้านธิ และแม่แรง) และ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (ห้วยห้อม ผาบ่อง) โดยให้
ความส าคัญด้านเศรษฐกิจ BCG และการพัฒนา
สังคม  

2) การด าเนินการด้าน Social Finance โดยร่วมกับ 
Asian Venture Philanthropy Network เ พื่ อ
แสวงหาแหล่งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม 

3) ด าเนินการโครงการเศรษฐอาสาพัฒนาสังคม ใน
ชุมชนที่ห่างไกล ในด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น 
ดอยปู่หมื่น ซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกชา ซึ่งในหลวงรัช
การที่ 9 พระราชทานให้ชุมชนปลูกทดแทนฝิ่น 
และบ้านห้วยห้อม จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นพื้นที่
ปลูกกาแฟอาราบิก้าที่ได้รับการสนับสนุนจาก
โครงการหลวง 

4) ร่วมมือกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก 
สภากาชาดไทย ในการส่งเสริมสินค้าชุมชน ใน
พื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติในภาคเหนือ 16 พื้นที่หลัก 

5) ร ่ วมม ือก ับส  าน ักงานพ ัฒนาธ ุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิคส์ (ETDA) พัฒนาโค้ชดิจิทัลชุมชน
เพื่อส่งเสริม E-commerce ให้ชุมชน และพัฒนา
สังคม 

6) บริหารจัดการตามแผนงานยุทธศาสตร์คนไทย 
4.0 ซึ่งอยู่ภายใต้ศูนย์เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร
มนุษย์ที ่ด าเนินการให้ทุนวิจัยมุ ่ง เป้าด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน 

4 ร ิ เ ร ิ ่ ม ก า รบ ู รณาการ ร ่ ว มก ั น ร ะหว ่ า ง คณะ
เศรษฐศาสตร์กับนิติศาสตร์ เกี่ยวกับแนวความคิด
ร่วมกันหรือริเริ่มสร้างบุคลากรร่วมกันเพื่อตอบสนอง

คณะฯ เคยหารือร ่วมกับคณะนิติศาสตร์แล้วใน
เบื้องต้น แต่ยังไม่มีการตอบกลับ ขณะเดียวกันคณะฯ 
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ต่อแนวความคิดในการวิเคราะห์กฎหมายด้วยวิธีทาง
เศรษฐศาสตร์ (Economic Analysis of Law) เพื่อ
เป็นข้อเสนอแนะต่อการปฏิรูปกฎหมายในอนาคต 
และมีหลักการทางเศรษฐศาสตร์เป็นเครื่องสนับสนุน
ว่ากฎหมายประเภทดังกล่าวมีความล้าสมัย  มี
ขั้นตอนการด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น สาเหตุของการ
เกิดการคอร์รัปชั่น หรือยังขาดกฎหมายรองรับใน
เรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อยู่หรือไม่  

ก าลังเริ ่มโครงการหลักสูตรสองปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 

5 5.1 ปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบทาง
เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศค่อนข้างมากและ
เกิดขึ ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเรื ่องการค้า 
เนื่องจากเกิดความร่วมมือระหว่างอนุภูมิภาคที่มี
การเปิดเสรีทางการค้าเพิ่มขึ้นมาก เช่น RCEP, 
CPTPP, Free Trade Area of the Asia-Pacific 
: FTAAP ท าให้เกิดข้อตกลงจ านวนมาก คณะ
อาจน าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงกฎเกณฑ์ที่เกิดขึ้น
ว่าได้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างไรบ้าง  

คณะฯ ได้ร่วมกับศูนย์อาเซียนศึกษาด าเนินโครงการ 
ดังนี้ 
1) Driving Startup and Entrepreneurships 

towards Sustainability with APEC 
2) ASEAN in Changing Regional Dynamics 

5.2 สร้างความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ เนื่องจากการวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงลึกบางเรื ่องคณะอาจจะไม่มีองค์ความรู้
เพียงพอ จึงควรมีการวิเคราะห์การเรียนการ
สอนร่วมกัน 

คณะฯ โดยศูนย์อาเซียนศึกษาได้ร่วมมือกับคณะ
รัฐศาสตร์ฯ ท าการศึกษาอาชกรรมข้ามชาติใน
อาเซียนที่มีผลกระทบเศรษฐกิจในภูมิภาค 

6 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ก าลังด าเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มวิธีการ
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้นอีก 5 วิธี  (Track)  
ซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นวิธีการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ
ด้านนวัตกรรม โดยอาจารย์ที ่จะขอต าแหน่งทาง
ว ิชาการด ้านน ี ้  ต ้องม ีการประเม ินผลล ัพธ ์และ
ผลกระทบงานวิจัย (Impact Assessment) ซึ่งอาจารย์
ผู้น าเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจะด าเนินการ
เร ื ่องนี ้เองไม่ได้ ให ้ทางคณะเศรษฐศาสตร์ศึกษา 
เพื่อที่จะรองรับการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรูปแบบ

คณะฯ ได้ร่วมกับ สอวช. ในการศึกษาแนวทางและ
กรณีศึกษาการขอต าแหน่งวิชาการรูปแบบใหม่ที่มี
การประเมินผลลัพธ์และผลกระทบงานวิจัย (Impact 
Assessment) อีกทั้ง คณะฯ มีคณาจารย์และนักวิจัย
ท ี ่ม ีความสามารถในการประเม ินผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคม (SROI) ของงานวิจัยและบริการ
วิชาการ โดยปัจจุบันมีโครงการวิจัยน าร่องได้ท าการ
ประเมินให้ก ับมหาวิทยาลัยเช ียงใหม่ และคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ใหม่ในอนาคต 

7 เป ้าหมายการจ ัดอ ันด ับ QS World University 
Ranking by Subject ด้าน Economics & 
Econometrics ล าดับที่ 251 - 300 ในปี พ.ศ. 2568 
ควรมุ่งเน้น ดังนี้ 
7.1 มุ่งความสนใจในเรื่องบางเรื่องให้ชัดเจนมากขึ้น

จะท าให้บุคคลภายนอกทราบได้ทันทีว่าคณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีจุดเด่น
เรื ่องอะไร มีชื ่อเสียงทางด้านไหน เรื ่องใหม่
ส าหรับอนาคตที่อาจจะเป็นจุดที่สามารถก าหนด
เป้าหมายได้ เช่น เศรษฐศาสตร์ว ่าด้วยการ
เปล ี ่ ยนแปลงสภาพภ ูม ิ อ ากาศ ( climate 
change) เป็นเร ื ่องใหม่และมีความต้องการ
งานวิจัยทางด้านเศรษฐศาสตร์เพิ่มขึ้น  

คณะฯ ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามตัววัดนี้จะ
สามารถบ่งชี้ว่าคณะฯ มีผลงานตีพิมพ์และชื่อเสียง
ทางวิชาการในด้าน Economics & Econometrics 
นอกจากนั ้นในเป้าหมายวิส ัยทัศน์ยังมีการระบุ 
socioeconomic impact ของโครงการที่ด าเนินการ
ในภาคเหนือ จากตัววัดทั้งสองตวันี้ คาดว่าเมื่อคณะฯ 
สามารถด าเนินการจนบรรลุผลตามตัววัดวิสัยทัศน์ทั้ง
สองตัวนี ้ จะท าให้บุคคลภายนอกทราบทันทีว่า
คณะฯมีความเข้มแข็งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับใน
ร ะ ด ั บ น า น า ช า ติ ใ น ด ้ า น  Economics & 
Econometrics และส าหรับบุคคลภายนอกในพื้นที่
ภาคเหนือจะเห็นว่าคณะฯ มีโครงการที่สร้างมูลค่า 
socioeconomic impact ให ้ ก ับส ั งคมในพ ื ้ นที่
ภาคเหนือ 
   คณะฯ ได้เปิดกระบวนวิชาใหม่ คือ วิชา 751452 
เ ศรษฐศาสตร ์ ก า ร เปล ี ่ ยนแปลงภ ู ม ิ อ ากาศ 
( Economic of Climate Change)  ส  า ห ร ั บ ใ น
หลักสูตรระดับปริญญาตรี และวิชาอื่น ๆ ได้แก่  
1) 751471 เศรษฐศาสตร์การเงินแบบไร้ตัวกลาง 
2) 751472 เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหรยีญและ

เหรียญที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เบื้องต้น 
3) 751453 การพัฒนาแอพลิเคชันเพื่อวิเคราะห์

ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์ 
4) 751454 เศรษฐศาสตร์พฤตกิรรม 
5) 751455 เศรษฐศาสตร์รัฐสวัสดกิาร  
และเปิดกระบวนวิชาใหม่ ในระดับปริญญาโท ได้แก ่
1) 751737 เศรษฐศาสตร์การเงินแบบไร้ตัวกลาง 
2) 751774 เศรษฐศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเหรยีญและ

เหรียญที่ไม่สามารถทดแทนกันได้เบื้องต้น 
3) 751775 เศรษฐศาสตร์การระดมทุนขั้นกลาง 

7.2 ในอด ีตคณะม ีจ ุดเด ่นอย ู ่ท ี ่ ว ิชาเศรษฐม ิติ  
(Econometrics) ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเรื่องใหม่

คณะฯ ให้การสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศทางเศรษฐ
มิติ ในการน าเทคโนโลยี Machine Learning และ 
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ที่จะท าให้มีความสอดคล้องกับความสนใจหรือ
ความท้าทายส าหรับโลกใหม่ อันจะส่งเสริมให้
คณะไปถึงเป้าหมายในการท าการวิจัยขั้นแนว
หน้า (Frontier Research) และการไปอยู่ใน QS 
World University Ranking by Subject  ล าดับ
ที่ 251 - 300 ได้ 

Artificial Intelligence น ามาประยุกต์ใช ้ก ับว ิชา
เศรษฐมิติ และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International Conference of the Thailand 
Econometric Society ได ้ เน ้ น เ ร ื ่ อ ง  Quantum 
Computing ที่ช่วยส่งเสริมให้คณะฯ มีความร่วมมือ
กับนักว ิจ ัยชั ้นแนวหน้าในการท าว ิจ ัย Frontier 
research 

8 8.1 จ านวนนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะนักศึกษา
จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมีจ านวนลดลงเป็น
อย่างมากเนื่องมาจากสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะมีการ
วางแผนแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง  

คณะฯ ได้ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ปรับวิธีการและ
กระบวนการรับเข้าศึกษาต่างชาติ โดยด าเนินการ
สอบคัดเลือกและสัมภาษณ์ผู ้สนใจเข้าศึกษาใน
หลักสูตรในรูปแบบออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ผ่าน
นักศึกษาเก่าชาวต่างชาติในแต่ละประเทศ 

8.2 ปัจจุบันนักศึกษาไม่สามารถเดินทางเข้ามาเรียน
ได้ อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของคณะ หรือ
คณะอาจจะใช้โอกาสนี้ท าการปรับปรุงหลักสูตร
ต่าง ๆ โดยให้การมุ่งเน้นไปที่เรื่องคุณภาพของ
หลักสูตรมากกว่าจ านวนหลักสูตร 

ปัจจุบันนักศึกษาในหลักสูตรปรญิญาตรี ภาคปกติ ยัง
มีจ านวนรับที่เกินกว่าแผน จึงไม่ส่งผลกระทบต่อ
รายได้ของคณะฯ แต่คณะได้ท าการควบคุมคุณภาพ
ของผู้เรียนโดย 
1) ก าหนดคะแนนขั้นต ่าในวิชาคณิตศาสตร์ และ

ภาษาอังกฤษ ซึ ่งเป็นวิชาพื ้นฐานของผู ้เรียน
เศรษฐศาสตร์ 

2) จ ัดท  าโครง"ECON CMU Pre College 2022" 
โดยมีวัตถุเพื่อให้นักศึกษาใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 
ระดับปริญญาตรี ช ั ้นปีท ี ่  1 (รหัส 65…) ได้
ทบทวนเน ื ้ อหากระบวนว ิชาพ ื ้ นฐานทาง
เศรษฐศาสตร์ และคณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถ
น  า ค ว า ม ร ู ้ ไ ป ป ร ั บ ใ ช ้ ใ น ก า ร เ ร ี ย น ใ น
ระดับอุดมศึกษาได้  

9 จากแผนการปฏิบัติงานที่มีจ านวนมากท าให้มองไม่
เห็นจุดเน้นที่ควรจะให้ความสนใจเป็นล าดับแรกๆ 
และไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนว่าคณะหรือ
หน่วยงานแต่ละส่วนงานจะมีการปรับเปลี่ยนอย่าง
ฉับพลันอย่างไร หากคณะจะมีการลดทอนจ านวน
ตัวชี้วัดลงอาจจะท าให้การท างานง่ายมากยิ่งขึ้น และ
ทราบผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างชัดเจน 

คณะฯ ด าเนินการท า Indicator mapping ในทุก
ส่วนงาน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 
2565 ทั ้งน ี ้  จะท าให ้คณะสามารถ focus ไปที่
เป้าหมาย และจ านวนตัวชี้วัดจะลดลง 
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10 เรื่องส าคัญมากเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือการ

ท างานในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ในอนาคต คือ 
ทักษะเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล
ที ่มีความหลากหลายมาก (Data Analytics) และ
เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม 
(Non Traditional Data) การใช้ป ัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence :  AI)  หร ือการน  าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้าเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้ข้อมูล 
(Machine Learning) เข้ามาใช้ในการท างาน ทั้ง
เรื่องภาษีที่ดิน รวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate change) หรือการวิเคราะห์
การเปล ี ่ ยนแปลงการค ้ า ในภ ูม ิภาคซ ึ ่ งม ีการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก โดยเรื ่องเหล่านี้มีส่วน
เก ี ่ยวข ้องก ับท ักษะการบร ิหารจ ัดการข ้อมูล
โดยเฉพาะข้อมูลที่มีความหลากหลายมาก หรือการ
ใช้ปัญญาประดิษฐ์   

คณะฯ ได้เปิดวิชาใหม่ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ี ได ้แก ่ กระบวนว ิชา Economic of Climate 
Change และมีการจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักศึกษา
ระด ับปร ิญญาโท ภายใต ้ โครงการอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ เรื ่อง “Strengthen Your Research” 
โดยจัดอบรมในหัวข้อ 
- Innovation economics 
- Exploratory Data analysis and clustering 
- Agricultural productivity and efficiency 

analysis theory and application 
- Tourism economics 
- Building a neural network and text 

analysis 
คณะฯ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์เศรษฐมิติ ใน
การน าเทคโนโลย ี Machine Learning, Artificial 
Intelligence แ ล ะ  Quantum Computing ม า
ประยุกต์ใช้กับการท าวิจัยทางเศรษฐศาสตร์และ
เศรษฐมิติ (ศูนย์เศรษฐมิติมีผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
กับเรื ่องเหล่านี ้เป็นที ่ประจักษ์) นอกจากนั้นในปี 
2565 มีการประชุมเพื ่อสร ้างความร่วมมือทาง
ว ิชาการกับ GISTDA ในการน าข ้อม ูลอวกาศมา
ประยุกต์ใช้กับทางเศรษฐศาสตร์ โดยเฉพาะเรื่องการ
บริหารจัดการน ้าเพื่อการเกษตร 

11 11.1 ในอนาคตมีความจ  าเป ็นอย ่างย ิ ่งท ี ่คณะ 
ต้องสร้างทักษะเพิ่มเติมให้แก่นักศึกษาภายใน
คณะเศรษฐศาสตร ์  เช ่น ท ักษะทางด ้าน
วิทยาการข้อมูล (Data Science) การจัดการ
ข้อมูล (Data Management) การน าระบบ
คอมพิวเตอร์เข้ามาเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้
ข ้อมูล (Machine Learning) หรือกระบวน 
การหาจุดที ่เหมาะสมที่สุด (Optimization) 
เป็นต้น  

คณะฯ มีโครงการเปิดหลักสูตรสองปริญญาในระดับ
ปริญญาตรีร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะเพิ่มทักษะ
เหล่านี้ให้กับนักศึกษาได้มากขึ้น 
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11.2 การสร้างเครือข่ายการเรียนการสอนและการ

วิจัย หากคณะมีความท้าทายเชิงกลยุทธ์และ
ความได้เปรียบที่ส าคัญ การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ และการสร้าง
เครือข่ายการท างานร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่าง
ยิ่ง  

คณะฯ ส ่ง ผศ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ ร ่วมเป็น
คณะท างานด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จ ัดการน ้าร ่วมก ับคณะวิทยาศาสตร ์ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จัดท าข้อมูลระบบสารสนเทศการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าจังหวัดล าพูน เพื่อเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการ
บริหารจัดการน ้าให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัล าพูน 
ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายการท างาน การวิจัย และ
การบูรณาการข้ามศาสตร์ โดยในอนาคตมีแผนใน
การขยายความร่วมมือทางวิชาการที่เพิ่มมากขึ้น  

11.3 การสร ้ างหล ักส ูตรการศ ึกษาตลอดช ีวิต 
(Lifelong Education) เพ ื ่ อ Reskill/Upskill 
ให้แก่บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไปแล้ว หรือผู้ที่
สนใจ และการให้ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แก่
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
ด ้ า น เ ศ รษฐศาสตร ์ ท ี ่ เ ป ็ นพ ื ้ น ฐ าน ใน
ช ีว ิตประจ  าว ัน และส ่งเสร ิมการพ ัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศและของโลก 

คณะฯ ได้ด าเนินการสร้างหลักสูตรระยะสั้นผ่าน Life 
Long Education ในหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตร
พาณิชย์อิเล็คทรอนิคส์ การเงิน Defi และ Crypto 
และหลักสูตรความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ 
 

12 สิ่งส าคัญที่ทีมบริหารของคณะไม่ควรมองข้ามคือต้อง
เป็นที่พึ ่งทางเศรษฐกิจและธุรกิจให้แก่ภูมิภาคใน
ภาคเหนือ การให้ความส าคัญกับท้องถิ่น โดยเป็น
คณะที ่ตอบสนอง ชี ้น  า และเตือนสติ หากคณะ
สามารถท าได ้ครบถ้วนทั ้งสามหน้าท ี ่น ี ้จะเกิด
ประโยชน์เป็นอย่างยิ ่งทั ้งต่อคณะ ท้องถิ ่น และ
ภูมิภาค 

คณะฯ ท าหน้าที่เป็นที่พึ ่งทางเศรษฐกิจและธุรกิจ
ให ้แก ่ภ ูม ิภาคในภาคเหน ือ โดยสน ับสน ุนให้
คณาจารย์เข้าร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือในด้านต่าง ๆ เช่น 
- Medical and Wellness City โดย อ.ดร.ไพรชั 

พิบูลย์รุ่งโรจน์ รศ.ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และ 
อ.ชลดา หนันติ๊ ร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการ
ทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 

- City of Gastronomy โดย อ.ดร.ไพรัช พิบูลย์-
รุ่งโรจน์ ผศ.ดร.วรัทยา ชินกรรม และรศ.ดร. 
ชูเกียรติ ชัยบุญศรี ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว 

13 การศึกษาเร ื ่องการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Climate Change)  การศึกษาด้านความเหลื่อมล ้า
ทางการศ ึกษาและทาง เศรษฐก ิจ  การสร ้ าง

คณะฯ ได้ตั ้งงบประมาณเพื ่อด าเนินการด้านการ
บริหารจัดการน ้า ตามค ารับรองการปฏิบัติงานของ
คณะเศรษฐศาสตร์ (OKRs) ประจ าปีงบประมาณ 
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ความสัมพันธ์กับชุมชนและศึกษาเรื ่องเศรษฐกิจ
ท้องถิ ่นหรือเศรษฐกิจชุมชนเพิ ่มมากขึ ้นจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่ง 

พ.ศ. 2566 เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับการ
บริหารจัดการน ้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีการ
สร้างความสัมพันธ์กับชุมชนผ่านแม่ข่าโมเดล ซึ่งมี
การศึกษาผลของการปรับปรุงภูมิทัศน์ของคลองแม่
ข่าที่มีต่อเศรษฐกิจของชุมชนที่อยู่อาศัยบริเวณคลอง
แม่ข่า 

14 การยึดติดอยู่กับความโดดเด่นเรื ่องเศรษฐมิติของ
คณะเศรษฐศาสตร์ในอดีต จะท าให้คณะไม่สามารถ
เกิดการเปลี ่ยนแปลงอย่างฉับพลันได้ เพราะใน
ปัจจุบันนี้การศึกษาเรื่องเศรษฐมิติมีการเปลี่ยนแปลง
จากรูปแบบเดิมไปแล้ว และหลายรูปแบบได้อาศัย
เทคโนโลย ี ใหม ่ ๆ  อาศ ั ยความก ้ าวหน ้ าของ
ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาเป็นเครื่องมือส าคัญแล้ว ดังนั้น
ควรมีการปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

คณะฯ มีการปรับตัวโดยการส่งเสริมและสนับสนุน
ศ ูนย ์ เศรษฐม ิต ิ ในการน  าเทคโนโลย ี  Machine 
Learning, Artificial Intelligence และ Quantum 
Computing มาประย ุกต ์ใช ้ก ับการท  าว ิจ ัยทาง
เศรษฐศาสตร์และเศรษฐมิติ (ศูนย์เศรษฐมิติมีผลงาน
ตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้เป็นที่ประจักษ์) 

15 น าแนวคิดที ่เชื ่อมโยงกับเรื ่องความยั ่งยืน ได้แก่ 
แนวความคิดที่ 1 เป็นแนวความคิดเดิมคือ แนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด
ที่ 2 เป็นแนวคิดของสหประชาชาติถึงเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals 
: SDGs) มีเป้าหมาย 17 ข้อ สามารถเลือกใช้ตาม
ความเหมาะสมขององค์กร แนวความคิดที่ 3 เป็น
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาขององค์กรอย่างยั ่งยืน 
หรือ ESG ไปประยุกต์ใช้ภายในคณะและหาช่องทาง
การสื ่อสารไปให้แก่ย ังนักศึกษาของคณะในทุก
ระดับชั้น 

คณะฯ ได้ร่วมมอืกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อเชื่อมโยง
แนวคิดทั้ง 2 ดงันี้ 
1) CMU APEC Sustainability Forum 2022 

ร่วมกับบริษทัเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จ ากัด (มหาชน) 
และบริษัทบิ๊กซ ีซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด 
(มหาชน) 

2) Digital Economy for Community 
Development ร่วมกับบรษิัทเอเชีย เอวิเอชั่น 
จ ากัด (มหาชน) 

3) Driving Startup and Entrepreneurship 
towards Sustainability ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่
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4. ผลกำรด ำเนินงำนตำมที่อธิกำรบดีมอบหมำย 

ภำรกิจที่อธิกำรบดีมอบหมำย ผลกำรด ำเนินงำน 
1. กรรมการกองทนุส ารองเลี้ยงชีพ 

มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ (กช.มช.) 
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการเลือกบริษัทบริหาร
กองทุนให้เก ิดผลตอบแทนสูงส ุดและประเม ินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม ่าเสมอ 

2. กรรมการบริหารกองทุนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารกองทุนให้เกิด
ผลตอบแทนสูงสุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ 

3. ประธานกรรมการด าเนินการสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ (2564) 
ที่ปรกึษาคณะกรรมการด าเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2565) 

ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการบริหารสหกรณ์ให้ได้
ผลตอบแทนสูงส ุดแก่สมาช ิกโดยมีความโปร ่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

4. คณะท างาน Happy Money Happy 
CMU 

เสนอแนะแนวทางการด าเนินโครงการแก้ปัญหาหนี้สิน และ
เสริมสร้างความรู้ด้านการเงินให้แก่บุคลากร  

 

5. ปัญหำและอุปสรรคที่พบจำกกำรบริหำรงำนที่ผ่ำนมำ 

5.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE) ที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษมีจ านวนไม่มาก 

5.2 หอพักภายในมหาวิทยาลัยส าหรับนักศึกษาไทยและต่างชาติมีไม่เพียงพอ 
5.3 คณะเศรษฐศาสตร์มีค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้าน Software จ านวนมาก 
5.4 การตรวจลงตรา (VISA) ของอาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมีความล่าช้าและใช้เวลาค่อนข้างนาน 

 
6. สิ่งที่ส่วนงำนต้องกำรให้มหำวิทยำลัยและสภำมหำวิทยำลัยช่วยเหลือและสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 

6.1 การจัดการเปิดสอนกระบวนวิชาพื้นฐาน (GE) เป็นภาษาอังกฤษให้มีความหลากหลายและเพียงพอ
กับความต้องการของนักศึกษาหลักสูตรนานาชาต ิ

6.2 การจัดตั ้งหน่วยงานบริการขั ้นพื ้นฐาน ( International Students Office) เพื ่อให้การดูแลและ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาชาวต่างชาติตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนส าเร็จการศึกษา 

6.3 การจัดการและจัดสรรหอพักให้เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาต ิ
6.4 การพิจารณาลงทุนด้าน Software ส่วนกลางส าหรับคณะต่าง ๆ ที่สามารถใช้ร่วมกันได้ เพื่อการ

ประหยัดต่อขนาด (Economy of Scale) ต้นทุนเฉลี่ยของการใช้จะลดลง และคิดค่าใช้จ่ายตาม
สัดส่วนการใช้ของแต่ละคณะ 

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

6.6 การพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ( Infrastructure) เพื่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีของ
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
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7. กำรบริหำรงำน ผลงำนและกจิกรรมอื่น ๆ ที่ส ำคัญ 
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ภำพรวมองคก์ร 

 
 
หลักสูตร งำนวจิัย และกำรบรกิำรวิชำกำร 
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ระบบกำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวชิำกำร 

 
 
เครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำรศึกษำกับองคก์รชั้นน ำทั้งในและต่ำงประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

เครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันชั้นน าทั้งใน 
และต่างประเทศออกแบบหลักสูตรร่วม 

จ านวนนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสูงเป็นอันดับที่ 1 
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 4 ปีติดต่อกัน  
(ปีการศึกษา 2561 - 2564) 
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รำงวัลหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำดีเด่น 
 

หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑติ  สำขำวชิำเศรษฐศำสตร์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 

ได้รับรำงวลั “หลักสูตรระดบับัณฑิตศึกษำดีเด่น” 2 ปซี้อน (ปีกำรศึกษำ 2563-2564) 
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สหกจิศึกษำ คณะเศรษฐศำสตร์ 
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จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำร่วมสหกจิ 
 

 
 
 
Student achievement: สหกิจศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0

50

100

150

200

2561 2562 2563 2564 2565

96 คน 
(23.30%)

75 คน 
(29.52%) 56 คน 

(44.53%) 33 คน 
(25.93%)

147 คน 
(40.61%)
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Student achievement: เศรษฐทัศน ์
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Student achievement : โครงกำรแข่งขันตอบปัญหำและแข่งขันเสนอบทควำมวิจยัทำงเศรษฐศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

ปีการศึกษา 2562 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 

 

ปีกำรศึกษำ 2563 - 2564 

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 
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Student Achievement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

นายปองณภูม  ปริศนานันทกุล  
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1  

ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านการศึกษา 
วิชาการ และนวัตกรรม ประจ าปี 2565                           

จากกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ 

นายคณาธิป สินธเุศรษฐ สมาชิกชมรม HYPE  
จากคณะเศรษฐศาสตร์ มช. และทีม 

คว้ารางวัลชนะเลศิใน 
โครงการ GSB Business Case Challenge   

ณ ธนาคารออมสิน 
ภายใต้ไอเดีย “สินเชื่อ 30 วัน” เพื่อสนับสนุนชาวหาบเร ่

แผงลอยที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน แต่ยังสนับสนุนการสร้างวินัย
ทางการเงินระยะยาว และให้ยืดหยุ่นกับวิถีชีวิตของ 

ผู้มีรายได้ไม่แน่นอน 

นายคณาธิป  สินธเุศรษฐ และสมาชิกในทีม 
ได้รับรางวัลชนะเลศิ  

ชื่อผลงานน าเสนอ: นโยบาย 3 ส (สอน เสริม สร้าง)  
เพื่อแก้ปัญหาหนี้และเพิ่มความรู้ทางการเงิน 

ในโครงการ BOT Policy Hackathon  
จัดโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย 

 



 

51 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    หมำยเหตุ ล าดบัที่ 16-17 เป็นศูนย์วิจัยภายใตม้หาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
 
 
 

หมำยเหต:ุ ล าดับ 16 - 17 เป็นศูนย์วิจัยภายใตม้หาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
 
 
  

นวัตกรรม  

1. โปรแกรมและคู่มือการพยากรณ์ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการเงิน (R package: Forecast econ) (CMU RL 8-9) ศูนย์ Center of 
Excellence in Econometrics 

2. โปรแกรมและคู่มือการประเมินประสิทธิภาพของของพนักงานและหน่วยงาน (R package: Copula SFM) (CMU RL 8-9) ศูนย์ Center 
of Excellence in Econometrics 

3. โปรแกรมและคู่มือการประเมินประสิทธิภาพของของพนักงานและหน่วยงานระดับควอนไทล์ต่าง ๆ (R package: copula SQM) และ
โปรแกรมอื่นที่อาจเกี่ยวข้อง (CMU RL 8-9) ศูนย์ Center of Excellence in Econometrics 

4. Economic Decision-making Using Interval TOPSIS. LAP LAMBERT Academic Publishing (CMU RL 4-7) ศูนย์ Digital 
Economy Research Centre 
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 โครงการพัฒนา Demand Response ของประเทศไทย 

 โครงการความพึงพอใจในการบริโภคต่างเวลาส าหรับเงินและผลลัพธ์
ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษทางอากาศ (ระยะที ่1) 

 โครงการคิดลดเงินและผลลัพธ์ด้านสุขภาพจากโรคโควิด-19 และมลพิษ
ทางอากาศใน จ.เชียงใหม่ 

 โครงการ “Intelligence Unit สศอ. ปี 2561 Chiang Mai Medical & 
Wellness City Competitiveness  

 โครงการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ใน จ.เชียงใหม่ 

 โครงการศึกษาแนวทางการด าเนินธุรกิจผู้รวบโหลดและจัดสรรโหลด (Load 
Aggregator) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

 โครงการสร้างกลไกการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพใน
ภาคเหนือให้มีขีดความสามารถในการปรับตัวสู่ความยั่งยืนและยกระดับสู่การ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนระดับโลก หลังวิกฤติสถานการณ์ 
COVID-19 

 โครงการยกระดับความรอบรู้ทางสุขภาพสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ในเขตเมือง จ.เชียงใหม่ 

 โครงการจัดท าและพัฒนาผ่านข้อมูลด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนภาค
เกษตรกรรมของ จ.เชียงใหม่ 

 โครงการพัฒนาครูโรงเรียนในการเรียนการสอนเศรษฐศาสตร์และการวิจัยใน
โรงเรียน โดยเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และสังคม 

 โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มาตรฐาน
โฮมสเตย์ไทย (Home Stay) 

 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
พื้นที่ภาคตะวันตก 

 โครงการเพิ่มศักยภาพห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมนม 

 โครงการการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจชุมชนการพยากรณ์เศรษฐกิจ
ภาคเหนือ 

 โครงการ “เพชรบูรณ์โก๊โก้ (Phetchabun Cocoa)” หรือ “เพชรบูรณ์เที่ยว
เต็มปอด” 

  

โครงกำรวิจัย 
ที่น ำไปใช้ประโยชน ์

 

โครงกำรวิจัย 
เชิงนโยบำย 
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CMU TOP 10 Researchers by subject 2022 จำกฐำนข้อมูล SCIVAL 
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ผลลัพธ์ที่โดดเด่นด้ำนกำรวิจัย 
คณะเศรษฐศาสตร์ใช้ ECON Scorecard เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ของคณะฯ  

การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ และการบริหารจัดการคณะฯ   
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำงวัลนักวจิัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตพีิมพ ์
ในฐานข้อมูล SCOPUS 

จ านวน Citation ของบทความในฐานข้อมูล SCOPUS 

สัดส่วนบทความ Q1 Scopus ต่อบทความ Scopus 
ทั้งหมด (ร้อยละ) 

นักวิจัยดีเด่น 

นักวิจัยรุ่นใหมด่ีเด่นดีเด่น 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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Economics Research Park (15 ศูนย์)  
บริการให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 
รับใช้สังคมและชมุชน 

   

กระบวนกำรด้ำนบริกำรวิชำกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลผลิตบริกำรวิชำกำรรับใช้สังคมและชุมชน 
 
  

ECON Scorecard 

 จ านวนงบประมาณโครงการ
บริการวิชาการ (งานบริการ 
อบรม สัมมนา ประชุม
วิชาการ, โครงการบริการ
วิชาการรับใช้สังคม, 
โครงการบริการวิชาการ
ลักษณะที่ปรึกษา) 

 บริการจัดการประชุม
วิชาการ สัมมนา และอบรม
ระยะสั้น 

 การให้ค าปรึกษา 
 บริการวิชาการรบัใช้สังคม

และชุมชน 

ขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือด้าน
บริการวิชาการ 

กับองค์กรชั้นน าท้ังในและต่างประเทศ  

จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเป็น
ประจ าทุกปี TES และ AED 
  

เกิดนวัตกรรม Model ต้นแบบ CMU-RL 4-7 จ านวน 30 ผลงาน และ CMU-RL 8-9 จ านวน 30 ผลงาน ศูนย์ความเป็นเลิศ 
เพื่อการวิจัยและนวัตกรรมเศรษฐกจิสร้างสรรค ์
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ผลงำน โครงกำร และกิจกรรมต่ำง ๆ ในช่วงปี 2564 - 2565 
 

กำรรับมอบทุนกำรศึกษำ ภำยใต้โครงกำร Thailand Scholarship มูลค่ำ 266,000.- บำท 
จำกธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) 

 
 

 
ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร ร่วมกับ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน) 
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University of Wisconsin-Madison พบปะผู้บริหำรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตรเศรษฐศำสตรบัณฑิต (หลักสูตรนำนำชำติ) เพื่อหำรือเกี่ยวกับโครงกำรส่งนักศกึษำ 

ของคณะเศรษฐศำสตร์ไปแลกเปลี่ยน ณ มหำวิทยำลัย University of Wisconsin-Madison 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร Erasmus+ ICM จำก University of Evora ประเทศโปรตุเกส 
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ผู้บริหำร คณำจำรย์ และบุคลำกร พบปะคณะผู้บริหำรจำกโรงเรียนเซนต์นิโกลำส จังหวัดพิษณุโลก 
หำรือควำมร่วมมือทำงด้ำนวชิำกำร 
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Prof. Hans-Peter Benedikt, Dean, Faculty of Sustainable Business จำก Eberswalde University 
for Sustainable Development ประเทศเยอรมนี หำรือควำมร่วมมือด้ำนหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กำรบรรยำยและแนะน ำคณะเศรษฐศำสตร์ให้กับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5 

จำกโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลยัเชยีงใหม่ 
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สโมสรนักศึกษำคณะเศรษฐศำสตร์ พบปะผูบ้ริหำร ณ หอ้งประชุมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่ำงผำสุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีเชิดชูเกียรตินักศึกษำที่มีผลกำรเรียนดีนักศึกษำที่สร้ำงชือ่เสียงให้กับคณะเศรษฐศำสตร์ 
และผู้น ำนักศึกษำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

61 

 

โครงกำร "ECON CMU Pre College 2022" 
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นักศึกษำหลักสตูรปริญญำโท ภำคปกติ และภำคพิเศษ เข้ำศึกษำดูงำน และรับฟังกำรบรรยำย 
ในหัวข้อ "เศรษฐกิจแนวใหมก่ับแม่เมำะ Smart City" ภำยใต้โครงกำรแผนพัฒนำแม่เมำะเมืองน่ำอยู ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนคณะเศรษฐศำสตร์  
ในหัวข้อ "กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม" 
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คณะผู้บริหำร กสทช. และคณะบุคลำกรบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกัด  
ร่วมประชุมหำรือควำมร่วมมือกำรพัฒนำบคุลำกร และองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเปลี่ยนผ่ำน 

ของเทคโนโลยีดิจิทัล และกำรใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยี 5G 
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อบรมเชิงปฏิบัติกำร "Skills4Life Workshop : หลักสูตรกำรวำงแผนและกลยทุธ์ในกำรท ำงำน" 
เพื่อให้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำใจและเสริมสร้ำงทักษะแหง่อนำคตด้ำน Soft Skill ที่จ ำเป็นส ำหรับบุคลำกร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรกำรใช้โปรแกรม Good Notes แก่บุคลำกรคณะเศรษฐศำสตร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  



 

65 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อพัฒนำระบบ/กระบวนกำรท ำงำน ภำยใต้โครงกำรสร้ำง Process Innovation 
ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน 

 
 
 

โครงกำรหลักสตูรระยะสั้นเพื่อกำรจัดกำรงำนยุคใหม่ (Modern Management Executive Programme) 
หลักสูตร OKRs: Objectives and Key Results 
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หลักสูตร BCM : Business Continuity Management 
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กิจกรรม "กำรเรียนรู้หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพยีง งำนศิลปำชีพและเกษตรทฤษฎีใหม่" ภำยใต้โครงกำร Econ 
Happy Family กับ Econ Happy Money 

 
 
 

โครงกำร Happy Money Happy Family และ Happy Relax  
ในหัวข้อ "ทอ่งเที่ยววิถีใหม่ วถิีแหง่ควำมสุข บนฐำนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง" 
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คลังจังหวัดเชียงใหม่ และคณะในโอกำสเข้ำพบปะผู้บริหำรเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์แลกเปลี่ยนและแสดง
ควำมคิดเห็นสภำพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อเพิม่เครือข่ำยในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรอบรมหลักสูตรพฒันำทักษะส ำหรับเศรษฐกิจยุคใหม่ 2022  
Master Class: Empowering your soft skills and personal brand image 
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กิจกรรม “เรื่องควำมยั่งยืน” ง่ำย ใกล้ตัว ท ำได้จริง ในเวที “SustainMETalk”  
เวทีควำมยั่งยืนแบบเข้ำใจง่ำย ร่วมกับสำยกำรบินไทยแอร์เอเชีย 
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บรรยำยพิเศษ ในหัวข้อ ‘Human Rights Based Approach to Natural Resources and Development’ 
และ ‘The Right to Work and Sustainable Well-being’ 

 
 

โครงกำรสัมมนำวิชำกำร “CMU APEC Sustainability Forum 2022”  
โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ำกัด (มหำชน)  

ในโอกำสที่มำเป็นวิทยำกรบรรยำยในหัวขอ้ “ก้ำวย่ำงของกำรค้ำปลีกของไทยกับควำมท้ำทำยใน APEC” 
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โครงกำร “กจิกรรม Block Mountain” 
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SCB Academy จัดกิจกรรม Workshop : Learning How to Learn Fundamentals  
โดยได้รับเกียรติจำกคุณณิชำ นิภำสุวรรณ วิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรเรียนรู้ SCB Academy 

และ ผศ.ดร.พิฑูร ธนบดีกิจ อำจำรย์ประจ ำคณะเศรษฐศำสตร์ 
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กำรมอบทุนเพือ่ช่วยเหลือบุคลำกรและนักศึกษำโรงพยำบำลสนำมเชียงใหม่ ช่วงกำรแพรร่ะบำดของ COVID-19 
 

ในฐำนะคณบดีคณะเศรษฐศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในฐำนะประธำนด ำเนินกำรสหกรณ์ออมทรพัย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

กำรประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชยีงใหม ่                                                                                                                  
เดือนกุมภำพันธ์ 2565 : ประธำนกำรด ำเนินงำน 
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กำรประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่                           
เดือนกุมภำพันธ์ 2565 : ประธำนกำรด ำเนินงำน 
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กำรให้บริกำรวิชำกำรอื่น ๆ ทีส่ ำคัญ 
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ผลตอบแทนดอกเบี้ยกองทุนเฉลี่ยร้อยละ 2.80 % ต่อปี สูงกวา่อัตราเงินเฟอ้เฉลี่ยต่อปี 

. 
 
 
 

 

รายได้จากค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2565 ยังไม่ได้รบัการโอนจากกองคลัง มช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผลตอบแทนดอกเบ้ียกองทุนเฉลี่ยร้อยละ 2.80 % ต่อปี สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยต่อป ี
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