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ในรอบ 1 ป 6 เดือนที่ผานมา คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรและ

นโยบายที่คณบดเีสนอตอสภามหาวทิยาลัยครอบคลุมทุกยุทธศาสตรโดยมีผลการดําเนนิงานดังปรากฏ

ในรายงานฉบับนี้ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความมุงม่ันในการพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร เพื่อความเปนเลิศ

ทางวิชาการตามมาตรฐานสากล และนําไปสูแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหมใหเปน

มหาวทิยาลัยช้ันนําตอไป 

ในการดําเนินงานตามภารกจิของคณะเศรษฐศาสตรใหบรรลุผลตามแนวทางการบริหารงาน

ของคณะเศรษฐศาสตร ไดรับนโยบายแนวทางและคําปรึกษาแนะนําจากมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

อํานวยการประจําคณะฯ คณะกรรมการบริหารประจําคณะฯ และดวยความรวมมือสนับสนุนจากที่

ปรึกษาคณบดี คณะผูบริหาร หัวหนางานและบุคลากรในคณะเศรษฐศาสตร กอใหเกิดการพัฒนา 

คณะเศรษฐศาสตรไปสูความเปนเลศิตามความมุงหวังเปนอยางดยีิ่ง จงึขออบคุณ ณ โอกาสนี้ 
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ตามที่คณะเศรษฐศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศน คือ เปนศูนยกลางวิทยาการสมัยใหมในดาน

เศรษฐศาสตร ขั้นสูง (Advanced Technology in Economics) นั้น คณะเศรษฐศาสตรไดกําหนด

ยุทธศาสตรและกลยุทธที่จะทําใหสามารถบรรลุวิสยัทัศนที่กําหนดไดตามกรอบระยะเวลาที่ตั้งไว โดย

มีเปาหมายในระยะสั้น ระยะปานกลางและระยะยาว ดังตอไปนี้ “เปนอันดับ 1 ดานเศรษฐมิติของ

ประเทศ ในป พ.ศ.2557 ,อยูในอันดับ1 ใน 3 ของอาเซียน ในป พ.ศ. 2567 และ อยูในอันดับ 1 ใน 5 

ของเอเชียในป พ.ศ. 2577” โดยวัดจากจํานวนบทความตออาจารยและนักวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใน

ฐานขอมูล SCOPUS และ citations ตออาจารยและนักวจัิยในฐานขอมูล SCOPUS 

 

 

 

 

 

 

ในการวเิคราะหและกําหนดกลยุทธที่สําคัญของคณะฯ นัน้ ไดมกีารวเิคราะหจุดแข็ง จุดออน 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมทั้ง

ประเมินสถานการณ ในป จ จุบันที่ เกี่ ย วของกับหลักสูตร ผู เ รี ยน ผูมีส วนไดส วนเสี ยกับ                             

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมรีายละเอยีดพอสังเขปดังนี้  

ความทาทายเชิงกลยุทธ และความไดเปรียบเชิงกลยุทธของคณะฯ แบงออกเปน 7 

ประเด็น ไดแก ดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ บุคลากร การเงิน การตลาด 

ความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน 

ดานการเรียนการสอน คณะฯ มองเห็นถึงความทาทายในการจัดการเรียนการสอนใน          

ทุกกระบวนวิชาเปนภาษาอังกฤษ และการจะทําใหหลักสูตรไดมาตรฐานสากล (โดยนําหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยช้ันนําของโลกมาเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร) และไดรับความสนใจเขาศึกษาตอ

ของ ผู เ รี ย น ใ นป ร ะ เท ศ ใ น เ อ เ ชี ย  โ ดยทํ าก าร  Roadshow, Open House, Annual International 

Conferences a year (The International Conference of Thailand Econometric Society แ ล ะ  The 

International Conference of Asian Economic Development) และสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัย

พันธมติร ซึ่งจะทําใหจํานวนนักศกึษาทัง้ไทยและตางชาติมเีพิ่มขึ้นในสภาวะการแขงขันในปจจุบัน สวน

ความได เปรียบเชิงกลยุทธในดานการเรียนการสอนนั้น  คณะฯ ไดวิ เคราะห ศักยภาพและ                           

ขีดความสามารถของบุคลากรและพบวาคณาจารยของคณะมากกวารอยละ 90 มีความรู

สรุปแนวคิดในการบริหารสวนงานสูเปาหมาย 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

1 



ความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยจบจากมหาวทิยาลัยที่มีช่ือเสยีงจากตางประเทศและมหาวทิยาลัย

ในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และคณะมีคูความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในตางประเทศ เพื่อพัฒนา

หลักสูตรใหมๆ เชนหลักสูตรสองปริญญา และดวยทําเลที่ตั้งของคณะอยูในพื้นที่ใจกลางของภูมิภาค

เอเชียและเมืองเชียงใหมเปนเมืองนาอยู อีกทั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนอันดับ 3 ของประเทศ และ

ประกอบกับคณะเศรษฐศาสตรมีช่ือเสียงทางดานความเปนเลิศทางเศรษฐมิติ เปนที่รูจักระดับ

นานาชาติอยางดียิ่ง ทําใหเปนโอกาสอันดีที่คณะจะดึงดูดนักศึกษาตางชาติจากประเทศตางๆใน

ภูมภิาคเอเชียมาศกึษาที่คณะเศรษฐศาสตร 

ดานวิจัย ความทาทายในดานวิจัยของคณะคือการที่คณะตองผลิตผลงานวิจัยที่ไดรับการ

ตีพิมพในฐานขอมูลนานาชาติ และงานวิจัยที่ไดรับรางวัลในระดับชาติและระดับนานาชาติมีจํานวน

เพิ่มขึ้นเพื่อทําใหคณะสามารถบรรลุวิสัยทัศนได สวนความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานวิจัยนั้นคณะ

เล็งเห็นวาคณาจารยมีความเช่ียวชาญในการทําผลงานวจัิยที่ใชวทิยาการสมัยใหมขัน้สูงในดานเศรษฐ

มิติ ซึ่งสามารถนํามาใชในงานวิจัยเศรษฐศาสตรเชิงประจักษตางๆ ไดอยางมากมาย ซึ่งคณะเองก็มี

การจัดสรรสิ่งสนับสนุนในการวจัิยไมวาจะเปนฐานขอมูล โปรแกรมการวเิคราะหตางๆที่มีศักยภาพสูง

ในการใชกับงานวิจัย โดยคณะเศรษฐศาสตรไดตั้งศูนยวิจัยขึ้นมา 24 ศูนย โดยให ปวย อึ๊งภากรณ 

ศูนยความเปนเลิศเศรษฐมิติ เปนศูนยนํารอง ซึ่งประสบความสําเร็จเปนอยางดี ทําใหคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวทิยาลยัเชียงใหม มจุีดขายและเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการเศรษฐศาสตร ทัง้ใน

และตางประเทศ และกําลังมีศูนยวิจัยดาวรุงอื่นๆตามมา เชน ศูนยวิจัยโทรคมนาคม ศูนยวิจัย

เศรษฐกจิชุมชน ศูนยวจัิยและสงเสรมิเศรษฐกจิพอเพยีง ฯลฯ  

ดานการบรกิารวชิาการ ความทาทายในดานการใหบรกิารวชิาการนัน้ การบรกิารวชิาการ

ตองเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนอยางแทจริงและทําใหชุมชนสามารถประยุกตใชความรูที่ไดจาก

การบริการวิชาการเพื่อการปรับปรุงความเปนอยูและคุณภาพชีวิตได โดยความไดเปรียบเชิงกลยุทธ

ในดานบริการวิชาการนั้น คณะมีศูนยใหบริการวชิาการเพื่อสังคมและชุมชน(ศูนยเศรษฐกิจชุมชนและ

ศูนยเศรษฐกจิพอเพยีง) ที่ทําหนาที่หลักในการพัฒนาความรูและถายทอดสูชุมชนและสังคม  

ดานบุคลากร ความทาทายในดานบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร ไดแกการพัฒนา

ตําแหนงวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งเริ่มเติบโตอยางเปนรูปธรรม ทั้งนี้เพราะคณะฯ                   

มีกลยุทธในการรับเขาบุคลากรสายวิชาการจะตองมี International Publications, จํานวนบทความ 

พรอมทั้งมีขอกําหนดวาจะตองไดรับการตีพิมพในฐานขอมูล SCOPUS ขึ้นไป สําหรับคณาจารยและ

นักวิจัยที่รับเขามาใหม สวนรุนเกาก็พยายามผลักดันใหมี publications ดังกลาวเพิ่มขึ้น และตําแหนง

ชํานาญการของบุคลากรสายปฏิบัติการ และบุคลากรทุกหนวยงานมีความรูความสามารถในการใช

ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อสามารถใชในการทํางานและสื่อสารได โดยความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดาน

บุคลากรคอื บุคลากรทุกคนมคีวามมุงม่ันและตัง้ใจพัฒนาตนเองเพื่อความกาวหนาในงานของตน  
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ดานการเงิน ความทาทายในดานการเงินของคณะคือการเพิ่มรายไดของคณะใหอยูใน

อัตราที่สูงขึ้นอยางตอเนื่องและในที่สุดจะไมใหอัตราสวนรายรับตอรายจายตํ่ากวา 1 เปนอันขาดทั้งนี้

จะตองไมกระทบตอคุณภาพของผลผลิตตางๆที่ตั้งเปาหมายไวโดยเด็ดขาด โดยความไดเปรียบเชิง           

กลยุทธในดานเงินคือคณะมีเงินกองทุนพัฒนาคณะที่สามารถจัดการแผนการลงทุนเองไดซึ่งจะทําให

ไดผลตอบแทนที่สูง  

ดานการตลาด ความทาทายในดานตลาดของคณะไดแก นักเรยีนนักศกึษาที่สมัครมาเรียน

ที่คณะเศรษฐศาสตรโดยรวมอัตราจํานวนนักศึกษาที่สมัครตออัตราการรับเขาตองไมตํ่ากวาอัตรา

เฉลี่ยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม และในกลุมสังคม มนุษยฯ อีกทั้งตองไมตํ่ากวาอันดับ3 ของประเทศ 

โดยความไดเปรยีบเชิงกลยทุธในดานตลาดของคณะคือ คณะมแีผนการดําเนนิการเพื่อประชาสัมพันธ

หลักสูตรทั้งในและตางประเทศอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และมีชองทางในการประชาสัมพันธที่

หลากหลายและทันสมัย 

ดานความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน ความทาทายในดานความรับผิดชอบตอสังคม

และชุมชนไดแก การผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่มีสํานึกตอการรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน       

ซึ่งคณะมีความไดเปรียบเชิงกลยุทธในดานความรับผิดชอบตอสังคมและชุมชน จากการที่คณะมี

ศูนยวิจัยที่สามารถใหนักศึกษามีสวนรวมในการพัฒนาองคความรูที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม 

เชน ศูนยพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและศูนยเศรษฐกิจพอพียง และคณะมี community service จาก

นักศกึษาสูชุมชนอยางตอเนื่อง รวมทัง้กจิกรรมอื่นๆจากหนวยกจิกรรมนักศึกษารวมกับคณาจารย 

การวเิคราะห SWOT  

จุดแข็ง (Strengths) 

1. มีบุคลากรภายในทั้ งสายวิชาการและสาย

สนับสนุนคณะฯ ที่มศัีกยภาพสูง 

2. มรีะบบการทํางานที่เปนปกแผนและพื้นฐานการ

ทํางานรวมกันที่ด ี 

3. เปดสอนครบทั้งหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 

ปรญิญาโท และปรญิญาเอก 

4. มงีานวจัิยที่ไดรับการอางองิ 

5. มีการสนับสนุนที่ดีจากผูบริหารมหาวิทยาลัยที่

มุงสู World Class 

6. มีอาคารเรียนและเอนกประสงคใหมอีก  1 

อาคาร ที่ที่สามารถรองรับนักศกึษาที่มากขึ้น 

 

จุดออน (Weaknesses) 

1. นักศกึษาขาดทักษะดานภาษาอังกฤษและการ

เรยีนดวยตนเอง 

2. นักศึกษาบางสวนยังมีพื้นฐานวิชาการไม

เขมแข็ง 

3. คณาจารยบางสวนเริ่มเขาสูวัยเกษยีณ 

4. บุคลากรยังตองเพิ่มทักษะการใชภาษาอังกฤษ 

5. ยังขาดการทําการตลาดทัง้ในและตางประเทศ

ที่เปนเชิงรุก 
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โอกาส (Opportunities) 

1. คณะเศรษฐศาสตรมีโอกาสเพิ่ม Ranking จาก

การมงีานวจัิย 

2. มีโอกาสดึงนักวิชาการทั้งจากภายนอกและ

ภายในประเทศมารวมงานได 

3. ดวยเทคโนโลยสีมัยใหมที่ไดรับการปรับปรุงและ

พัฒนาอยางตอเนื่องจะทําใหสามารถผลิตงานวิจัยที่

ไดมาตรฐานสากล 

4.  มหาวิทยาลัยเชียงใหมอยูในภูมิภาคที่กําลังมี

การพัฒนาสู งจากสหภาพพม า  สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 

และสาธารณรัฐประชาชนจีน จึงเปนโอกาสในการ

ดงึดูดนักศกึษาตางชาตใิหมาเรยีนมากขึ้น 

ความทาทาย (Threats) 

1. หากไมมีการปรับปรุงผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง อาจจะถูกประเมนิใหม ีRanking ที่ต่ําลง 

2. หากไมมีการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการ

ส อ น จ ะ มี นั ก ศึ ก ษ า น อ ย ล ง  เ นื่ อ ง จ า ก มี

มหาวิทยาลัยอื่นเปนทางเลือกมากขึ้นรวมทั้งการ

สอนทางไกลจากตางประเทศ 

3. จํานวนนักศึกษามีนอยลงตามแนวโนมของ

ประชากร 

4. การเปดเสรีอาเซียนอาจจะทําใหมหาวิทยาลัย

ในอาเซยีนเขามาในตลาดการศกึษาได  

5. การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษใน

ทุกกระบวนวิชา จํา เปนตองมีบุคลากรสาย

วชิาการที่มทีักษะภาษาอังกฤษสูง 

จากการวิเคราะหสภาพองคกรคณะเศรษฐศาสตร และจากวิสัยทัศนที่คณะกําหนดไว        

การดําเนินงานในระยะเวลาการบริหารงานอีก 11 เดือนนั้นมีภารกิจที่ใหความสําคัญเปนอันดับตน ๆ          

5 ภารกจิดังนี้ 

1. การเปนอันดับ 1 สาขาเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยวัดจากจํานวน Publication  

ตอหัวของอาจารยและนักวิจัย ที่ตพีมิพเผยแพรในฐานขอมูลขอมูลสากล ISI และ Scopus เปรยีบเทยีบ

กับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศที่เปดสอนสาขาเศรษฐศาสตร ปจจุบัน        

คณะเศรษฐศาสตรมีหลักสูตรปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร(หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งมีความ

เขมแข็งทางดานเศรษฐมิต ิมคีณาจารยที่มคีวามรูและความเช่ียวชาญทางดานเศรษฐมติ ิ ม ีEconomic 

Research Park ซึ่งประกอบไปดวยศูนยวิจัย จํานวน 24 ศูนย มีฐานขอมูลทางดานเศรษฐศาสตรแบบ 

Real time และ Software ทางดานเศรษฐศาสตร ที่ถูกตองตามลิขสิทธิ์เพื่อรองรับการเรียนการสอน

และการทําวิ จัยของนักศึกษาและคณาจารย   และอีกทั้ ง ในปการศึกษา 2556  ที่ผ านมา                         

คณะเศรษฐศาสตรไดรวมมือกับภาควิชาคณติศาสตร คณะวิทยาศาสตร จัดทําหลักสูตรใหมในระดับ

ปรญิญาเอก จํานวน 1 หลักสูตร คอื หลักสูตรปรัชญาดุษฎบีัณฑติ สาขาวชิาเศรษฐมติเิพื่อสรางความ

เขมแข็งสาขาเศรษฐมิติใหกับคณะ และที่ผานมาคณะฯ ใหการสนับสนุนในการผลิต Publication ของ

คณาจารยในทุกรูปแบบ และยกระดับคุณภาพของ Publication โดยมุงเนนตพีมิพเผยแพรในฐานขอมูล

สากลซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นแบบกาวกระโดด และสงผลใหมีบทความที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน

ฐานขอมูลสากลเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนดังปรากฏในตารางตอไปนี้ 
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จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการตพีมิพ จําแนกตามแหลงตพีมิพเผยแพร 

แหลงตพีมิพ

เผยแพร 

ปปฏทิิน 

2554 2555 2556 2557 2558* 

ระดับชาต ิ 12 43 - - 9 

ระดับนานาชาต ิ 19 49 52 28 27 

รวม 31 92 52 28 36 

*ขอมูล ณ 30 กันยายน 2558 

จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการอางองิ (Citation) จําแนกตามฐานขอมูล 

ฐานขอมูล 
ปปฏทิิน  

2554 2555 2556 2557 2558* 

ฐานขอมูลสากล  6 6 22 6 44 

ฐานขอมูลอื่นๆ  4 22 69 6 210 

รวม 10 28 91 12 254 

*ขอมูล ณ 30 กันยายน 2558 

2. การจัดทําโครงการหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) ทั้งนี้เพื่อเปนการ 

บูรณาการความรูและทักษะสาขาเศรษฐศาสตรรวมกับสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อตอบสนองความตองการ

ของตลาดและความตองการใชบัณฑิตในปจจุบัน  ในปการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตรไดรวมมอื

กับคณะการสื่อสารมวลชน จัดทําโครงการหลักสูตรสองปริญญาในระดับปริญญาตรี หลักสูตร

เศรษฐศาสตรบัณฑติ และ หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเปนหลักสูตรแรกของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม และจะเริ่มเปดรับนักศกึษาตัง้แตปการศกึษา 2557 เปนตนไป  

นอกเหนือจากโครงการหลักสูตรสองปริญญาภายในประเทศแลวคณะเศรษฐศาสตรยงัได

เริ่มดําเนินการจัดทําหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยตางประเทศ ตั้งแตปการศึกษา 2556           

เปนตนมา จํานวน 5 สถาบัน โดยเปนสถาบันในสาธารณรัฐประชาชนจีนจํานวน 4 สถาบัน ไดแก  

1 ) Kunming University of Science and Technology (KUST) 2 )  Oxbridge College (OXB) 3 )  Yunnan 

Normal University (YNNU) 4) Yunnan University of Finance and Economics (YUFE) และ สถาบันใน

ประเทศไตหวัน จํานวน 1 สถาบัน ไดแก Feng Chia University 

3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ซึ่งเปนทักษะดานหนึ่งที่จําเปนใน

ศตวรรษที่ 21  โดยมีเปาหมายใชภาษาอังกฤษในการสอนทุกกระบวนวิชา ภายในปการศึกษา 2559 

ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมาคณะฯ ไดเปดกระบวนวิชาที่มีการสอนเปนภาษาอังกฤษในทุก

หลักสูตรดังนี้ 
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ภาคเรยีน/        

ปการศกึษา 

จํานวนกระบวนวชิาท่ีมกีาร

สอนเปนภาษาอังกฤษ 
จํานวนกระบวนวชิาท้ังหมด รอยละ 

2/2557 46 73 63.01 

1/2558 56 79 70.89 

เพื่อใหการดําเนินงานดังกลาวประสบความสําเร็จและมีคุณภาพคณะไดรับคณาจารย           

รุนใหมที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพจากตางประเทศซึ่งจะทําใหการจัดการเรียน

การสอนเปนภาษาอังกฤษมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับสากล และไดพัฒนาไดจัดฝกอบรม

ทักษะการสอนเปนภาษาอังกฤษใหกับอาจารย จัดทํา KM เรื่องการสอนเปนภาษาอังกฤษเพื่อ

แลกเปลี่ยนประสบการณระหวางคณาจารย  

4. การเพิ่มจํานวนนักศึกษาตางชาติในคณะ โดยกําหนดเปาหมายในปการศกึษา 2559 

มีจํานวนนักศึกษาตางชาติรอยละ 10 ของจํานวนนักศึกษาทั้งหมด การดําเนินงานที่รองรับภารกิจนี้

คณะเศรษฐศาสตรไดแสวงหานักศกึษาตางชาติจาก สหภาพพมา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชน

ลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และนักศกึษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน แนวทางในการดําเนินงานของ

คณะนั้นไดสานตอกิจกรรมและ MOU ที่ไดลงนามไวระหวางคณะเศรษฐศาสตรกับสถาบันการศึกษา

ในประเทศจีน ซึ่งไดจัดสงบุคลากรและนักศึกษาเขามาศึกษาตอในระดับปริญญาโทและเอกที่         

คณะเศรษฐศาสตร และในปการศึกษา 2556 คณะไดลงนาม MOU กับสถาบันการศึกษา ในประเทศ

จีน พมา และกัมพูชา เพื่อรับนักศึกษาเขามาศึกษาในคณะเศรษฐศาสตรและจัดกิจกรรมดานวิชาการ

และวิจัยรวมกัน นอกเหนือจากนี้คณะเศรษฐศาสตรไดเสนอใหมหาวิทยาลัยยกเลิกการเก็บ

คาธรรมเนียมนักศึกษาตางชาติ  พรอมกับคณะไดแสวงหาทุนการศึกษาจากหนวยงานภายนอก และ

ตัง้งบประมาณจากงบประมาณเงินรายไดของคณะ เพื่อเปนทุนการศกึษาแกนักศกึษาตางชาต ิ พรอม

ทั้งปรับปรุงหลักสูตรปริญญาโทสองภาษาเปนหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ เพื่อรองรับนักศึกษา

ตางชาตแิละยกระดับความเปนสากลของการจัดการเรยีนการสอน 

จํานวนนักศึกษาตางชาต ิ

 ปการศกึษา 

 2554 2555 2556 2557 2558 

จํานวนนักศกึษาตางชาต ิ 26 26 24 48 97 

5. การเตรียมความพรอมของผูบริหารเพื่อสืบทอดตําแหนงบริหารระดับสูง เพื่อ

วางรากฐานการบริหารที่ม่ันคงและยั่งยืนใหกับคณะเศรษฐศาสตร ในการเตรียมความพรอมดังกลาว

คณะเศรษฐศาสตรไดจัดสงผูบริหารระดับรองคณบดีเขาฝกอบรมหลักสูตร “คณบดีเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง” (Deans for Change) ซึ่งจัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ และในทีมงานผูบริหารของ
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คณะเศรษฐศาสตรในปจจุบันจะประกอบดวยผูบริหารรุนใหม เพื่อเปนการเปดโอกาสใหคนรุนใหมเขา

มาศกึษางานบรหิารและเตรยีมความพรอมในการผูบรหิารรุนถัดไป 

การดําเนนิงานตามภารกจิและกลยุทธของคณะเศรษฐศาสตรนัน้หัวใจสําคัญอยูที่คุณภาพ 

ดังนั้นคณะเศรษฐศาสตรจึงใหความสําคัญยิ่งตอการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา

ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU QA) ดังจะเห็นวาคณะเศรษฐศาสตรมีคะแนนประเมินและระดับ

คุณภาพอยูในระดับดีมากมาโดยตลอดและเปนอันดับ 1 ในกลุมสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

และคณะเศรษฐศาสตรยังไดพัฒนาระบบบรหิารงานยุคใหมเพื่อใหไดคุณภาพตามแนวทาง TQA (Total 

Quality Assurance โดยในปการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลือกใหเขารวม

โครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) รุนที่  3 ซึ่ ง จัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเปนคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม

โครงการนี้ และเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลือกเขารวมโครงการ        

บมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (Incubation Project) โดยโครงการฯนี้  สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ไดรับการตรวจเยี่ยม (Validation) และไดรับคําแนะนํา

โดยที่ปรึกษา (Mentor) เพื่อเลือกใชเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ใหขอมูลปอนกลับและ

ติดตามความกาวหนา เพื่อนําไปสูองคกรทางการศึกษาที่เปนเลิศตอไป ทั้งนี้ เปนคณะเดียวของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลอืกเขารวมโครงการฯ นี้ 

คณะเศรษฐศาสตรมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ มุงเนนการบริหารจัดการแบบ     

ธรรมาภบิาล โปรงใส และตรวจสอบได การมสีวนรวมของบุคลากรทุกระดับภายในคณะและองคกรที่

มีสวนไดสวนเสียภายนอก และผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ใหคําปรึกษา และรับฟงขอเสนอแนะปญหา

อุปสรรคตางๆ เพื่อใหการบริหารงานคณะดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และสนองตอ

นโยบายของมหาวทิยาลัยและรัฐบาล 
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สวนที่ 1 

ผลการดําเนนิงานของคณะเศรษฐศาสตร 

 



 
 

 

หลักสูตร 

ปจจุบันการจัดการศึกษาในคณะเศรษฐศาสตร มี 3 ระดับ คือ ปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก โดยไดมุงใหศึกษาในกลุมกระบวนวิชาตางๆที่สําคัญและจําเปนสําหรับนักเศรษฐศาสตร 

จํานวน 6 กลุม ดวยกันคอื    

1)  กลุมกระบวนวชิาทฤษฎเีศรษฐศาสตร    

2) กลุมกระบวนวชิาเศรษฐศาสตรเชิงปรมิาณ    

3) กลุมกระบวนวชิาเศรษฐศาสตรระหวางประเทศ   

4) กลุมกระบวนวชิาเศรษฐศาสตรการเงินและการคลัง    

5) กลุมกระบวนวชิาเศรษฐศาสตรทรัพยากร   

6) กลุมกระบวนวชิาเศรษฐศาสตรการพัฒนา 

หลักสูตรที่เปดสอน คือ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการเปดสอนระดับ 

ปริญญาตรี หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต โดยเปดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพียงสาขาเดียวไมมี

วิชาเอก แบงเปน 4 ประเภท คือ ปริญญาตรีภาคปกติ ปริญญาตรีภาคพิเศษ ปริญญาตรี – โท 

เศรษฐศาสตร (สองภาษา) และปรญิญาตร ี(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

ในปการศึกษา 2557 เปนตนไป คณะฯ หยุดรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ แตปรับ

เพิ่มจํานวนรับในปริญญาตรีภาคปกติแทน  และในปการศึกษา 2559  จะหยุดรับนักศึกษา 

ปริญญาตรี – โท เศรษฐศาสตร (สองภาษา) และใหจัดการเรียนการสอนเปนหลักสูตรปริญญาตรี 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ แทน 

2. หลักสูตรระดับปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการเปดสอนระดับปริญญาโท

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต โดยเปดสอนสาขาวิชาเศรษฐศาสตรเพียงสาขาเดียวไมมีวิชาเอก

เปน 4 ประเภท คือ ปริญญาโทเศรษฐศาสตรหลักสูตรภาคปกติ ปริญญาโทเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ 

(เสาร – อาทิตย) ปริญญาโทเศรษฐศาสตร ภาคพิเศษ (หลักสูตร 1 ป) และปริญญาโทเศรษฐศาสตร 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ 

3. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการเปดสอนระดับ 

ปริญญาเอก แบงเปน 2 สาขาวิชา คือ สาขาเศรษฐศาสตร (หลักสูตรนานาชาติ)  และสาขาวิชา

เศรษฐกจิพอเพยีง (หลักสูตรนานาชาต)ิ 

 

สวนที่ 1 ผลการดําเนินงานของคณะเศรษฐศาสตร 

 

ดานการจัดการศึกษา 
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หลักสูตร/สาขาวชิาที่เปดสอน 

คณะเศรษฐศาสตร มจํีานวนหลักสูตร/สาขาวชิาที่เปดสอนรวม 9 หลักสูตร ดังนี้ 

ระดับ รวม 

ประเภทหลักสูตร (จํานวน) 

ปกต ิ พเิศษ 
ปกต ิ

สองภาษา 
นานาชาติ 

ปรญิญาตรี 3 1 1 - 1 

ปรญิญาตรี-โท 1 - - 1 - 

ปรญิญาโท 4 1 2 - 1 

ปรญิญาเอก 2 - - - 2 

รวม 10 2 3 1 3 

 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2558 จําแนกตามระดับการศึกษา  

*นับถงึภาคเรยีนที่ 1 ปการศกึษา 2558 

ระดับ 

ประเภทหลักสูตร (จํานวน) 

ปกต ิ พเิศษ ตร-ีโท 

สองภาษา 

นานาชาติ/ 

สองภาษา 

1 ป รวม 

ปรญิญาตรี 954 251 521 17  1,743 

ปรญิญาโท 52 204  112 90 458 

ปรญิญาเอก    16  16 

รวม 1,006 455 521 145 90 2,217 

 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาท้ังหมดในปการศึกษา 2557 

*นับถงึภาคเรยีนที่ 2 ปการศกึษา 2557 

ระดับ 

ประเภทหลักสูตร (จํานวน) 

ปกต ิ พเิศษ 
ตร-ีโท 

สองภาษา 

นานาชาติ/ 

สองภาษา 
1 ป รวม 

ปรญิญาตรี 112 26 32   170 

ปรญิญาโท 18 56  34 27 135 

ปรญิญาเอก    5  5 

รวม 130 82 32 39 27 310 
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นักศึกษาตางชาติ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ 
ปการศึกษา 

2557 2558 

ปรญิญาตรี 14 26 

ปรญิญาโท 32 66 

ปรญิญาเอก 2 2 

รวม 48 94 

 

ในปการศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตรไดมีการพัฒนาดานการจัดการศึกษาและการ

ปรับปรุงหลักสูตรการเรยีนการสอน ดังนี้ 

1) การเปดหลกัสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตร 

การจัดทําหลักสูตรใหมระดับปรญิญาตร ี

ดําเนินการยกระดับการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรตรี-โท สองภาษา เปน

หลักสูตรใหมหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑติ

มีทักษะทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สามารถวางนโยบายและวางแผนเพื่อสนับสนุนเพื่อ

ขับเคลื่อนใหระบบเศรษฐกิจของประเทศมีการพัฒนายิ่งขึ้น โดยบัณฑิตมีทักษะเดนทางดาน

ภาษาอังกฤษและ/หรือภาษาตางประเทศอื่นๆ ซึ่งสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ตลาดแรงงานในระดับนานาชาต ิ

จัดทําโครงการหลักสูตรสองปรญิญาหลักสูตรแรกในมหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

จัดทําโครงการหลักสูตรสองปริญญาระดับปริญญาตรี ในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเปนหลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัย-

เชียงใหม ทัง้นี้เพื่อเปนการบูรณาการความรูและทักษะจากทัง้สองสาขาวชิาเพื่อผลติบัณฑิตที่มคีวามรู 

ความสามารถทั้งทางดานเศรษฐศาสตรและการสื่อสารมวลชนอยางองครวม ทั้งทางดานวิชาการ 

วิชาชีพ และการวิ จัย และเปนการเพิ่ม มูลคาและโอกาสในการทํางานใหกับบัณฑิตของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม โดยเริ่มรับนักศกึษาในโครงการดังกลาว ในปการศกึษา 2557 

การจัดทําหลักสูตรสองปรญิญากับมหาวทิยาลัยตางประเทศ 

จัดทําโครงการสองปริญญากับมหาวิทยาลัยที่มีพันธสัญญาทั้งในประเทศและตางประเทศ 

ซึ่งเปนหลักสูตรสองปริญญากับมหาวิทยาลัยอื่นเปนโครงการแรกของมหาวิทยาลัย เชียงใหม เพื่อให

การจัดการศึกษาเปนไปอยางหลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับ

ความกาวหนาดานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อสรางความรวมมือทางวิชาการและการบูรณาการความรู

และทักษะในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู ความสามารถทั้งทางดานเศรษฐศาสตร และสาขาวิชาอื่น
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แบบองครวม ซึ่งโครงการดังกลาวไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2558 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยที่มีพันธสัญญาในการทําหลักสูตรสอง

ปรญิญา ไดแก 

(1) มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

(2) Feng Chia University ประเทศไตหวัน 

(3) Yunnan University  สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(4) Kunming University of Science สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(5) Yunnan Normal University สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(6) Oxbridge College สาธารณรัฐประชาชนจนี 

การปรับปรุงหลักสูตร 

ในปการศึกษา 2557 ไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง     

ป 2558 เปนการปรับปรุงหลักสูตรแบบปรับปรุงมาก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดหลักสูตรใหมีความ

หลากหลายตามตองการของนักศึกษาและตลาดแรงงาน และเพื่อสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรู 

ความสามารถทางดานเศรษฐศาสตรอยางองครวม ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ และการวิจัย รวมถึงการ

สรางองคความรูใหมที่ทันสมัยตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจโลก ซึ่งไดจัดใหมีการ

สัมมนาผูมีสวนได – เสีย และผูใชบัณฑิต เพื่อสรุปขอมูลความคิดเห็นและขอเสนอแนะอันเปน

ประโยชนในการปรับปรุงหลักสูตรดังกลาว 

โครงการเปดสอนหลักสูตรระดับปรญิญาโท ณ Yangon University of Economics ประเทศ

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมา 

จัดทําโครงการเปดสอนหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ณ Yangon 

University of Economics ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ซึ่ ง เปนโครงการแรกของ

มหาวิทยาลัยเชียงใหมที่เปดสอนในตางประเทศ ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย-

เชียงใหม โดยจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาและวิชาชีพช้ันสูงที่มุงเนนมาตรฐานและคุณภาพทาง

วิชาการอันเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และเปนสรางความสัมพันธที่ดีตอกันในอนาคตระหวาง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ Yangon University of Economics โดยการแบงปนความรู ถายทอด

วิทยาการสมัยใหม และสรางบุคลากรที่เปนผูนําทางดานเศรษฐกจิในประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมยีนมาร เพื่อใหสานตอความสัมพันธในเชิงเศรษฐกจิตอกันในอนาคต 

2) การรับนักศึกษาโครงการรับตรงนักศึกษาตางชาติ 

ดําเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการรับตรงนักศึกษาตางชาติ คณะ

เศรษฐศาสตร เพิ่มอีก 1 โครงการ เพื่อเขาศึกษาในปการศึกษา 2557 จํานวนรับ 30 คน ทั้งนี้เพื่อเปน

การเปดโอกาสใหนักเรียนชาวตางชาตทิี่มคีวามสามารถเขาศกึษาตอในหลักสูตรเศรษฐศาสตรได และ

เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเดนทางดานภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถตอบสนองตอความตองการของ

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ตลาดแรงงานในระดับนานาชาติและเปนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางนักเรียน

ชาวไทยและตางชาต ิ

3) สงเสรมิใหมกีารจัดการเรยีนการสอนกระบวนวชิาของเศรษฐศาสตรเปนภาษาอังกฤษ 

ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนมา ไดมีการสงเสริมใหคณาจารยจัดการเรียนการสอนวิชา

เศรษฐศาสตรเปนภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคพิเศษ ซึ่งเดิม

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อกระตุนทักษะการเรียนรูของนักศึกษาและยกระดับการ

เรยีนการสอนของคณะใหเปนนานาชาต ิเพื่อพัฒนาคุณภาพเพื่อใหไดบัณฑิตที่มคีวามรูความสามารถ 

มีคุณสมบัติที่พึงประสงคตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน สามารถปรับตัวและเตรียมพรอม

ในการกาวสูประชาคมอาเซยีนโดยสามารถใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและการทํางานไดเปนอยางด ี

4) เพิ่มแรงจูงใจใหแกคณาจารยใหสอนเปนภาษาอังกฤษโดยการปรับปรุงคาตอบแทน 

ไดดําเนินการปรับปรุงการจายคาตอบแทนตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม (คาสอนเกิน

ภาระงานสอนระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ) โดยขอปรับการคํานวณช่ัวโมงการ

ทํางาน/สัปดาห  สําหรับภาระงานสอนของอาจารย ผูสอนในหลักสูตรภาคปกติที่สอนเปน

ภาษาตางประเทศ จาก 1 หนวยกิต เทากับ 3 ช่ัวโมงการทํางาน/สัปดาห เปน 1 หนวยกิต เทากับ 4.5 

ช่ัวโมงการทํางาน/สัปดาห ซึ่งทําใหจํานวนช่ัวโมงทํางานรวมเพิ่มจากเดิม 135 ช่ัวโมง เปน 202.5 

ช่ัวโมง ทัง้นี้เพื่อเปนการเพิ่มคาตอบแทนและสรางแรงจูงใจใหกับคณาจารยที่จัดการเรยีนการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

5) การปรับปรุงคาธรรมเนียมการศึกษา 

ดําเนนิการปรับปรุงคาธรรมเนยีมการศกึษาระดับปริญญาตร ีภาคปกติ  สําหรับปการศึกษา 

2557 จากวิธีการเรียกเก็บตามรายการ เปนคาธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจาย จํานวน 20,000 

บาท ซึ่งเปนการปรับปรุงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

อุปกรณและสื่อการสอนตางๆ ใหมปีระสทิธภิาพ  

6) การจัดกจิกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา 

ในปงบประมาณ 2557 - 2558 คณะเศรษฐศาสตรดําเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

คุณภาพนักศกึษาดังนี้ 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558 

จํานวน 

(โครงการ) 

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

(โครงการ) 

ผูเขารวม 

(คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

26 4,556 1,010,895 55 6,410 2,036,939 
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1. ผลการดําเนินงานของ “ศูนยการเรียนรูวิถีชีวิตพอเพียง ปกาเกอะญอ หมูบาน   

หนองหลม” ณ หมูบานหนองหลม อ.จอมทอง จ.เชียงใหม  ซึ่งเปนศูนยกลางการเรียนรูรวมกัน 

ระหวางนักศึกษา บุคลากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหมกับชาวบานหมูบานหนองหลม 

ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรูทักษะทางดานวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  และทักษะชีวิต โดยมีการจัด

กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องภายใตแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีกิจกรรมที่ได

ดําเนนิการระหวางวันที่ 27 เมษายน 2557 – 26 ตุลาคม 2558) ดงันี้ 

สรางฝายดักตะกอนแบบกระสอบดนิ 
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สรางฝายชะลอความชุมชื้นแบบดนิซเีมนต 
 

  
 

  
 

การทําแนวปองกันไฟปา  
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การเลี้ยงกบคอนโด และ การเลี้ยงปลาในบอดนิ 
 

 
 

การเพาะเลี้ยงเห็ดฟางกองในตะกรา 
 

 
 

จัดสรางเวทแีละปรับปรุงลานเอนกประสงคประจําหมูบาน 
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กจิกรรมคายวันเด็ก 

 

 
 

 

กจิกรรมคายสรางศูนยทอผากลุมแมบานหมูบานหนองหลม  
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เรยีนรูวถีิชวีติ การปลูกขาว 
 

 
 

เรยีนรูวถีิชวีติการเกี่ยวขาว 

 

นอกจากกจิกรรมดังกลาวขางตนแลว คณะเศรษฐศาสตร ยังไดสงเสริมใหนักศกึษาไดเรียนรู

วิถีชีวิตชนเผา จากการที่ไดเขาไปอาศัยอยูรวมกันกับชาวบาน จํานวน 2 วัน 1 คืน โดยมีการทํา

กจิกรรมตางๆ รวมกันเสมอืนเปนหนึ่งในสมาชิกของครอบครัว 

 

 
 

ทําอาหาร – รับประทานอาหารรวมกัน 
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การเขารวมพธิกีรรมมัดมือเรยีกขวญัตามประเพณดีัง้เดิม 

 

จัดกจิกรรมใหกับเด็กๆ ในหมูบานตอนกลางคนื 

2. ผลการดําเนนิงานของหนวยพัฒนาคุณภาพนักศกึษา  

- โครงการคายคุณธรรม – จรยิธรรม    จํานวน 4 รุน 

- โครงการเรยีนรูดานเศรษฐกจิชุมชน    จํานวน 10 รุน 

- โครงการลูกชางเชือกใหมปลอดเหลาเขาศาสนสถาน  จํานวน 5 รุน 

- โครงการอนุรักษและสบืสานศลิปวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถิ่น จํานวน 2 รุน 

- โครงการเศรษฐศาสตรตามรอยเทาพอ : รักษปา   จํานวน 2 รุน 

- โครงการบําเพ็ญประโยชนบานพกัคนชรา    จํานวน 150 วัน 

- โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลกิภาพและทักษะโปรแกรมทางดานเศรษฐศาสตร 

         จํานวน 3 รุน 

- โครงการศกึษาดูงานดานวชิาชีพ 1     จํานวน 3 รุน 

- โครงการอนุรักษสิ่งแวดลอม 2     จํานวน 1 รุน 

- โครงการแนะแนวการประกอบอาชีพและศกึษาตอ   จํานวน 3 รุน 

- โครงการเทคนคิการนําเสนองานอยางมอือาชีพ   จํานวน 7 รุน 
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-  โครงการวันผูบรหิาร คณาจารย พบผูปกครองนักศกึษาใหม   

- โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ระดับปรญิญาตรี 

-  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม ระดับบัณฑติศกึษา 

-  โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม นานาชาต ิ 

- โครงการแขงขันตอบปญหาระดับอุดมศกึษาทั่วประเทศ   

- โครงการปจฉมินเิทศนักศกึษาช้ันปที่ 4 

- โครงการรับขวัญบัณฑติ – มหาบัณฑติที่เขารับพระราชทานปรญิญาบัตร  

- โครงการมัชฉมินเิทศนักศกึษาช้ันปที่ 3 และปฐมนเิทศนักศกึษาฝกงาน 

- โครงการคายพัฒนาผูนํานักศกึษา 

- โครงการสัมมนาผูนํานักศกึษารับนองใหมอยางสรางสรรค 

- โครงการเยี่ยมบานนักศกึษาทุนการศกึษา 

- โครงการฝกงานภาคเรยีนฤดูรอน 
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คณะเศรษฐศาสตร มีนโยบายตอบสนองตอยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ที่ตองการ

พัฒนาศักยภาพใหเปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนดานการวิจัย (Research University) และสงเสริมพันธกิจ

หลักของคณะฯ ที่มนีโยบายจัดการเรยีนการสอนควบคูกับการวิจัย เพื่อผลติบัณฑติที่มปีระสบการณ มี

ความรูความสามารถใหตรงกับความตองการของสังคม โดย คณะฯ ไดมีการสนับสนุนงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องและเปนรูปธรรม เพื่อใหคณาจารย นักวิจัย และบุคลากรของคณะฯ สามารถผลิตผลงานวิจัย

ไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดมีนโยบายในการจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณเงิน

รายไดของคณะฯ เพื่อเปนการสนับสนุนการทําวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม และไดอํานวยความสะดวก

ใหแกคณาจารยและนักวิจัย ที่มีความประสงคจะแสวงหาทุนในการทําวิจัยจากแหลงทุนภายนอก โดย

การประชาสัมพันธแหลงขอมูลขาวสารดานทุนวิจัย ประสานงานการจัดทําและพิจารณาขอเสนอ

โครงการวิจัย การจัดฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานวิจัย และสงเสริมใหบุคลากรเดินทางไปนําเสนอ

ผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมไปถึง การสนับสนุนให

นักศึกษา ไดมีโอกาสทํางานวิจัยรวมกับคณาจารยและนักวิจัยเพื่อเปนการเสริมสรางประสบการณใน

การทํางานวจัิย  

นอกจากนี้ คณะฯ ยังไดมกีารจัดทําวารสารเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม เพื่อเปนการ

เผยแพรผลงานวิชาการทางดานเศรษฐศาสตร และขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ เพื่อเปนแหลง

แลกเปลี่ยนขอมูลความรูทางวิชาการดานเศรษฐศาสตรกับสถาบันตางๆ ซึ่งไดมีการเปดโอกาสให

นักวจัิย คณาจารย และนักศกึษาที่สนใจ ไดมโีอกาสในการตพีมิพเผยแพรผลงานของตนเอง  

งานวิจัยของคณะเศรษฐศาสตรเปนงานวิจัยที่มีความหลากหลาย ดังนั้นเพื่อที่จะใหการบริหาร

และการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ คณะฯ จึงไดตั้ง Economic Research Park        

ซึ่งประกอบไปดวยศูนยวิจัย จํานวน 24 ศูนย  ดังนี้ 

[1]     Center for Economics & Business Forecasts    

[2]     Community Economics Research & Promotion Centre   

[3]     Human Resource Research & Development Centre    

[4]     ASEAN PLUS Development Research Centre     

[5]     World Economy Research Centre   

[6]     SMEs Research & Development Centre     

[7]     Agricultural Economics and Rural Development Research Centre  

[8]     Poverty Reduction Research Centre     

[9]     Financial Mathematics Research Centre    

[10]    Economic Growth Research Centre    

ดานวิจัย 
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[11]    Econometrics Research Centre     

[12]    Tourism Economics Research Centre    

[13]    International Trade Research Centre     

[14]    Financial Economics Research Centre      

[15]    Quantitative Analysis Centre      

[16]    Supply Chain Economics Research Centre    

[17]    Public Finance and Policy Research Centre   

[18]    Sufficiency Economy Research and Promotion Centre  

[19]    Myanmar Studies Centre 

[20]   Centre of Excellence in Econometrics  

[21]    Telecommunications Economics Research Center  

[22]   Center of Financial Economics Training 

[23]   Economic Development Research Centre  

[24]   Natural Resources and Environment Economics Research Centre 

นอกจากนี้ คณะฯ ยังมีการวางแผนงานดานการทําวิจัยแบบบูรณาการ โดยการรวมงานกับ

สถาบันและองคกรดานการวิจัยตางๆ เพื่อใหผลงานวิจัยที่ไดเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง หนวยงาน

ตาง ๆ ที่ทํางานวจัิยรวมกับคณะฯ ในลักษณะการเปนเครอืขายความรวมมอื คอื 

1. สถาบั น / คณะภาย ในมหาวิ ท ย าลั ย เ ชี ย ง ใหม  เ ช น  คณะสั ต วแพทยศาสตร   

คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะสังคมศาสตร   

คณะศึกษาศาสตร คณะบริหารธุรกิจ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ ศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทาง

เกษตร ศูนยวจัิยเพื่อการศกึษาและแรงงาน เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยตาง ๆ เชน มหาวิทยาลัยแมโจ มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ มหาวิทยาลัย 

แมฟาหลวง มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนาตาง ๆ  เปนตน 

3. องคกร และหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย มูลนิธิโครงการหลวง ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงาน

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การไฟฟาสวนภูมิภาค สํานักงานสงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว 

สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง สถาบันการจัดการเพื่อชนบทและ

สังคม สํานักงานพัฒนาการทองเที่ยว กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และสภาที่ปรกึษาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) สํานักงานประกันสังคมการ

ประปาสวนภูมภิาค เปนตน  

4. รวมทําวจัิยกับกับหนวยงานในตางประเทศ คณะฯ มนีโยบายขยายงานวิจัยและรวมมือกับ

มหาวิทยาลัยตางๆ และรวมมือกับผูเช่ียวชาญจากตางประเทศเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันมีสถาบันใน

ตางประเทศที่มีการทําวิจัยรวมกับคณะฯ เพิ่มมากขึ้น ไดแก Asia University, Chinese Academy of 
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Social Sciences (CASS), Tsinghua University, Beijing University, National Chung Hsing University, 

Xiamen University, Chungchou Institute of Technology, Hong Kong Baptist University, Nagoya 

University, Kunming University of Science and Technology, Yunnan Normal Business School, Yunnan 

University, The University of Plymouth, New Mexico State University, UNFPA : the United Nations 

Population Fund, School of Oriental and African Studies (SOAS) University of London, Wellcome Trust                            

(UK universities) และประเทศในอนุภูมภิาคลุมน้ําโขง เปนตน 

ทัง้นี้ เครอืขายความรวมมอืฯ ดังกลาวขางตน ไดแสดงใหเห็นถงึศักยภาพทางดานงานวจัิยของ

คณาจารยคณะเศรษฐศาสตร ในการธํารงซึ่งวิสัยทัศน และพันธกิจหลักของคณะเศรษฐศาสตรให

สอดคลองกับการที่คณะฯ มุงหวังที่จะเปนผูนําทางดานวิชาการและการวิจัยในประชาคมนานาชาติ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับภูมิภาค  พรอมทั้ง  มุงหวังที่จะใหบริการชุมชนในเรื่องเศรษฐกิจอยาง

กวางขวาง  

งบประมาณงานวจัิย จําแนกตามแหลงงบประมาณ  

แหลงทุน 
ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558* 

จํานวนโครงการ วงเงิน (บาท) จํานวนโครงการ วงเงิน (บาท) 

ภายในมหาวทิยาลัย 

   งบประมาณเงนิรายได 5 437,800.33 7 566,500.00 

   งบประมาณเงินแผนดนิ 9 269,894.04 1 527,000.00 

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ภายในประเทศ 22 14,814,937.58 41 21,673,099.55 

   ภายนอกประเทศ 1 1,200,000.00 3 1,594,109.70 

เงินสนับสนุนรวม 37 16,722,631.95 52 24,360,709.25 

  *ขอมูล ณ 26 ตุลาคม 2558 

จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการตพีมิพ จําแนกตามแหลงตพีมิพเผยแพร 

แหลงตพีมิพเผยแพร 
ปปฏทิิน 

2557 2558* 

ระดับชาต ิ - 9 

ระดับนานาชาต ิ 28 27 

รวม 28 36 

*ขอมูล ณ 26 ตุลาคม 2558 
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จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการอางองิ (Citation) จําแนกตามฐานขอมูล 

ฐานขอมูล 
ปปฏทิิน 

2557 2558* 

ฐานขอมูลสากล  6 44 

ฐานขอมูลอื่น ๆ  6 210 

รวม 12 254 

*ขอมูล ณ 26 ตุลาคม 2558 

จํานวนผลงานวจัิยที่ไดรับการจดทะเบยีนทรัพยสนิทางปญญา 

รองศาสตราจารย ดร. คมสัน สุรยิะ อาจารยประจําคณะเศรษฐศาสตร ไดมกีารยื่นจดลิขสทิธิ์

ผานหนวยบรกิารเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครัง้ที่ 1 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 ณ หนวยจัดการทรัพยสิน

ทางปญญาและถายทอดเทคโนโลยี (TLOUBI) คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ผลงานวิ จัย ช่ือ KS-CGE version 2012 Type 3 ประเภทงานวรรณกรรม ลักษณะ โปรแกรม

คอมพิวเตอร โดยมีคุณไตรโรจน ลามอ เจาหนาที่ของหนวยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เปนผู

ใหบรกิารรับจดลขิสทิธิ์ผลงานวจัิย ดังกลาว 

วารสารคณะเศรษฐศาสตร 

หนวยบริการวิชาการ งานบริหารงานวิ จัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ คณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเล็งเห็นความสําคัญในการที่จะเสริมสรางพัฒนาการผลิต

วารสารคณะเศรษฐศาสตร ใหเปนแหลงเผยแพรความรูทางวิชาการที่สามารถตอบสนองความตองการ

ของชุมชน เพื่อนําความรูเหลานั้นไปใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน ประเทศชาติ และพัฒนาไปสูระดับ

นานาชาติตอไป นอกจากนี้ การจัดทําวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเปนการแสดง

ศักยภาพดานวิชาการของมหาวิทยาลัยแลว ยังเปนการสงเสริมใหเกิดการเผยแพรผลงานของ

คณาจารยและนักวิชาการทั่วไป เพื่อใหมีโอกาสเสนอผลงานวิชาการ และแลกเปลี่ยนวิทยาการตาง ๆ 

ใหสาธารณชนไดรับรูอกีดวย ในปจจุบัน คณะเศรษฐศาสตรจัดทําวารสาร  ดังรายช่ือตอไปนี้ 

1. วารสารคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2. The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letter (EEQEL) 

ซึ่งไดรับ index อยูในฐานขอมูล Research Papers in Economics (RePEc) 
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วารสารคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 

 
 

The Empirical Econometrics and Quantitative Economics Letter (EEQEL) 
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คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินงานทางดานบริการวิชาการ ที่มุงเนน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกองคกรภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมเศรษฐกิจชุมชน 

และเนนในพื้นที่เขตภาคเหนือเปนสําคัญ ซึ่งมีเปาประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในภาครัฐ เอกชน 

คณาจารย นักเรียน นักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะเศรษฐศาสตร บุคลากร ศิษยเกา และ

ประชาชนผูสนใจทั่วไป ตามความตองการของชุมชนในดานตาง ๆ ที่สอดคลองกับความรู ความ

เช่ียวชาญของคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งใหบริการโดยคณาจารยและบุคลากรของคณะเศรษฐศาสตร 

รวมทั้งวิทยากรผูมีความรู ความสามารถ และความเช่ียวชาญเฉพาะดาน ทั้งชาวไทยและชาว

ตางประเทศ เพื่อความหลากหลายทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังไดสรางความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อการสนับสนุนรวมมือดานงบประมาณ และวิทยากร เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดรวมกันแกทุกฝาย 

หนวยบรกิารวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนนิการบริการวชิาการแกชุมชนตามนโยบาย 

กลยุทธ และแผนการดําเนินงานที่วางไว ทั้งในรูปแบบของการจัดทําวารสารเศรษฐศาสตรเพื่อเผยแพร

งานวจัิย การจัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏบิัตกิารเพื่อใหความรูทางดานเศรษฐศาสตร คณติศาสตร และ

สถติขัิน้สูง การบรรยายพเิศษ การบรรยายทางวิชาการ  การเสวนาทางวิชาการ เพื่อใหบริการวิชาการ

ดานเศรษฐศาสตร การเงิน และธุรกิจ ดานเศรษฐศาสตรที่ เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงทาง

สิ่งแวดลอม และเศรษฐศาสตรที่ เกี่ยวของกับการเกษตร โครงการประชุมทางวิชาการระดับ

มหาวิทยาลัย ประชุมทางวิชาการระดับชาติรวมกับสถาบันการศึกษาอีก 5 สถาบัน ไดแก จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และ

สถาบันพัฒนบรหิารศาสตร และโครงการประชุมทางวชิาการนานาชาต ิโดยโครงการบรกิารวชิาการแก

ชุมชนดังกลาวนั้น เปนการบริการวิชาการใหแกบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งคณาจารย นักเรียน 

นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย พนักงานของรัฐ และเอกชน เกษตรกร และประชาชนผูสนใจทั่วไป โดยมี

การประชาสัมพันธเชิญชวนผานสื่อตาง ๆ และไดเชื่อมโยงการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน 

และการวิจัยใหครบวงจร เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดรวมกันแกทุกฝาย สามารถสรางรายไดและ

ช่ือเสยีงใหแกคณะฯ ซึ่งกจิกรรมตาง ๆ ไดสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่กําหนด 

นอกจากนี้ ทางคณะเศรษฐศาสตร ยังไดสรางความรวมมือ หนวยงานทั้งภาครัฐบาลและ

เอกชน ไดแก สถาบันฝกอบรม สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ATI) สมาคมเศรษฐมิติประเทศไทย 

ธนาคารแหงประเทศไทย ศูนย Eco Health – One Health Resource Centre มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) 

สมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ธนาคารแหงประเทศไทย ธนาคารโลก สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย  ใน

การจัดโครงการบรกิารวชิาการ การสนับสนุนงบประมาณ และวทิยากรอกีดวย 

ดานบรกิารวิชาการแกชุมชน 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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โครงการบรกิารวชิาการประจําปงบประมาณ 2557-2558 

ปงบประมาณ 2557 ปงบประมาณ 2558* 

จํานวน

(โครงการ) 

ผูเขารวม 

(คน) 
งบประมาณ (บาท) 

จํานวน

(โครงการ) 
ผูเขารวม (คน) 

งบประมาณ 

(บาท) 

10 2,230 2,476,057.00 7 1,739 3,007,975.50 

*ขอมูล ณ 26 ตุลาคม 2558 

ตัวอยางภาพกจิกรรม 
 

 

การเสวนา เรื่อง “โอกาสการลงทุนในจีน  

(The special lecture on forum on investment opportunity in China)” 

 ในวันท่ี 30 เมษายน 2557 ณ พรอมเมนาดา รสีอรท มอลล 
 

 

โครงการจัดประชุมทางวิชาการในการนําเสนอผลงานวทิยานิพนธดานเศรษฐศาสตรของนิสติ 

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 8 ประจําป 2557 

ในวันท่ี 9 กรกฎาคม 2557 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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การประชุมสัมมนาวชิาการนานาชาติดานการพัฒนาเศรษฐกจิเอเชยี คร้ังที่ 3 

The Third International Conference on Asian Economic Development (AED 2014) 

ในวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมเชยีงใหมออคิด 

 

 

การประชุมวชิาการนานาชาตขิองสมาคมเศรษฐมติิประเทศไทย คร้ังที่ 8 

(The 8th International Conference of the Thailand Econometric Society 2015) 

ในวันท่ี 7 – 9 มกราคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวยิาลัยเชยีงใหม 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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โครงการจัดประชุมระดับชาตกิารนําเสนอผลงานวิจัยดานเศรษฐศาสตร 

ในระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 1 ประจําป 2558 

ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

 

การประชุมสัมมนาวชิาการนานาชาติดานการพัฒนาเศรษฐกจิเอเชยี คร้ังที่ 4  

The Fourth International Conference on Asian Economic Development (AED 2015) 

ในวันที ่26 สงิหาคม 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ตามที่ อาจารย ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ไดเล็งเห็นถงึความสําคัญของการใหความรูและเผยแพรขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกจิอยางงาย และ

เขาถึงประชาชนทั่วไปในจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดใกลเคียง จึงไดมีแนวคิดที่จะบริการชุมชนดวยการ

ใหความรูผานทางรายการวิทยุ 2 รายการ คือ รายการเรื่องนารูกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ออกอากาศ

ในวันพุธเปนประจําทุกสัปดาห เวลา 18.00 – 18.10 น. และรายการที่สอง คือรายการ Economics 

Highlight ที่ออกอากาศทุกวันอาทติย เวลา 19.30 – 20.00 น. เปนประจําทุกสัปดาห นอกจากที่ทานจะ

ไดใหความรูขอมูลขาวสารทางดานเศรษฐกิจแลว ทานยังใหขอมูลขาวสารความเคลื่อนไหวของคณะ

เศรษฐศาสตร ในการจัดงานประชุมวิชาการหรือการจัดอบรมสัมมนาตาง ๆ   เพื่อใหประชาชนทั่วไป

สามารถไดรับความรู และใกลชิดกับ คณะเศรษฐศาสตร มากยิ่งขึ้น และไมใหความรูตาง ๆ จํากัดอยู

เพยีงภายในคณาจารย และนักศกึษาภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม โดยการนําเสนอของทาน มดีังนี้ 
 

1. รายการ เรื่องนารูกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 18.00 – 18.10 น. 

ออกอากาศตั้งแตวันที่ 7 และ 14 พฤษภาคม 2557 
 

ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง วัน/เดอืน/ป 

1 การเรียนการสอนหลักสูตร ๒ ปริญญา (เศรษฐศาสตรบัณฑิต

และศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ของ                       

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ที่ 1 

7 พฤษภาคม 2557 

2 การเรียนการสอนหลักสูตร ๒ ปริญญา (เศรษฐศาสตรบัณฑิต

และศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน) ของ                    

คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ที่ 2 

14 พฤษภาคม 2557 

 

2. รายการ Economics Highlight ออกอากาศทุกวันอาทิตย  เวลา 19.30 –  20.00 น. 

ออกอากาศ ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน 2557  เปนตนไป 
 

ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง วัน/เดอืน/ป 

1 การจัดงานแถลงขาวเปดหลักสูตร 2 ปรญิญา เศรษฐศาสตรการสื่อสาร 

มวลชน 

27 เม.ย. 2557 

2 การเลอืกตัง้ในประเทศอินเดยีและผลที่จะมีตอเศรษฐกิจ ตอนที่ 2 25 พ.ค. 2557 

3 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของประเทศสวเีดน ตอนที่ 1 1 ม.ิย. 2557 

4 กองทุนสํารองเลี้ยงชีพของประเทศสวเีดน  ตอนที่ 2 8 ม.ิย. 2557 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง วัน/เดอืน/ป 

5 เงนิทุนไหลเขาออกระหวางประเทศ 15 ม.ิย. 2557 

6 กจิกรรมที่คอนขางหลากหลายของคณะเศรษฐศาสตร     

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

22 ม.ิย. 2557 

7  ประชาสัมพันธการประกาศรางวัลของสภาวจัิยแหงชาติ 29 ม.ิย. 2557 

8 วกิฤตเศรษฐกจิประเทศญี่ปุน  7 ก.ค. 2557 

9 เศรษฐกจิประเทศอนิโดนเีซีย 20 ก.ค. 2557 

10 การเลอืกตัง้ในประเทศอินโดนเีซยีและผลกระทบที่มตีอเศรษฐกจิ 27 ก.ค. 2557 

11 ภาพรวมของเศรษฐกจิประเทศไทย  ตอนที่ 1 3 ส.ค. 2557 

12 ภาพรวมของเศรษฐกจิประเทศไทย  ตอนที่ 2 10 ส.ค. 2557 

13 อาชีพในประเทศไทยที่จะหายไปในอนาคต 17 ส.ค. 2557 

14 การเปดสอนหลักสูตร 2 ปรญิญา เศรษฐศาสตร การสื่อสารมวลชน 24 ส.ค. 2557 

15 ภาพรวมของเศรษฐกจิโลก 7 ก.ย. 2557 

16 ปโตเลยีมของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบาน 14 ก.ย. 2557 

17 ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน AEC 21 ก.ย. 2557 

18 การประชาสัมพันธการจัดงานเดนิ – วิ่งการกุศล 5 ต.ค. 2557 

19 ประเทศที่อยูในอาเซยีน 12 ต.ค. 2557 

20 เศรษฐกจิเมอืง และ แมนเชสเตอร ประเทศอังกฤษ 19 ต.ค. 2557 

21 เศรษฐกจิเมอืง ดทีรอยซ  ประเทศสหรัฐอเมรกิา 26 ต.ค. 2557 

22 สภาปฏรูิปแหงชาติ (ส.ป.ช) 9 พ.ย. 2557 

23 การเลอืกตัง้ในประเทศญี่ปุนผลกระทบตอเศรษฐกจิ 23 พ.ย. 2557 

24 สรุปการจัดเสวนาเรื่อง “นับถอยหลัง AEC ความทาทายและการเตรยีม

ความพรอมของประชาคมภาคเหนอื” 

30 พ.ย. 2557 

25 การจัดตัง้ศูนยวจัิยพยากรณเศรษฐกจิภาคเหนอื 14 ธ.ค. 2557 

26 ราคาน้ํามันในตลาดโลก 28 ธ.ค. 2557 

27 เศรษฐกจิประเทศมาเลเซยี 18 ม.ค. 2558 

28 เศรษฐกจิโลก ตอนที่ 1 1 ก.พ. 2558 

29 เศรษฐกจิโลก ตอนที่ 2 8 ก.พ. 2558 

30 เศรษฐกจิโลก ตอนที่ 3 15 ก.พ. 2558 

31 เศรษฐกจิประเทศฟลปิปนส 22 ก.พ. 2558 

32 บรษิัทใหญในประเทศไทยประกาศขายหุน ผลกระทบตอเศรษฐกจิไทย 1 ม.ีค. 2558 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ลําดับ

ท่ี 
เรื่อง วัน/เดอืน/ป 

33 เศรษฐกจิภาคเหนอื ตอนที่ 1 19 เม.ย. 2558 

34 เศรษฐกจิภาคเหนอื  ตอนที่ 2 26 เม.ย. 2558 

35 เศรษฐกจิประเทศเมยีนมาร   3 พ.ค. 2558 

36 ผลการเลอืกตั้งประเทศอังกฤษและผลกระทบตอสหภาพยุโรป 10 พ.ค. 2558 

37 ศูนยวจัิยและพยากรณเศรษฐกจิภาคเหนือและการคาชายแดน 17 พ.ค. 2558 

38 ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาตกิารนําเสนอผลงานวจัิยดาน

เศรษฐศาสตรของนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา 

24 พ.ค. 2558 

39 เศรษฐกจิประเทศจนี 31 พ.ค. 2558 

40 เศรษฐกจิประเทศจนีกับผลกระทบตอเศรษฐกจิประเทศไทย 7 ม.ิย. 2558 

41 เศรษฐกจิประเทศสหรัฐอเมรกิา ผลตอกระทบตอเศรษฐกจิโลก 14 ม.ิย. 2558 

42 สกุลเงนิหยวนของประเทศจีน ความพยามใหเปนสกุลเงินที่มคีวามสําคัญ 21 ม.ิย. 2558 

43 ความแตกตางระหวางตราสารหนี้ และตราสารทุน 28 ม.ิย. 2558 

44 19 ปหลังจากลดคาเงินบาทกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกจิไทย 5 ก.ค. 2558 

45 วกิฤตกิารณเศรษฐกจิประเทศกรชี 12 ก.ค. 2558 

46 ผลกระทบเศรษฐกจิโลกจากปญหาเศรษฐกจิในประเทศจนี 19 ก.ค. 2558 

47 สภาพเศรษฐกจิของประเทศกรชี 26 ก.ค. 2558 

48 หนาผาทางการคลังกับวกิฤตทิางเศรษฐกจิสหรัฐอเมรกิา 2 ส.ค. 2558 

49 เศรษฐกจิรัฐโปโตรโิก 9 ส.ค. 2558 

50 การประชาสัมพันธ งาน AED2015 การประชุมวชิาการนานาชาตดิานการ

พัฒนาเศรษฐกจิเอเชีย 

15 ส.ค. 2558 

51 การเปดหลักสูตร Double Degree กับมหาวทิยาลัยในประเทศจนี 6 ก.ย. 2558 

52 การบรหิารทางการเงนิสําหรับผูที่จะเกษยีณอายุราชการ (อ.สมศักดิ์) 13 ก.ย. 2558 

53 การคงอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมรกิา 20 ก.ย. 2558 

54 ความรวมมอืทางเศรษฐกจิระหวางประเทศไทยกับประเทศจีน 27 ก.ย. 2558 

55 การตดิตัง้ Software  โครงการตรวจวัดมลพษิของรถยนตและผลกระทบ

ตอระบบเศรษฐกจิ 

4 ต.ค. 2558 

56 ปญหาหมอกควันและมลพิษ ผลกระทบตอระบบเศรษฐกจิภาคเหนือ 25 ต.ค. 2558 

 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

31 



 

คณะเศรษฐศาสตร ไดดําเนนิการดานทํานุบํารุงศลิปวฒันธรรม เพื่อเปนการอนุรักษ สบืสาน 

พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนา โดยการสนับสนุนและสงเสริมให

นักศึกษา  คณาจารย บุคลากร ศิษยเกา  และประชาชนในทองถิ่น  ใหมีสวนรวมในการทํานุบํารุงและ

อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปงบประมาณ 2557-2558  (28 เม.ย. 2557 – 30 ก.ย. 2558)  ไดจัด

โครงการ/กจิกรรม ดานทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม จํานวน  24 โครงการ/กจิกรรม  ดังนี้ 

1) คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนนิการจัดทํากจิกรรมสงเสริม อนุรักษ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเปนการอนุรักษและสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของไทย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นภาคเหนือ  จํานวน 17 กิจกรรม โดยขอยกตัวอยาง

กจิกรรมที่ทําอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

- กจิกรรมไหวครู คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

- โครงการสงเสริมอนุรักษศิลปวัฒนธรรม  สัปดาหวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา                         

วันอาสาฬหบูชา วันเขาพรรษา พธิหีลอเทยีนพรรษาคณะเศรษฐศาสตร ประจําป  และ             

พธิสีมโภชเทยีนพรรษารวมกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม   

- กจิกรรมประเพณีรับนองขึ้นดอย ประจําปการศึกษา 2557  เพื่อขึ้นไปนมัสการพระบรม

ธาตุดอยสุเทพ อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม 

- กจิกรรมการเขาคายคุณธรรม-จรยิธรรม นักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร  

- โครงการฉลองครบรอบ  50 ป  คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม “การจัดงาน

พธิทีําบุญเปดปายอาคารเรียนและเอนกประสงคคณะเศรษฐศาสตร”  

- โครงการพธิทีําบุญเนื่องในวันคลายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- โครงการเศรษฐศาสตรรวมสบืสานอนุรักษ  “ประเพณียี่เปงลานนา”  

- โครงการ “ปนน้ําใจตานภัยหนาว” และรวมสบืสานสัมผัสวถิชีีวติประเพณชีนเผากะเหรี่ยง  

หมูบาน หนองหลม ตําบลบานหลวง  อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม   เพื่อถวายเปน

พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระ

ชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 

- โครงการ  “ทอดกฐนิสามัคค ีเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557  

คณะเศรษฐศาสตร  ประจําป  2557” 

- กจิกรรม “ทําดเีพื่อพอของแผนดนิ”  บุคลากรและนักศกึษาคณะเศรษฐศาสตร ไดสราง

จติสํานกึและเปนแบบอยางที่ดดีวยการทําบุญตักบาตรวันพระ  และการทําดเีพื่อพอของ

แผนดนิและถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหา

มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 

ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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- โครงการอนุรักษและสงเสริมงานประเพณสีงกรานต “ปเวณีปใหมเมอืง”  

- โครงการดําหัวและขอพร อดตีอธกิารบด ีอธกิารบด ีอดตีคณบด ีคณบด ีและคณาจารย      

ผูอาวุโสคณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม    

- โครงการแสดงมุทติาจติการเกษยีณอายุราชการของขาราชการคณะเศรษฐศาสตร                 

เปนตน 

กจิกรรมการสงเสรมิอนุรักษ ทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรมลานนา ภูมิปญญาทองถิ่น คณะเศรษฐศาสตร  
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2) รวมกิจกรรมดานศาสนา ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

หนวยงานอื่น ๆ ภายนอกมหาวทิยาลัยเชียงใหม ดังนี้ 

- พธิถีวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพื่อแสดงออกซึ่งความรูรักสามัคคี ความ

จงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตรยิ และสํานกึในพระมหากรุณาธคิุณของพระองคที่ทรง

มตีอพสกนกิรชาวไทย เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช   

- พธิทีําบุญตักบาตรวันพอ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- พธิทีําบุญ ในพธิทีําบุญสบืชะตาเมืองเชียงใหม   

- พธิทีําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ มหาวทิยาลัยเชียงใหม  

- พธิทีําบุญตักบาตรเนื่องในวันวสิาขบูชา มหาวทิยาลัยเชียงใหม 
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- พธิสีมโภชเทยีนพรรษาของคณะเศรษฐศาสตรรวมกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม  

- พธิทีําบุญตักบาตร เนื่องในวันอาสาฬหบูชา มหาวทิยาลัยเชียงใหม      

- พธิทีําบุญตักบาตร ทุกวนัพระรวมกับมหาวทิยาลัยเชียงใหม         เปนตน     
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ปงบประมาณ 2558 คณะเศรษฐศาสตรไดรับอนุมัตงิบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑติดตั้ง

ในอาคารเรยีนและเอนกประสงค (ใหม) วงเงินรวมทัง้สิ้น 17,979,400 ลานบาท 

คณะเศรษฐศาสตร ไดจัดทําพิธีเปดปายอาคารเรียนรวมและเอนกประสงค เมื่อวันที่ 19 

มกราคม 2558 

       

คณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการพัฒนาระบบกายภาพของคณะเศรษฐศาสตรอยางตอเนื่อง 

โดยไดทําการปรับสภาพสิ่งแวดลอมในคณะใหเปนระเบียบเรียบรอย  และปรับปรุงภูมิสถาปตยให

สวยงาม มีบรรยากาศทางวิชาการ เปนที่นาพักพิงสําหรับนักศึกษา โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของ

นักศึกษาและบุคลากรเปนหลัก โดยขอยกตัวอยางกิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2558  

คณะเศรษฐศาสตรดังนี้ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน และสภาพแวดลอม โดยรอบอาคารคณะเศรษฐศาสตร 

   

   

ดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 
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2. คณะเศรษฐศาสตรไดทําการติดตออุปกรณดับเพลิง/ครุภัณฑหองนํ้าที่ครบถวนสมบูรณ

และทันสมัย 

   
 

คณะเศรษฐศาสตรไดกอสรางอาคารเรียนและเอนกประสงคใหม  ที่มีระบบสาธารณูปโภค

และระบบปองกันอัคคภัียที่ครบถวนสมบูรณและมปีระสทิธภิาพ ไดแก ระบบการปองกันอัคคภัีย ลฟิต  

ระบบวงจรปด ระบบอนิเตอรเน็ต หองเรยีน หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร หองประชุม เปนตน 
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หองควบคุมระบบการทํางาน 

ในสวนของโสตทัศนูปกรณและ

ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ระบบกลองวงจรปดภายใน

อาคารคณะเศรษฐศาสตร 

ระบบเครอืขายอนิเตอรเนต็ 

แบบไรสายใน 

อาคารคณะเศรษฐศาสตร 

   
 

อุปกรณดับเพลงิ แผนผังควบคุมเพลงิไหม ระบบลฟิต 

   
 

คณะฯ ไดจัดโครงการอบรมการปองกันบรรเทาอัคคภีัยภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2558  

เมื่อวันท่ี 22 พฤษภาคม 2558 

ณ  หองเรยีน ECB 2201 ชั้น 2  อาคารใหม คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 
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ภายในอาคารใหมคณะเศรษฐศาสตร  ประกอบไปดวย  หองเรียนและหองปฏิบัติการ

คอมพวิเตอร รวมจํานวน  8 หอง   ไดแก 

1)  หองปฏบิัตกิารคอมพวิเตอร  รวมจํานวน 3 หอง  ไดแก   

- ช้ัน 4  จํานวน 1 หอง  

- ช้ัน 5  จํานวน 2 หอง 

2)  หองเรยีน  รวมจํานวน 5 หอง  ไดแก   

- ช้ัน 2, ช้ัน 4 และช้ัน 6  ช้ันละ 1  หอง  รวมจํานวน 3 หอง    

- ช้ัน 3  จํานวน  2  หอง  
 

 
 

และบรเิวณลานเอนกประสงค  ช้ัน  F1 โดยคณะฯ ไดตดิตัง้โตะเกาอี้  โทรทัศน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกใหนักศึกษาไดใชสถานที่ในการปรึกษาหารือดานการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรม

อื่น ๆ ของคณะฯ 
      

                
 

 

และไดปรับปรุงหองน้ําคณะเศรษฐศาสตรใหมีความสะอาดถูกหลักสุขอนามัย และมีทําการ

ตรวจเช็คภาพหองและครุภัณฑในหองน้ําใหใชงานไดปกตเิปนประจําทุกวันและอยางตอเนื่อง 
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3. โครงการตรวจเช็ค ซอมแซม เครื่องปรับอากาศ ของคณะเศรษฐศาสตร 

   

คณะฯ ไดเขารวมโครงการรณรงคใหประหยัดพลังงานไฟฟาในอาคารเศรษฐศาสตร และ

เปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอดประหยัดไฟ เปลี่ยนพัดลมและตรวจเช็คระบบไฟฟา 
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4. กจิกรรม Cleaning Day เมื่อวันท่ี 17 ตุลาคม 2558  และคณะฯ ไดสงเสรมิสนับสนุน

งบประมาณ ในการจัดโครงการปลูกตนไมเพื่อความรมรื่นของคณะเศรษฐศาสตร                  

โดยมคีณาจารย บุคากรและนักศึกษาคณะฯ  ไดเขารวมกิจกรรมดงักลาว 

     
 

5. โครงการแรงงานรวมใจคัดแยกขยะลดมลพิษเพื่อคุณภาพชวีติและสิ่งแวดลอม                         

คณะเศรษฐศาสตร  

                             
 

 

6. หนวยอาคารสถานที่ งานบริหารท่ัวไป  ไดทําการฉีดพนยาเพื่อกําจัดแหลงเพาะพันธุ

ลูกนํ้ายุงลายและเพื่อปองกันโรคไขเลอืดออก เปนประจําทุกเดอืน 
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คณะเศรษฐศาสตรดําเนนิการแสวงหาความรวมมอืกับตางประเทศทัง้ทางดานวิชาการ การ

เรยีนการสอนและการวิจัย โดยมเีปาหมายหลักเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของคณาจารย นักศกึษาและ

บุคลากรใหมคีวามแข็งแกรงดานคุณภาพและมศัีกยภาพในการแขงขันในระดับสากล 

การทําขอตกลงความรวมมือ 

ในปการศึกษา 2557-2558 คณะเศรษฐศาสตรไดผลักดันใหมีการทําขอตกลงความรวมมือ

ทางวชิาการกับมหาวทิยาลัยตางประเทศ เพื่อเปดทางใหมีการเชิญผูเช่ียวชาญมาสอน การรวมทําวจัิย  

และการแลกเปลี่ยนนักศกึษาและบุคคลากรระหวางกัน ดังนี้  

- Yangon Institute of Economics สหภาพเมยีนมาร (ระดับคณะ) 

- Faculty of Economics, Kagawa University ประเทศญี่ปุน (ระดับคณะ) 

- School of Finance, Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชนจนี 

(ระดับคณะ) 

- School of Political Science and Economics, Meiji University ประเทศญี่ปุน (ระดับคณะ) 

กจิกรรมความรวมมอืกับตางประเทศ 

• โ ค ร งการแลก เปลี่ ย น ฯ  Short-term Students Cultural Trip กั บ  Oxbridge College (OC) 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

Inbound 

- ป 2558: คณาจารยและนักศกึษา จํานวน 17 คน จาก  OC มาเยอืนคณะเศรษฐศาสตร (6 – 

11 มถิุนายน 2558) 

Outbound 

ป 2558: คณาจารย จํานวน 1 ทาน และนักศกึษา  จํานวน 11 คน  ของคณะเศรษฐศาสตร ไป

เยอืน OC ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี (20 – 30 พฤษภาคม 2558) 

• โครงการแลกเปลี่ยนฯ กับ Chung Chou University of Technology (CCUT) ไตหวัน 

Outbound 

ป 2558: นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 4 ราย ไปศึกษา ณ CCUT (พฤษภาคม – 

กรกฎาคม 2558) 

• โครงการแลกเปลี่ยนฯ กับ Nagasaki University ประเทศญี่ปุน 

Inbound 

ป 2558: นักศกึษาจาก NU จํานวน 2 ราย มาศกึษา ณ คณะฯ (กุมภาพันธ 2558 –  มกราคม 

2559) 

ดานความรวมมอืกับตางประเทศ 
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• โครงการแลกเปลี่ยนฯ กับ Oita University ประเทศญี่ปุน 

Inbound 

ป 2558: นักศึกษาจาก NU จํานวน 2 ราย มาศึกษา ณ คณะฯ (สิงหาคม – ธันวาคม 2558 

และ สงิหาคม 2558 – พฤษภาคม 2559) 

• อาจารยสุชาติ พรหมขัติแกว ผูชวยคณบดี ไดเดินทางไปสัมภาษณเพื่อคัดเลือกนักศึกษาชาว

กัมพูชา ณ สถานทูตไทยในกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เมื่อวันที่ 12-13 พฤษภาคม 2558 

ทุนการศึกษาท่ีคณะเศรษฐศาสตรจัดสรรใหและแสวงหาจากแหลงทุนภายนอกแกนักศึกษา 

• ในปการศึกษา 2558 นักศึกษาคณะฯ ได รับทุน จาก Bank of Tokyo Mitsubishi-UFJ 

Foundation จํานวน 5 ทุน 

• ในปการศึกษา 2557 - 2558 คณะฯ จัดสรรทุนคาธรรมเนียมการศึกษาแกบุคลากรและ

นักศึกษาจาก KUST และ Oxbridge College สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามขอตกลงความ

รวมมือทางวิชาการ จํานวน 3 ทุน เพื่อศึกษาในหลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

• ในปการศึกษา 2557 - 2558 คณะฯ จัดสรรทุนการศึกษาพรอมทั้งแสวงหาทุนจากองคกร

ภายนอกใหแกชาวกัมพูชา จํานวน 14 ราย ชาวเมียนมาร จํานวน 33 ราย เพื่อศึกษาใน

หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑติ (หลักสูตรนานาชาต)ิ  
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คณะเศรษฐศาสตรมีการบริหารงานแบบกระจายอํานาจ  มุงเนนการบริหารจัดการแบบ

ธรรมาภิบาล โปรงใสตรวจสอบไดการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับภายในสํานักงานคณะฯ และ

องคกรที่มีสวนไดสวนเสยีภายนอก ผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่ใหคําปรึกษา และรับฟงขอเสนอแนะปญหา

อุปสรรคตางๆ เพื่อใหการบริหารงานคณะฯดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สนองตอ

นโยบายมหาวทิยาลัยและรัฐบาล  

ดานระบบสารสนเทศ คณะฯ ไดมีการพัฒนาระบบซอฟตแวรในการบริหารจัดการและ     

การบริหารงานดานตาง ๆ ภายในคณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหใชประโยชนและเช่ือมโยง

จากแหลงฐานขอมูลเดียวกัน  พรอมทั้งไดพัฒนาระบบ ICT  และเว็บไซตคณะฯ อยางตอเนื่องใหมี

ความทันสมัย เปนปจจุบันและงายตอการเขาถงึขอมูล โดยมกีารวางแผนในการพัฒนาเว็บไซตกับทาง

สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพื่อใหไดใชฐานขอมูลรวมกันอยางมี

ประสทิธภิาพสูงสุด 

ดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย  คณะฯ ไดมีการสงเสริมใหเขารวมการอบรม ประชุม 

สัมมนา และศึกษาดูงาน รวมถึงการจัดโครงการกิจกรรมพัฒนาองคความรูในรูปแบบตาง ๆ             

ใหแกบุคลากรคณะฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะและยกระดับขีดความสามารถมาตรฐาน และสมรรถนะการ

ทํางานภายในสํานักงานคณะฯ ใหมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น  

การสรางกลไกการบริหารจัดการ คณะฯ ไดพัฒนาระบบบริหารงานยุคใหมเพื่อใหได

คุณภาพตามแนวทาง TQA (Total Quality Assurance) ในปการศึกษา 2556 คณะฯ ไดผานการ

คัดเลือกใหเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) รุนที่ 3 จัดโดย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ซึ่งเปนหนึ่งในสองคณะของมหาวทิยาลัยเชียงใหม  ที่

ไดรับการคัดเลือกเขารวมโครงการนี้ ในปการศึกษา 2557 คณะฯ ไดเขาสูระบบการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในระดับสวนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx  โดยไดรับการตรวจประเมิน

คุณภาพการศกึษาเรยีบรอยแลว เมื่อเดอืน พฤศจิกายน 2558 รวมทั้งไดรับการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2557 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน จํานวน 2 หลักสูตร  คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง   

พ.ศ. 2553  และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่  24-25 สงิหาคม 2557  

ในปการศกึษา 2557 มผูีบริหารคณะฯ ไดนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯ ของหนวยงานที่เขา

รวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ซึ่งเปนคณะเดียวของมหาวิทยาลัยที่ไดผาน

การคัดเลอืกเขารวมโครงการฯ ดังกลาว อันจะนําไปสูองคกรการศกึษาที่เปนเลศิตอไป 

 

ดานการบริหารจัดการ 
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ตามที่คณะเศรษฐศาสตรไดกําหนดวิสัยทัศน “เปนศูนยกลางวิทยาการสมัยใหมขั้นสูงใน

ดานเศรษฐศาสตร (A Hub of Advanced Technology in Economics)” นัน้ เพื่อใหคณะฯสามารถบรหิาร

จัดการไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะจึงเลือกใชวิธีการกําหนดกลยุทธที่เรียกวา วิธีการมุงวิสัยทัศน 

(Vision of success approach) ซึ่งเปนการกําหนดกลยุทธโดยมุงไปที่ผลสําเร็จตามวิสัยทัศนของคณะ

เปนหลัก โดยคณะฯไดกําหนดกระบวนการวางแผนเชิงกลยทุธดังแสดงในภาพ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะฯจัดทําแผนยุทธศาสตรโดยพิจารณาจากวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมของคณะฯ 

ความทาทายและความไดเปรียบเชิงกลยุทธ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร และเพื่อให

สอดรับกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนแนวทางของแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย

และสอดคลองกับจุดเนนของกลุมสถาบันกรอบแผนอุดมศึกษา และแผนพัฒนาการศึกษา

การบรหิารจัดการเชงิกลยุทธ 

 

พันธกจิหลกั 

วสัิยทัศน

และคานิยม 

ความไดเปรียบ

เชงิกลยุทธ 

ความไดเปรียบ

เชงิกลยุทธ 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก 

ทศิทางของคณะเศรษฐศาสตร 

กําหนดกลยุทธของคณะเศรษฐศาสตร 

ระยะสัน้ ระยะยาว 

จัดทําแผนกลยุทธ 

แผนปฏบิตัิ

การเชงิกล

ยุทธ 

แผนปฏบิตัิ

การเชงิกล

ยุทธ 

ประเมนิแผนกลยุทธและกาํกับดแูลใหผลการดําเนนิงานเปนไปตามแผน 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

45 



ระดับอุดมศึกษา โดยกําหนดใหมีทั้งสิ้น 5 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก (1) พัฒนาการจัด

การศกึษาอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาต ิ(2) พัฒนางานวิจัยและผลงาน

ทางวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ (3) พัฒนาความเปนสากล  (4) 

พัฒนาการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสังคม (5) 

พัฒนาระบบการบรหิารจัดการขององคกรที่ดแีละมปีระสิทธภิาพภายใตระบบธรรมาภบิาล 

คณบดีไดมอบหมายใหรองคณบด ีผูชวยคณบดี หัวหนางาน และผูที่เกี่ยวของนําเสนอแผน

ที่กลยุทธ (Strategic map) และแผนปฏิบัตกิารหลักและยอย (My Policy Action Plan: Activity and sub 

activity: PAP Matrix) ตามกระบวนการของ Balanced Scorecard (BSC) เพื่อกําหนดแนวทางในการ

พัฒนาคณะ โดยรองคณบดีแตละฝายงานตองมีการจัด workshop เพื่อวางแผนเชิงกลยุทธรวมกัน

ระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และบุคลากรผูปฏิบัติที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ในการกําหนดแผนกลยุทธของ

คณะฯ ไดใชขอมูลและปจจัยตางๆ อันประกอบดวยยุทธศาสตรและนโยบายของคณะฯ ของ

มหาวิทยาลัย และของรัฐบาล รวมถึงขอมูลผลการดําเนินงานของคณะฯ ในปที่ผานมา ผลการตรวจ

ประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ขอเสนอแนะทุกๆ ดานที่

ไดรับจากอาจารยบุคลากร นักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย ขอมูลของคูแขงและแนวโนมเศรษฐกิจ

โลกและภูมิภาค รวมถึงประเทศเพื่อนบานที่มีความสําคัญยิ่ง แลวนําขอมูลเหลานี้มาจัดทํา SWOT 

Analysis เพื่อวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคของคณะฯ เพื่อนํามาใชประกอบการ

วางแผนเชิงกลยุทธ และแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการ ซึ่งในชวงตนปงบประมาณ รองคณบดี

ฝายตางๆ ตองนําเสนอแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการเพื่อใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 

และคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะฯ พิจารณาใหความเห็นชอบและเสนอแนะกอนนําไปใชใน

การบริหารจัดการจริง ทั้งนี้ในแตละกลยุทธ มีการกําหนดกิจกรรมตางๆ ตัวช้ีวัดความสําเร็จทั้งเชิง

คุณภาพและปริมาณ และเปาหมายทั้งในระยะสัน้และระยะยาว กรอบระยะเวลาดําเนินการ ประมาณ

การงบประมาณที่ตองใช พรอมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตั้งแตระดับรองคณบดี จนถึง

ระดับปฏิบัติการ ซึ่งทําใหการดําเนินงานและการติดตามผลการดําเนินงานมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลอยางชัดเจน คณะมีการ ถายทอดกลยุทธ ตัวช้ีวัด และเปาหมายในการดําเนินงานของ

คณะฯไปสูบุคลากรในหลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบการจัดประชุมบุคลากรทั้งคณะฯเพื่อใหไดรับทราบ

กลยุทธ ตัวช้ีวัด และเปาหมายของในแตละปงบประมาณ จัดการประชุมเฉพาะคณาจารยโดยเนนให

รับทราบและรวมกันเสนอกลยุทธเพิ่มเติมเพื่อขับเคลื่อนตัวช้ีวัดที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนและ

การวิจัย และมีการประชุมกลุมยอยระหวางผูบริหาร หัวหนางาน และผูเกี่ยวของในแตละยุทธศาสตร 

เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกลยุทธ ตัวช้ีวัด และเปาหมายเพื่อใหผูเกี่ยวของเกิดความเขาใจที่ชัดเจนและ

เพื่อใหการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการเปนไปอยางมีประสิทธิผลในการปฏิบัติ และบรรลุตาม

วัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว เมื่อดําเนินการแลวก็มีการติดตามผลการปฏิบัติงานและผล

การดําเนนิงาน คณะฯ มกีารตดิตามผลการปฏบิัติงานและความกาวหนาตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในกล

ยุทธของคณะฯ โดยหนวยประกันคุณภาพเปนผูตรวจเช็คกับหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบในแตละกล
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ยุทธและกจิกรรมยอย แลวนําเสนอตอผูบรหิาร หัวหนางาน และผูเกี่ยวของเปนรายไตรมมาสโดยผาน

ระบบ e-office หนังสือแจงเวียน และมีการรายงานผลโดยตรงตอคณบดี รองคณบดีและผูเกี่ยวของ 

และมีการจัดประชุมกลุมยอย (workshop) ระหวางผูบริหาร และผูปฏิบัติที่เกี่ยวของเปนประจํา เพื่อ

รับทราบรายละเอียดของผลการดําเนินงาน และนําไปสูการปรับปรุงแผนหากผลการดําเนินงานไม

เปนไปตามที่ตัง้เปาหมายไว 

 

คณะเศรษฐศาสตรไดทําการวิเคราะห SWOT Analysis C-PEST  และ Value Chain Model 

และมองเห็นถงึโอกาสเชิงกลยุทธใน 3 ประเด็นหลัก ไดแก การจัดการเรยีนการสอน การวจัิยและการ

บรกิารวชิาการ  

ดานการเรียนการสอน เล็งเห็นถึงโอกาสเชิงกลยุทธในความรวมมือกับมหาวิทยาลัยใน

ตางประเทศช้ันนําทั่วโลก เชน MIT, London School of Economics, UC Berkeley ฯลฯ ซึ่งมีเครือขาย

มากกวา 80 professors จากมหาวิทยาลัยช้ันนําเหลานี้ มาทําการสอน workshop เพื่อการพัฒนาไปสู

ความเปนสากลของหลักสูตร 

ดานการวิจัย โอกาสเชิงกลยุทธของคณะในดานการวิจัย คือแนวทางการวิจัยใหมๆที่ใช

เครื่องมือและวิทยาการขั้นสูง ซึ่งคณะมีฐานขอมูลและโปรแกรมที่ทันสมัยระดับโลกมากมายไมวาจะ

เปน  ฐานขอ มูล  Reuters Bloomberg Datastream Bisnews โปรแกรม  Eviews SAS STATA SPSS 

NLOGIT GAUSS, LIMDEP, S-PLUS, RATS, CATS, Matlab, GAM, SHASAM, MICRO-FIT เปนตน 

ดานการบรกิารวิชาการ โอกาสเชิงกลยุทธของคณะในดานการบรกิารวิชาการไดแก ปญหา

ของชุมชนและสังคมในปจจุบันจําเปนตองใชความรูทางเศรษฐศาสตรเขามาชวยแกไขปญหาทั้งใน

ระดับชาตแิละระดับนานาชาต ิดังนัน้ ถอืเปนโอกาสอันดขีองคณะที่จะไดมสีวนรวมกับชุมชนและสังคม 

กระบวนการจัดทําแผนกลยุทธของคณะเศรษฐศาสตร 

รวบรวมขอมูล 

• จากผูเรียน ลูกคา

กลุมอื่น ผูมีสวนได

สวนเสีย คูความ

รวมมือ 

• ผลการดําเนินงาน

ของคณะ 

1 

วิเคราะหขอมูล 

• SWOT analysis 

• C-PEST 

• Value Chain 

Model 

 

2 

ประเมินความไดเปรียบ

และความทาทายเชิงกล

ยุทธ 

• กําหนดทิศทางคณะ 

• กําหนดเปาหมาย

คณะ 

 

3 

จัดทําแผนกลยุทธ 

• แผนกลยุทธ 

• แผนปฏิบัติ

การ 

 

นําแผนกลยุทธไป

ปฏิบัติ 

• ตามแผน

ระยะส้ันและ

ระยะยาว 

 

ประเมิน

แผนกลยุทธ

และ

ปรับปรุง

แผน 

 

4 5 6 
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โดยที่ผานมาคณะไดใหการบริการวิชาการแกองคของรัฐ องคกรเอกชน ชุมชนหมูบานมาตลอด เชน 

โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกกลุมอาชีพและกลุมแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง: 

สุขภาพพึ่งตนเองดวยวิถีธรรมบนความพอเพียงระดับตําบล”, โครงการสํารวจขอมูลภาวะเศรษฐกิจ

ภาคเหนอื เรื่อง การศกึษาอุปสรรคในการดําเนนิการของผูประกอบการภาคเหนอืจากภาวะเศรษฐกิจ

ปจจุบัน การศึกษาเชิงนโยบาย เรื่อง Demond Response ระยะที่  1 และระยะที่  2 , โครงการ

โทรคมนาคม เปนตน 

คณะเศรษฐศาสตรรวบรวมขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญๆที่เกี่ยวของกับบริบทของคณะ

รวมถงึการวเิคราะหเพื่อใชในการกําหนดกลยุทธ โดยขอมูลที่ใชในการกําหนดกลยุทธประกอบไปดวย

ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายในและภายนอกคณะและพันธกิจ

หลักของคณะ และจากการสํารวจความตองการของผูเรียน ลูกคากลุมอื่น ผูมีสวนไดสวนเสีย และ

คูความรวมมอื และวสิัยทัศนและเปาหมายของคณะที่กําหนดไว  

คณะกําหนดระบบงานที่สําคัญๆอยู 4 ระบบงานไดแก ระบบงานการเรียนการสอน  

ระบบงานวิจัย ระบบงานบริการวิชาการ ระบบงานบริหารจัดการ โดยแตละระบบงานมีกระบวนการ

ทํางานสนับสนุน  ที่ทําใหการดําเนินงานของคณะเปนไปตามที่กําหนด การกําหนดระบบงานที่สําคัญ

ของคณะไดมาจากการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่จําเปนประกอบกับพันธกิจหลักของคณะ ซึ่งในแต

ละระบบงานจะมีรองคณบดีในแตละฝายเปนผูรับผิดชอบซึ่งทําหนาที่ในการควบคุม ติดตาม ประเมิน

และปรับปรุงระบบงานหลักตามยุทธศาสตรของคณะ 

นอกจากนี้แลวจากการวิเคราะหขอมูลสารสนเทศจากหลายๆแหลงคณะเศรษฐศาสตร

กําหนดใหคณะมสีมรรถนะหลักในสามดานดังตอไปนี้  

1. การเรยีนการสอนที่มุงเนนความเปนสากล  

2. การวจัิยทางเศรษฐมติขิัน้สูงเพื่อนําไปใชในงานวจัิยเศรษฐศาสตรเชิงประจักษ  

3. การบรกิารวชิาการดานเศรษฐกจิชุมชนในเขตภาคเหนอื 

คณะมีการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนการปฏิบัติการประจําปทั้งแผนหลักและแผนยอย 

(PAP) โดยกําหนดตัวช้ีวัด เปาหมาย ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบทั้ง KPI owner 

และ data owner ในแตละกลยุทธและกิจกรรมยอย คณะมีการติดตามผลการปฏิบัติงานและ

ความกาวหนาตามตัวช้ีวัดที่กําหนดไวในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป โดยหนวยประกัน

คุณภาพเปนผูตรวจสอบกับหนวยงานที่เปนผูรับผิดชอบแลวจัดทํารายงานเสนอตอผูบริหาร หัวหนา

งาน และผูเกี่ยวของเปนรายเดือนโดยผานระบบ e-office หนังสือแจงเวียน และมีการรายงานผล

โดยตรงตอคณบดี รองคณบดีและผูเกี่ยวของ และมีการจัดประชุมกลุมยอย(workshop) ระหวาง

คณบดีรองคณบดี และผูปฏิบัติที่เกี่ยวของเปนประจําทุกเดือน เพื่อรับทราบรายละเอียดของผลการ

ดําเนนิงาน เพื่อวิเคราะหประเมินผลและนํามาปรับปรุงแผนกลยุทธและแผนการปฏบิัตงิานประจําปใน

ปงบประมาณถัดไป ทั้งนี้คณะไดมีการปรับปรุงตัวช้ีวัด กิจกรรมยอย งบประมาณ และระยะเวลา

ดําเนนิการอยางตอเนื่อง เพื่อใหการดําเนนิงานของคณะมปีระสทิธภิาพยิ่งขึ้น   
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มกีารดําเนนิงานบริหารจัดการ ดานการเงนิ และงบประมาณคณะเศรษฐศาสตร ใหมรีะบบ

การจัดหา และ จัดสรรงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  มีการวิเคราะหรายไดและคาใชจายในการ

ดําเนนิงาน ทัง้งบประมาณแผนดนิ และงบประมาณเงินรายไดที่หนวยงานไดรับ โดยมกีารวางแผนการ

ปฏิบัติงานในทุกดานเพื่อเปนตัวกําหนดการปฏิบัติ ซึ่งจะนํามาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่บรรลุผลตาม

เปาหมาย  มีระบบฐานขอมูลทางดานการเงินและงบประมาณที่ถูกตอง แมนยํา สามารถนํามาใชใน

การวิเคราะห คํานวณ เพื่อประโยชนในการดําเนินงานและการบริหารงาน มีการปฏิบัติงานทางดาน

การเงิน และงบประมาณตามแผนงานที่กําหนดไว  มีการติดตามการดําเนินงานของทุกหนวยที่

เกี่ยวของอยางสมํ่าเสมอ ตลอดจนใหมีการจัดทํารายงานทางดานการเงิน ดานงบประมาณ เสนอ

ผูบริหารและผูตรวจสอบไดอยางถูกตอง แมนยํา ตรงตามกําหนดเวลา  และผูบริหารสามารถนํา

ขอมูลไปใชในการตัดสินใจ วิเคราะหสถานะทางการเงินและวางแผนการบริหารการเงินและ

งบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ มีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทางดาน

การเงนิ บัญชี และพัสดุโดยสํานักงานตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม และสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินใหปฏิบัติงานเปนไปตาม ระเบียบ หลักเกณฑ ขอบังคับตางๆ  มีการวิเคราะหผลของการ

ปฏิบัติงานและนํามาแกไข ปรับปรุง  พัฒนางาน ทั้งดานการเงินและงบประมาณ ใหมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น อยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ   มีการกําหนดนโยบายในดานการกระจายอํานาจโดยมอบ

อํานาจชวงในดานการเงินและพัสดุ เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงาน และมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น  โดยรายละเอยีดตามภารกจิดังกลาวมดีังนี้ 

ดานงบประมาณ 

1. มีแผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได รายจายของคณะ มีการวิเคราะห

คําของบประมาณของแตละฝายงานนําเสนอคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของ

คณะเศรษฐศาสตรเพื่อพิจารณากลั่นกรองคําของบประมาณ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร

ประจําคณะเศรษฐศาสตร และคณะกรรมการอํานวยการจําคณะเศรษฐศาสตรตามลําดับ  

งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

ปงบประมาณ งบประมานแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

2557 45,571,300 91,276,500 136,847,800 

2558 60,648,500 86,468,200 147,116,700 

 

 

 

ดานบริหารการเงินและงบประมาณ 
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2. การจัดสรรงบประมาณ มีการจัดสรรงบประมาณ ตามหลักเกณฑ ขั้นตอน และวิธีการ

จัดสรรงบประมาณโดยตรวจสอบกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับ วิเคราะหกิจกรรมตามภารกิจงาน 

แผนงาน งาน/โครงการ และจัดสรรงบประมาณตามแผนการขอใชงบประมาณที่ไดผานความเห็นชอบ

จากที่ประชุม จัดลําดับความสําคัญในความตองการใชงบประมาณ  จัดทํารายละเอยีดแผนปฏบิัติการ

ประจําปที่สอดคลองกับวงเงินงบประมาณที่ได รับ  จัดทําแผนการใชงบประมาณรายเดือน            

รายไตรมาส กําหนดปฏทินิปฏบิัตงิานรายเดอืนเพื่อใหการปฏบิัตเิปนไปตามแผนที่กําหนดไว  

3. มีการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการใชเงินงบประมาณและผลการดําเนินงานพรอม

ทั้งดําเนินการวิเคราะหผลการใชเงินและผลการปฏิบัติงานและรายงานตอผูบริหารหัวหนางาน       

และผูเกี่ยวของรับทราบเปนรายเดือน และนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะและ

คณะกรรมการอํานวยการเปนรายไตรมาส มีงานการเงินของคณะและตรวจสอบภายในของ

มหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ตรวจ ติดตามการใชเงินใหไปเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑของคณะและ

มหาวทิยาลัย  

ดานการเงิน 

1. มีการดําเนินงานดานการเบกิจายเงินงบประมาณ  การรับเงิน  การเก็บรักษาเงินการ

จายเงิน และ การนําเงินสงให เปนไปตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ตามขั้นตอนและวิธีการ  

ที่มหาวทิยาลัยเชียงใหม และ กระทรวงการคลังกําหนด  มกีารควบคุม การเบกิจายใหเปนไปตามแผน

ที่กําหนด  มีการบริหารจัดการในการใชงบประมาณโดยคํานึงถึงการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา 

คณะเศรษฐศาสตรใหดําเนินไปตามกลยุทธและเปาหมายของคณะฯ และสามารถบริหารจัดการ

กจิกรรมตางๆ ของคณะฯ ใหดําเนนิไปดวยความเรยีบรอยและมปีระสทิธภิาพ 

2. มีการควบคุม เรงรัดการเบกิจายใหเปนไปตามแผนปฏิทนิการใชงบประมาณประจําป 

เพื่อใหการบรหิารงบประมาณของเศรษฐศาสตรเปนไปอยางประสทิธภิาพ 

3. การดําเนินการดานการเงินและบัญชี มีการปฏิบัติงานดานการเงินและบัญชีในระบบ

งบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน โดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ มีการจัดทํา

บัญชีการเงิน มีการตรวจสอบความถูกตองของตัวเงินสด และเงินฝากธนาคาร จัดทํารายงานเงิน

คงเหลอืประจําวัน มกีารควบคุมการใชเงนิยมืทดรองจายหมุนเวียน ตดิตาม เรงรัดการสงใชเงินยืมทด

รองจายและควบคุมใหมีการใชเงินยืมทดรองจายตรงตามวัตถุประสงค และสงใชเงินยืมใหทันตาม

กําหนดเวลา รักษา กฎ ระเบียบ การยืมเงินทดรองจายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมอยางเครงครัด 

ตลอดจนมกีารตรวจสอบความถูกตองของบัญชียอย และ การลงทะเบยีนตางๆ 

4. ดําเนินการใหมีการ จัดทํารายงานการเงินประจําเดือน เสนอผูบริหาร และสํานักงาน

ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดทํารายงานผลการใชเงินงบประมาณ ทั้งงบประมาณเงิน

แผนดนิและงบประมาณเงินรายได  จัดทํารายงานการดําเนินการเรื่องเงินทดรองจายหมุนเวยีนภายใน

คณะเศรษฐศาสตร และเงินยืมทดรองจายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหมเสนอผูบริหารรายเดือน  
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จัดทํารายงานขอมูลของกองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตรเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร

กองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร เมื่อมีการพิจารณาการขอใชเงินงบประมาณจากกองทุนพัฒนา

คณะเศรษฐศาสตร และเมื่อมีนโยบายการนํางบประมาณจากกองทุน ไปลงทุนเพื่อแสวงหา

ผลตอบแทน 

5. การบริหารดานพัสดุและสินทรัพย มีการดําเนินการตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับ  

ตามขั้นตอนและวิธีการ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหมและ กระทรวงการคลังกําหนด มีการจัดทําแผนการ

จัดซื้อจัดจางในงบลงทุนหมวดคาครุภัณฑ ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง ประจําป มีการควบคุมการ

ดําเนนิการจัดหา การจัดซื้อจัดจาง ใหเปนไปตามแผนและระเบียบที่กําหนด  และ ดําเนนิการดานงาน

พัสดุโดยใชงานในระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน และ บัญชีกองทุน โดยเกณฑ พึงรับ-พึงจาย 

ลักษณะ 3 มิติ  ติดตามเรงรัดการดําเนินงานดานการจัดซื้อจัดจางในสวนของคาครุภัณฑ ที่ดิน และ

สิ่งกอสราง อยางเครงครัด เพื่อใหไดรับผลตามแผนที่วางไว และสามารถเบิกจายเงินไดทันใน

ปงบประมาณ 

6. การดําเนนิงานจัดการดานพัสดุและสินทรัพย  มกีารแตงตัง้คณะกรรมการที่เกี่ยวของ

ในการจัดซื้อจัดจาง คณะกรรมการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน อาคารและสิ่งกอสราง สํารวจสภาพ

การใชงาน การบํารุงรักษาและซอมแซม ใหมีดําเนินการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินใหเปนปจจุบัน  มี

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป  มีการจัดทํารายงานเสนอผูบริหารและ สํานักงาน

ตรวจสอบภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ดานการกระจายอํานาจ 

มกีารกระจายอํานาจการบริหารโดยมอบอํานาจชวงใหแกรองคณบดี เพื่อใหการปฏบิัติงาน

ดานการเงินและพัสดุ มคีวามคลองตัวและมปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 

1. มอบอํานาจดานการอนุมัตกิารเบกิจายเงนิงบประมาณ 

- มอบอํานาจชวงใหแกรองคณบดี มีอํานาจอนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณที่

นอกเหนอืจากการจัดซื้อจัดจาง ในสวนที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณไมเกนิ 10,000.- บาท 

- มอบอํานาจชวงใหรองคณบดีผูรับผิดชอบดานงานบริหาร มีอํานาจอนุมัติการ

เบิกจายงบประมาณที่นอกเหนือจากการจัดซื้อ จัดจาง ที่ตองดําเนินการในกรณีจําเปน เรงดวน ใน

วงเงนิไมเกนิ 50,000.- บาท และ ใหงานการเงิน การคลังฯ รายงานใหคณบดทีราบทกุครัง้โดยทันที 

- มอบอํานาจรองคณบดีผูรับผิดชอบดานบริหาร อนุมัติการใชจายงบประมาณคา

สาธารณูปโภคที่มแีผนการใชงบประมาณไวแลว 

- ใหเจาหนาที่การเงินจัดทํารายงานการอนุมัติการเบิกจายเงินงบประมาณสวนที่

รับผิดชอบของรองคณบดทีุกฝาย เสนอคณบดแีละผูบรหิารคณะเศรษฐศาสตรเปนประจํารายเดอืน  

2. มอบอํานาจดานการอนุมัตสิัญญายมืเงนิและการยมืเงนิทดรองจาย 
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- มอบอํานาจชวงใหรองคณบดีผูรับผิดชอบดานงานบริหาร มีอํานาจอนุมัติสัญญา

ยมืเงนิหมุนเวยีนภายในสวนงานไดในวงเงินไมเกนิ 30,000.- บาท 

- ใหเจาหนาที่การเงิน จัดทํารายงานการอนุมัติ  สัญญายืม และจัดทํารายงาน 

การยืมเงินทดรองจายจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เสนอคณบดีและผูบริหารคณะเศรษฐศาสตร  

เปนประจํารายเดอืน 

3. มอบอํานาจดานการเก็บรักษาเงนิคงเหลอืประจําวัน 

- มอบอํานาจใหรองคณบดีผูรับผิดชอบดานงานบริหาร มีอํานาจในการควบคุมการ

ปฏบิัตงิานดานการเก็บรักษาเงนิคงเหลอืประจําวัน ของคณะเศรษฐศาสตร 

1. การมอบอํานาจดานการพัสดุ 

- มอบอํานาจใหรองคณบดีผูรับผิดชอบดานงานบริหารมีอํานาจในการอนุมัติการ

จัดซื้อจัดจางในวงเงินไมเกนิ 100,000.- บาท 

 

 

คณะเศรษฐศาสตรมีคณาจารยและนักวิจัย จํานวน 51 คน และเจาหนาที่ จํานวน 42 คน 

รวมจํานวนบุคลากรทัง้หมด 93 คน  โดยจําแนกตามวุฒกิารศึกษาและสถานะภาพจาง  เปนดังนี้ 

ภาควชิา/สวนงาน 

สถานะการจาง คุณวุฒ ิ

ขรก. พนง.

แผนดนิ 

พนง. 

รายได 

ลจ.    

ประจํา 

เอก โท ตรี ตํ่ากวา

ตรี 

สํานักวชิาเศรษฐศาสตร 

(อาจารยและนักวจิัย) 

10 34 7 - 36 15 - - 

สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร 

(เจาหนาท่ี) 

1 24 17 - 1 14 21 6 

รวม 11 58 24 0 37 29 20 6 

รอยละ 11.83 62.37 25.81 0.00 39.78 31.18 21.50 7.69 
 

หมายเหตุ: คณาจารยคณะฯ อยูระหวางลาศึกษาตอระดับปริญญาเอก จํานวน 5 คน และอยูระหวาง

การพจิารณาเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการฯ ระดับมหาวิทยาลัยเชยีงใหม จํานวน 8 คน ดังน้ี 

- เสนอขอตําแหนง ผศ. จํานวน 5 คน  

- เสนอขอตําแหนง  รศ. จํานวน 1 คน   

- เสนอขอตําแหนง   ศ. จํานวน 1 คน           

- เสนอขอตําแหนง ศ. โดยไดรับเงนิเดอืนที่สูงขึ้น  จํานวน 1 คน 

 

ดานการพัฒนาบุคลากร 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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จํานวนคณาจารย จําแนกตามวุฒิการศึกษา และสถานะการจาง 

ภาควชิา/

สวนงาน 

สถานะการจาง คุณวุฒิ รวม 

ขรก. 

พนง. 

เงนิ

แผนดิน 

พนง.

เงนิราย 

ได 

อ.พเิศษ 

(ไทย) 

อ.พเิศษ 

(ตาง  

ชาต)ิ 

เอก โท ตร ี  

คณาจารย 10 30 7 - - 35 11 - 46 

รอยละ 21.28 63.83 14.89 0.00 0.00 76.09 23.91 0.00 100.00 

 

จํานวนคณาจารย จําแนกตามตําแหนงทางวชิาการ* 

ภาควชิา/สวนงาน 
ตําแหนงทางวชิาการ 

รวม 
ศ. รศ. ผศ. อ. 

คณาจารย 1 10 11 24 46  

รอยละ 2.17 21.74 23.91 52.17 100.00 

ในการดําเนินงานพัฒนาบุคลากร  คณะเศรษฐศาสตรไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํา  

หรือดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ และมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนการ

ดําเนนิงานประเมินแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปการศึกษา 2556 - 2557  (ปงบประมาณ 2557 – 2558)  

เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยและคํารับรองการปฏบิัติงานคณะฯ ไดดําเนนิการตามแผนและ

เปาหมายในดานการบริหารงานบุคคล โดยไดมีพัฒนาบุคลากรคณะฯ ตามยุทธศาสตรที่ 5 ตัวช้ีวัดที่ 

5.3: ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของสวนงาน ในการพัฒนา

บุคลากรเพื่อธํารงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพใหอยูคูองคกรตลอดไป และตามตัวบงช้ี 2.4       

ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน คือ การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน

เปนสําคัญจําเปนตองมีการบริหารและพัฒนาคณาจารยอยางเหมาะสมทั้งในดานเทคนิคการสอน 

การประเมินผลการเรียนรูและการใชสื่อการสอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการเรียน

การสอน โดยใชผลการเรียนรู  และขอมูลจากความคิดเห็นของผูเรียน  นอกจากนั้น ยังจําเปนตองมี

บุคลากรสายสนับสนุนที่มคีุณภาพ สอดคลองกับพันธกจิและเปาหมายขององคกร  เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

ความสามารถและพัฒนาศักยภาพใหมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  คณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุน

งบประมาณเงินรายไดประจําป และจัดโครงการพัฒนาความรู ไดแก การฝกอบรม ประชุม สัมมนา 

การบรรยายพิเศษ การเขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ/นําเสนอผลงานทางวิชาการ              

การสนับสนุนเงินคาตีพิมพเผยแพรบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติอยูในฐานขอมูลสากล  

การศกึษาดูงานทัง้ในประเทศและตางประเทศ ใหกับผูบรหิาร คณาจารยและเจาหนาที่    

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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คณะเศรษฐศาสตรไดจัดทําโครงการ/กิจกรรมไวในแผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ประจําปงบ 

ประมาณ 2557 - 2558 (ชวงเวลา 27 เมษายน 2557 ถงึ 30 กันยายน 2558)  ดังนี้  
 

ลําดับ ขื่อกจิกรรม/โครงการ 
วัน เดือน ป  

ท่ีจัด 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี  

รับผดิชอบ 

1. โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวชิาการ

และสายสนับสนุนคณะฯ "ภาษาอังกฤษเพื่อ

การสื่อสารในการเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซยีน" 

พฤศจกิายน 

2556 ถึง 

กันยายน 2557 

70 56,000.00 งานบริหาร

ทั่วไป 

2. การจัดทําคูมอืพัฒนาคณาจารย นักวจิัย 

และเจาหนาที่คระเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

มถุินายน 2557 50 8,950 งานบริหาร

ทั่วไป 

3. โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง แนวทางการ

พัฒนาคณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

มถุินายน 2557 51 49,950.13 งานบริหาร

ทั่วไป 

4. โครงการประชุมปรึกษาหารอืการบริหาร

จัดการสูความเปนเลศิคณะเศรษฐศาสตร 

กรกฎาคม 

2557 

70 13,172 งานบริหาร

ทั่วไป 

5. โครงการประชุมสัมมนาคณาจารยและ

เจาหนาที่คณะเศรษฐศาสตร ประจําป  

ตุลาคม  2557 70 25,000 งานบริหาร

ทั่วไป 

6. โครงการอบรม “หลักสูตรภาษาอังกฤษ       

เพื่อการสื่อสารในสํานักงานและสาธารณชน” 

ตุลาคม 2557 30 60,000 งานบริหาร

ทั่วไป 

7. โครงการจัดสรางและเผยแพร  learning  

เศรษฐมติิ 

พฤศจกิายน 

2557 

40 200,000 สํานักวชิา

เศรษฐศาสตร 

8. โครงการตรวจสุขภาพและสารพิษในรางกาย

ของบุคลกรคณะประจําป  (เบิกจากกองทุน

พัฒนาคณะฯ) 

พฤศจกิายน 

2557 

80 0 งานบริหาร

ทั่วไป 

9. โครงการสัมมนาเทคนคิการสอนเปน

ภาษาอังกฤษ 

ธันวาคม 2557 40 50,000 สํานักวชิา

เศรษฐศาสตร 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ลําดับ ขื่อกจิกรรม/โครงการ 
วัน เดือน ป  

ท่ีจัด 

จํานวน

ผูเขารวม

โครงการ 

งบประมาณ 
หนวยงานท่ี  

รับผดิชอบ 

10. โครงการ Sport Day บุคลากรคณะเศรษฐ- 

ศาสตร 

ธันวาคม 2557 80 40,000 งานบริหาร

ทั่วไป 

11. การเผยแพรประชาสัมพันธจรรยาบรรณของ

คณาจารยและนักวจิัย 

ธันวาคม 2557 40 1,000 งานบริหาร

ทั่วไป 

12. โครงการศกึษาดูงาน ณ ตางประเทศ มนีาคม 2558 30 600,000 งานบริหาร

ทั่วไป 

13. โครงการปฐมนิเทศอาจารยและบุคลากรใหม 

ประจําป 

มถุินายน 

2558 
60 30,000 

งานบริหาร

ทั่วไป 

14. โครงการพัฒนาทักษะขอศตวรรษ ที่  21                        

(พัฒนาคุณ ภาพการศกึษา) 

กรกฎาคม 

2558 

40 50,000 สํานักวชิา

เศรษฐศาสตร 

รวมจํานวนเงนิ  1,184,072  

คณะฯ ไดจัดทํารายงานผลดําเนินการแผนพัฒนาบุคลากร ประจําปงบประมาณ 2558  

เพื่อใชประกอบในการตรวจประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2557 ดังตอไปนี้ 

1) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร “English Speaking Day 2014” ตัง้แตเดอืนสงิหาคม – กันยายน 2557 

2) การเขารวมอบรมหลักสูตร “คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Deans for Change: DFC) รุน 4” 

Program A จัดขึ้นระหวางเดอืนมีนาคม ถงึ เดอืนตุลาคม 2557 

3) โครงการอบรมการใชโปรแกรม Turnitiin วันที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ หองศูนยวิเคราะหเชิง

ปรมิาณ คณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

4) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรยีมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนของบุคลากร

คณะเศรษฐศาสตร “English Speaking Day 2014” เดือนกันยายน 2557 ณ หองประชุมคณบดีคณะ

เศรษฐศาสตร  

5) โครงการพัฒนาทักษะและเทคนิคการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเพื่อเตรียมพรอม

เขาสูประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนและนักวิจัยคณะเศรษฐศาสตร และ โครงการพัฒนา

เทคนิคการสอนเปนภาษาอังกฤษคณาจารยคณะเศรษฐศาสตร “English Speaking Day 2015” ตั้งแต

เดอืนมกราคม – พฤษภาคม 2558 ณ หองประชุมคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

6) อบรมหลักสูตร “การทําแบบสอบถามออนไลน (e-Questionnaire) ภาคปฏิบัติ วันที่   

22 – 24 เมษายน 2558 ณ กรุงเทพฯ 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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7) การอบรมหลักสูตร “ผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง รุนที่ 5 (Dean for Change: DFC 5) จัดโดย

สถาบันคลังสมองของชาติ ตั้งแตเดือนมีนาคม – มิถุนายน 2558 ณ กรุงเทพฯ (ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ

สาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอรแลนด) 

8) โครงการสัมมนาคณบดี/ผูนําเพื่อการเปลี่ยน (DFC) รุนที่ 1-5 หัวขอ “การจัดการศึกษา

สําหรับผูมีงานทําแลว (workforce education) ราย รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 

2558 ณ กรุงเทพฯ 

9) โครงการสัมมนา ปฐมนิเทศบุคลากรใหมและใหความรูแกบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร 

ประจําป 2558และใหความรูดานจรรยาบรรณของคณาจารยและนักวิจัย วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ณ 

หองสัมมนาช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร 

10) โครงการอบรมการปองกันบรรเทาอัคคีภัยภายในอาคารคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 

2558 วันที่  22 พฤษภาคม 2558 ณ หองเรียน ECB 2201 ช้ัน 2 อาคารใหม คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

11) โครงการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริบานบอหวี 

อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุรี และฝกอบรม “การทํางานเปนทีม” วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558 ณ จังหวัดราชบุรี และ 

จังหวัดกาญจนบุรี 

12) การอบรมหลักสูตร “ศิลปะการบริหารงานสําหรับหัวหนางานสมัยใหม วันที่ 15 – 16 

มถิุนายน 2558 ณ จังหวัดเชียงราย 

13) การประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การศึกษา การจัดทําหลักสูตรรวม Double 

Degree มหาวิทยาลัยภายในประเทศและตางประเทศ เพื่อช้ีแจงแกคณาจารยและเจาหนาที่ คณะ

เศรษฐศาสตร วันที่ 16 กันยายน 2558 ณ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

และคณะฯ ไดสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจ คานยิม 

วัฒนธรรมองคกรและบรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวม มีความสุขในการทํางานของบุคลากร  

ไดแก 

1) โครงการตรวจสุขภาพของบุคลกรคณะเศรษฐศาสตร  ประจําป 

2) โครงการกฬีาบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 

3) โครงการเศรษฐศาสตรสัมพันธ  ประจําป 2557 

เปนตน 

คณะฯ ไดปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการสัมมนา/อบรมใหความรูฯ  เปลี่ยนเปน การแจก

เอกสารคูมือพัฒนาคณาจารย นักวิจัย ที่ปรึกษาเลขา/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยคณะฯ  โดยไดเรียบ

เรียงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิในระดับประเทศ ซึ่งครอบคลุมองคความรู ประสบการณดานเทคนิค  
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การสอน การประเมินผล การใชสื่อ การวิเคราะห ขอมูล การใชภาษาอังกฤษในการทําวิจัย/งาน

วิชาการ/การสอนและการใชสื่อประกอบการสอน รวมทั้งภาษาจีนเบื้องตนสําหรับการติดตอสื่อสาร 

เปนตน เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนประสบการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในการสอน การทําวิจัย 

และการใหบริการการศึกษา  เพื่อใหเกิดการเรียนรูรวมกันและเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเอง 

พัฒนางานวิชาการและงานวิจัยคณะใหเจริญกางหนายิ่งขึ้นตอไป  และไดมอบเอกสารคูมือฯใหแก 

คณาจารย นักวิจัย  ที่ปรึกษาเลขา/หัวหนางาน/หัวหนาหนวยคณะฯ จํานวน 50 คน ไดศึกษาขอมูลใน

เบื้องตน และทําการประเมินผูไดรับเอกสารความรูรับทราบและเขาใจอยูระดับไหน?  ตองการให

คณะฯ จัดอบรมหลักสูตรไหน เรียงลําดับตามความสําคัญเรงดวน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรคณะฯ ในปตอไป 

คณะฯ ไดสงเสริมสนับสนุนงบประมาณการเดินทางใหบุคลากรคณะฯ เขารับการฝกอบรม 

ประชุม สัมมนา ดูงานฯ นําเสนอผลงานวิชาการ และการสนับสนุนเงินคาตีพิมพเผยแพรบทความ

วิชาการในวารสารระดับนานาชาติอยูในฐานขอมูลสากล  สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร (อาจารย)  

ลาศึกษาระดับปริญญาเอกและการเสนอขอตําแหนงทางวิชาการ ( ผูชวยศาสตราจารย   

รองศาสตราจารย ศาสตราจารย)  และบุคลากรสายสนับสนุนใหไดรับตําแหนงที่สูงขึ้น เปนตน 

กจิกรรมการพัฒนาความรูทางวชิาการและทักษะในการปฏบิัตงิานของบุคลากร 

คณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ 2557 – 2558 (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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การสนับสนุนบุคลากรเขารวมประชุมสัมมนา  

ปงบประมาณ 2557 –2558  คณะเศรษฐศาสตรใหการสนับสนุนบุคลากรเขารวม

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาตนเองดังนี้ 

1) สนับสนุนใหผูบรหิารเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานตอที่ประชุมระดับนานาชาต ิ ทัง้ใน

ประเทศและตางประเทศ   จํานวน  85 ครัง้ 

1.1 การเขาประชุมและนําเสนอผลงานของผูบรหิาร ณ ตางประเทศ จํานวน 2 ครัง้ 

1.2 การเขารวมประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ของผูบรหิาร ณ ตางประเทศ จํานวน 7 ครัง้ 

1.3 การเขาประชุมและนําเสนอผลงานของผูบรหิารภายในประเทศ จํานวน 10 ครัง้ 

1.4 การเขาประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ภายในประเทศ จํานวน 66 ครัง้ 

2) สนับสนุนใหคณาจารยคณะฯ ไดเขารวมประชุมและนําเสนอผลงานตอที่ประชุมระดับ

นานาชาต ิทัง้ในประเทศและตางประเทศ จํานวน 89 ครัง้ 

2.1 การเขาประชุมและนําเสนอผลงานของคณาจารย ณ ตางประเทศ จํานวน 7 ครัง้ 

2.2 การเขารวมประชุม  อบรม  สัมมนา  และดูงานของคณาจารย ณ ตางประเทศ   

     จํานวน 2 ครัง้ 

2.3 การเขาประชุมและนําเสนอผลงานของคณาจารยภายในประเทศ จํานวน 7 ครัง้ 

2.4 การเขาประชุม อบรม สัมมนา และดูงานของคณาจารยภายในประเทศ  

     จํานวน 73 ครัง้ 

3)  ไดสนับสนุนให เจาหนาที่คณะฯ เขารวมประชุม ฝกอบรม และศึกษาดูงาน  

จํานวน 64 ครัง้ 
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คณะเศรษฐศาสตรมีนโยบายสงเสริมและพัฒนาบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร ใหไดรับการ

พัฒนาความรูความสามารถอยางทั่วถึง ทั้งในกลุมบุคลากรสายบริหาร สายวิชาการ และสาย

ปฏบิัตกิารดังนี้ 

1. บุคลากรสายบริหาร  ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ

เพื่อการขับเคลื่อนความเปนเลิศทางวิชาการและวิจัยในระดับ World Class และเพื่อนําไปสู University 

of Excellence and World Class University ในปงบประมาณ 2557 - 2558 ดังนี้ ดังนี้ 

- วันที่ 24-27 เมษายน 2557 ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ  ตําแหนงรองคณบดี และ  

อาจารย สุชาติ พรหมขัติแกว ตําแหนงผูชวยคณบดี เขารวมการศึกษาดูงานการจัดทําและบริหาร

จัดการหลักสูตรสองปริญญา และสัมมนาเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรงาน

บริการการศึกษา ประจําป 2557 ณ คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพฯ และ 

จังหวัดประจวบครีขัีนธ 

- วันที่ 2 - 16 พฤษภาคม 2557 ผศ.ดร. ประพัฒชนม  จริยะพันธุ รองคณบดี ศึกษาดูงาน

มหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ตามโครงการหลักสูตร "คณบดีเพื่อการเปลี่ยนแปลง" 

(Deans For Change : DFC รุน 4 : Program A) จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาต ิภายใตมูลนธิสิงเสริม

ทบวงมหาวทิยาลัย ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี 

- วันที่ 16 – 22 พฤษภาคม 2557  รศ.ดร. กาญจนา  โชคถาวร รองคณบดี เขารวม

โครงการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการและการกํากับดูแลกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ และการลงทุน

ในตางประเทศ รุนที่ 10 จัดโดยสมาคมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ส.ก.ส.) Asspciation of Provident Fund  

ณ ประเทศสวเีดน 

- วันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2557 ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดี พรอมดวย หัวหนาสํานัก

วิชา รองคณบดี  ผูช วยคณบดี  และที่ปรึกษาคณบดี  จํานวน 9 คน เขาสัมมนาผูบริหาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2557  เรื่อง โลกเปลี่ยน มช. ปรับ สูการพัฒนาอยางยั่งยืน สําหรับ

ผูบรหิารของมหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ โรงแรมแชงกรลีา จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  รองคณบด ีผูชวยคณบด ีและหัวหนาสํานักวชิา จํานวน 8 คน 

เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 เรื่อง ทิศทางการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบ Module และเกณฑการวัดและ

ประเมินผลเพื่อสนับสนุนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความรู KM ดานการผลิต

บัณฑติและการวจัิย ณ โรงแรมศิรปินนาวลิลารสีอรทแอนดสปา จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 25 - 29 มถิุนายน 2557 ผศ.ดร. ประพัฒชนม  จรยิะพันธุ รองคณบด ีเดนิทางเพื่อ

ประชุมในสวนที่ 3 หัวขอ Project Action Plan (PAP) Forum ตามโครงการหลักสูตร "คณบดีเพื่อการ

เปลี่ยนแปลง" (Deans For Change : DFC รุน 4 : Program A)  จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาติ 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

59 



ภายใตมูลนิธิสงเสริมทบวงมหาวิทยาลัย จัดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม - ตุลาคม 2557 ณ หองประชุม

จามจุร ี2 ช้ัน M โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ รองคณบดี รวมประชุมระดมความ

คดิเห็น เรื่อง “แนวทางการปฏรูิปอุดมศกึษา” จัดโดยสถาบันคลังสมองของชาต ิณ หองประชุม DPAK 

C.JAIN อาคารศศนเิวศ จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย กรุงเทพฯ 

- วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557  ผศ.ดร.รสริน โอสถานันตกุล ผูชวยคณบดี สัมมนาหลักสูตร

การบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management : URM) รุน 3 จัดโดยสถาบัน 

ธรรมาภบิาลมหาวทิยาลัย ภายใตสถาบันคลังสมองของชาต ิณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท 

กรุงเทพฯ 

- วันที่ 10 กันยายน 2557 ผศ.ดร. ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดี ผศ.ดร.รสริน 

โอสถานันตกุล  อาจารย ดร.นัทธมน ธีระกุล  ผศ.ดร.ชัยวัฒน นิ่มอนุสสรณกุล และ อ.สุชาติ  พรหม

ขัตแิกว ผูชวยคณบด ีเขารวมสัมมนาเรื่อง กาวยางสูความเปนเลศิอยางม่ันใจไปกับ TQA จัดโดยสํานัก

พัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองเชียงใหม ช้ัน 2 ศูนยประชุมนานาชาติเอ็ม

เพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม 

- วันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 ผศ.ดร.รสริน  โอสถานันตกุล ผูชวยคณบดี เขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การบรหิารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน (Routine to 

Happiness : R2H) ณ อะเวยสวนสวรรครสีอรท อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 2-12 ตุลาคม 2557 ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม คณบดี เขารวมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย

และเครือขาย Local Enterprise Partnership (LEP) ภายใตหัวขอ University Engagement in Regional 

Development in the UK ณ สหราชอาณาจักร  

- วันที่ 1 - 8 พฤศจิกายน 2557 ผศ.ดร.ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดี และ อาจารย 

สุชาติ  พรหมขัติแกว ผูชวยคณบดี  รวมสัมมนาวิชาการเพื่อหารือการทําหลักสูตรสองปริญญา 2+2 

ระหวาง คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม กับ Oxbridge College, Kunming University of 

Science and Technology, University of Finance and Economics and Yunan Normal University 

สาธารณรัฐประชาชนจนี 

- วันที่ 19 ธันวาคม 2557 อ.ดร.นัทธมน ธรีะกุล รวมการประชุมสัมมนา เรื่อง "แนวทางการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสูสากล(Building a world-class university : Creating a roadmap)" ณ หอง

ประชุมโรงแรมเซ็น จูร ีพารค กรุงเทพฯ 

- วันที่ 8 – 14 มีนาคม 2558 รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รองคณบดี เขารวมการอบรม 

สวนที่ 1  แลกเปลี่ยนเรียนรู/กรณีศึกษา และ PAP Forum ภายใตโครงการอบรมหลักสูตร "ผูนําเพื่อ

การเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุนที่ 5 (Deans For Change : DFC รุน 5) ระหวางเดือนมีนาคม – มิถุนายน 

2558 ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส กรุงเทพฯ 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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- วันที่ 26 - 30 เมษายน 2558 ผศ.ดร.ประพัฒชนม จรยิะพันธุ รองคณบด ีและอาจารย สุ

ชาติ พรหมขัติแกว ผูชวยคณบดี รวมสัมมนาวิชาการเพื่อหารือการทําหลักสูตรสองปริญญา 2+2 

ระหวางคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม กับ Feng Chai University ณ ประเทศไตหวัน 

- วันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2558 รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รองคณบดี เขารวมการอบรม 

สวนที่ 2 ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

ตามโครงการอบรมหลักสูตร "ผูนําเพื่อการเปลี่ยนแปลง (DFC)" รุนที่ 5 ณ สหพันธสาธารณรัฐ

เยอรมน ีและราชอาณาจักรเนเธอรแลนด 

- วันที่ 27 -30 พฤษภาคม 2558 ผศ.ดร.กัญญชล วัฒนากูล อาจารยสุชาติ พรหมขัติแกว 

ผูชวยคณบดี รวมโครงการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุร ีวิทยาเขตราชบุรี โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริบานบอ

หวีอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โครงการหวยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอเมือง จังหวัด

กาญจนบุร ีและโครงการฝกอบรม "การทํางานเปนทมี" ณ จังหวัดราชบุร ีและกาญจนบุรี 

- วันที่ 23 มถิุนายน 2558 รศ.ดร.กาญจนา โชคถาวร รองคณบด ีผศ.ดร.รสรนิ โอสถานันต

กุล อาจารย ดร. นัทธมน ธีระกุล ผูชวยคณบดี เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีดาน

การประกันคุณภาพการศกึษาภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม ประจําปการศกึษา 2556 ณ หองอนิทนิล 

สํานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2558 ดร.พิสิฐ  ลี้อาธรรม คณบดี พรอมดวย รศ.ดร.กาญจนา 

โชคถาวร รองคณบด ีและ ผศ.ดร.กัญญชล วัฒนากูล  ผศ.ดร.รสรนิ โอสถานันตกุล ผูชวยคณบด ีเขา

รวมอบรมสัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2558 เรื่อง "มหาวิทยาลัยเชียงใหมใน

ทศวรรษที่ 6" ณ สํานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่  10 กรกฎาคม 2558 ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดี พรอมดวย รองคณบดี  

และผูชวยคณบดี จํานวน 6 คน เขารวมการอบรมหลักสูตรผูบริหารดวยเกณฑ EdPEx ณ  โรงแรม

เซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558 ผศ.ดร.กัญญชล วัฒนากูล ผูชวยคณบดี เขารวมโครงการ

อบรมแนวทางปฏบิัตสิําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนกิส (e-GP) และการพัฒนา

ความรูในการปฏบิัตงิานดานพัสดุ ณ หองอนิทนลิ ช้ัน 1 สํานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่  17 – 19 สิงหาคม 2558 รศ.ดร. กาญจนา โชคถาวร ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ            

ผศ.ดร.ปยะลักษณ พุทธวงศ  รองคณบดี ผศ.ดร. รสริน โอสถานันตกุล อาจารย ดร.นัทธมน ธีระกุล 

ผูชวยคณบดี และ อาจารย ดร. จารึก  สิงหปรีชา ที่ปรึกษาคณบดี เขารวมโครงการประชุมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองคการทางการศึกษาดวยเกณฑ EdPEx”  

ระหวางวันที่ 17-19 สงิหาคม 2558  ณ โรงแรมอสีตนิ มักกะสัน กรุงเทพฯ 
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- วันที่ 23 กันยายน 2558  ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะฯ พรอมดวย รองคณบดี และ

ผูชวยคณบดี จํานวน 5 คน เขารวมการประชุมนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯ ของหนวยงานที่เขารวม

โครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ  ณ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร 

- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ รองคณบดี และ อาจารย ดร.นัท

ธมน ธีระกุล ผูชวยคณบดี เขารวมประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการ

ดานการเงินและพัสดุ" ณ หองศูนยประชุมนานาชาติเชียงใหมแกรนดวิว 1 โรงแรมเชียงใหมแกรนดววิ 

จังหวัดเชียงใหม 

2. บุคลากรสายวิชาการ  (อาจารยและนักวิ จัย)   ได รับการพัฒนาใหความรู

ความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพ โดยขอยกตัวอยาง ปงบประมาณ  

2557 – 2558 ดังนี้  

- วันที่ 16 - 24 พฤษภาคม 2557 ผศ.ดร. นลิตรา ไทยประเสริฐ เขารับการอบรมโครงการ 

SANTRUST Executive Training Programme in Research Management and Research Policy 

โดยไดรับการสนับสนุนจาก Swedish International Development (SIDA) ณ ประเทศแอฟรกิาใต 

- วันที่ 30 พฤษภาคม 2557  ศ.ดร.ทรงศักดิ์ พรอมดวยคณาจารย และนักวิจัยคณะฯ 17 

ราย เขารวมโครงการสัมมนาวิชาการคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2556เรื่อง ทิศทางการ

จัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนแบบ Module และเกณฑการวัดและ

ประเมินผลเพื่อสนับสนุนทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 และการจัดการความรู KM ดานการผลิต

บัณฑิตและการวจัิย ณ โรงแรมศริปินนาวลิลารสีอรทแอนดสปา จ.เชียงใหม 

- วันที่ 1 - 3 มิถุนายน 2557 ผศ.ดร.ชัยวัฒน  นิ่มอนุสสรณกุล ผศ.ดร.ผทัยรัตน ภาสน

พพิัฒนกุล อาจารย ดร.อนัสปรยี ไชยวรรณ เขารวมอบรมโครงการ Train The Trainer @U-Net   ครัง้

ที่ 1 สําหรับคณาจารยผูสอนวิชาการเงินในสถาบันอุดมศึกษา จัดโดยศูนยสงเสริมการพัฒนาความรู

ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะคอนทเินนท กรุงเทพฯ 

- วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2557 นายกฤษฎา  แกนมณี  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยสําหรับภาคเกษตรเพื่อการพึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง ณ ศูนยวิจัยสาธติและฝกอบรมการเกษตรแมเหยีะ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 27 มิถุนายน 2557 อ.ดร. จารึก  สิงหปรีชา  ประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสรางบัณฑิต

อุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 จัดโดยฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ณ หองเชียงใหม ศูนยประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม   
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- วันที่ 1 - 4 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร. ปยะลักษณ  พุทธวงศ รวมประชุม The 2014 Asia 

Pacific Tourism Association (APTA) Annual Conference จั ด โ ด ย   Asia Pacific Tourism Association 

(APTA)  ณ นครโฮจมินิห ประเทศเวยีดนาม 

- วันที่ 1 – 7 กรกฎาคม 2557 รศ.ดร.ประเสริฐ ไชยทิพย ประชุมทางวิชาการระดับ

นานาชาติ The International Conference On Applied Economics (ICOAE 2014) เพื่อนําเสนอผลงาน 

วิ จัย หัวขอ เรื่ อง  The Study of Stock Price Return of Petroleum and Other Liquids Using Extreme 

Value Theory ณ เมอืง Chania Greece สาธารณรัฐเฮลเลนกิ 

- วันที่ 20 – 26 กรกฎาคม 2557 ผศ.ดร. วรลักษณ  หิมะกลัส อบรม "การประเมินความ

คุมคาทางการแพทยและสาธารณสุข ครั้งที่ 10" จัดโดยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดาน

สุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program: HITAP) กระทรวงสาธารณสุข 

ณ โรงแรมรชิมอนด สไตลลชิ คอนเวนช่ัน จ.นนทบุร ี

- วันที่  28-31 กรกฎาคม  2557 อ.ดร. ณฉัตรชพงษ  แกวสมพงษ  ผศ.ดร.นลิตรา             

ไทยประเสริฐ และ อ.ดร. Jianxu Liu 4. อ.ดร. จิราคม รวมโครงการปฐมนิเทศอาจารยใหม ประจําป 

2557 สายวชิาการ เรื่อง กาวแรกสูอาจารยมอือาชีพ ณ โรงแรมเชียงใหม แกรนดววิ จ.เชียงใหม 

- วันที่ 8  สิงหาคม 2557 1. อ.ดร. ณฉัตรชพงษ แกวสมพษ  อ.ดร.อนัสปรีย ไชยวรรณ 

อาจารย ดร. อนุภาค เสารเสาวภาคย และ อาจารย ดร. วรัทยา ชินกรรม โครงการประชุมสัมมนา

คณาจารยรุนใหมนําพามหาวทิยาลัย สูอนาคตที่สดใส ณ โรงแรมเชียงใหมฮลิล จ.เชียงใหม 

- วันที่ 16 – 26 สิงหาคม 2557 อาจารย ดร. สุพรรณิกา  ลือชารัศมี  ประชุม “Lindau 

Nobel Laureate Meeting”  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ครั้งที่ 5 โดยไดรับคัดเลือกและการสนับสนุน

คาใชจายในการเขารวมประชุมดังกลาวจากธนาคารแหงประเทศไทย ณ สหพันธรัฐเยอรมนี 

- วันที่ 15 กันยายน ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร. นลิตรา ไทยประเสริฐ อบรม

หลักสูตรการสรางแบบจําลองGTAP101 (ระบบออนไลน) จัดโดยหนวยงาน Center for Global Trade 

Analysis, Perdue University 

- วันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.นลิตรา ไทประเสริฐ เขารวมอบรมหลักสูตรตออายุ

ใบอนุญาตผูแนะนําการลงทุนดานหลักทรัพย  จัดโดยสมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ATI)  

ณ โรงแรมฟูรามา จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 8 – 12 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.นลิตรา  ไทยประเสริฐ  อาจารย ดร.อนัสปรีย  

ไชยวรรณ เขารวมโครงการสนับสนุนนักวิจัยรุนใหมที่มีผลงานดีเดนเดินทางไปพัฒนาความรวมมือ

ดานงานวจัิย จัดโดยศูนยบรหิารงานวจัิย มหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ สาธารณรัฐเกาหลี 

- วันที่ 13 - 21 ตุลาคม 2558 อาจารย ดร.สุพรรณิกา  ลือชารัศมี และอาจารยเบญจพล 

พรหมมาวิน รวมประชุมสุดยอด One Young World Summit 2014 ในฐานะตัวแทนเยาวชนไทยโดย
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ผานการคัดเลอืกจากกรุงเทพมหานครและองคกรผูนําเยาวชนโลก จํากัด ณ เมอืงดับลนิ สาธารณรัฐ

ไอรแลนด 

- วันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2557  อาจารย ดร.สุพรรณิกา  ลือชารัศมี เขารวมโครงการ

ฝกอบรมหลักสูตร“เทคนคิการเปนพิธกีรมอือาชีพ” ณ หองพณิทอง โรงแรมเชียงใหมแกรนดววิ 

- วันที่ 7-8 มกราคม 2558 คณาจารยคณะฯ สัมมนา  The 8th International Conference 

of the Thailand Econometric Society (TES 2015)  ณ  คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 4 - 8 กุมภาพันธ 2558 อาจารย ดร.เชาวนา เพชรรัตน สัมมนาศึกษาดูงานและ

แลกเปลี่ยนประสบการณทางวชิาการกับคณาจารย และนักศกึษาระดับบัณฑติศกึษา เรื่อง "Economic 

Valuation in the Simulations of the Effects of Water Quality Improvements" ณ University of Urbana 

- Champaign ประเทศสหรัฐอเมรกิา 

- วันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต ยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติของผูรับ

ฝากทรัพยสิน เพื่อใหเห็นขั้นตอนการทํางานจริงของผูปฏิบัติงาน ระบบงานที่นํามาใชในงานผูรับฝาก

ทรัพยสิน งานประเมินมูลคาทรัพยสิน และงานปฏิบัติการบัญชีกองทุน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกผูรับฝากทรัพยสินใหกับมหาวิทยาลัย          

ณ ฝายบรกิารธุรกจิหลักทรัพย บมจ.ธนาคารกสกิรไทย อาคารสํานักงานใหญพหลโยธนิ กรุงเทพฯ 

- วันที่ 23 มีนาคม 2558  ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต  ศึกษาดูงานวิจัยและทดสอบทฤษฎี

การเงิน ณ Trinity Research House กรุงเทพฯ 

- วันที่ 9 เมษายน 2558  ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต ศึกษาดูงานการประยุกตใชระบบรับ

ฝากทรัพยสนิของมหาวทิาลัยมหดิล ณ มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา กรุงเทพฯ 

- วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558  อาจารย ดร.อนัสปรีย ไชยวรรณ  อาจารย เบญจพล 

พรหมมาวนิ อาจารย พีรพัชย จาตุกญัญาประทีป เขารวมโครงการศกึษาดูงานดานการบริหารจัดการ

องคกรที่มปีระสทิธภิาพ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบุร ีวทิยาเขตราชบุร ีโครงการฟารม

ตัวอยางตามแนวพระราชดําริบานบอหวีอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โครงการหวยองคตอัน

เนื่องมาจากพระราชดําร ิอําเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุร ีและโครงการฝกอบรม "การทํางานเปนทีม" 

- วันที่ 9-10 มิถุนายน 2558 ผศ.ดร.ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล และ ผศ.ดร.ชัยวัฒน นิ่ม

อนุสสรณกุล  ขารวมโครงการ Trainer @ U-Net ครัง้ที่ 2 ณ โรงแรม วเิชอร กรุงเทพฯ 

- วันที่ 6 - 11 กรกฎาคม 2558 ผศ.ดร.ผทัยรัตน ภาสนพิพัฒนกุล อบรม New Breed 

Analysis @ U-Net 2015  ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพฯ 

- วันที่ 1 - 30 กันยายน 2558 อาจารย ดร.วรัทยา ชินกรรม และอาจารย ดร.ณฉัตรชพงษ  

แกวสมพงษ เขารวมโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสรางความม่ันใจในการใชภาษาอังกฤษ 

ในการสอนสําหรับอาจารย ณ สถาบันภาษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 นางพิมลพรรณ บุญยะเสนา และ นายกฤษฎา แกนมณี เขารวม

ประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ "  

ณ หองศูนยประชุมนานาชาตเิชียงใหมแกรนดววิ 1 โรงแรมเชียงใหมแกรนดววิ จังหวัดเชียงใหม 

3. บุคลากรสายปฏิบัติการ  ไดรับการพัฒนาใหมีความรูความสามารถและทักษะในการ

ทํางาน โดยขอยกตัวอยาง ปงบประมาณ 2557 - 2558 ดังนี้    

- วันที่ 23 -25 พฤษภาคม 2557 นายแสง ไชยสุวรรณ สัมมนาผูบริหารมหาวิทยาลัย- 

เชียงใหมประจําป 2557 (กรรมการสภาพนักงาน) ณ โรงแรมดุสติไอสแลนด รสีอรท จังหวัดเชียงราย 

- วันที่ 6 - 11 มิถุนายน 2557 นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรเครือขายผูปฏิบัติงานประชาสัมพันธ สําหรับผูปฏิบัติงานดานการประชาสัมพันธใน

สังกดัมหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ หองพระยาศรวีิสารวาจา สํานักงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม, บมจ. อนิ

เด็กซ ครีเอทีฟ วิลเลจ, บจก.อสมท. และงานประชาสัมพันธ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัย- 

มหดิล จังหวัดนครปฐม 

- วันที่ 18 มิถุนายน 2557 นายนิติรัฐ สาลี และ น.ส.วชิราภรณ คําไชยลึก รวมประชุมการ

พัฒนาเว็บไซตภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหมเพื่อกาวสูความเปนมาตรฐานสากล ครั้งที่ 1/2557            

ณ หองประชุม TTN สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 27 มิถุนายน 2557 เจาหนาที่คณะฯ 9 คน เขารวมประชุมสัมมนา เรื่อง วิถีสราง

บัณฑิตอุดมคติไทยในศตวรรษที่ 21 จัดโดยฝายสงเสริมการพัฒนาหลักสูตร สํานักพัฒนาคุณภาพ

การศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ หองเชียงใหม ศูนยประชุมนานาชาตเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส 

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 นายนิติรัฐ สาลี และ น.ส.วชิราภรณ คําไชยลึก อบรมแนวทาง

การประเมนิระบบบรหิารความม่ันคงปลอดภัยมาตรฐาน ISO 27001: 2013 ณ หองประชุม 203 ช้ัน 2 

สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 16 - 17 กรกฎาคม 2557 นางสาว ธัญวดี  สุจริตธรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

การสรางความรูดานกฎหมายสื่อมวลชนและจริยธรรมในการนําเสนอขาวแกสื่อมวลชนระดับทองถิ่น 

ณ โรงแรมรอยัลเพนนนิซูลา จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 นางสาววัลลภา  วราทร เขารวมการประชุมเพื่อช้ีแจงและทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขอบังคับการนําเสนอผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอตําแหนง

ทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย) ณ หองประชุมบัวเรศ  

คําทอง อาคารสํานักงานมหาวทิยาลัย ช้ัน 3   

- วันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2557 นางพัชรินทร ศรีสวัสดิ์  สัมมนาหลักสูตรการบริหารความ

เสี่ยงของมหาวิทยาลัย (University Risk Management: URM) รุน 3 จัดโดยสถาบัน ธรรมาภิบาล

มหาวทิยาลัย ภายใตสถาบันคลังสมองของชาต ิณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ถนนพญาไท กรุงเทพฯ 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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- วันที่ 26 สิงหาคม 2557 นายนิติรัฐ สาลี และ น.ส.วชิราภรณ คําไชยลึก สัมมนาโครงการ

การเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโครงการซอฟตแวรไมโครซอฟทสําหรับสถานศึกษา 

Microsoft Campaus Agreement เพื่อใชภายในมหาวทิยาลัยเชียงใหม สําหรับเจาหนาที่ผูดูแลระบบ ณ 

หองประชุม 201 ช้ัน 2 สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ  มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 28 สิงหาคม 2557 นายพัชรากร  อุทธาปา โครงการฝกอบรมการพัฒนาคุณภาพ

การจัดหลักสูตรศึกษากลุมประสบการณภาคสนามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ณ 

หองเอื้องคํา ช้ัน 3 อาคารราชภัฏเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

- วันที่ 3-5 กันยายน 2557 นางเกษวรา  อินทรฉิม บรรณารักษหองสมุดคณะฯ เขารวม

ประชุมวิชาการ เรื่อง การพัฒนาหองสมุด: แนวโนมปจจุบันและความทาทายในอนาคต (Library 

Development : Current Trends and Future Challenges) จั ด โดยสํ า นักหอส มุด  มหาวิ ทยาลั ย- 

ธรรมศาสตร ณ หองควนีสปารค 1-2 โรงแรมอมิพเีรยีลควนีสปารค กรุงเทพฯ 

- วันที่ 8 กันยายน 2557  นางอัญชลี  ขนาบศักดิ์ เขารวมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนองค

ความรู ถายทอดประสบการณ และความรูดานการบริหารจากรุนสูรุน สําหรับผูบริหารระดับกลาง 

(เลขานุการคณะ) ณ โรงแรมแคนทารี่ฮลิล อําเภอเมอืง จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 10 กันยายน 2557 เจาหนาที่คณะฯ จํานวน 5 คน เขารวมสัมมนาเรื่อง กาวยางสู

ความเปนเลศิอยางม่ันใจไปกับ TQA  จัดโดยสํานักพัฒนาคุณภาพการศกึษา มหาวทิยาลัยเชียงใหม ณ 

หองเชียงใหม ช้ัน 2 ศูนยประชุมนานาชาตเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส เชียงใหม 

- วันที่ 15 – 16 กันยายน 2557 นางอัญชล ี ขนาบศักดิ์ เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิาร  

เรื่อง การบรหิารจัดการองคความรูสูความสุขในการทํางาน (Routine to Happiness : R2H)  ณ อะเวย

สวนสวรรค รสีอรท อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่  22 ตุลาคม 2557  เจาหนาที่คณะฯ จํานวน 10 คน เขารวมโครงการอบรมการใช

โปรแกรม Trunitirn ณ หองศูนยวเิคราะหเชิงปรมิาณ ช้ัน 1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 13 มีนาคม 2558 นางสาวธัญวดี สุจริตธรรม สัมมนาวิชาการ ประจําป 2558 เรื่อง 

"กาวขามพัฒนาการเศรษฐกิจไทย ดวยการเพิ่มผลิตภาพ : บริบทของภาคเหนือ" ณ อาคาร

เอนกประสงค ธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงานภาคเหนอื จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ 27 มนีาคม 2558 นางดาเรศ เงาเดช และ นายทรงพล บุญเรอืนยา เขารวมฝกอบรม

การการใชแบบทดสอบสุขภาพจติ ณ หองประชุมพระยาศรวีสิาวาจา 

- วันที่  20-21 เมษายน 2558 นางสาวชลระดา  หนันติ๊   เขารวมสัมมนาแนวทาง 

สูมหาวทิยาลัยโปรงใสและการสรางแนวทางปฏบิัตทิี่ดใีนการทํางานของแตละสถาบัน ณ โรงแรมอมิพิ

เรยีลแมปง จังหวัดเชียงใหม 

- วันที่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 เจาหนาที่คณะฯ จํานวน 35 คน เขารวมโครงการ

ปฐมนิเทศบุคลากรใหมและใหความรูบุคลากร คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2558 ณ หอง

ประชุมสัมมนา ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

66 



- วันที่ 27 – 30 พฤษภาคม 2558 เจาหนาที่คณะฯ จํานวน 15 คน เขารวมโครงการศึกษาดู

งานดานการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ และโครงการฝกอบรม "การทํางานเปนทีม"        

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตราชบุรี และ โครงการฟารมตัวอยางตาม

แนวพระราชดําริบานบอหวีอําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี โครงการหวยองคต อันเนื่องมาจาก

พระราชดําร ิอําเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุร ี

- วันที่ 23 มิถุนายน 2558 เจาหนาที่คณะฯ จํานวน 14 คน เขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

เรียนรูวิธีปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป

การศกึษา 2556  ณ หองอนิทนลิ สํานักบรกิารวชิาการ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่  16 กรกฎาคม 2558 นางอนงคนาถ ธีรวโรดม และ น.ส.ปวิตรา กบิลพัตร             

รวมกิจกรรม EQD KM Day ครั้งที่ 3 ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สํานักงานมหาวิทยาลัย             

ช้ัน 1 มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2558  นางสุดอนงค  ชมพล  นายแสง ไชยสุวรรณ และ นางสาว

นัทธมน ภูดอนตอง เขารวมโครงการอบรมแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-GP) และการพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานดานพัสดุ ณ หองอินทนิล ช้ัน 1  

สํานักบรกิารวชิาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 10 กันยายน 2558 นายแสง ไชยสุวรรณ และนางสาวนัทธมน ภูดอนตอง เขารวม

โครงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารสําหรับการจัดหาพัสดุ ดวยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส และวธิปีระกวดราคา

อเิล็กทรอนกิส ณ สํานักบรกิารเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

- วันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2558 น.ส.วลัลภา วราทร และ น.ส.ปวติรา กบลิพัตร เขารวมโครงการ

แลกเปลี่ยนองคความรูโดยผานกิจกรรมเรียนรูดานการบริหารงานบุคคล ณ โรงแรมอัลไพน กอลฟ

แอนดสปา อําเภอบานธ ิจังหวัดลําพูน 

- วันที่ 21 ตุลาคม 2558 น.ส.กุลชรี กฤษฎาธิการกุล และ น.ส.ธนิกูล บุญศรีตัน เขารวม

ประชุมสัมมนาเรื่อง "การพัฒนาศักยภาพดานการบริหารจัดการดานการเงินและพัสดุ" ณ หองศูนย

ประชุมนานาชาตเิชียงใหม แกรนดววิ 1 โรงแรมเชียงใหมแกรนดววิ จังหวัดเชียงใหม 

เปนตน 
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การสนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอ 

ในปงบประมาณ 2557-2558 คณะเศรษฐศาสตรไดสงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย 

นักวจัิย และบุคลากรสายปฏบิัตกิาร ไดศกึษาตอดังนี้ 

คณาจารยและนักวจัิย 

1. ศกึษาตอระดับปรญิญาเอก ณ ตางประเทศ  จํานวน  4 ราย   

2. ศกึษาตอระดับปรญิญาเอก ในประเทศ  จํานวน  1 ราย   

บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ศกึษาตอระดับปรญิญาโท ในประเทศ  จํานวน  6 ราย   

2. ศกึษาตอระดับปรญิญาเอก ณ ตางประเทศ  จํานวน  1 ราย   

บุคลากรที่ไดรับรางวัลในปงบประมาณ 2557-2558 

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตรไดรับรางวัลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากภายนอก

มหาวทิยาลัย ดังตอไปนี้ 

1) ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ไดรับรางวัล คณบดีดีเดน จาก

กองทุนอธกิารบด ีประจําป 2557  

2) ผศ.ดร.นลิตรา ไทยประเสริฐ ไดรับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคํา” 

ประจําป 2557 ประเภทนักวจัิยรุนใหมดเีดน สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3) ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรบีุญจิตต ไดรับการแตงตัง้เปนศาสตราจารยเกยีรตคิุณ 

4) ศ.ดร.ทรงศักดิ์  ศรีบุญจิตต  ไดรับรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย                  

ประจําป 2557 ระดับดี สาขาเศรษฐศาสตร จากผลงานวิจัยเรื่อง “การพยากรณโดย

การใชฟงกชันความเช่ือ : การประยุกตกับเศรษฐมติกิารตลาด” 
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สวนที่ 2 

ผลการดําเนนิงานตามยทุธศาสตร 

ที่ไดเสนอตอสภามหาวทิยาลยั 

 



 
 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาการจัดการศกึษาอยางมคีุณภาพในระดับสากล 

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนางานวจัิยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการเรยีนการสอน 

การพัฒนาเศรษฐกจิ สังคมและความม่ันคงของทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาการบรกิารวิชาการและการใหบรกิารบนฐานความตองการของชุมชน 

และทองถิ่น 

ยุทธศาสตรที่ 4: มุงทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณไีทยทองถิ่น ลานนา และกลุม

ชาตพิันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 

ยุทธศาสตรที่ 6: พัฒนาระบบการบรหิารจัดการที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ไดเสนอตอสภามหาวทิยาลัย 
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แผนปฏบิัตกิารหลักและยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 1: พัฒนาการจัดการศกึษาอยางมคีุณภาพในระดับสากล 

ผูรับผดิชอบ: ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประพัฒชนม  จรยิะพันธุ 

กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

1.1 การพัฒนาหลักสูตร เนื้อหากระบวนวชิา  

ใชภาษาอังกฤษ และการใชเทคโนโลยแีกนักศึกษา 1. สอนในวชิาปริญญาตรีภาคปกติบาง

รายวชิาเปนภาษาอังกฤษ    

2. จัดทําคูมือการใชภาษาอังกฤษสําหรับนัก

เศรษฐศาสตร เปนเลมเล็ก ๆ แจกนักศึกษา 

3. สงอาจารยอบรมการสอนเศรษฐศาสตร

เปนภาษาอังกฤษท้ังในและตางประเทศ 

1. มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรญิญาตร ีในปการศึกษา 

2557เปนภาษาอังกฤษ จํานวน 24 วชิา คดิเปนรอยละ 69 ของกระบวน

วชิาปริญญาตรีท้ังหมด 

2. มีการจัดทํา Dictionary ศัพทเศรษฐศาสตร แจกนักศึกษา               

3. มีคณาจารยเขารวมอบรมภาษาอังกฤษ จํานวน 2 ราย 

  

ระบบการเรียนการสอนท่ีทําใหนักศึกษามีโอกาส

หางานทํา และทํางานได (Employability) รวมท้ัง

การเรียนรูการเปนผูประกอบการมากกวาการเปน

ลูกจางในระยะยาว  

1. หารอืกับสถานประกอบการเพื่อจัดทํา

หลักสูตรและกระบวนวขิาท่ีสอดคลองความ

ตองการของตลาดแรงงานและสงเสริมการ

เปนผูประกอบการ2. จัดสัมมนาศิษยเกาเพื่อ

รับขอเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรการ

จัดการเรียนการสอน 

1. มีการเชญิศิษยเกาท่ีเปนผูใชบัณฑติรวมเปนกรรมการปรับปรุง

หลักสูตรและสัมมนารับฟงขอเสนอแนะจากผูใชบัณฑิต (Stake holder)      

2. ประสานงานกับศิษยเกาในการเปนสถานประกอบการในการฝกงาน

และการปฏิบัติสหกจิศึกษา 

  

ปรับโครงสรางหลักสูตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของภาคเอกชน / ผูใชบัณฑติอยาง

แทจริง 

1. ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดําเนนิการปรับปรุงหลักสูตรและเร่ิมใชในปการศึกษา 2558 โดยให

มโีครงสรางหลักสูตรท้ังแบบเอกเดี่ยวและเอก-โท เพื่อใหยดืหยุน

ตามความตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

เพิ่มวชิาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาสามารถมี

ทางเลอืกเรียนสาขาเศรษฐศาสตรท่ีตนสนใจ

หรือถนัด 

1. ลดจํานวนวชิาบังคับในระดับปริญญาตรี 

จากเดมิ คอื Econ 101, 202, 209, 301, 302, 

303, 304, 308, 309, 401, 405, 408 และ 409  

รวม 13 วชิา (ไมนับ Econ 103, 104, 105) ลง

เหลอืเพยีง 8 วชิา คอื Econ 101, 209, 301, 

302, 308, 309, 408 และ 409 วชิาท่ีลดลงให

เลอืกวชิาในคณะไดมากขึ้น  ซึ่งจะสงเสริม

การเปดวชิาเอกเลอืกเพื่อสราง specialization 

ใหคณาจารยตอไป 

1. ปรับปรุงหลักสูตรโดยลดจํานวนหนวยกติในกลุมวชิา Micro และ 

Macro จาก 6 กระบวนวชิาเหลอื 5 กระบวนวชิา และเปดกระบวน

วชิาเอกบังคับทางดานเศรษฐมิติเพิ่ม เพื่อเอื้อตอการตอยอดใน

การศึกษาในระดับสูงและการทําวจิัย และเพื่อใหสอดคลองกับ

สมรรถนะหลักของคณะ 

  

1.2 การรับเขาศกึษา    

สรางและพัฒนาระบบการจูงใจใหนักเรียนเกง

เลอืกเรียนท่ีมหาวทิยาลัยเชียงใหม และสราง

ภาพลักษณท่ีดขีองมหาวทิยาลัยตอผูปกครอง

เพื่อสนับสนุนการตัดสนิใจการเลอืกเรียนของ

นักเรียน  

1. ใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนท่ีมี

ความสามารถสูง          

2. ทําการ road show ตามโรงเรียนเปาหมาย 

และเชิญผูปกครองท่ีสนใจมาเยืย่มชมคณะ

และใหความรูทางเศรษฐศาสตร                   

3. จัดการแขงขันตอบปญหาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1. มทุีนการศึกษาใหกบันักศึกษาโครงการชางเผอืกท่ีเขาศึกษา

ต้ังแตป 2553 โดยในปการศึกษา 2558 มทุีนการศึกษาใหแก

นักศึกษาโครงการชางเผอืกจํานวน 3 ทุน 

2. ดําเนินการ  road show ตามโรงเรียนเปาหมาย จํานวน 21 โรงเรียน  

จํานวนกวา 4,011 คน 

3. มกีารปรับเผื่อจํานวนรับนักศึกษาในปการศึกษา 2558 ทําใหทุก

หลักสูตรมจีํานวนนักศึกษาใหมตามจํานวนรับตามแผนทุก

หลักสูตร      4. จํานวนโรงเรียนท่ีเขารวมแขงขันตอบปญหาจํานวน 

36 โรงเรียน 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

สรางความเขมแข็งใหกับหลักสูตรปริญญาเอก 

โดยใหทุนแกนักศึกษาท่ีเรียนดเีขามาศึกษาใน

หลักสูตร 

1. ตรวจสอบขอมูลนักศึกษาท่ีกําลังจะจบ

ปริญญาโท ท่ีมศัีกยภาพ แลวทาบทาม 

รวมถงึสอบถามเงื่อนไขท่ีนักศึกษาตองการ 

2. นักศึกษาปริญญาโทในกลุมประเทศ

อาเซยีนท่ีมอียู เจรจาสําหรับนักศึกษาท่ี

กําลังจะสําเร็จการศึกษาและมศัีกยภาพท้ัง

ภายในและภายนอกคณะ 

1. คณะใหทุนสนับสนุนแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 2 

ทุน  

2. เสนอชื่อนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อขอรับทุน 50 ป มช. จํานวน 5 

คน และเสนอชื่อเพิ่มเติม ในปการศึกษา 2558 จํานวน 2 ทุน (อยู

ระหวางการพจิารณา) 

  

จัดสรรท่ีน่ังและเปดโอกาสใหแกผูดอยโอกาส ผู

พกิาร และผูท่ีมคีวามสามารถพเิศษเขามาเรียน

หรือใชบริการของคณะฯ 

1. เพื่มจํานวนการรับนักศึกษาดอยโอกาส 

และพกิาร  

2. จัดโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพของ

คณะใหเหมาะสมกับการรับนักศึกษาพกิาร 

1. มกีารกําหนดรับนักศึกษาโครงการพกิาร ปการศึกษาละ 2 คน             

2. มกีารจัด TA สอนเสริมใหนักศึกษาพกิารและจัดอาจารยท่ี

ปรึกษาคอยใหคาํแนะนําท้ังเร่ืองการเรียนและการใชชีวติใน

มหาวทิยาลัย 

3. สงเจาหนาท่ีงานบริการการศึกษาเขาอบรมการใชภาษามอืเพื่อ

อํานวยความสะดวกในการใหบริการ 

   

  

การจัดทําหลักสูตร สองปริญญาระหวาง คณะ

เศรษฐศาสตรและคณะบริหารธุรกจิ 

1. ประชุมหารอืแนวทางในการดําเนินการ    

2. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

3. จัดทําแผนการศึกษา                         

4. จัดทําขอเสนอโครงการ 

1. ไดประสานงานปรึกษากับคณะผูบรหิารของคณะบริหารธุรกจิ ถงึ

ความเปนไปไดในการทําหลักสูตรสองปริญญา              

2. ขอรายละเอียดหลักสูตรจากคณะบริหารธุรกิจเพื่อทําการเทียบ

โครงสรางหลักสูตร 
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การจัดทําหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑติระหวาง 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหมและมหาวทิยาลัยนอรท แทม

ตัน  

1. ประชุมหารอืแนวทางในการดําเนินการ    

2. เปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตร 

3. จัดทําแผนการศึกษา                         

4. จัดทําขอเสนอโครงการ 

1. ไดมีการประชุมหารือกับผูแทนจาก Northampton University เมื่อ

วันท่ี 2 เมษายน 2557          

2. ไดทําการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรรวมกันในเบ้ืองตน และอยู

ระหวางปรับปรุงการเทียบหลักสูตรใหเหมาะสม 

  

1.3 การพัฒนาการจัดการศกึษา       

การปรับปรุงวธีิการสอนใหมคีุณภาพ 

  

1. จัดประชุมหารือคณาจารยเพื่อปรับปรุง

การเรียนการสอน 

1. มีการจัดสัมมนาวชิาการประจําปฯ เรื่อง "แนวปฏิบัติในการจัดทํา 

มคอ.3 และ มคอ.5 ผานระบบ MIS และการจัดการเพื่อการสนับสนุน

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี ๒๑" ในวันท่ี 16 กรกฎาคม 2558 ณ 

โรงแรมเชยีงใหมแกรนดววิ 

2. มีการจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการบรหิารจัดการศึกษา ในวันพุธ ท่ี 

16 กันยายน 2558 ณ หองประชุมสัมมนา ชัน้ 2  คณะเศรษฐศาสตร 

3. มีการจัด KM ภายในคณะ เรื่องมาตรการปองกันการทุจริตในการ

สอบ และการจัดทํามคอ.3 และ มคอ.5  

  

 2. สํารวจความตองการของภาคเอกชน 

และผูใชบัณฑติเปนประจําทุกป 

มกีารสํารวจความตองการของผูใชบัณฑติ ดังน้ี   

1. มหาวทิยาลัยมกีารสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ ท่ีเขารับ

พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 49 

2.  ผลการประเมนิผลการปฏบัิตสิหกจิศึกษาจากสถาน

ประกอบการ  และจะมกีารนําผลการสํารวจท้ัง 2 มาพจิารณาและ

รายงานใน มคอ.7 ของหลักสูตร 
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 3. เจรจาความรวมมอืในการเปดวิชา

รวมกับคณะท่ีเกีย่วของ 

4. ขอความรวมมอืจากคณาจารยหรือ

บุคลากรภายนอกท่ีเช่ียวชาญในการเปด

วชิาทางเลอืกอื่นมากขึ้น โดยเชิญมาเปน

อาจารยพเิศษ 

1. ระดับปริญญาตรีมีการเชญิอาจารยพเิศษซึ่งเปนอาจารยเกษียณอายุ

ราชการมาสอน จํานวน 3 ทาน 

2. ระดับปริญญาโทมีการเชิญอาจารยชาวตางประเทศเปนอาจารย

พเิศษ จํานวน 1 ทาน  

3. ระดับปริญญาเอกมีอาจารยพเิศษชาวตางประเทศจํานวน 11 ทาน 

4. มีการเชญิอาจารยพเิศษจากหนวยงานภายนอกมาเปนอาจารยพเิศษ

สอนระดับปริญญาโท เชน จากธนาคารแหงประเทศไทย  

  

การปรับระบบการสอนและการวัดผลท่ีมุงสู

การเสริมสรางความคดิและการพัฒนา

ความคดิท่ีมวีจิารณญาณ (Critical Mind)  มากกวา

การทองจํา ปรับระบบการสอบใหเปน Open Book 

และวัดผลจากกจิกรรมตาง ๆ ท้ังใน และนอก

หองเรียน 

1. พัฒนาการเรียนการสอนในระบบ problem 

based และ ม ีco-teaching จากวชิาอื่น 

2. เชิญวทิยากรผูเช่ียวชาญทางธุรกจิเขา

มารวมสอนเปน Speacial Lecture พรอมท้ัง

จัดทําประกาศนยีบัตรใหกับนักศึกษาท่ีเขา

รวมฟงการบรรยายทุกคร้ัง 

1. มีการดําเนินการสอนในรูปแบบ problem based จํานวน 2 กระบวน 

คอื 751702 และ 751731   

2. มีการจัดการเรียนการสอนวชิา 751421 และ 751422 ใหสอดคลอง

และเอ้ือตอการสอบผาน investment consultant (IC) ของตลาด

หลักทรัพย โดยมีการบรรยายในหองเรียนและใหนักศึกษาเขารวม

ฝกอบรมกับ สมาคมบริษัทหลักทรัพยไทย (ATI) เพื่อเพิ่มพูนความรูนอก

หองเรียนและเปนประโยชนในการสอบ Single License ของตลาด

หลักทรัพย ซึ่งในปการศึกษา 2557 มีนักศึกษาสอบผานประมาณ รอย

ละ 30 ของนักศึกษาท่ีเรียนในกระบวนวชิาดังกลาว 

  

ระบบการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 

(Student Center) จัดการเรียนการสอนแบบ Problem 

Based Learning ปรับปรุงวธีิการสอนใหนักศึกษา

คดิเปนแทนการสอนใหจดจํา  

1. เปดกระบวนวชิาใหมเพื่อท่ีจะสราง

โอกาสใหคณาจารยไดเปดวชิาเอกเลอืก

เพิ่มขึ้น  และเปนการเสริมสราง specialization 

ของอาจารยแตละทาน  ซึ่งจะหนุนนําใหทํา

ตําราออกมาในวชิาน้ันเพื่อประกอบการขอ

ตําแหนงทางวชิาการท่ีสูงขึ้นไดดวย 

มปีระชุมหารือคณะกรรมการวชิาการเพื่อหารือการแบงกลุม 

specialization และมอบหมายอาจารยในแตละกลุมใหเขยีนเนื้อหา

กระบวนวชิาใหม จํานวน 10 กระบวนวชิา แบงเปน 4 กลุมวชิา ดังน้ี 

1. General Economics  

2. Econometrics  

3. Financial Economics  

4. Transport Economics, Logistic Tourism Economics  
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จัดใหนักศึกษาไดเรียนระเบียบวธิวีิจัยท้ังหมดกอนท่ี

จะมาคดิหัวของานวจัิยหรอืเร่ิมทํางาน และเพิ่ม

แรงจูงใจใหนักศึกษาสนใจเขยีนงานวจัิยใหมากขึ้น

โดยมีแรงจูงใจสําหรับผูท่ีไดรับการตีพมิพ

โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ 

1. ปรับปรุงเทคนิคและทัศนคติในการคดิหัวขอ

การวจัิย  โดยเนนไปท่ีความถนัดของนักศึกษา 

และความเชื่อมโยงระหวางความสนใจของ

นักศึกษากับปญหาทางเศรษฐกจิท่ีสําคัญ  

กระตุนใหนักศึกษาใฝรู  ใครรู  และทําวจัิย

เพื่อตอบความสงสัยน้ัน  มากกวาท่ีจะทํา

เพราะเปนเพยีงหนาท่ี  หรอืทําโดยการ

ลอกเลียนแบบตอ ๆ กันมา  โดยทําเปน 

workshop กลุมยอยประมาณ 10 - 20 คน 

และทําบอย ๆ ตลอดท้ังภาคการศึกษา          

2. สอนการเขยีนผลงานวจัิยเพื่อการตีพมิพใน

วารสาร 

1. มีการจัดการเรียนการสอนในกระบวนวชิาระเบียบวธิวีจัิย ท้ังในระดับ

ปริญญาตรี (751408) และ ระดับปริญญาโท (751708) กอนการทํา

วจัิย โดยใชวธิกีารเรียนการสอนเปน Teaching team เพื่อใหนักศึกษา

ไดรับประสบการณจากนักวจัิยและคณาจารยท่ีหลากหลาย และมีการ

ประชุมหารือเพื่อปรับเปล่ียนใหเหมาะสมทุกภาคการศึกษา   

2. ระดับปริญญาเอกมีการจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการ(workshop) ใหแก

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา เรื่อง “How to publish papers and 

research” โดยอาจารยพเิศษชาวตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษามีทักษะและความพรอมในการเขยีนโครงการวิจัยและ

สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ 

3. ระดับปริญญาโทมีการจัดสัมมนาเชงิปฏิบัติการ(workshop) ใหแก

นักศึกษาระดับบัณฑติศึกษา เรื่อง “Scientific Research: What for and 

how” โดยอาจารยพเิศษชาวตางประเทศ เพื่อใหนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษามีทักษะและความพรอมในการเขยีนโครงการวิจัยและ

สามารถตีพิมพเผยแพรในระดับนานาชาติ   

  

พัฒนาความเปน E-University โดยใชเทคโนโลยีให

เต็มรูปแบบเพื่อใหนักศึกษามรีะบบการเรียนรูท่ี

มปีระสทิธิภาพ 

1. เพิ่มสัดสวนการเรียนการสอนผานระบบ 

e-Learning เปนหน่ึงในสี่ ของการเรียนการ

สอนท้ังหมด  ดวยการใหคณาจารยท่ีมี

ความพรอมเร่ิมดําเนินการไปกอน  และ

สงเสริมใหมสีื่อการเรียนการสอนแบบ e-

Learning มากขึ้น 

อยูระหวางการพัฒนาใหเปน e-learning เต็มรูปแบบ ปจจุบันใช N-

Concept ในการสอนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา 
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1.4 การพัฒนานักศกึษา     

การจัดใหมีหนวยงานและผูรับผดิชอบดูแล

นักศึกษาท่ีเขาระบบสหกิจศึกษาและท่ีเขาสู

ตลาดแรงงาน 

1. จัดต้ังหนวยงานและมีบุคลากรรับผดิชอบ

ประจํา 

2. เชญิผูเชี่ยวชาญสหกจิศึกษาจากเยอรมัน

มาเปนผูใหคําปรึกษาและแนะนําการ

ดําเนินงานสหกจิศึกษาท่ีมีประสิทธภิาพ 

1. มีการดําเนินการจัดต้ังหนวยสหกจิ ซึ่งสังกัดงานบริการการศึกษา

และมีบุคลากรรับผิดชอบประจํา ต้ังแตปการศึกษาท่ี 2/2555          

เปนตนมา 

2. มีการลงนามความรวมมอื MOU กับธนาคารไทยพาณิชยในการสง

นักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยในปการศึกษา 2556 สงนักศึกษาไป

ปฏิบัติสหกจิกับสถานประกอบการท่ีมี MOU จํานวน 9 คน 

  

ดําเนินงานสหกจิศึกษาตามมาตรฐานสหกิจศึกษา

ไทย และใหมีการดําเนินการท่ีเปนสวนหน่ึงของ

หลักสูตร 

ดําเนินงานสหกจิศึกษาตามมาตรฐานสหกิจ

ศึกษาไทย และใหมีการดําเนินการท่ีเปนสวน

หน่ึงของหลักสูตร 

1. มีการดําเนินการตามมาตรฐานสหกจิศึกษาไทย และสงคณาจารย

เขารวมอบรมกับสมาคมสหกจิไทยและสมาคมสหกิจเครอืขาย

ภาคเหนือ ในฐานะอาจารยนิเทศสหกจิศึกษา ในปการศึกษา 2556 

จํานวน 7 คน 

2.ในภาคเรียนฤดูรอนมีนักศึกษาเขารวมปฏิบัติสหกจิศึกษาระหวาง

เดอืนมี.ค. - ก.ค. 2557 จํานวน 84 คน 47 สถานประกอบการ โดยมี

อาจารยท่ีปรึกษาและอาจารยนิเทศในการใหคาํปรกึษาจํานวน 17 คน 

เพื่อใหการดําเนินการเปนไดตามมาตรฐานสหกจิศึกษาไทย     

  

พัฒนาทักษะท่ีจําเปนในทศวรรษท่ี 21 เชน เทคนิค

การนําเสนองาน เทคนิคการเปนผูนํา การทํางาน

เปนทีม การใชภาษาอังกฤษ การใชเทคโนโลยี 

1. จัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหนักศึกษาได

ทํางานเปนทีม มีความเปนผูนําและผูตามท่ีดี 

มีทักษะในการนําเสนอ และการใชเทคโนโลยี 

2. จัดการอบรมเทคนิคการนําเสนอ การ

ทํางานเปนทีม และ การใชภาษาอังกฤษ 

มีการสอดแทรกในบางกระบวนวชิา เชน กระบวนวชิา 751102 , 

751308 ของ รศ.ดร.กาญจนา และ 751702 และ 751731 ของ ผศ.ดร.

ประพัฒชนม 

  



77 

กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

สนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษาจัดทํา Thesis / IS ให

เปน Research Paper เพื่อตีพมิพเผยแพรใน

วารสารและฐานขอมูล 

1. คัดเลอืกนักศึกษาท่ีมีความสามารถ

ทางดานน้ันๆ คัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษา และ

เตรียมความพรอมในการเขาประกวด 

1. มีการสง Thesis ของนักศึกษาระดับปริญญาโทเขาประกวดรางวัล

วทิยานิพนธดีเดน/ดีมาก ซึ่งนางสาวรุจิพร หลวงฟอง นักศึกษาระดับ

ปริญญาโทไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีมากในหัวขอเรื่อง "การวเิคราะห

ตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโรงไฟฟาชุมชนพลังงาน 

ชวีมวลตําบลหลายงาว อําเภอเวยีงแกน จังหวัดเชยีงราย"  

2. มีการมอบเกยีรติบัตรและเงนิรางวัลใหกับนักศึกษาท่ีไดลงตีพมิพ

บทความในวารสารนานาชาติระดับ ISI / Scopus/ Spring จํานวน 11 คน  

  

  1. สนับสนุนใหเงนิสมทบสําหรับ IS ท่ีไมไดอยู

ในกฎเกณฑบังคับตีพิมพ 

2. จัด Conference เผยแพรงาน 1 คร้ัง/ป 

3. กําหนดใหเปน KPI ประเมินอาจารย 

1. มีการกําหนดเปน KPI ประเมินคณาจารย  

2. มีการจัดสัมมนาวชิาการระดับชาติ คร้ังท่ี 1 เพื่อใหนักศึกษาท่ีทํา 

Thesis/IS สามารถนําเสนอบทความ โดยจัดในวันท่ี 26 ธันวาคม 2555 

มีจํานวนนักศึกษาเขารวมจํานวน 90 คน 

3. มีการจัดการประชุมวชิาการระดับนานาชาติ TES 2014 ในวันท่ี 8 - 

10 มกราคม 2557 

  

การจัดอบรมการเปนผูประกอบการใหแกนักศึกษา

โดยความรวมมอืจากรัฐบาลเนเธอรแลนด 

1. Workshop โดยผูเชี่ยวชาญจาก PUM อยูในระหวางขั้นตอนการดําเนินการ   

- ถายทอดใหมีคานิยมท่ีรักคุณธรรม เชื่อในหลัก

ธรรมาภิบาล การมจีริยธรรม มีจิตสํานึก และรับใช

สังคม พรอมกับมีความรับผิดชอบตอสังคมโดยให

สอดแทรกเปนสวนหน่ึงของวชิาตาง ๆ และการทํา

กจิกรรม 

- ปลูกฝงใหนักศึกษามคีวามเปนเพื่อนมนุษยกับทุก

คนท่ีมาไมวาจะมาจากครอบครัวท่ีมฐีานะแตกตาง 

ไมรังเกยีจผวิ เชื้อชาติ หรือชาวตางประเทศ มี

ความสามารถในการทํางานอยางเปนทีม 

1. สงเสริมใหคณาจารยจัดการเรียนการสอน

โดยสอดแทรกเรื่องจริยธรรมและความ

รับผดิชอบตอสังคมเขาไปในวชิาท่ีสอนทุก

กระบวนวชิา 

มีการจัดสัมมนา KM ดานการผลิตบัณฑติ เรื่อง “การทุจริตในการสอบ

และมาตรการปองกัน” เพื่อใหคณาจารยไดแลกเปล่ียนเรียนรูและระดม

ความคดิเห็นในการหามาตรการปองกันการทุจริตในการสอบ ในวันท่ี 

16 มกราคม 2556 ณ หองสัมมนา ชัน้ 2 คณะเศรษฐศาสตร และนํา

ขอเสนอแนะจากโครงการดังกลาวมาจัดทํามาตรการปองกันการทุจริต

ของนักศึกษาในภาคการศึกษาท่ี 2 ปการศึกษา 2555 เปนตนมา 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

การสนับสนุนใหนักศึกษาเขารวมการแขงขันหรอื

การแสดงออกในเวทีตาง ๆ    

1. จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาได 

เขารวมนําเสนอผลงานในระดับ ป.ตรี ใน 

ตปท. เชน ท่ี Oita และโครงการ Tri-U.  

เปนตน 

1. คณะมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหนักศึกษาอยูแลว 

(เน่ืองจากป 2556 มีการนําเสนอผลงานท่ี มช. Oita U. จึงมารวมเสนอ

ผลงานท่ี มช.แทน สวน  Tri-U. ไมมีนักศึกษาคณะฯ สมัครรวม

โครงการ) 

  

  2. โครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร

ของสถาบันอุดมศึกษาท่ีสอนสาขา

เศรษฐศาสตรท่ัวประเทศ 

1. นักศึกษาเขารวมแขงขนัโครงการตอบปญหาทางเศรษฐศาสตร และ

โครงการเพชรยอดมงกุฎ รวมจํานวนนักศึกษาท่ีเขารวม 15 คน 

2. นักศึกษาเขารวมแขงขนัตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษาท่ัว

ประเทศ ณ มหาวทิยาลัยหอการคาไทย     

3. นักศึกษาเขารวมแขงขันตอบปญหาของสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง 

  

  3. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กจิกรรมตามอัธยาศัยของสโมสรนักศึกษา

เศรษฐศาสตร 

มีชมรมตางๆ ท้ังทางดานวชิาการ กฬีา คายอาสา ดนตรี และสันทนา

การตาง ๆ ใหนักศึกษาเขารวมจํานวนมาก 

- มีการจัดกิจกรรมตามอัธยาศัยของสโมสรนักศึกษาและชมรม

นักศึกษาจํานวน 6 ชมรม ไดแก ชมรมวชิาการ ชมรมไอเซค ชมรม

ดนตรีสากล ชมรมกฬีา ชมรมอาสาพัฒนาและชมรมอีคอนแดนส 

  

  4. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กจิกรรมตามอัธยาศัยของชมรมไอเซค 

มีการจัดการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรซึง่จัดท่ีคณะ

เศรษฐศาสตร และมีนักศึกษาเขารวมประมาณ 200 คน 

  

  5. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการจัด

กจิกรรมตามอัธยาศัยของชมรมวิชาการ 

ชมรมวชิาการจัดกจิกรรมติวนอกเวลาราชการ   
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

  6. โครงการศึกษาดูงานดานวชิาชีพ 1 1. มีการพานักศึกษาดูงานท่ีธนาคารแหงประเทศไทย สํานักงาน

ภาคเหนือ (เปนหน่ึงในกิจกรรมของวชิาเรียนรูผานกจิกรรม)      

2. มีการพานักศึกษาดูงานท่ี East-West Seed Compamy, Tirathai 

Company และ KIG company ณ กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 13 - 

16 ตุลาคม 2556   

3. มีการพานักศึกษาดูงานดานวชิาชพี ณ ศูนยศึกษาพัฒนาหวยฮอง

ไครอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

4. มีการพานักศึกษาดูงาน ณ กลุมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร บาน

แคว กลุมวสิาหกจิ บานเหมืองกุง และถนนสายไม อําเภอสันปาตอง           

5. มีการพานักศึกษาดูงานท่ีบริษัท โตโยตามอเตอรแหงประเทศไทย 

บริษัทเมืองไทยประกันชวีติ และบรษัิทส.ขอนแกนจํากัด ณ 

กรุงเทพมหานคร ระหวางวันท่ี 8-13 ธันวาคม 2556            

6. มีการพานักศึกษาดูงานท่ี บรษัิท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากัด 

(มหาชน) บริษัท แอมแอร จํากัด และ กสทช. ณ กรุงเทมหานคร 

ระหวางวันท่ี 3-6 มีนาคม 2557 

  

1.5 การประกันคุณภาพการศกึษา       

สรางความรูความเขาใจในระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรและนักศึกษาอยาง

เปนระบบและอยางตอเน่ือง 

1. โครงการอบรมความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากรคณะ

เศรษฐศาสตร 

1. การบรรยายเพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับตัวบงชี้คุณภาพและ

การรายงานผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้คุณภาพสําหรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในมหาวทิยาลัยเชยีงใหม ประจําปการศึกษา 

2556 

2. การบรรยาย เรื่อง “ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ”ใหแก

บุคลากรคณะฯ 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

  3. โครงการเจาะประเด็น QA (QA สัญจร) ประจําปการศึกษา 2557 

4. กจิกรรมคลินิกเพื่อใหคําปรกึษาเกี่ยวกับการดําเนินงานตามตัวบงชี้

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 

  2. โครงการอบรมความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาแกนักศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร  บรรยายโดยรองคณบดีและ

ผูชวยคณบดีดานประกันคุณภาพการศึกษา 

1. การบรรยาย เรื่อง “ความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา”เน่ือง

ในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมคณะเศรษฐศาสตร ระดับปริญญาตรี 

ประจําปการศึกษา 2557 

2. การบรรยาย เรื่อง “การมีสวนรวมของนักศึกษากับการประกัน

คุณภาพการศึกษา” เน่ืองในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหมระดับ

บัณฑติศึกษา  

คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ประจําปการศึกษา 2557 

  

1.6 การพฒันาคณาจารย 

เพิ่มจํานวนอาจารยท่ีมคีวามสามารถ มี

ประสบการณการทํางานจริงใหมากขึ้น รวมท้ังเชญิ

วทิยากรท่ีมีความสามารถเพื่อถายทอดความรูและ

ประสบการณท่ีเปนประโยชนตอนักศึกษาในดาน

ปฏบัิติ 

จัดระบบการฝกงานสําหรับคณาจารยใน

บริษัทเอกชนขนาดใหญ   หรอืหนวยงาน

สําคัญทางเศรษฐกจิของประเทศ   ในชวงปด

ภาคเรียนฤดูรอน 

มีการฝกอบรมรวมกับเมืองไทยประกันชวีติ ในเดอืนกรกฎาคม 2557  

1.7 การพัฒนาความเปนนานาชาต ิ       

สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ

สถาบันการศึกษาตางประเทศและ / หรือเพิ่ม

การรับเขานักศึกษาจากนานาชาติ  

1. สงเสริมการทํา MOU  มกีารตออายุ MoU กับ Oxbridge College เพื่อสนับสนุนการ

แลกเปลี่ยนนักศึกษา 
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แผนปฏบิัตกิารหลักและยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 2: พัฒนางานวจิัยและสรางนวัตกรรมท่ีนําไปใชประโยชนในการเรยีนการสอน การพัฒนาเศรษฐกจิ  

สังคมและความมัน่คงของทองถิ่น ประเทศและสากล 

ผูรับผดิชอบ: รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  โชคถาวร 

กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ใหมกีารทํางานวจิัยใหมากขึ้น หาแหลงทุนเพื่อ

สนับสนุนการทําวจิัย  

1. การจัดสรรทุนสนับสนุนการทําวจิยัของ

บุคลากรคณะเศรษฐศาสตร 

จํานวนผูท่ีไดรับทุน 

- ทุนเงนิรายไดของคณะฯ จํานวน 7 โครงการ 

- ทุนพัฒนานักวจิัยรุนใหม จํานวน 9 โครงการ 

- ทุนจากแหลงทุนภายนอก จํานวน 44 โครงการ (จํานวนงานวจิัย

ท่ีอยูในชวงเวลาการดําเนินงาน ดังกลาว)  

การใหแรงจูงใจแกบุคลากรท่ีมผีลงานวจิัย

ตีพมิพในระดับสากล และมุงเนน International 

Citation 

1. การใหทุนสนับสนุนการตีพมิพเผยแพร

ผลงานวจิัยลงในวารสารนานาชาติ  

(ทุนสนับสนุนงานวจิัยคณะเศรษฐศาสตร) 

มจีํานวนผูขอทุนสนับสนุนการทําวจิัยของคณะฯ จํานวน 11 ราย 

(11 โครงการ) 

  

2. จัดใหมทุีนสนับสนุนการตีพมิพเผยแพร

ผลงานวจิัยในระดับสากล โดยมุงเนน 

International Citaion มกีารใหทุนสนับสนุน

ต้ังแตกระบวนการยื่นนําเสนอผลงานวจิัย

เพื่อเขารวมคัดเลอืกการตพีิมพ 

(ศูนยความเปนเลศิทางเศรษฐมิติ : CEE) 

- มจีํานวนผูขอรับทุนสนับสนุนการตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยใน

ระดับสากล (International Publication) จํานวน 2 ราย (2 ทุน)                                                          

- มจีํานวนบทความท่ีไดรับสนับสนุนการตีพมิพเผยแพร

ผลงานวจิัยในระดับสากล (International Publication) จํานวน  31 

บทความ 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

จัดใหมรีะบบสายงานวจิัยใหชัดเจนขึ้น ท้ัง

งานวจิัยเศรษฐศาสตรพื้นฐาน งานวจิัยเพื่อ

ทางเลอืกดานนโยบายสาธารณะ งานวจิัยเพื่อ

การปรับปรุงการเรียนการสอน และงานวจิัย

เพื่อพัฒนาทองถิ่นตาง ๆ  

1. จัดใหมกีารสัมมนาศูนยท้ัง 24 ศูนย ใหมี

การติดตามความกาวหนาของศูนย มกีาร

เชิญวทิยากรจาก สกอ. รองศาสตราจารย

สุนทร บุญญาธิการ รองประธานกรรมการ

การอุดมศึกษา คนท่ี 2 กรรมการ

ผูทรงคุณวุฒ ิและ ดร. วิทยา เจยีรพันธุ 

กรรมการผูแทนองคกรเอกชนใน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเย่ียม

ชมและปรึกษาหารือในการขับเคลื่อน

งานวจิัย ปวย อ้ึงภากรณ ศูนยความเปน

เลศิเศรษฐมติิ เมื่อวันท่ี 2 – 4 ตุลาคม 

2558 ณ หองปวย อ้ึงภากรณ ศูนยความ

เปนเลศิเศรษฐมติิ 

มกีารติดตามอยางไมเปนทางการ แตพบวาศูนยฯ ตางๆมบีทบาท

หลายดานท่ีมคีวามชัดเจนมากขึ้น โดยมคีวามกาวหนาของศูนย

ท้ังหมด 9 ศูนย ไดแก 

1. ศูนยเศรษฐกจิพอเพยีง 

2. ศูนยเศรษฐกจิชุมชน 

3. ศูนยเมยีนมารศึกษา 

4. ศูนยความเปนเลศิทางเศรษฐมติิ: ปวย อ้ึงภากรณ ศูนยความ

เปนเลศิเศรษฐมติ ิ(CEE) 

5. ศูนยโลจสิติกส 

6. Center for Economics & Busisness Forecasts 

7. ศูนยวจิัยเศรษฐศาสตรโทรคมนาคม 

8. Supply Chain Economics Research Centre  

9. Center of Financial Investment Training  

(ศูนยท่ี 9 คอื ศูนยท่ีจัดต้ังขึ้นใหม)   

  2. จัดกลุมสายงานตามความถนัด ของ 

คณาจารย และเผยแพรให นักศึกษา และ

บุคคลนําไปเผยแพรทาง Website  

สามารถสบืคนขอมูลตามความถนัดของคณาจารยและนักวจิัย 

ผานระบบ CMU MIS 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

การรวมมอืกับตางประเทศในการทําวจิัย 

โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบานเพื่อใหมกีจิกรรม

กับบุคลากรในคณะฯ มากขึ้น รวมถงึการ

สนับสนุนใหมกีารแลกเปลี่ยนบุคลากรเพื่อ

งานวจิัย 

1. คณะเศรษฐศาสตร ไดเชิญ Prof. 

Sanzidur Rahman ผูเช่ียวชาญจาก School 

of Geography, Earth and Environmental 

Sciences (Faculty of Science and 

Engineering) มาเยอืนคณะเศรษฐศาสตร 

เพือ่ใหคําปรึกษาในการทําวจิยัแก

คณาจารยและนักศึกษาระดับ

บัณฑติศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร เมื่อ

วันท่ี 27 กรกฎาคม - 13 สงิหาคม 2558  

อํานวยความสะดวก ใหแก ศ. ดร. ทรงศักดิ์ ในการปรึกษาหารือ

รวมกันกับผูเช่ียวชาญชาวตางชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนและแสวงหา

โอกาสในการทําวจิัยรวมกัน 

  

 2.  จัดสรรทุนวจิัยของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม (ทุนพัฒนานักวจิัย

รุนใหม) ท่ีสนับสนุนการทําวจิัยรวมกับ

ตางประเทศใหคณาจารย ท่ีทําวจิัยกับ

ตางประเทศ 

มจีํานวนโครงการวจิัยท่ีทํารวมกับตางประเทศ 4 โครงการ (ใชทุน

วจิัยของมหาวทิยาลัยเชียงใหม : ทุนพัฒนานักวจิัยรุนใหม จาํนวน 

1 โครงการ) 

  

มุงเนนการทําวจิยัใหมากขึ้น ยกระดับคุณภาพ

บทความวจิัยเพื่อตีพมิพในวารสารท่ีมคีุณภาพ

เพิ่มขึ้นตามลําดับ 

1. ใหคณาจารยและนักวจิัยท่ีไดรับการ

ตีพมิพผลงานวจิัยในวารสารท่ีมคีุณภาพ

มาใหคําแนะนําคณาจารยและนักวจิัยคณะ

เศรษฐศาสตรดานการทําวจิัยเพื่อจะ

นําไปสูการตีพมิพในวารสารดังกลาว  

ไดมกีารประชาสัมพันธใหคณาจารยและนักวจิัยเขารวมประชุม 

เร่ือง แนวทางการตพีมิพบทความวชิาการลงในวารสารระดับ

นานาชาติ (ซึ่งจัดประชุมโดยมหาวทิยาลัยเชียงใหม) 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

  2.  เผยแพรขอมูลสูคณาจารยและนักวจิยั

ทราบเกณฑนําหนักคะแนนของการตีพมิพ

ผลงานวจิัยลงในวารสาร เพื่อการผลติผล

งานท่ีเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

1. มกีารเผยแพรขอมูลในรายงานการประเมนิตนเอง (SAR)  

2. มกีารประชาสัมพันธใน Career Path ของ รศ. ดร. คมสัน 

  

  3. จัดประชุมกลุมวจิัยทุกสัปดาห ใน

ลักษณะ Staff Seminar รวมกับนักศึกษา

ปริญญาเอก และปริญญาโท โดยเร่ิมตน

จากสองกลุมวจิัย เพื่อใหเกดิบรรยากาศใน

การแขงขันดวย 

กลุมวจิัยโครงการ ICT จํานวน 10 คนรวมกับ นศ. ปริญญาโท ได

ประชุมวจิัย 3 คร้ัง ระหวางเดอืน พ.ค. - ส.ค. 58  เพื่ออภิปราย

หัวขอวจิัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมโทรคมนาคม 

  

พัฒนา Economic Research Park ใหเปน

ศูนยกลางในการดําเนินงานวจิัยระหวางศูนย

ตาง ๆ ในคณะเศรษฐศาสตรซึ่งประกอบดวย

ศูนยวจิัยตาง ๆ จํานวน 19 ศูนย 

1. กระตุนให Economic Research Park มี

กจิกรรมการวจิัยท่ีเขมแข็งขึ้น โดยการจัด

ใหแตละศูนยออกบูธแสดงผลงานท่ีผานมา

ในรอบป พรอมท้ังโชวผลงานการวจิัยและ

ผลกระทบทางสังคมจากผลงานวจิัย 

คณะฯ ไดเขารวมแสดงผลงานในงานวันวชิาการ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม คร้ังท่ี 10  ซึ่งเปนการแสดงผลงานวชิาการ

และผลงานวจิัยในหัวขอหลัก วถิวีจิัย: 5 ทศวรรษ มช. รวมพลัง

เพื่อแผนดนิ (Research Path: 5 Decades CMU United for the 

Nation)" ระหวางวันท่ี 19 - 24 มกราคม 2558 ณ ศาลาอางแกว 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม   

พัฒนาฐานขอมูลงานวจิัยของคณะ

เศรษฐศาสตรใหมคีุณภาพทันสมัย และ

เผยแพรได 

1. เผยแพรขอมูลงานวจิัยของคณาจารย

ทาง Website เพื่อใหผูสนใจสามารถสบืคน

และเขาถงึไดงายขึ้น 

สามารถสบืคนขอมูลงานวจิัยของคณาจารยและนักวจิัย ผาน

ระบบ CMU MIS 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนักวจิัยไป

นําเสนอผลงานวชิาการในเวทีระดับชาติและ

นานาชาติ 

1. เชิญคณาจารย/ผูเช่ียวชาญ ดานการ

ตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยในระดับชาติ

และในระดับนานาชาติเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณ แกคณาจารยและนักวจิัย 

- ไดมกีารพบปะ และเสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวาง

ผูเช่ียวชาญตางชาติกับคณาจารยและนักวจิัยของคณะฯ ในดาน

การตีพมิพเผยแพรผลงานวจิัยลงในวารสารระดับนานาชาติ ใน

งานประชุม TES 2015 

- ไดมกีารพบปะ และเสวนาแลกเปลี่ยนความคดิเห็นระหวาง

ผูเช่ียวชาญตางชาติกับคณาจารยและนักวจิัยของคณะฯ ซึ่งจะ

นําไปสูการตีพมิพผลงานวจิัยลงในวารสารระดับนานาชาติ ในงาน

ประชุมวชิาการ AED 2015 

 

ใชระบบ Research Assistant (RA) Teaching 

Assistant (TA) อยางตอเนื่อง 

1. จัดใหมคีณะกรรมการใหคาํปรึกษา

โครงการวจิัยเพื่อพัฒนาขอเสนอ

โครงการวจิัย และมกีารตดิตามผลการ

ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

จากการไดรับสนับสนุนทุนพัฒนานักวจิัยรุนใหม (มช.) โดยม ีศ. 

ดร. ทรงศักดิ์ และ รศ. ดร. กาญจนา เปนอาจารยท่ีปรึกษา

โครงการ 

 

  2. สํารวจความตองการของคณาจารย

จากน้ันจาง TA และ RA ในจํานวนท่ีตรง

กับความตองการ 

อยูระหวางการพจิารณาของ ศ. ดร. ทรงศักดิ์   ศรีบุญจติต  

สงเสริมและสนับสนุนกจิกรรมในการทําวจิัยเชิง

บูรณาการรวมกับสถาบันการศึกษา / องคกร

ภายนอกในระดับประเทศและองคกรระดับ

นานาชาติ รวมถงึมกีารแสวงหานักวจิัยระดับ

นานาชาติมารวมทําวจิัย 

1. คณะฯ ไดเชิญวทิยากรจาก สกอ. รอง

ศาสตราจารยสุนทร บุญญาธิการ รอง

ประธานกรรมการการอุดมศึกษา คนท่ี 2 

กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิและ ดร. วิทยา 

เจยีรพันธุ กรรมการผูแทนองคกรเอกชน

ในคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อเย่ียม

ชมและปรึกษาหารือในการขับเคลื่อน

งานวจิัย ปวย อ้ึงภากรณ ศูนยความเปน

1. คณะฯ ไดรับอนุมัติงบประมาณวจิัย จาก สกอ. จํานวน 

1,2000,000 บาท 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

เลศิเศรษฐมติิ เมื่อวันท่ี 2 – 4 ตุลาคม 

2558 ณ หองปวย อ้ึงภากรณ ศูนยความ

เปนเลศิเศรษฐมติิ 

   2. คณะเศรษฐศาสตร มช. รวมกับคณะ

เศรษฐศาสตรจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย

ปรึกษาหารือการทําวจิัยรวมกันเพื่อยื่น

ขอเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน

การทําวจิัยจากสํานักงานเศรษฐกจิ

อุตสาหกรรม 

อยูในชวงรอผลการพจิารณาอนุมัติทุนจากแหลงทุนสํานักงาน

เศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

  

พัฒนาวารสารเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหมใหมคีุณภาพระดับชาติ  

ประชาสัมพันธใหอาจารยแลนักวจิัยท้ัง

ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยเชียงใหม

รวมสงบทความเพื่อตพีมิพลงในวารสาร

เศรษฐศาสตร 

วารสารเศรษฐศาสตรอยูในฐานขอมูล TCI กลุม 2 

 

เพิ่มสัดสวนของผูเขยีนบทความจากภายนอก

มหาวทิยาลัย 

1. ประชาสัมพันธวารสารฯ ในงานประชุม

เศรษฐศาสตรระดับประเทศ 

สัดสวนของผูเขยีนบทความจากผูเขยีนภายนอกประมาณ 33.33% 

  

  2. ประชาสัมพันธวารสารฯ ใหกบันักศึกษา

ระดับบัณฑติศึกษาภายนอก

มหาวทิยาลัยเชียงใหม (กจิกรรมวารสาร

พบนักศึกษา หรือการเผยแพร

ประชาสัมพันธโดยใชโปสเตอร) 

ไดทําการประชาสัมพันธโดยการแจกเลมวารสารพรอมแนบ

เอกสารแผนพับไปยังหองสมุดมหาวทิยาลัยตางๆ เพื่อเชิญชวนให

รวมสงบทความเพื่อตพีมิพ 

  

พัฒนาระบบเวปไซตใหเปนไปตามมาตรฐาน 

TCI 

บริการตดิตัง้และฝกอบรมการใชงานระบบ 

ThaiJO 

ยังไมไดดําเนินการ 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ดําเนนิการออกวารสาร EEQEL (The Empirical 

Econometrics and Quantitative Economics 

Letters) 

ดําเนนิการออกวารสาร EEQEL (The 

Empirical Econometrics and Quantitative 

Economics Letters) ใหตรงเวลา คอื 4 

ฉบับ ตอป และใหมุงสูการจดทะเบียนใน

ฐานขอมูล SCOPUS และ ISI ตามลําดับ 

วารสาร The Empirical Econometrics and Quantitative Economics 

Letters หรือ EEQEL  ไดรับ index อยูในฐานขอมูล Research 

Papers in Economics (RePEc) 

  

สงเสริมและพัฒนาอาจารยและนักวจิัยอยาง

ตอเนื่องโดยเฉพาะอยางย่ิงอาจารยนักวจิัยรุน

ใหม 

1. ประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอ

โครงการทุนพัฒนานักวจิัยรุนใหม 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม เปนประจําทุกป 

มกีารประชาสัมพันธอยางตอเนื่อง ซึ่งทําใหมจีํานวนโครงการวจิัย

ท่ีไดรับการจัดสรรทุนพัฒนานักวจิัยรุนใหม จํานวน 9 โครงการ 

  

 2. ใหคณาจารยและนักวจิัยท่ีไมมี

ผลงานวจิัยหรือทําวจิัยในปริมาณท่ีนอย 

รวมทําวจิยักับกลุมคณาจารยและนักวจิัย

ท่ีมผีลงานวจิัยอยางตอเนื่อง โดยการสราง

แรงจูงใจเพื่อชักนําใหมกีารผลติผล

งานวจิัยในกลุมคณาจารยและนักวจิัยท่ีไม

มผีลงานวจิัยใหมากขึ้น 

จากฐานขอมูลงานวจิัยของคณะฯ (CMU MIS) และการกรอกภาระ

งานของคณาจารยและนักวจิัย พบวาคณาจารยและนักวจิัยมี

ผลงานวจิัยเปนไปตามเปาหมาย 
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แผนปฏบิัตกิารหลักและยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 3: พัฒนาการบรกิารวชิาการและการใหบรกิารบนฐานความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

ผูรับผดิชอบ: รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา โชคถาวร 

กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

การจัดใหมีวิทยากรภายนอกมาใหแนวคิดแก

นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ 

1 .  เ สวนาทางวิ ช าการ  ด า น เศรษฐกิ จ

สรางสรรค 

- ไดจัดการเสวนา "โอกาสลงทุนในจีน" วันท่ี 30 เม.ย.57 

- ไดจัดบรรยายพิเศษ เรื่อง ตลาดรองสินเชื่อท่ีอยูอาศัย กับทิศทางของ

เศรษฐกจิไทย วันท่ี 30 ส.ค. 57 

- ไ ด จั ด  Econ Talk 2015: Current Issues in Supply Chains วั น ท่ี  20 

กุมภาพันธ 2558 

 

2. การบรรยายพิเศษดานการเตรียมความ

พรอมเขาสูประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

- ไดจัดการบรรยายวชิาการ (The challenge of AEC – Implications to 

the North) วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2557 

-  ไดจัดการบรรยายพเิศษ หัวขอ “The Global Rise of Asian 

Transformation” วันท่ี 24 มนีาคม 2558 

-  ไดจัดโครงการบูรณาการพัฒนาตอยอดวสิาหกิจชุมชน ขยายผลสู

ความยั่งยนื ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง คร้ังท่ี 2/2557  :            

ยุวเกษตรตัวนอยหัวใจใหญ พรอมกาวไกลสู AEC ในวันท่ี 27 มถุินายน 

2557 

 

3. เสวนาทางวิชาการดานเศรษฐศาสตร

ส่ิงแวดลอม 

- ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พลังงานจากแสงอาทิตยเพื่อการ

พึ่ งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" วันท่ี 25 - 27 

มิถุนายน 2557 ณ ศูนยวิจัยสาธิตและฝกอบรมการเกษตรแมเหียะ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการติดตามผลการดําเนินกิจกรรมโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ “พลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตยสําหรับภาคเกษตรเพื่อการ

พึ่งพาตนเอง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 24 – 25 กรกฎาคม 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2557 ณ  ศู น ย วิ จั ย ส า ธิ ต แ ล ะ ฝ ก อ บ ร ม ก า ร เ ก ษ ต ร แ ม เ หี ย ะ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรมเชิงบูรณาการ “การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก

กลุมอาชีพและการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมตามบริบท

ภูมิสังคม : เตาน่ึงเม่ียงประหยดัพลังงาน” วันท่ี 23 – 25 เมษายน  2558 

ณ ตําบลปาแป  อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการติดตามผลการดําเนินงานกจิกรรม 

“การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแกกลุมอาชีพและการบริหารจัดการ

ทรัพยากรและส่ิงแวดลอมตามบริบทภูมิสังคม : เตาน่ึงเม่ียงประหยัด

พลังงาน” วันท่ี 26 – 27 พฤษภาคม  2558 ณ ตําบลปาแป  อําเภอแม

แตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรม “ความรูเกี่ยวกับโซลาเซลลสําหรับภาคครัวเรือน

และภาคการเกษตร เพื่อพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง” วันท่ี 2-3 กรกฎาคม 2558 เวลา ณ เทศบาลเมอืงแกนพัฒนา 

อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรม “ความรูเกี่ยวกับโซลารเซลลสําหรับภาค

ครัวเรอืนและภาคการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกจิพอเพยีง” คร้ังท่ี 2 วันท่ี 5-6  สิงหาคม 2558  

ณ องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรมเชิงบูรณาการ“การขับเคลื่อนการพัฒนาในการ

ประยุกตแนวทางการบริการจัดการขยะชุมชน : การจัดการขยะชุมชน

อยางไรใหเหมาะสมกับชุมชนและยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

วันท่ี 17-18 สิงหาคม 2558 องคการบริหารสวนตําบลบานเปา อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชยีงใหม 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 4. บรรยายพเิศษดานเศรษฐศาสตรสุขภาพ      -  ไดจัดโครงการอบรมเชิงบูรณาการ“พัฒนา และเพิ่มศักยภาพแกกลุม

อาชีพและกลุมแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง: สุขภาพ

พึ่งตนเองดวยวิถีธรรมบนความพอเพียงกลุมแรงงานอาชีพระดับอาชีวอ

นามัย”วันศุกรท่ี 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมธารินทร จังหวัด

เชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรมเชงิบูรณาการ 

“การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพแกกลุมอาชพีและกลุมแรงงาน ตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง 

: สุขภาพพึ่งตนเองดวยวถิธีรรม” 

วันท่ี 25 กุมภาพันธ 2558 ณ เทศบาลตําบลแมคือ  อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการติดตามผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพแกกลุมอาชพีและกลุมแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพยีง : สุขภาพพึ่งตนเองดวยวิถธีรรม”วันท่ี 11 สิงหาคม 2558 ณ 

เทศบาลตําบลแมคอื อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการอบรมเชงิบูรณาการการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก

กลุมอาชพีและกลุมแรงงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง “สุขภาพ

พึ่งตนเองดวยวถิธีรรม คร้ังท่ี 2” วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2558 ณ วัด

บานเปา ตําบลบานเปา อําเภอแมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการขยายผล “ความรูเกี่ยวกับโซลารเซลลสําหรับภาค

ครัวเรือนและภาคการเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง” วันท่ี 3-4 กันยายน 2558 ณ ตําบลบานเปา อําเภอ

แมแตง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ไดจัดโครงการขยายผลการดําเนินโครงการ “การพัฒนาและเพิ่ม

ศักยภาพแกกลุมอาชีพและกลุมแรงงาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

พอเพียง : สุขภาพพึ่งตนเองดวยวิถีธรรม”วันท่ี 8-9 กันยายน 2558 ณ 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบลแมคือ อําเภอดอยสะเก็ด 

จังหวัดเชยีงใหม 

 5. อบรมเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตร

การเงนิการธนาคาร   

-  ไดจัดโครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรนักวางแผนการเงิน ชุดวิชา

ท่ี 1 พื้นฐานการวางแผนทางการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ ในวันท่ี 14, 

21 กุมภาพันธ 2558และระหวางเดอืนมีนาคม - มถุินายน 2558 

- โครงการอบรมหลักสูตรนักวางแผนการเงิน ชุดวิชาท่ี 2 การวางแผน

การลงทุน ในระหวางวันท่ี 20 สิงหาคม – 30 ตุลาคม 2558  

 

6. อบรมการใชขอมูลโครงการสํารวจภาวะ

เศรษฐกจิ ของสํานักงานสถติิแหงชาติ 

ยังไมมีการดําเนินการ ณ ปจจุบัน  

การจัดใหคณาจารยหรือบุคลากรของคณะออกไป

ใหบริการวชิาการแกชุมชน/หนวยงานภายนอก 

ใหคณาจารยหรือบุคลากรของคณะออกไป

ใหบริการวชิาการแกชุมชน/หนวยงานภายนอก 

-  อาจารย.ดร. มาโนช โพธาภรณ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวขอ 

AEC ในการสัมมนาผูนําคริสตจักรตาง ๆ จากเอเชีย ในวันท่ี 3 มิถุนายน 

2557 เวลา 15.30 – 16.30 ณ โรงแรมฮอลิเดยอินน เชยีงใหม 

-  ดร. ไพรัช พบูิลยรุงโรจน เปนวทิยากรบรรยายเรื่อง “การคดิอยางเปน

ระบบและสรางสรรค” ในวันท่ี 4 มถิุนายน 2557 เวลา 13.30 – 16.30 ณ 

หองประชุมอินทนนท วทิยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชยีงใหม 

-  รศ. ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ ผศ. ดร. ปยะลักษณ พุทธวงศ และคุณ

สุขุม พันธุรงค คณะทํางานโครงการศึกษา เรื่อง “หน้ีนอกระบบ: ปญหา

และแนวทางแกไขภายใตแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ศูนยวิจัย

และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอดังกลาว ในวันพุธท่ี 4 มถิุนายน 2557 เวลา 

9.30 – 12.00 น. ณ หอง 218 ชัน้ 2 อาคารสํานักงาน 

-  ศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ ศรบุีญจิตต เปนวทิยากรบรรยายพเิศษใน

หัวขอ “การเขียนบทความวิจัยเพื่อเผยแพรในระดับชาติและนานาชาติ” 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

ในวันท่ี 5 มถิุนายน 2557 เวลา 9.00 – 16.30 ณ หองประชุมเอ้ืองคํา ชัน้ 

3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกยีรติ มหาวทิยาลัยราชภัฏเชยีงใหม 

-  ผศ. ดร. ประพัฒชนม จริยะพันธุ รองคณบดีฝายวิชาการระดับ

ปริญญาตรี เปนวิทยากรรวมเสวนาดังกลาว ในวันอังคารท่ี 10 มิถุนายน 

2557 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมพระยาศรีวิสารวาจา 

สํานักงานมหาวทิยาลัย มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอเรื่อง “คลอง

หวงโซเพื่อวัยเกา จาวหมูเฮาปาแอวเหนือ” ในวันศุกรท่ี 20 มิถุนายน 

2557 เวลา 11.15 – 12.00 น. ณ หองประชุมใหญ อาคารรวมวิจัยและ

บัณฑติศึกษา สถาบันวจัิยสังคม มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา โชคถาวร เปนผูบรรยายพเิศษ ในวัน

อาทิตยท่ี 20 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. ในหัวขอ 1. 

รายไดประชาชาติ2. นโยบายทางเศรษฐกิจ (นโยบายการเงินและการ

คลัง) 3. ตัวทวีคูณ และผลของการทวคีูณ (Multiplier) 4. เงินเฟอ เงินฝด 

และการวางงาน ณ หองสัมมนาเศรษฐศาสตรเกษตร 1 ชั้น 3 อาคาร

เฉลิมพระเกยีรติ คณะเศรษฐศาสตร 

-  รศ. ดร. กาญจนา โชคถาวร ไปเปนวิทยากรรวมเสวนา เรื่อง เทคนิค

การทําวิจัยในมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 – 

12.00 น. ณ โรงแรมเชยีงใหมแกรนดววิ อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

-  ผศ. ดร. วรลักษณ หิมะกลัส เปนวิทยากรดานเน้ือหาวิชา ในการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการสรางเครื่องมือวัดผลทางการศึกษาขัน้พื้นฐาน ตาม

โครงการจัดทําคลังขอสอบ ในวันท่ี 1 – 4 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมคุม

ภูคํา เชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

-  ดร.จารึก สิงหปรีชา เปนวทิยากรในการใหความรูแกเครือขายนักวิจัย

ประจําฝายกิจการสาขาภาคเหนือตอนลาง ในวันท่ี 15 – 16 กรกฎาคม 
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2557 ณ โรงแรมวังจันทร อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก และ

วันท่ี 4 – 5 สิงหาคม 2557 ณ หองประชุมสํานักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด

เชยีงใหม อําเภอเมอืงเชยีงใหม จังหวัดเชยีงใหม 

-  ศาสตราจารย ดร.ทรงศักด์ิ ศรีบุญจิตต เปนวิทยากรใหความรูใน

โครงการ “พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงานของเลขานุการคณะฯ 

และหัวหนางาน” คณะการสื่อสารมวลชน ในวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 

เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ รานสวนผัก จังหวัดเชยีงใหม 

-  รศ. ดร. วรวิทย เจริญเลิศ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ในวันเสารท่ี 

16, 23, 30 สิงหาคม 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ หองเรียน SB 

3203 อาคาร 3 ชัน้ 2 คณะสังคมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนวิทยากรบรรยายใหความรู ใน

การประชุม เรื่อง การประชาสัมพันธกิจกรรมชียงใหม MICE ใหถึง

กลุมเปาหมายทุก ๆ กลุม ภายใตโครงการเชียงใหม MICE CITY ในวัน

ศุกรท่ี 10 ตุลาคม 2557 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ โรงแรมโลตัสปาง

สวนแกว อําเภอเมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “จุด

แข็ง จุดออน ของธุรกิจทองเท่ียวและธุรกิจท่ีเกี่ยวเน่ืองในกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน” ในวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.30 – 15.30 

น. ณ สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม 

-  รศ. ดร.เริงชัย ตันสุชาติ เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ของโครงการ

สัมมนาวิชาการดังกลาว ในวันเสารท่ี 29 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 

– 16.00 น. และวันอาทิตยท่ี 30 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9.00 – 16.00 

น. ณ สํานักวขิาการจัดการ มหาวทิยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชยีงราย 
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-  รศ. ดร.เริงชัย ตันสุชาติ เปนวิทยากรในการบรรยายหัวขอเรื่อง “การ

วิเคราะหขอมูลอนุกรมเวลาและการประมวลผลโดยใชโปรแกรม 

EViews” ในวันพุธท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.     

ณ หอง EC303  อาคารยรรยง สิทธิชัย     คณะเศรษฐศาสตร             

มหาวทิยาลัยแมโจ  

-  ผศ. ดร. นิสิต พันธมิตร เปนวิทยากรใหความรูแกผู เขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว ในวันศุกรท่ี 12 ธันวาคม 2557 เวลา 8.30 – 

12.00 น. ณ หองประชุม 2 ชัน้ 2 สํานักงานศุลกากร ภาคท่ี 3 

-  ผูชวยศาสตราจารย ดร. นิสิต พันธมิตร เปนวิทยากร หลักสูตร 

“ผูบริหารงานยุติธรรมระดับตน” (บธต.) รุน 17 วิทยากร  ระหวางวันท่ี 

28 กรกฎาคม – 28 สิงหาคม 2557 โดยระหวางวันท่ี 28 กรกฎาคม – 1 

สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมแมโขงเดลตา บูติค โฮเทล จังหวัดเชียงราย 

และระหวางวันท่ี 13 – 28 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรม ฟูรามา อําเภอ

เมอืง จังหวัดเชยีงใหม 

- อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนผูดําเนินรายการในการเจรจา

ธุรกิจฯ ภายในงาน Lanna Expo 2014 หัวขอ “Direct Flight Chiang Mai 

– Da Nang” ในวันเสารท่ี 20 กันยายน 2557 เวลา 10.00 – 12.30 น. 

ณ หองนนทรีย BB ศูนยประชุมและแสดงสินคาเฉลิมพระเกยีรติ 7 รอบ

พระชนมพรรษา จังหวัดเชยีงใหม 

-  ผศ. ดร. นิสิต พันธมิตร เปนผูบรรยายหัวขอ International Business 

Management แก นัก ศึกษา โครงการ  The University Studies Abroad 

Consortium (USAC)ในทุก ๆ วันศุกร เวลา 9.00 – 12.00 น.ต้ังแตวันท่ี 12 

มกราคม – 8 พฤษภาคม 2558 ณ คณะมนุษยศาสตร มช. 

-  ผศ. ดร. นิสิต พันธมิตร เปนผูบรรยายหัวขอ World Economics Issues 

แ ก นั ก ศึ ก ษา โค ร ง ก า ร  The University Studies Abroad Consortium 
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(USAC) ต้ังแตวันท่ี 12 มกราคม – 8 พฤษภาคม 2558 ณ คณะมนุษย

ศาสตร มช. 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนผูบรรยายหัวขอ ASEAN 

Tourism and Management แกนักศึกษาโครงการ The University Studies 

Abroad Consortium (USAC) ในทุก ๆ วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. 

ณ คณะมนุษยศาสตร มช. 

-  ดร. มาโนช โพธาภรณ เปนวทิยากรบรรยายในหัวขอเรื่องเกี่ยวกับดาน 

Climate Change and Sustainable Natural Resources Management 

(GMSCC) ในวันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 – 11.40 น. ณ โรงแรม 

แคนทาร่ี ฮิลส เชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. ชูเกียรติ ชัยบุญศรี เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ ใน

รายวิชา ศย 702 สัมมนา 2 ใหแกนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญา-ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตรประยุกต ภาคพิเศษ ในวัน

เสารท่ี 17 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 

16.00 น. ณ หองเรียนเศรษฐบัณฑิต 1 ชั้น 4 คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยแมโจ 

-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนวิทยากรใหความรูแกบุคลากร

ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังภาครัฐและเอกชนผูสนใจลงทุนดานธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย และบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในวันเสารท่ี 31 มกราคม 2558 

ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  ผศ. ดร. วรลักษณ หิมะกลัส เปนวิทยากรบรรยายพิเศษหัวขอท่ี

กําหนด สําหรับนักศึกษาตอน 001000 ในวันจันทรท่ี 2 กุมภาพันธ 2558 

เวลา 13.00 – 14.30 น. และสําหรับนักศึกษาตอน 002000 ในวันอังคาร

ท่ี 3 กุมภาพันธ  2558 เวลา 9.30 – 11 .00 น.  ณ หองประชุม
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ศาสตราจารย ดร.ม.ล.ตุย ชุมสาย (HB7804) ชั้น 8 อาคารคณะ

มนุษยศาสตร 7 

-  อาจารย ดร. จารึก สิงหปรีชา รวมสอนในกระบวนวชิาดังกลาวขางตน 

ในหัวขอ “ความรูดานเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัย-เชียงใหม” ในวัน

พฤหัสบดี ท่ี  26 กุมภาพันธ  2558 เวลา 13.00 – 15.00 น.  ณ 

หองปฏิบัติการวทิยุ ชัน้ 3 อาคารบริหาร คณะการสื่อสารมวลชน 

-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนวิทยากรในหัวขอ การสงเสริม

การออมเงินเพื่อวัยหลังเกษียณ ในวันพฤหัสบดีท่ี 26 กุมภาพันธ 2558 

เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมเฮือนภัฒน สวนพฤกษศาสตรทวี

ชล อ.ดอยสะเก็ด จ.เชยีงใหม 

-  ผศ. ดร. นิสิต พันธมิตร เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ “การคา

ระหวางประเทศของไทย ความทายทายภายใต AEC” วันท่ี 5 กุมภาพันธ 

2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมธัญญมัย ชั้น 8 คณะ

วทิยาการจัดการ มหาวทิยาลัยราชภัฏลําปาง 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน เปนวิทยากรนําเสนอเรื่อง 

“การศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกสการเดินทางของนักทองเท่ียวจีน” 

ในวันพุธท่ี 25 มีนาคม 2558 เวลา 11.15 – 11.45 น. ณ หองประชุม

อาคารรวมวจัิยและบัณฑติศึกษา มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลยรุงโรจน วิทยากรบรรยายในหัวขอ “การ

จัดทําแผนแมบทการพัฒนาจังหวัดลําพูน” ใหกับผูบริหาร หัวหนาสวน

ราชการประจําจังหวัดลําพูน และนายอําเภอทุกอําเภอ จํานวน 100 คน 

ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ กัซซัน ขุนตาล 

กอลฟ แอนด รีสอรทและอุทยานแหงชาติดอยขุนตาล อําเภอแมทา 

จังหวัดลําพูน 
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-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนอาจารยพิเศษสอนกระบวน

วิชา Financial Markets and Institutions (702754) ในวันอาทิตย ท่ี  27 

มิ ถุนายน 2558 เวลา 9.00 – 16.00 น.  ณ  คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. จารึก สิงหปรีชา เปนวิทยากรบรรยาย ในหัวขอ “การ

วิจัยผลกระทบของการเปล่ียนแปลงโครงสรางประชากรภาคการเกษตร

ท่ีมีตอความม่ันคงในการผลิตอาหารของภาคเกษตรของไทย” 

-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนวิทยากรหัวขอ การสงเสริม

การออมเงินเพื่อวัยหลังเกษียณ ในวันพฤหัสบดีท่ี 27 สิงหาคม 2558 

เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมสวนพฤกษศาสตรทวีชล อ.ดอย

สะเก็ด จ.เชยีงใหม 

-  อาจารย ดร. ไพรัช พิบูลรุงโรจน เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอวิชา 

ความรูเกี่ยวกับ AEC ในวันท่ี 10 กันยายน 2558 เวลา 9.30 – 12.00 น. 

ณ โรงแรมฮอลิเดย อินน เชยีงใหม   

-  ดร. พิสิฐ ล้ีอาธรรม เปนวิทยากรอภิปราย ในหัวขอ “การคลังและ

การงบประมาณในประเทศไทย” ในวันท่ี 28 กันยายน 2558 ณ โรงแรม

เซ็นทราศูนยราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 

-  รองศาสตราจารย ดร. ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ เปนวิทยากรในรายการ

วทิยุ “เกษตรใกลตัว” และ รายการ “เกษตร มช.เพื่อหมูเฮา” หัวขอเรื่อง 

“แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร” ในวันพุธท่ี 8 กรกฎาคม 

2558 เวลา 13.30 – 14.30 น. ณ หองบันทึกเสียง ศูนยบริการวิชาการ

และถายทอดเทคโนโลยกีารเกษตร ชัน้ 2 อาคารเฉลิมพระเกยีรติฯ  

-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง 

“กรอบทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12” ในวันพฤหัสบดีท่ี 16 กรกฎาคม 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

2558 ระหวางเวลา 9.30 – 12.00 น.  ณ โรงแรมดิเ อ็ม เพรส             

จังหวัดเชยีงใหม 

-  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ปยะลักษณ พุทธวงศ เปนวิทยากรบรรยาย 

ในหัวขอ “การคนควาเพื่อการวิจัยและการเขียนงานวิชาการ” ในวัน

อาทิตยท่ี 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.15 น. ณ หอง PSB 1204 

ชัน้ 2 คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร 

-  อาจารย  ดร. ไพรัช พิ บูลรุงโรจน  เปนวิทยากรบรรยาย เรื่อง 

สถานการณปจจุบันและแนวทางการพัฒนาเปนศูนยกลางธุรกิจการ

ประชุมและการจัดนิทรรศการ MICE city ของจังหวัดเชียงใหมในอนาคต 

วันท่ี 23 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ โรงแรมลานนา

พาเลช เชยีงใหม 

-  อาจารยสมศักด์ิ วงศปญญาถาวร เปนวิทยากรบรรยายหัวขอ 

“ภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพยเชยีงใหมและภาคเหนือ” ในวันเสารท่ี 

10 ตุลาคม 2558 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

จัด เ ว ที ใหมี การ สัมมนาระ ดับประ เทศ และ

นานาชาติเพื่อสรางบรรยากาศใหนักศึกษาสนใจ

งานวิจัย เชน การจัดสัมมนาประจําป สมาคม

เศรษฐมติิแหงประเทศไทยเปนประจําทุกป 

1. ประชุมวชิาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐ

มติิประเทศไทย         

ไดจัดโครงการ "การประชุมวิชาการนานาชาติของสมาคมเศรษฐมิติ

ประ เทศไทย ค ร้ัง ท่ี  8   The Eighth International Conference of the 

Thailand Econometrics Society" เมื่อวันท่ี 7 - 9 มกราคม 2558 

 

2. International Conference on Asean 

Economic Development: AED  

-  ไดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

เอเชีย คร้ังท่ี 3 The Third International Conference on Asean Economic 

Development (AED2014) ในวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2557 

-  ไดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

เอเชยี คร้ังท่ี 4 The Fourth International Conference on Asean Economic 

Development (AED2015) ในวันท่ี 26 สิงหาคม 2558 
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แผนปฏบิัตงิานหลักและงานยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : มุงทํานุบาํรุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณไีทยทองถิน่ ลานนา และกลุมชาตพิันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม 

ผูรับผดิชอบ :  ผูชวยศาสตราจารย ดร. กัญญชล วัฒนากูล 

กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีลานนาและกลุม

ชาติพันธุ  จํานวน  17 กจิกรรม ตอป 

1. โครงการแสดงมุทิตาจติ การเกษียณ 

อายุราชการขาราชการคณะเศรษฐศาสตร 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาเขารวมโครงการ

แสดงมุทิตาจิต แสดงความขอบคุณเปนเกียรติประวัติแก

คณาจารยท่ีเกษียณฯ เมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม  2557 ณ โรงแรม อิมพี

เรียล แมปง จังหวัดเชียงใหม 

คณะฯ ไดดําเนินบรรลุตาม

แผน โดยมขีอเสนอแนะ ควร

ปรับปรุงเพิ่มจํานวนผูเขารวม

กจิกรรมใหสอดคลองและ

เหมาะสมกับปปฏทิิน

การศึกษา ระบบใหม ของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

2. โครงการ “ทอดกฐนิสามัคค ีเพื่อถวาย

เปนพระราชกศุลแดพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลมิ

พระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม  

คณะเศรษฐศาสตร  ประจําป  2557” 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษาเกาและนักศึกษาปจจุบัน  

ไดรวมทําบุญทอดกฐิน เพื่อสมทบทุนกอสรางศาลาปฏิบัติธรรม 

กลางน้ํา เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2557 ณ วัดสันขวาง อําเภอพราว 

จังหวัดเชียงใหม   

 

3. พิธีทําบุญงานพิธีถวายผาพระกฐิน 

คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ประจําป  

บุคลากรและนักศึกษาเขารวมกจิกรรมงานพธีิถวายผาพระกฐนิฯ 

วันท่ี  1 สงิหาคม 2557 ณ วัดฝายหนิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

4. โครงการเศรษฐศาสตรรวมสืบสานและ

อนุรักษประเพณย่ีีเปงลานนาประจําป  

บุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการ  การจัดทําโคมไฟ 

ประทีปและซุมประตูปา เพื่ออนุรักษประเพณีย่ีเปง  เมื่อวันท่ี 7 

พฤศจิกายน 2557  ณ บริเวณลานอเนก ประสงค ช้ัน G และ

บริเวณดานหนา คณะเศรษฐศาสตร มช.   
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 5. พธีิถวายพระพรพระบาทสมเด็จ        

พระเจาอยูหัว เพื่อแสดงออกซึง่ความรูรัก

สามัคคคีวามจงรักภักดตีอสถาบัน

พระมหากษัตริย เนื่องในวัน 5 ธันวา

มหาราช  

ผูบริหารและบุคลากรคณะฯ รวมงานพิธีถวายพระพรฯ เมื่อวันท่ี 

5 ธันวาคม 2557 ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

6.  โครงการจัดงานพธีิทําบุญเปดปาย

อาคารเรียนและเอนกประสงคคณะ

เศรษฐศาสตร งานคนืสูเหยา 50 ปชาว

เศรษฐศาสตร และงานเปดบาน

เศรษฐศาสตร (Open House)” 

ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาเกาและปจจุ บัน  ผูบ ริหาร

มหาวิทยาลัย และแขกผูมีเกียรติรวมพิธีเปดปายอาคารใหม

คณะฯ เมื่อ วันท่ี 19 มกราคม 2558 คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

7.  โครงการชาวเศรษฐศาสตรรวมสบืสาน 

เรียนรู  สัมผัสวิถีชีวิตและอนุรักษประเพณี            

ชนเผา “ปากะญอ”  และกิจกรรมปนน้ําใจ            

ใหนอง (คายวันเด็ก)  คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

ผูบริหาร บุคลากร นักศึกษาเกาและปจจุบัน เขารวม บริจาคเงิน/

เสื้อกันหนาว ยาสามัญประจําบาน ของเลนเด็กและขนม เมื่อวันท่ี 

10 มกราคม 2558   ณ โรงเรียนบานกิ่วสะแวก อําเภอแมแจม 

จังหวัดเชียงใหม    

 

8. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปนพระ

ราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลอง              

พระชนมายุ 5 รอบ 

ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา เขารวมพธีิทําบุญตักบาตรฯ เมื่อ

วันท่ี 2 เมษายน  2558  ณ ศาลาธรรม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม   

 

 9.  กจิกรรมพธีิบวงสรวงพระภูมเิจาท่ี                

คณะเศรษฐศาสตร ประจําป 

ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษา เขารวมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจา

ท่ีคณะเศรษฐศาสตร   วันท่ี  23 เมษายน และ 28 สิงหาคม 

2558  
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

10.  โครงการ   “ทําดเีพื่อพอของแผนดนิ” 

บุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร 

ไดสรางจติสํานึกและเปนแบบอยางท่ีดี 

ดวยการทําบุญตักบาตรวันพระ และ

บุคลากรคณะฯ รวมแตงกายดวยชุด

พื้นเมอืงทุกวันศุกร 

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา เขารวมโครงการฯ 

เปนประจําทุกวันพระ  และแตงกายดวยชุดพื้นเมือง ทุกวันศุกร  

ตลอดท้ังป   

 

11. โครงการดําหัวและขอพรอดตี

อธิการบดี อธิการบด ีอดตีคณบด ีคณบด ี

และคณาจารยอาวุโส คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัย เชียงใหม ประจําป  

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา  เมื่อวันท่ี 13 

เมษายน 2558 ณ บริเวณทางเขาสถานีรถไฟ - วัดพระสิงห

วรมหาวหิาร จังหวัดเชียงใหม 

 

12 .   โครงการ ดํา หัวและขอพรอดีต

อธิการบดีอธิการบดี อดีตคณบดี คณบดี 

และคณาจารยอาวุโส  คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวทิยาลัย เชียงใหม   ประจําป  

ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษา เขารวมพิธีดําหัวขอ

พรอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารยอาวุโส เมื่อวันท่ี 23 

เมษายน 2558  ณ ศาลาธรรม มหาวทิยาลัยเชียงใหม และพิธีดํา

หัวขอพรอดีตคณบดี  คณบดีและคณาจารยอา วุโสคณะ

เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  ณ คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม   เมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2558 

 

1 3 .  โ ค ร ง ก า รส ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ

ศิลปวัฒนธรรม สัปดาห วันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา วัน

เขาพรรษา  พิ ธีหลอเทียนพรรษา พิ ธี

สมโภชเทียนพรรษา ประจําป 

คณาจารย เจาหนาท่ีและนักศึกษาคณะฯ  ไดรวม พิธีหลอเทียน

พรรษาคณะเศรษฐศาสตร ประจําป เมื่อวันท่ี 10 กรกฎาคม 

2558  ณ คณะเศรษฐศาสตร และ ผูบริหารและเจาหนาท่ีคณะฯ 

เขารวมพิธีหลอเทียน/สมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

ณ  ศาลาธรรม  มช .วันท่ี 27 กรกฎาคม 2558 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 14. พธีิทําบุญถวายเทียนพรรษาและปจจัย  

คณะเศรษฐศาสตร  มหาวทิยาลัยเชียงใหม    

ประจําป   

ผูบริหารและเจาหนาท่ีคณะฯ เขารวมพิธีทําบุญถวายเทียน

พรรษา ประจําป  ณ วัดฝายหนิ มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

15. โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวาย

เปนพระราชกศุลเนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จ

พระนางเจาสริิกติต์ิ พระบรมราชินีนาถ

ทรงมพีระชนพรรษาครบ 83 พรรษา (12 

สงิหามหาราชินี) 

บุคลากรคณะฯ เขารวมโครงการฯ  เมื่อวันท่ี 10-12 สิงหาคม 

2558 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ

ราชวทิยาลัย จังหวัดเชียงใหม  

 

16. โครงการพธีิทําบุญสบืชะตาเนื่องในวัน

คลายวันสถาปนา คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม  ประจําป 

ผูบริหาร บุคลากรและนักศึกษาคณะฯ  เขารวมโครงการฯ เมื่อ

วันท่ี 28 สิงหาคม 2558 ณ หองประชุมใหญ คณะเศรษฐศาสตร  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

 

17. โครงการประเพณรัีบนองขึ้นดอย

ประจําปการศึกษา 2557   

จํานวนบุคลากรและนักศึกษาเขารวมโครงการ เพื่อขึ้นไป

นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ  จังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันท่ี 12 

กันยายน 2558 

 

 



103 

แผนปฏบิัตกิารหลักและยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 5: พัฒนาความเปนสากลของมหาวทิยาลัย 

ผูรับผดิชอบ: รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา โชคถาวร 

 

กลยุทธ กิจกรรม ผลการดําเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาชาวตางชาติ เพิ่มการทํา MOU ลงนาม Agreement/MoU กับมหาวทิยาลัยดังตอไปน้ี  

1. Yangon University of Economics สหภาพเมียนมาร 

2. Kagawa University ประเทศญ่ีปุน 

3. Meiji University ประเทศญ่ีปุน 

4. Yunnan University of Finance and Economics สาธารณรัฐประชาชน

จีน 

 

สนับสนุนและแสวงหาทุนจากรัฐบาล หนวยงาน 

องคกรตาง ๆ ท้ังในประเทศและตางประเทศเพื่อ

สงเสริมโครงการแลกเปล่ียนอาจารย นักวิจัย และ

นักศึกษา 

เก็บขอมูลจากหนวยงานดานทุนการศึกษา

และประกาศใหอาจารย นักศึกษา และนักวจัิย

ทราบ 

แสวงหาทุนการศึกษาไดจากหนวยงานภายนอกสําหรับนักศึกษาตางชาติ

ท่ีศึกษาในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

จํานวน 11 ทุน 
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แผนปฏบิัตงิานหลักและงานยอย ของคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

ยุทธศาสตรท่ี 6 : พัฒนาระบบการบรหิารจัดการท่ีดีและมปีระสทิธิภาพ 

ผูรับผดิชอบ :  ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพรัช   กาญจนการุณ 

กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

6.1 การบรหิารจัดการ 

การสรางแรงจูงใจใหปฏิบัติงานเพื่อผลของ KPI 

โดยโยงกับการประเมินเพื่อใหความดีความชอบ 

(Performance and Rewards) 

1. กําหนด KPI ในการปฏิบัติงานของบุคลากร

สายวิชาการ โดยเชื่อมโยงกับการประเมิน

เพื่อใหความดีความชอบ 

มีการกําหนดตัวชี้วัดเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

อาจารยและนักวิจัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เพื่อการขับเคลื่อนตัวชี้วัดใหบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน

และพันธกจิของคณะ 

 

ประชาสัมพันธและสรางภาพลักษณของคณะอยาง

เปนระบบ (Brand Image) 

1. จัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธเพื่อทํา

หนาท่ีประชาสัมพันธคณะฯ และเผยแพร

ผลงานทางวิชาการในโอกาสตาง ๆ ผานสื่อท่ี

หลากหลายและตอเน่ือง 

1. มีการจัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ ซึ่งถือเปนผูรับผิดชอบในการจัดสง

ขอมูลประชาสัมพันธงานตาง ๆ ยกตัวอยางเชน การประชาสัมพันธการ

จัดงาน การเผยแพรผลงานวิชาการภายในคณะฯ ไปยังหนวยงานตาง ๆ 

ท่ังภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย 

2. เพิ่มการประชาสัมพันธในสวนของการสราง FACEBOOK ของคณะ

เศรษฐศาสตร  โดย เนนในสวนของการประมวลภาพกิจกรรม

ประชาสัมพันธงานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของคณะเศรษฐศาสตร 

3. หนวยเทคโนฯ และหนวยโสตฯ งานบริหารท่ัวไปไดประสานงานในการ

ทําหนาท่ีประชาสัมพันธคณะฯ ผานทางเว็บไซต Social network จอ LCD  

แผนพับ ไวนิล ปายโฆษณาตาง ๆ 

4.  มีการประชาสัมพันธกิจกรรมคณะฯ และใหความรูทางดาน

เศรษฐศาสตรออกอากาศเปนประจําทุกสัปดาห ทางสถานีวิทยุ FM 100 

เวลา 19.30–20.00 น. ทุกวันอาทิตย 

 



105 

กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 2. รวบรวมและจัดระบบฐานขอมูล

ประชาสัมพันธ 

1. เจาหนาท่ีประชาสัมพันธทําหนาท่ีรับขอมูลขาวสารจากหนวยงานตาง 

ๆ ท่ีตองการทําการประชาสัมพันธ จากน้ันทําการจัดทําขอมูลท่ีไดรับใน

รูปของการนําเสนอเพื่อสงสัญญาณไปยังจอ LCD ของคณะเพื่อเผยแพร

ประชาสัมพันธตอไป 

2.  มีการรวบรวมและจัดเก็บฐานขอมูลประชาสัมพันธไวบนเว็บไซตของ

คณะฯ  

 

  

 3. ติดต้ังจอ LCD เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร

ภายในคณะฯ ทดแทนรูปแบบการ

ประชาสัมพันธเดิม 

ทําการติดต้ังจอ LCD เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสารและมีการวางแผนใน

การจัดทําโครงการเพิ่มจุดติดต้ังจอ LCD รวมจํานวน 7 จุด  ไดแก 

- อาคารเดิม บริเวณ ชั้น G จํานวน 2 จุด และประตูทางขึ้นอาคาร ชัน้ 

1 จํานวน 1 จุด 

- อาคารใหม  บริเวณหองโถงกลาง ชัน้ F1 จํานวน 4 จุด 

 

พัฒนาระบบ ICT ท่ีมปีระสทิธภิาพ 1. การปรับปรุงเว็บไซตของคณะใหมีความ

ทันสมัยเปนประโยชนและงายตอการใชงาน 

และมีผลให เพิ่ม อันดับใน Ranking Web of 

Universities 

1. หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป ไดทําการปรับปรุงเว็บไซตของ

คณะฯ อยางตอเน่ืองใหมีความทันสมัย เปนปจจุบันและงายตอการ

เขาถึงขอมูล โดยมีการวางแผนในการพัฒนาเว็บไซต พรอมท้ังเขารวม

ประชุมกับทางสํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาเว็บไซต

ของคณะฯ และมีผลใหเพิ่มอันดับใน Ranking Web of Universities 

2.  หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป  ไดทําการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต

อยูระหวางดําเนินการเพื่อใหสามารถเขาดูเว็บไซตไดดวยอุปกรณท่ี

หลากหลาย 

 

 2. ใชระบบ KC-MOODLE หรือเทคโนโลยีอ่ืน

ในลักษณะเดียวกันสําหรับการเรียนการสอน 

 

1. จัดทําแบบสอบถามในการใชงานระบบ KC-MOODLE ของคณาจารย

คณะฯ ในการใชงานระบบของคณาจารยแตละทานวาไดมีการใชงานระบบ

ดังกลาหรอืไม หรอืใชระบบอื่นในการเรยีนการสอน  

2. ประชาสัมพันธและขอความอนุเคราะหจากคณาจารยในการใชงาน

ระบบ KC-MOODLE ดูรายงานการใชงานระบบ ไดจากการเปดกระบวน

วิชาในระบบ KC-MOODLE 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 3. โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

เครอืขายของคณะฯ 

1. หนวยเทคโนฯ งานบรหิารท่ัวไป ไดประชุมและประสานงานกับสํานัก

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการดําเนินการติดต้ังระบบเครือขายไร

สาย Jumbo Plus เพื่อใหครอบคลุมการใชงานของคณะฯ จํานวนท้ังส้ิน

กวา 40 จุด 

2. หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป  ไดทําการติดต้ังเครื่องคอมพวิเตอร

และระบบเครือขายภายในอาคารหลังใหมซึ่งประกอบดวยหองปฏิบัติ 

การคอมพิวเตอร จํานวน 3 หองและหอง เรียนจํานวน 5 หอง รวม

จํานวน 160 เครื่อง 

 

 4. พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานขอมูลของ

คณะฯ เพื่อสนับสนุนการทํางานและการ

ตัดสินใจของผูบริหาร 

1. หนวยเทคโนฯ  งานบริหารท่ัวไป  ไดทําการพัฒนา ระบบ E-Budget 

เพื่อชวยสนับสนุนการทํางานของหนวยงานตาง ๆ ในการ เบิกจาย

งบประมาณ พรอมท้ังออกรายงานใหมีความสะดวก รวดเร็ว ถูกตองและ

เปนระบบสามารถตรวจสอบได 

2. หนวยเทคโนฯ งานบรหิารท่ัวไป  ไดทําการพัฒนาระบบเผยแพรผลงาน

ทางวิชาการของนักศึกษาปริญญาโท (Economics Paper Network) เพื่อ

สนับสนุน KPI ของคณะฯ 

3. หนวยเทคโนฯ  งานบริหารท่ัวไป ไดทําการพัฒนาระบบฐานขอมูลการ

ประชุม อบรม สัมมนา ของบุคลากรและเจาหนาท่ี  

4. หนวยเทคโนฯ  งานบริหารท่ัวไป ไดทําการพัฒนาระบบการจองหอง

ประชุมและหองเรียนแบบออนไลน เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียน

การสอนและการประชุมฯ 

5. หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป ไดทําการพัฒนาระบบการจัดเก็บ

รายงานการประชุมตาง ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการคนหารายงาน

การประชุมตาง ๆ 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

  6. หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป ไดทําการพัฒนาระบบจัดเก็บคําส่ัง

แตงต้ัง หนังสือรับ หนังสือสง เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการคนหา 

และเก็บไวอยางเปนระบบ 

7. หนวยเทคโนฯ งานบริหารท่ัวไป  กําลังอยูในระหวางการดําเนินการ

ปรับปรุงพัฒนา ระบบฐานขอมูล MIS ของคณะ ในสวนของฐานขอมูล

บุคลากร เพื่อใหขอมูลบุคลากรมีความถูกตอง เปนปจจุบัน และกําลัง

พัฒนาระบบฐานขอมูลทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะฯ 

 

 5. จัดหาซอฟตแวรท่ีมีประสิทธภิาพในการ

เรียนการสอนและการวิจัย 

หนวยเทคโนฯ  งานบริหารท่ัวไป  ไดประสานงานทําการจัดซื้อซอฟตแวร

ท่ีมีประสิทธิภาพในการเรียนการสอนและการวิจัย อันไดแก Eviews, 

Stata, Limdep, S-PLUS และ Crystalball เปนตน 

 

มีการจัดการองคความรูอยางเปนระบบและ

ตอเน่ือง และพัฒนาการเปนองคกรแหงการเรียนรู

ตามนโยบายของมหาวทิยาลัย 

1. จัดโครงการจัดการความรูของคณะ

เศรษฐศาสตร อยางตอเน่ืองประจําทุกป 

โครงการจัดการความรูของคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 

* KM ดานการผลิตบัณฑติ เรื่อง “การแลกเปล่ียนประสบการณการสอน

เปนภาษาอังกฤษ”  

* KM ดานการวิจัย เรื่อง“การทําวิจัยเพื่อแกไขปญหาของชุมชน” 

โดยจัดในวันศุกรท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 16.30 น. 

ณ โรงแรมศิริปนนา วลิลารีสอรทแอนดสปา จังหวัดเชยีงใหม   

 

2. จัดทําระบบการจัดเก็บและเผยแพรองค

ความรู 

- มีการจัดเก็บองคความรู ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีดี จากการจัดโครงการ

จัดการความรูของคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 และได

เผยแพรองคความรูทางเว็บไซตคณะฯดวย  

- มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาท่ีผานมา (ป

การศึกษา 2555) ท่ีเปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจาก

ความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนว

ปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ ดังน้ี 

1) นําองคความรู เรื่อง “การทุจรติในการสอบและมาตรการปองกัน” ซึ่ง 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

 

 เปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง โดยไดมีการจัดทํา

มาตรการตอตานการทุจริตในการสอบ และไดจัดทําเอกสาร

ประกอบการดําเนินการตามมาตรการตอตานการทุจรติในการสอบ  

 

 

 สํานักวชิาเศรษฐศาสตร  คณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหมดวย 

ซึ่งไดเร่ิมนํามาใชปฏิบัติในการสอบปลายภาค ของภาคเรยีนท่ี 2 ป

การศึกษา 2555 เปนตนไป  

2) นําองคความรู เรื่อง “การจัดการโครงการวจัิยขนาดใหญของคณะ

เศรษฐศาสตร” ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจรงิ โดย

ไดดําเนินโครงการวจัิยขนาดใหญ ประจําปงบประมาณ 2556 ประสบ

ผลสําเร็จ อาทิเชน โครงการพัฒนา Demand Response ของประเทศไทย 

(Development of Demand Response in Thailand)  แหลงทุนจาก

สํานักงานคณะกรรมการกจิการกระจายเสียง กจิการโทรทัศน และ

กจิการโทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) งบประมาณ 11,439,999.99  

บาท เปนตน  

 

    - มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษา 2556 ท่ีเปน

ลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมี

ประสบการณตรง (tacit knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง โดยนําองคความรู เรื่อง “การแลกเปล่ียน

ประสบการณการสอนเปนภาษาอังกฤษ” ซึ่งเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใช

ในการปฏิบัติงานจริงในการจัดการเรยีนการสอนกระบวนวชิา

ภาษาอังกฤษ ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2557  
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ขอเสนอแนะ 

พัฒนาระบบการประเมนิและการบริหารความเสี่ยง

ท่ีเหมาะสม (Risk Management) 

การติดตามและรายงานผลการบริหารความ

เส่ียงคณะฯ เปนประจําทุกป 

1. มีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงคณะฯ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2557 พรอมทั้งจัดแผนการบริหารความเสี่ยงประจําป

งบประมาณ 2558 เสนอ ตอคณะกรรมการอํานวยการประจําคณะและ

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

2. มีการจัดประชุมเพื่อประเมินผลและแผนการบริหารความเสี่ยงเปนราย

ไตรมาส จํานวน 4 ไตรมาส ประจําปงบประมาณ 2558 เพื่อรายงานผล

การบริหารความเสี่ยงเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรบ

ควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย 

 

พัฒนาเครอืขายความรวมมอืจากนักศึกษาเกา 1. โครงการสายสัมพันธกับศิษยเกา 

2. จัดโครงการ/กจิกรรม OPEN HOUSE และ

กจิกรรมคนืสูเหยา 

จัดงานวันวชิาการ และบรรยายพเิศษโดยศิษยเกาท่ีทรงคุณวุฒ ิและการ

จัดงานเล้ียงสังสรรค คืนสู เหยาชาวเศรษฐศาสตร วันท่ี 19 – 20 

มกราคม 2558 

 

จัดระบบใหนักศึกษาสามารถเขาถงึการรองเรียน

และนําเสนอขอเสนอแนะตางๆ ไดสะดวก 

สายตรงคณบดี ชองทางในการใหนักศึกษาสง ขอรองเรียนและขอเสนอแนะ จํานวน 4 

ชองทาง คอื 

1.  ติดตอดวยตนอง 

2. จดหมายหรอืเอกสารรองเรยีน 

3. กลองรับเรื่องรองเรียน 

4. เว็บไซต www.econ.cmu.ac.th   หรอื Line  หรอื E:mail   

 

6.2 การพัฒนาบุคลากร 

-  สนับสนุนใหมีบุคลากรที่มีพื้นฐานดเีขาทํางาน 

รวมทัง้การเปดโอกาสใหบุคลากรมีการพัฒนาตนเอง 

-  พัฒนาระบบบรหิารทรัพยากรบุคคลที่มี

ประสทิธิภาพ (Recruit-Retain-Reinforcement)  

- สงเสรมิและสนบัสนนุใหคณาจารยไดสําเร็จ

การศกึษาระดับปรญิญาเอก และแสวงหา

ทุนการศกึษาปรญิญาเอกสําหรับคณาจารย 

1.  รับอาจารยชาวตางประเทศท่ีมีคุณภาพ

และเปนท่ียอมรับในระดับสากล  โดยคณะฯ 

มีนโยบายในการสํารองกรอบอัตรากําลัง

พนักงานมหาวทิยาลัย สายวชิาการ (อาจารย/

นักวจัิย)  

การรับอาจารย ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย

กําหนดโดยคณะกรรมการคัดเลือกจัดใหมีการทดสอบหรือประเมินความ

พรอมดานสภาพจิตที่จะมีกระทบตอการปฏิบัติงาน โดยหลักเกณฑการ

คัดเลือกใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.เอก  แตหาก

คณะฯ มีเหตุผลความจําเปนและไดรับอนุมัติพจิารณาเปลี่ยนแปลงเงื่อนใน

ทําการบรรจุ ผูมีคุณวุฒิ ป.โท/เอกในตําแหนงอาจารยเพื่อประโยชนของ

คณะเศรษฐศาสตร  โดยมีคุณสมบัต ิดังนี้ 

 

http://www.econ.cmu.ac.th/
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-  แสวงหาอาจารยท่ีมคีุณภาพมาเปนอาจารย

ประจํา 

-  พัฒนาทักษะ ความรู ประสบการณในการ

ปฏิบัติงานตามหนาท่ีความรับ   ผิดชอบและการอยู

รวมกันในสังคม มหาวทิยาลัย ใหแกบุคลากรทุก

ระดับอยางเปนระบบอยางตอเน่ืองและจริงจัง 

 ขอ 1   กรณีไมสําเร็จ วุฒิปริญญาเอก ณ วันที่สมัคร จะตองสามารถไป

ศึกษาตอระดับปริญญาเอกภายในระยะเวลา 3 ป ทั้งนี้ตองมี  หัวขอเรื่อง

วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก หรือ มีการติดตอกับสถานศึกษาที่เปนที่

ยอมรับจาก ก.พ. หรือ อาจารยในสถาบันการศึกษาที่จะไปศึกษาปริญญา

เอก หรอืเอกสารที่เก่ียวของอื่น ๆ   และ 

 

 ขอ 2   จะตองมีผลงานวิชาการ งานวิจัย บทความวิจัยไดรับการอางอิง 

(Citation) ใน Refereed Journal  หรือ ในฐานขอมูลระดับชาติ หรือ ระดับ

นานาชาต ิอยางนอย 2 เรื่อง หรอื 

ขอ 3  จะตองสําเร็จการศึกษาปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยที่มีช่ือเสียง

ระดับโลก  

 

 2. รับอาจารยและนักวิจัยที่สําเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในประเทศ

และตางประเทศที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับ

ระดับสากล 

ดําเนินการบรรจุอาจารยและนักวิจัย ระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย  

ไดแก 1. ดร. Xue Gong 

        2. ดร. ณพล    หงสกุลวสุ 

 

3. การจางผูทรงคุณวุฒิมีความรูความ สามารถ

และประสบการณทางวิชาการและวิจัย  เพื่อ

บรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ช่ัวคราวฯ 

ประเภทผูมีความรูความสามารถพิเศษฯ  อายุ 

60 ป ไมเกิน 65 ป  และ อาจารย 65 ป ไมเกิน 

70 ป 

คณะฯ มีนโยบายในการจางอาจารยที่ เกษียณ (รศ. และ ศ.)  และ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการทางวิชาการและวิจัย 

เพื่อบรรจุเปนพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) ประเภทผู

มีความรูความสามารถพเิศษฯ  รวมจํานวน ๔ ทาน  ดังนี้ 

1. ศ. ดร. ทรงศักดิ์    ศรีบุญจิตตประเภทผู เกษียณอายุราชการ 

(ศาสตราจารย)  อายุ 65 ป   แตไมเกิน 70 ป 

2.   รศ. ดร. วรวิทย   เจรญิเลศิ   

3. รศ. วัชร ี พฤกษกิานนท 

4. อาจารย  สมศักดิ์  วงศปญญาถาวร อดีตผูอํานวยการอาวุโส

สํานักงานภาคเหนอื  ธนาคารแหงประเทศไทย 
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ขอเสนอแนะ 

 4 .  ก า ร ข อ อ นุ มั ติ ก ร อ บ อั ต ร า พ นั ก ง า น

มหาวิทยาลัยสายวิขาการ (อาจารย)  เพื่อ

รองรับการทําสัญญารับทุนของนักเรียนทุน

รัฐบาลฯ  

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหคณะเศรษฐศาสตร ยืมกรอบอัตรากําลังหมุนเวียน

จากสวนกลาง จํานวน  5 อัตรา  เพื่อรองรับการจัดทําสัญญานักเรยีนทุนฯ 

หลังสําเร็จการศึกษา จํานวน 4 อัตรา และบรรจุพนักงาน จํานวน 1 อัตรา 

 

 5. กําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกและการ

สนับสนุนการทุนศึกษาใหแกบุคลากรคณะ

เศรษฐศาสตร 

คณะฯ ไดแจงเวียนประกาศคณะ  เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการใหทุน

สนับสนุนคาธรรมเนยีมการศึกษาสําหรับขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

และพนักงานมหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) จากรายเงินรายได

ของ คณะเศรษฐศาสตร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อมุงเนนการพัฒนาศักยภาพ

ในดานตาง ๆ ของขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงาน

มหาวิทยาลัยช่ัวคราว (พนักงานสวนงาน) เพื่อสงเสริมสนับสนุนและสราง

ขวัญกําลังใจกับบุคลากรในการพัฒนาความรูและทักษะของตนเองอยาง

ตอเนื่อง 

 

6. พัฒนาทักษะ ความรู ประสบการณในการ

ปฏิบัติงานตามหนาที่ความรับผิดชอบและการ

อยูรวมกับสังคม มหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรทุก

ระดับอยางเปนระบบอยางตอเนื่องและจรงิจัง 

1. ในปงบประมาณ 2558 คณะไดรับอนุมัติงบประมาณ จัดทําแผนพัฒนา

บุคลากร เพื่อพัฒนาทักษะความรูประสบการณในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรคณะฯ จํานวน 11 โครงการ/กิจกรรมไดดําเนินการแลวบรรลุตาม

เปาหมาย 

2. คณะฯ ไดสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรคณะฯ ใหไดรับการพัฒนาทั้ง

ภายในและภายนอกคณะ/มหาวิทยาลยั โดยมีงบประมาณสนับสนุนคาใชใน

การเดินทางไป ประชุม สัมมนา ฝกอบรม ศึกษาดูงานฯ ประจําปอยาง

ตอเนื่อง โดยคณะฯ ไดจัดทําประกาศหลักเกณฑใหปละ 20,000 บาท/คน/ป 

และหากมีความจําเปนที่จะตองใชเงินเกินกวาวงเงินงบประมาณที่กําหนด 

20,000 บาท สามารถขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณในปถัดไปไดทัง้นี้ 

ตองไมเกิน 3 ป   จํานวนเงนิ 60,000 บาท 

3. คณะฯ ไดสงเสรมิและสนับสนุนงบประมาณทุนการศกึษา ระดับปรญิญา

โทและระดับปรญิญาเอกสําหรับบุคลากร อยางตอเนื่อง 
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สรางขวัญและกําลังใจ คานิยม วัฒนธรรมองคกร 

บรรยากาศการทํางานอยางมีสวนรวมของบุคลากร

ภายในคณะฯ  ใหบุคลากรรักองคกรและทํางาน

อยางมีความสุข 

1. จัดโครงการบําเพ็ญสาธารณ ประโยชน 1. คณะฯ จัดโครงการชาวเศรษฐศาสตรรวมสืบสาน เรียนรู สัมผัส วิถี

ชีวิตและอนุรักษประเพณีชนเผากะเหร่ียง “ปากะญอ” และเขารวม

กจิกรรม “คายวันเด็ก ประจําป 2558” ท้ังน้ีคณะฯ ไดมอบผาหม เสื้อกัน

หนาว ขนมและของเลนใหแกเยาวชน และตัวแทนหมูบานหนองหลม ใน

วันท่ี 10 มกราคม 2558 ณ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชยีงใหม 

2. โครงการหลอเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และทอดผาปาสามัคคี 

คณะเศรษฐศาสตร ประจําป   

3.  โครงการ “ทอดกฐินสามัคคี  เพื่อถวายเปนพระราชกุศลแด

พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม  คณะเศรษฐศาสตร  ประจําป  

2557”  เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2557 

 

2. จัดโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 1. มีการจัดโครงการศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการองคกรท่ีมี

ประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขต

ราชบุรี โครงการฟารมตัวอยางตามแนวพระราชดําริบานบอหวีอําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โครงการหวยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

อําเภอเมอืง จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการฝกอบรม "การทํางาน   เปน

ทีม"  

 

3. จัดโครงการเศรษฐศาสตรสัมพันธ ประจําป 1. มีการจัดโครงการเศรษฐศาสตรสัมพันธ  ประจําป 2557 เมื่อวันท่ี 29 

ธันวาคม  2557  ณ  ลานเอนกประสงค  ชัน้ G คณะเศรษฐศาสตร   เพื่อ

สรางสายสัมพันธอันดีระหวางผูบริหาร คณาจารย เจาหนาท่ี นักศึกษา

และคณาจารยเกษียณอายุคณะฯ การแสดงความยินดีแก คณาจารยท่ี

ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ และตําแหนงผูบริหาร

สถาบันฯ 
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กลยุทธ กิจกรรม ผลดาํเนนิงาน 
ปญหา/อุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 

แสวงหาและพัฒนารายไดเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน

รวมท้ังการจัดการลงทุนท่ีใหเปนประโยชนตอบแทน

จากเงนิฝากและเงนิกองทุนพัฒนาคณะฯ 

ขอสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณ

แผนดิน หมวดงบลงทุน  โครงการบริการ

วชิาการ และโครงการวจัิย 

ปงบประมาณ 2556  

-ไดงบลงทุน จํานวน 8,100,000 บาท (โครงการกอสรางกอสราง) 

- ไดงบประมาณโครงการวจัิย จํานวน 3,567,000 บาท 

- ไดงบประมาณโครงการบริการวชิาการ จํานวน 2,000,000 บาท 

ปงบประมาณ 2557 

-ไดงบลงทุน จํานวน 11,979,200 บาท (โครงการกอสรางกอสราง) 

- ไดงบประมาณโครงการบริการวชิาการ จํานวน 800,000 บาท 

ปงบประมาณ 2558 

-ไดงบลงทุน จํานวน 3,500,000 บาท (ครุภัณฑ) 

- ไดงบประมาณโครงการวจัิย จํานวน 1,331,000 บาท 

- ไดงบประมาณโครงการบริการวชิาการ จํานวน 800,000 บาท 
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

1.1 จํานวนนักศึกษาตางชาติทั้งหมดในแตละป คน 26 26 24 63 35 80 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม, 

รศ.ดร.กาญจนา)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

ปการศึกษา 57

1.2 จํานวนหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 3 4 4 4 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม, 

รศ.ดร.กาญจนา)

คุณมัลลิกา ปการศึกษา 57

1.3 จํานวนทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ ทุน 3 16 60 50 60 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม, 

รศ.ดร.กาญจนา)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

ปการศึกษา 57

1.4 จํานวนศาสตราจารยอาคันตุกะ (Visiting professor) คน 3 5 12 10 12 12 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

ปงบประมาณ 58

แผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตรที่ 1: พัฒนาการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

วิสัยทัศน :  เปนศูนยกลางของการประยุกตวิทยาการสมัยใหมในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรและการนํามาใช (A Hub of Advanced Technology in Economics)

                 เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เปาประสงค : 

1. บัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูที่มีความรู ความสามารถทางดานเศรษฐศาสตร และมีทักษะในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ

2. เพื่อจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยใหเปน  World Class University

3. เพื่อใหโอกาสทางการศึกษาอยางเต็มศักยภาพแกผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่มีความรูความสามารถพิเศษ

ผลการดําเนินงานยอนหลัง
หนวยนับ

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

เปาหมาย (Target)
ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

ผลการดําเนินงานยอนหลัง
หนวยนับ

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

เปาหมาย (Target)
ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

ผูรับผิดชอบ

1.5 จํานวนรางวัลดานวิชาการที่นักศึกษาไดรับในระดับชาติ

หรือนานาชาติ

รางวัล 2 1 1 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา ปการศึกษา 57

1.6 จํานวนนักศึกษาที่ไดงานทําในหนวยงาน/องคกรระหวาง

ประเทศ

คน ไมมีขอมูล รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา ปการศึกษา 57

1.7 จํานวนผูดอยโอกาส ผูพิการ และผูที่มีความรู

ความสามารถพิเศษที่รับเขาศึกษา

คน 66 50 60 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา ปการศึกษา 57

1.8 ผลการสอบวัดความรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี โดยผาน epro ขั้นต่ํา 22 คะแนน

รอยละ 95.73 95 100 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา ปการศึกษา 57
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

2.1 จํานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ผลงาน 86 52 63 71 25 25 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปปฏิทิน 58

2.2 จํานวนงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยและ

นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง

ผลงาน/คน 1.65 0.58 0.60 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปปฏิทิน 58

2.3 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพรใน

ฐานขอมูล ตั้งแต Scopus ขึ้นไป

บทความ 2 27 48 27 26 26 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปปฏิทิน 58

2.4 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติ

บทความ 28 47 305 210 47 50 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปปฏิทิน 58

2.5 จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน 

Refereed Journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับ

นานาชาติตออาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง

บทความ/คน 4.88 1 1 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปปฏิทิน 58

2.6 จํานวนเงินทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก บาท 13,588,600.79  21,181,051.00  19,458,376.00   23,267,209.25          18,000,000 18,000,000 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปงบประมาณ 58

2.7 จํานวนรางวัลดานวิจัยในระดับชาติหรือนานาชาติ รางวัล 2 1 1 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล ปงบประมาณ 58

แผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน :  เปนศูนยกลางของการประยุกตวิทยาการสมัยใหมในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรและการนํามาใช (A Hub of Advanced Technology in Economics)

                 เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 2: พัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ

เปาประสงค : เปนคณะฯที่มีงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพเทียบระดับสากล (World Class)

เปาหมาย (Target) ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

ผลการดําเนินงานยอนหลัง ผลการดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

หนวยนับ
ผูรับผิดชอบ
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

3.1 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในตางประเทศ

ทั้ง Inbound และ Outbound

คน 12 20 19 43 30 35 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณกุลชรี ปงบประมาณ 58

3.2 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารยและนักวิจัย) 

และบุคลากรสายปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนใน

ตางประเทศทั้ง Inbound และ Outbound

คน 8 6 12 7 8 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณกุลชรี ปงบประมาณ 58

3.3 จํานวนเครือขายความรวมมือกับตางประเทศที่มี

การดําเนินโครงการ/กิจกรรมรวมกัน

หนวยงาน/

องคกร

9 6 7 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณกุลชรี

คุณมัลลิกา

ปงบประมาณ 58

3.4 จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนในตางประเทศ หลักสูตร 1 1 1 1 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม)

คุณมัลลิกา ปงบประมาณ 58

ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

เปาหมาย (Target) ผูรับผิดชอบ

แผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน :  เปนศูนยกลางของการประยุกตวิทยาการสมัยใหมในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรและการนํามาใช (A Hub of Advanced Technology in Economics)

                 เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เปาประสงค : พัฒนาความรวมมือและความสัมพันธกับสถาบันการศึกษาและวิชาการตางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ 3: พัฒนาความเปนสากลของคณะฯ

ผลการดําเนินงานยอนหลัง
ผลการ

ดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

หนวยนับ
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

4.1 คูความรวมมือทางดานบริการวิชาการ หนวยงาน/องคกร 10 10 10 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณวัลยา ปงบประมาณ 58

4.2 การมีสวนรวมของบุคลากรในการสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสังคม

รอยละ 98.5 80 85 รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

4.3 การมีสวนรวมของนักศึกษาในการสืบสานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสังคม

รอยละ ไมมีขอมูล รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

แผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558

วิสัยทัศน :  เปนศูนยกลางของการประยุกตวิทยาการสมัยใหมในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรและการนํามาใช (A Hub of Advanced Technology in Economics)

                 เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

ยุทธศาสตรที่ 4: พัฒนาการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสังคม

เปาประสงค :

1. สรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกในโอกาสตาง ๆ เพื่อการรับใชสังคม และการใหบริการทางวิชาการแกชุมชนหรือองคกรภายนอก

2. เพื่อสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชุมชนและสังคม

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

เปาหมาย (Target) ผูรับผิดชอบ
หนวยนับ

ผลการดําเนินงานยอนหลัง
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ตัวชี้วัด

( KPI s ) 2555 2556 2557 2558 2559 (KPI Owner) (Data Owner)

5.1 จํานวนบุคลากรที่กระทําผิดกฎหมาย

และจรรยาบรรณ

คน 0 0 0 รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

5.2 อัตราสวนรายจายตอรายไดของคณะฯ สัดสวน 3.40 0.80 0.73 1.46 ไมต่ํากวา

1.00

ไมต่ํากวา

1.00

รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวรวรรณ ปงบประมาณ 58

5.3 รอยละของบุคลากรที่ไดนําความรูมาใช

ในการพัฒนางาน

รอยละ 97.91 97 98 รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

5.4 ความสุขในการทํางานของบุคลากรใน

คณะฯ (เต็ม 5.00)

คาเฉลี่ย 3.76 3.75 4.00 รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

5.5 ยุบ/เลิก หนวยงานภายในที่ไมมีความ

จําเปน (การปรับโครงสรางองคกร)

หนวยงาน 0 1 1 รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

5.6 ความผูกพันตอองคกรของบุคลากร คาเฉลี่ย 3.77 3.75 4.00 รองคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวัลลภา ปงบประมาณ 58

แผนกลยุทธคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

วิสัยทัศน :  เปนศูนยกลางของการประยุกตวิทยาการสมัยใหมในการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตรและการนํามาใช (A Hub of Advanced Technology in Economics)

                 เพื่อใหคณะเศรษฐศาสตรมีการเรียนการสอน ผลงานทางวิชาการ และงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

เปาประสงค :

1. เพื่อใหการปฏิบัติงานของผูนําองคกรและบุคลากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปรงใส และตรวจสอบได

2. สามารถบริหารจัดการรายไดของคณะฯไดอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3. บุคลากรมีความรูในการพัฒนาคณะฯเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) และมีความสุขในการปฏิบัติงาน

ยุทธศาสตรที่ 5: พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององคกรที่ดีและมีประสิทธิภาพภายใตระบบธรรมาภิบาล

ชวงเวลา

ที่เก็บขอมูล

ป 2558

เปาหมาย (Target)ผลการดําเนินงานยอนหลัง
หนวยนับ

ผลการ

ดําเนินงาน 

ปจจุบัน

ณ 30 ก.ย. 58

ผูรับผิดชอบ



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 3 

ผลการดําเนนิงานตามคํารับรองการปฏบัิติงาน 

ของคณะเศรษฐศาสตร 

 



 
 

 
 

คณะเศรษฐศาสตร ไดคะแนน 4.9016 (เต็ม 5.00) ผลการดําเนินงานในภาพรวม              

อยูในระดับดมีาก รายละเอยีดดังนี้ 

ยุทธศาสตร ระดับ 

ยุทธศาสตรที ่1: พัฒนาการจัดการศกึษาอยางมคุีณภาพในระดับสากล 

* ตัวช้ีวัดที่มผีลการประเมนิในระดับพอใช ไดแก  

ตัวช้ีวัดที่ 1.1 รอยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษา (TQF) ผลการดําเนนิงาน รอยละ 80 

ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่2: พัฒนางานวจิัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนในการ

เรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมัน่คงของทองถ่ิน ประเทศ 

และสากล 

ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่3: พัฒนาการบริการวชิาการและการใหบริการบนฐานความ

ตองการของชุมชนและทองถ่ิน 

ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่4: มุงทํานุบํารุงศาสนา ศลิปวัฒนธรรม ประเพณไีทยทองถ่ิน

ลานนาและกลุมชาตพิันธุ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม 

ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่5: พัฒนาความเปนสากลของมหาวทิยาลัย ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่6: พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดแีละมปีระสทิธภิาพ ดมีาก 

ยุทธศาสตรที ่7: การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผูบริหารสวนงานแถลง

ตอสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม 

ดมีาก 

 

หมายเหตุ ระดับคะแนนของผลการประเมนิ เปนดังนี้ 

ระดับคะแนน   ผลการประเมนิ 

4.51 – 5.00   ดมีาก 

3.51 – 4.50   ด ี

2.51 – 3.50   พอใช 

1.51 – 2.50   ตองปรับปรุง 

0.00 – 1.50   ตองปรับปรุงเรงดวน 

 

สวนท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตงิาน ของคณะเศรษฐศาสตร 

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 (รอบ 12 เดอืน) 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ตัวชี้วัดตามคํารับรองการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 

รวมจํานวน  27  ตัวชี้วัด รายละเอยีดดังน้ี 

บรรลุเปา     จํานวน 24  ตัวช้ีวดั 

ไมบรรลุเปา จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

KPI 2.9 รอยละของอาจารยประจําคุณวุฒปิรญิญาเอก

ที่บรรจุใหมตองมผีลงานวิจัยภายใน 5 ป (ผลการ

ดําเนนิงาน รอยละ 92.31 , เปาหมาย รอยละ 100) 

อยูระหวางดําเนินการ/รอผล 

(เน่ืองจากชวงเวลาการเก็บขอมูลคือ

สิ้นสุดปปฏทิิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558) 

จํานวน  1  ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

KPI 2.1.1 จํานวนสาขาที่ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 1 

ของประเทศ  

(ผลการดําเนินงาน ณ 30 ก.ย. 58 มี publication ใน

ฐานขอมูล ISI และ Scopus จํานวน 27 ผลงาน, 

เปาหมายคอืเปนอันดับ 1 สาขาเศรษฐมติ ิโดยพจิารณา

จากจํานวน publication ในฐานขอมูล ISI และ Scopus 

โดย Benchmark กับคณะเศรษฐศาสตร มหาวทิยาลัย

ตางๆในประเทศที่เปดสอนสาขาเศรษฐมติ)ิ 

ตัวชี้วัดที่มหาวทิยาลัยอยูระหวางการ

พจิารณาเกณฑการใหคะแนน 

เน่ืองจากในปการศึกษา 2557 น้ี ได

ตรวจสอบและประเมนิฯ ตามเกณฑ 

EdPEx ซึ่งไมไดม ีการใหคะแนน  

จํานวน 1 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

KPI 1.8 ผลการตรวจสอบและประเมนิการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในของสวนงาน      

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏบิัตงิานของคณะเศรษฐศาสตร 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดอืน) 

(อยางไมเปนทางการ) 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ลการดําเนินงานปปจจุบั เปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

ปงบฯ 2558

(รอบ 12 เดือน : 

ณ 30 ก.ย. 58) 2558 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 KPI Owner Data Owner

ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพในระดับสากล 24

   1.1 รอยละของการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

(TQF)

รอยละ 4  - 25.00 25.00 80.00 80.00 100 100 60 70 80 90 100 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

 คุณมัลลิกา

   1.3 จํานวน International course กระบวนวิชา 3 68 70 62 59 61 61 61 57 58 59 60 61 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

 คุณมัลลิกา

   1.5 จํานวนทุนการศึกษาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ ทุน 4 6 3 3 16 27 67 8 4 5 6 7 8 ปการศึกษา 

58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

   1.6 จํานวนนักศึกษาตางชาติทั้งหมดในแตละป คน 3 25 26 26 24 48 87 30 22 24 26 28 30 ปการศึกษา 

58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

   1.7 จํานวนศาสตราจารยอาคันตุกะ(Visiting professor) คน 3 - - - 5 12 10 3 - - 1 2 3 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ)

คุณมัลลิกา

คุณกุลชรี

   1.8 ผลการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสวน

งาน

ระดับคะแนน 4 4.32 4.72 4.55 4.58 4.54 N/A 5 1 2 3 4 5 ปการศึกษา 

58

รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณอนงคนาถ

   1.9 จํานวนหลักสูตร/กระบวนวิชาที่จัดการเรียนการสอนสอดคลองกับทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21

หลักสูตร 3 1 - - 1 5 4 1 - - - - 1 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

 คุณมัลลิกา

ยุทธศาสตรที่ 2 : พัฒนางานวิจัยและสรางนวัตกรรมที่นําไปใชประโยชนใน

การเรียนการสอน การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของทองถิ่น 

 

28

   2.1.1 จํานวนสาขาที่ไดรับการจัดอันดับเปนอันดับ 1 ของประเทศ สาขาวิชา 3 Citation = 0

Publication = 2

Citation = 0

Publication = 1

Citation = 6

Publication = 1

- 1 Citation = 44

Publication = 27

1  -  -  -  - 1 ปปฏิทิน 58 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

   2.2 จํานวนโครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย โครงการ 3 29 39 45 45 47 44 35 27 29 31 33 35 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

ตัวชี้วัดเพื่อการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงานของสวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 (รอบ 12 เดือน)

สวนงาน คณะเศรษฐศาสตร

ชวงเวลา

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ น้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานที่ผานมา
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ลการดําเนินงานปปจจุบั เปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

ปงบฯ 2558

(รอบ 12 เดือน : 

ณ 30 ก.ย. 58) 2558 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 KPI Owner Data Owner

ชวงเวลา

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ น้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานที่ผานมา

   2.4 จํานวนเงินทุนวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายนอก บาท 4 18,579,417       24,524,135       13,588,601       21.181.050.84 19,458,376      23,267,209.25              15,000,000    9,000,000   10,500,000   12,000,000   13,500,000   15,000,000 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

   2.5 จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม หรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร หรือ

นําไปใชประโยชนในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

ผลงาน/ชิ้นงาน 4 43 86 86 52 60 71 60 36 42 48 54 60 ปปฏิทิน 58 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

   2.6 จํานวนบทความวิจัยไดรับการอางอิง (Citation) ใน Refereed Journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ

บทความ 6 7 8 28 47 146 210 10 6 7 8 9 10 ปปฏิทิน 58 รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

   2.7 รอยละของอาจารยและนักวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย นวัตกรรม 

หรืองานสรางสรรคจากแหลงทุนภายในและภายนอก ตอ อาจารยและนักวิจัย

ทั้งหมด

รอยละ 4 62.50 86.11 86.05 85.1064 95.122 93.02 80 60 65 70 75 80 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

   2.9 รอยละของอาจารยประจําคุณวุฒิปริญญาเอกที่บรรจุใหมตองมีผลงานวิจัย

ภายใน 5 ป

รอยละ 4 77.78 77.78 100.00 100.00 100 92.31 100 80 85 90 95 100 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณปวิตรา

คุณธนิกูล

ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาการบริการวิชาการและการใหบริการบนฐานความ

ตองการของชุมชนและทองถิ่น

1

   3.8 จํานวนโครงการ/กิจกรรมภายใตโครงการ 50 ป มช.รับใชสังคม โครงการ/

กิจกรรม

1 1 1 1 2 2 1 1 - - - - 1 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณอัญชลี

คุณวัลลภา

คุณธัญวดี

ยุทธศาสตรที่ 4 : มุงทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทยทองถิ่น

ลานนาและกลุมชาติพันธุและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

3

   4.5 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลังงานทดแทนมาใช การลด

รองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน

โครงการ/

กิจกรรม

3 1 1 1 2 2 2 2 - - - 1 2 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

ผูชวยคณบดี

(ผศ.ดร.ไพรัช

,ผศ.ดร.กัญญชล)

คุณวัลลภา

คุณชุติมณฑน

ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาความเปนสากลของมหาวิทยาลัย 14

   5.1 จํานวนหลักสูตรสองภาษา(Bilingual) และหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตร 3 4 4 4 4 4 5 4 - 1 2 3 4 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ, รศ.ดร.

กาญจนา)

 คุณมัลลิกา

   5.5 จํานวนนักศึกษาที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง 

Inbound และ Outbound

คน 4 9 9 12 20 19 43 13 8 9 10 12 13 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒ

ชนม)

 คุณกุลชรี

   5.6  จํานวนบุคลากรสายวิชาการ(อาจารยและนักวิจัย) และบุคลากรสาย

ปฏิบัติการที่มีการแลกเปลี่ยนในกลุมประเทศอาเซียนและนานาชาติทั้ง Inbound 

และ Outbound

คน 4 - - - 8 6 12 5 1 2 3 4 5 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒ

ชนม)

 คุณกุลชรี



128

ลการดําเนินงานปปจจุบั เปาหมาย

2553 2554 2555 2556 2557

ปงบฯ 2558

(รอบ 12 เดือน : 

ณ 30 ก.ย. 58) 2558 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 KPI Owner Data Owner

ชวงเวลา

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตร/ตัวชี้วัด หนวยนับ น้ําหนัก

เกณฑการใหคะแนนผลการดําเนินงานที่ผานมา

   5.7 จํานวนองคความรูดานอาเซียน บทความ/

หนังสือ/

ผลงานวิจัย

3 - - - 5 6 13 4 - 1 2 3 4 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ประพัฒ

ชนม,รศ.ดร.

กาญจนา)

คุณธนิกูล

ยุทธศาสตรที่ 6 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 10

   6.2 ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการขอมูลของสวนงานในระบบ 

CMU-MIS ใหสามารถรองรับการตัดสินใจทางการบริหารไดอยางถูกตอง

ระดับ 2 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 5 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวชิราภรณ

   6.4 จํานวนเงินรายไดของสวนงานเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา บาท 2 74,051,898.84  78,182,522.41   71,983,417.79   61,724,729.68  66,781,835.00 97,165,975.87         65,000,000.00  39,000,000  45,500,000  52,000,000  58,500,000  65,000,000 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณวรวรรณ

   6.5 รอยละของบุคลากรดานบริหารวิชาการไดรับการพัฒนาใหมีความรู

ความสามารถในการบริหารจัดการตอบุคลากรดานบริหารวิชาการทั้งหมด

รอยละ 2 100 100 100 100 100 100 100 80 85 90 95 100 ปงบประมาณ

 58

รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณปวิตรา

   6.6 รอยละของบุคลากรสายวิชาการ(อาจารยและนักวิจัย)ไดรับการพัฒนาใหมี

ความรูความสามารถในการสอน การวิจัย และทักษะในวิชาชีพตอบุคลากรสาย

วิชาการทั้งหมด

รอยละ 2 97.50 100.00 91.11 96.1538 100 100 90 70 75 80 85 90 ปงบประมาณ
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รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณปวิตรา

   6.7 รอยละของบุคลากรสายปฏิบัติการไดรับการพัฒนาใหมีความรู 

ความสามารถ และทักษะในการทํางานตอบุคลากรสายปฏิบัติการทั้งหมด

รอยละ 2 100.00 100.00 94.74 89.7436 100 100 80 60 65 70 75 80 ปงบประมาณ
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รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ไพรัช)

คุณปวิตรา

ยุทธศาสตรที่ 7 (เพิ่ม) : การพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผูบริหารสวน

งานแถลงตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

20

   7.1 ระดับความสําเร็จของการพัฒนาตามแนวทางการบริหารที่ผูบริหารสวนงาน

แถลงตอสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ระดับ 20 5 5 1 2 3 4 5

         7.1.1 จํานวนกระบวนวิชาในระดับปริญญาตรีที่สอนเปนภาษาอังกฤษ กระบวนวิชา <50> N/A N/A N/A 37 27 27 6 2 3 4 5 6 ปงบประมาณ
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รองคณบดี 

(ผศ.ดร.ปยะ

ลักษณ)

 คุณมัลลิกา

         7.1.2. จํานวนผลงาน/โครงการวิจัยที่ทํารวมกับนักวิจัยระดับนานาชาติ ผลงาน/โครงการ <50> N/A N/A 1 2 2 3 2 - - - 1 2 ปงบประมาณ
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รองคณบดี 

(รศ.ดร.กาญจนา)

คุณธนิกูล

100

หมายเหตุ : * ตัวชี้วัดที่ 2.1.1 ป 2558  คณะขอเสนอใหวัดความเปนอันดับ 1 สาขาเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยพิจารณาจากจํานวน Publication ในฐานขอมูล ISI และ Scopus โดย Benchmark กับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศที่เปดสอนสาขาเศรษฐมิติ



 

 

 

 

 

 

 

สวนที่ 4 

ผลการดําเนนิงานตาม 

ระบบประกันคุณภาพการศกึษา 

 

 



 

คณะเศรษฐศาสตร เริ่มดําเนนิการประกันคุณภาพการศกึษา ซึ่งไดดําเนนินโยบายและแนว

ปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ตั้งแต พ.ศ.2541 โดย

มีเปาหมายเพื่อสรางความเปนเลิศทางวิชาการ ทั้งในดานการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ

วิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อันจะนําไปสูการสรางความม่ันใจแกสังคมวาได

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งคณะเศรษฐศาสตรไดดําเนินการตาม

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง  อีกทั้งมีการนําองคความรูจากเกณฑ

รางวัลคุณภาพแหงชาติ(TQA)มาใชในการพัฒนาองคกรอยางเปนระบบตลอดจนนําเอาแนวคิดของ

วงจรของการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่องเรียกวาวงจร PDCA มา

ประยุกตใชในการดําเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะฯ มีการจัดอบรม สัมมนาดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรม ประชุม สัมมนาฯ เพื่อสรางความรู

ความเขาใจดานการประกันคุณภาพการศึกษามากยิ่งขึ้น และไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง

(SAR) เพื่อรองรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแตป

การศึกษา 2542 เปนตนมา  โดยคณะเศรษฐศาสตรมีคะแนนประเมนิและระดับคุณภาพอยูในระดับดี

มากมาโดยตลอดและเปนอันดับ 1 ในกลุมสาขาสังคมศาสตร ในสวนระดับมหาวิทยาลัยพบวา ในป

การศึกษา 2553 อยูในอันดับ 2 ปการศึกษา 2554-2555 อยูในอันดับ 3 ปการศึกษา 2556 อยูใน

อันดับ 5  

คณะเศรษฐศาสตรยังไดพัฒนาระบบบริหารงานยุคใหมเพื่อใหไดคุณภาพตามแนวทาง 

TQA (Total Quality Assurance โดยในปการศึกษา 2556 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลือกใหเขา

รวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ (EdPEx) รุนที่  3 ซึ่งจัดโดยสํานักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา ซึ่งเปนคณะที่สองของมหาวิทยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม

โครงการนี้ 

และเมื่อเดือนมิถุนายน 2558 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลือกเขารวมโครงการบม

เพาะคุณ ภาพการศึกษาสู ค วาม เป น เลิ ศ  (Incubation Project)  โดยโครงการฯนี้  สํ า นักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ไดสงเสริมและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาที่มีความพรอมใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสูความเปนเลิศ ไดรับการตรวจเยี่ยม (Validation) และไดรับคําแนะนํา

โดยที่ปรึกษา (Mentor) เพื่อเลือกใชเครื่องมือ (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ใหขอมูลปอนกลับและ

ติดตามความกาวหนา เพื่อนําไปสูองคกรทางการศึกษาที่เปนเลิศตอไป ทั้งนี้ เปนคณะเดียวของ

มหาวทิยาลัยเชียงใหมที่ไดรับการคัดเลอืกเขารวมโครงการฯ นี้ 

 

 

สวนที่ 4 ผลการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลอืกเขารวมโครงการตอยอดคุณภาพการศึกษาสูความ

เปนเลศิ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) รุนท่ี 3 ท้ังน้ี ในการเขา

รวมโครงการฯ ดังกลาว เพื่อพัฒนาบุคลากรใหมคีวามรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการนําเกณฑ

คุณภาพการศึกษาสูความเปนเลศิ และนําไปใชเปนเครื่องมือในการบริหารจัดการของคณะ

เศรษฐศาสตรตอไป โดยไดดําเนินกจิกรรมตางๆ ดังน้ี   

ลําดับ รายละเอยีด กําหนดการ 

1 การตรวจเยี่ยม (Site Visit) ในโครงการตอยอดคุณภาพ

การศกึษาสูความเปนเลศิ (EdPEx)  

วันที่ 2 มถิุนายน 2557 

ณ คณะเศรษฐศาสตร 

2 ผูบรหิารเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏบิัตกิาร เรื่อง “การ

ประเมนิองคการดวยเกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดําเนนิการที่เปนเลศิ  EdPEx” กจิกรรมการใหคําปรกึษาและ

ขอเสนอแนะในการดําเนนิงานเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง

องคการจากผูเช่ียวชาญชาวตางประเทศสําหรับคณะวิชา/

สถาบันที่เขารวมโครงการตอยอดคุณภาพทางการศกึษา รุนที่ 

2 และ 3  

วันที่ 3 กรกฎาคม 2557 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 

กรุงเทพ 

3 การประชุมสัมมนา “แนวทางการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาสู

สากล (Building a world-class university: Creating a 

roadmap)” และเขารวมประชุมสัมมนา “การใหคําปรกึษาใน

การดําเนนิการพัฒนาคุณภาพอุดมศกึษาดวยเกณฑ EdPEx” 

ในวันที่ 19 ธันวาคม 2557 

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค 

กรุงเทพมหานคร 

 

 คณะเศรษฐศาสตรไดผานการคัดเลอืกเขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสูความ

เปนเลศิ (Incubation Project)  โดยโครงการฯน้ี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.)ไดสงเสรมิและสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาที่มคีวามพรอมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาสูความเปนเลศิ ไดรับการตรวจเยี่ยม (Validation) และไดรับคําแนะนําโดยที่ปรกึษา 

(Mentor) เพื่อเลอืกใชเครื่องมอื (Tools) ในการพัฒนาคุณภาพ ใหขอมูลปอนกลับและตดิตาม

ความกาวหนา เพื่อนําไปสูองคกรทางการศึกษาที่เปนเลศิตอไป โดยไดดําเนินกจิกรรมตางๆ 

ดังน้ี   

 

สรุปกจิกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร 

ชวงเวลา : 27 เมษายน 2557 – 26 ตุลาคม 2558 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ลําดับ รายละเอยีด กําหนดการ 

1 จัดสงใบสมัครและโครงสรางทมีงาน EdPEx เพื่อเขารวม

โครงการบมเพาะคุณภาพการศกึษาสูความเปนเลศิ 

(incubation project) ไปยัง สกอ. 

10 มถิุนายน 2558 

2 รับทราบผลการพิจารณา จาก สกอ. วา “ผานการพิจารณา

คัดเลอืกหนวยงานในการเขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพ

การศกึษาสูความเปนเลศิ (incubation project)”  

22 มถิุนายน 2558 

3 คณบดแีละผูบริหาร รวมจํานวน 5 ทาน เขารวมการประชุม

ช้ีแจง เรื่อง “เกณฑ EdPEx สําหรับผูบริหารสถาบันอุดมศกึษา

ที่เขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศกึษาสูความเปนเลศิ 

(Role of Leadership)” 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 

เวลา 09.00 – 16.30 น. 

ณ โรงแรมเซ็นจูร ีพารค  

กรุงเทพฯ 

4 การอบรม “การประเมนิตนเองดวยเกณฑ EdPEx” วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 

2558 

5 การประชุมนําเสนอแผนพัฒนาคุณภาพฯ  

ของหนวยงานที่เขารวมโครงการบมเพาะคุณภาพการศึกษาสู

ความเปนเลศิ 

 

วันที่ 23 กันยายน 2558 

ณ สํานักงาน

คณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

 

 คณะเศรษฐศาสตรมีเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา

ระหวางคณะฯและระหวางมหาวิทยาลัย  เพื่อนําไปสูการพัฒนาการทํางานรวมกันอยาง

ตอเน่ือง ท้ังน้ีไดมีการสงเสริม และสนับสนุนใหผูบริหาร และบุคลากร เขารวมการประชุม 

อบรม สัมมนาทางวิชาการ การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ

การศึกษาตางๆดังน้ี 

ลําดับ เรื่อง วัน เดือน ป สถานท่ี 

1 รับฟงแนวทางในการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศกึษาภายใน (กรรมการสมทบ) 

7 พฤษภาคม 2557 หองพระยาศรีวสิารวาจา 

สํานักงานมหาวทิยาลัย 

2 กิจกรรมคลนิกิเพื่อใหคําปรึกษาเก่ียวกับการ

ดําเนนิงานตามตัวบงช้ีประกันคุณภาพการศกึษา 

 12 พฤษภาคม 2557 หองประชุมคณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร 

3 การประชุมเพื่อวพิากษ (ราง) คูมอืการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557  

15 พฤษภาคม 2557  หองประชุมพระยาศรีวสิาร

วาจา สํานกังาน

มหาวทิยาลยั 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ลําดับ เรื่อง วัน เดือน ป สถานท่ี 

4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูการประเมนิหลักสตูร

ตามเกณฑ AUN-QA ขึ้น โดยใชหลักสูตรของคณะ

วศิวกรรมศาสตรเปนกรณศีกึษา  

21 พฤษภาคม 2557 หองดอยสุเทพ 2 โรงแรม 

แคนทาร่ี ฮลิล จ.เชียงใหม 

5 การประชุมเพื่อวพิากษ (ราง) คูมอืการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายในสถานศกึษา 

ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557  

26 พฤษภาคม 2557  หองอมิพเีรียลแกรนดฮอลล 

ช้ัน 2 โรงแรมอมิพเีรยีล

แมปง จ.เชียงใหม 

6 ประชุมเพื่อเตรียมพรอมรองรับการตรวจประเมนิ

ประเมนิองคการทางการศกึษาดวยเกณฑ EdPEx  

28  พฤษภาคม 2557 หองประชุมสัมมนา ช้ัน 2 

คณะเศรษฐศาสตร 

7 การสัมมนาเรื่อง “กาวยางสูความเปนเลศิอยาง

มั่นใจไปกับ TQA” 

10 กันยายน 2557 ศูนยประชุมนานาชาตเิอม็

เพรส โรงแรมดเิอ็มเพรส  

จ.เชียงใหม 

8 การสัมมนาประเมนิผลการตรวจสอบและประเมนิ

ระบบการประกันคุณภาพการศกึษาภายในสวน

งาน ประจําปการศกึษา 2556 

23 กันยายน 2557 โรงแรมเชียงใหมออรคิด 

จ.เชียงใหม 

9 การอบรมเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูเก่ียวกับการจัดทํา

โครงรางองคกร และผลลัพธองคกรหมวด 7 ตาม

แนวทาง CMU-EdPEx (TQA) 

26 พฤศจกิายน 2557 หองอนิทนลิ ช้ัน 1 สํานัก

บริการวชิาการ  

10 การประชุมสัมมนา เรื่อง “แนวทางการพัฒนา

สถาบันอดุมศกึษาสูสากล (Building a world-class 

university: Creating a roadmap)” และการ

ประชุมสัมมนา “การใหคําปรึกษาในการ

ดําเนนิการพัฒนาคุณภาพอุดมศกึษาดวยเกณฑ 

EdPEx”    

(ใชงบประมาณฯ หนวยประกันฯ 9,800 บาท) 

19 ธันวาคม 2557 โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค 

กรุงเทพมหานคร 

11 ประชุมช้ีแจงคณะทมีทํางานการดําเนนิการตาม

แนวทางเกณฑคุณภาพการศกึษาเพื่อการ

ดําเนนิการที่เปนเลศิ (CMU-EdPEx) 

13 กุมภาพันธ 2558 อาคารยุทธศาสตร 

สํานักงานมหาวทิยาลัย 

12 QA สัญจร ประจาํป 2558 25 กุมภาพันธ 2558 หองประชุมสัมมนา ช้ัน 2 

คณะเศรษฐศาสตร 

13 การประชุมสัมมนา เรื่อง ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน ระดับอุดมศกึษา พ.ศ.2557 

2  มนีาคม 2558 โรงแรมเชียงใหมออรคิด  

จ.เชียงใหม 

14 การอบรมการพัฒนาองคกรตามแนวทางเกณฑ

คุณภาพการศกึษาเพื่อการดําเนนิการที่เปนเลศิ 

(EdPEx)  

16-17 เมษายน 2558 หองอนิทนลิ ช้ัน 1 สํานัก

บริการวชิาการ  
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ลําดับ เรื่อง วัน เดือน ป สถานท่ี 

15 การวพิากษการนําเสนอการบาน CMU-EdPEx 

คร้ังที่ 1 

13 – 14 มถุินายน 

2558 

หองทองกวาว ช้ัน 2  

สํานักบริการวชิาการ  

16 การประชุมช้ีแจงโครงการบมเพาะคุณภาพ

การศกึษาสูความเปนเลศิ (Incubation project) 

15 มถุินายน 2558 สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

17 การประชุมเตรียมความพรอมในการประเมนิ

คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําปการศกึษา 

2557 

19 มถุินายน 2558 หองอนิทนลิ ช้ัน 1 สํานัก

บริการวชิาการ  

18 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูวธิปีฏบิัตทิี่ดดีานการ

ประกันคุณภาพการศกึษาภายใน

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ประจําปการศกึษา 2556 

23 มถุินายน 2558  สํานักบริการวชิาการ  

19 การประชุมช้ีแจง เรื่อง “เกณฑ EdPEx สําหรับ

ผูบริหารสถาบันอุดมศกึษาที่เขารวมโครงการบม

เพาะคุณภาพการศกึษาสูความเปนเลศิ (Role of 

Leadership) 

10 กรกฎาคม 2558 โรงแรมเซ็นจูรี ปารค 

กรุงเทพมหานคร 

20 กิจกรรม EQD KM Day คร้ังที่ 3 16 กรกฎาคม 2558 หองประชุมพระยาศรวีสิาร

วาจา สํานกังาน

มหาวทิยาลยั  

21 อบรมหลักสูตรผูประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ระดับหลักสูตร มหาวทิยาลัยเชียงใหม 

23-24 กรกฏาคม 

2558 

โรงแรมดเิอม็เพรสเชียงใหม 

จ.เชียงใหม 

22 การวพิากษการนําเสนอการบาน CMU-EdPEx 

คร้ังที่ 2 

25-26 กรกฏาคม 

2558 

โรงแรมเซ็นทารา                

ดวงตะวัน จ.เชียงใหม 

23 การประชุมช้ีแจงการจัดทํารายงานการประเมนิ

ตนเองตามแนวทาง CMU-EdPEx 

4 สงิหาคม 2558 สํานักบริการวชิาการ  

24 อบรมผูประเมนิคุณภาพภายใน CMU-EdPEx 

(Organization Assessment: QA) 

8-9 สงิหาคม 2558 โรงแรมอมิพเีรียลแมปง             

จ.เชียงใหม 

25 การอบรม “การประเมนิตนเองดวยเกณฑ EdPEx” 17-19 สงิหาคม 2558 กรุงเทพฯ 

26 การวพิากษการนําเสนอการบาน CMU-EdPEx 

คร้ังที่ 3 

26-27 กันยายน 

2558 

สํานักบริการวชิาการ  
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คณะเศรษฐศาสตร ไดรับการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ประจําปการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 17 - 8 กรกฎาคม 2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบ               

และประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะเศรษฐศาสตร ซึ่งสรุปผลคะแนนการ

ตรวจสอบและประเมนิฯ รายละเอยีดดังนี้ 

• คะแนนเฉลี่ยรวม ตามแนวทาง CMU-QA (สกอ. สมศ. และ มช.) ได 4.54                  

อยูในระดับดมีาก 

• คะแนนเฉลี่ยรวม ตามแนวทาง สกอ.  ได 4.57 อยูในระดับดมีาก 

• คะแนนเฉลี่ยรวม ตามแนวทาง สมศ. ได 4.65 อยูในระดับดมีาก 

 

ทั้งนี้ คณะเศรษฐศาสตร ไดคะแนนการตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-QA สูงสุดเปนอันดับที่ 1 ของกลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

 

ตารางแสดงองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและระดับคุณภาพการศึกษาตาม

ระบบ CMU QA ของคณะเศรษฐศาสตร ปการศึกษา 2556 

 

องคประกอบท่ี 
ปการศึกษา 2556 

คะแนน ระดับ 

1 : ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 4.69 ดมีาก 

2 : การผลติบัณฑิต 4.15 ด ี

3 : กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 ดมีาก 

4 : การวจัิย 5.00 ดมีาก 

5 : การบรกิารทางวชิาการแกสังคม 4.50 ด ี

6 : การทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 4.67 ดมีาก 

7 : การบรหิารและการจัดการ 5.00 ดมีาก 

8 : การเงนิและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 

9 : ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 4.00 ด ี

คะแนนรวม (เต็ม 5 คะแนน) 4.54 ดมีาก 

รายงานผลการตรวจสอบและประเมนิระบบการประกันคุณภาพการศึกษา                          

ภายในคณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2556 
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รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 

 

134 



 

หมายเหตุ เกณฑการประเมนิ เปนดังน้ี 

ชวงคะแนน ระดับคุณภาพ 

4.51-5.00  การดําเนนิงานระดับดีมาก 

3.51-4.50  การดําเนนิงานระดับดี 

2.51-3.50  การดําเนนิงานระดับพอใช 

1.51-2.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุง 

0.00-1.50  การดําเนนิงานตองปรับปรุงเรงดวน 
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คณะเศรษฐศาสตรไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ประจําปการศึกษา 2557 เมื่อวันที่ 24 -25 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ไดตรวจเยี่ยม (site visit) จํานวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 และหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ.2556 โดยผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศกึษา 2557 เปนดังน ี

หลักสูตร 
องคประกอบท่ี 1 

(การกํากับมาตรฐาน) 

คาเฉลี่ยตัวบงชี้ 

ในองคประกอบท่ี 2-6 

(เต็ม 5.00) 

1. เศรษฐศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2553 

ไมผาน 1.53 

(ระดับคุณภาพนอย) 

2. หลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาต)ิ หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2556 

ไมผาน 2.02 

(ระดับคุณภาพปานกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร                

ประจําปการศึกษา 2557 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 

รายนามคณะกรรมการ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ดนัย  บุณยเกียรติ ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพญ.พรรณวดี พันธัย กรรมการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อริยพงษ์  วงษ์นพวิชญ์ กรรมการ 

วัน เดือน ปีท่ีประเมิน 

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2558 

ข้อมูลหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ในปีการศึกษา 2557 ได้เปิดรับนักศึกษา 
ทั้งหมด จ านวน 377 คน และมีอาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 10 คน ประกอบด้วย 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคปกติ) อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ภาคพิเศษ) 
1. ผศ.ดร.ประพัฒน์ชนม์ จริยะพันธุ์ 1. ผศ.ดร.ผทัยรัตน์ ภาสน์พิพัฒน์กุล
2. อ.ดร.มาโนช โพธาภรณ์ 2. อ.ดร.อนัสปรีย์ ไชยวรรณ
3. ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ นิ่มอนุสสรณก์ุล 3. -
4. ผศ.ดร.กัญญ์สุดา นิ่มอนุสสรณ์กุล 4. -
5. - 5. -

วิธีการด าเนินงานของคณะกรรมการประเมินฯ 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2553 คณะเศรษฐศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2557 ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ 1599/2558 
ลงวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ได้เริ่มด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตร
บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ได้มีการ
ประชุมอภิปรายผลการประเมิน (Consensus Review)  ศึกษาเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม และพบปะหารือ
ร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

คณะกรรมการประเมินฯ ได้ประชุมจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ หลังจากที่ได้ด าเนินการ
ประเมินครบทุกขั้นตอนแล้ว และได้ประชุมร่วมกันกับคณะผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากรของ
คณะเศรษฐศาสตร์ เพ่ือน าเสนอจุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงต่างๆ และรับฟัง
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ข้อมูล ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากผู้บริหาร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และบุคลากร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ในอนาคต 

เกณฑ์การประเมิน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรใช้ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินระดับหลักสูตรตาม
แนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งในส่วนขององค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน และเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 

1) องค์ประกอบคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางในการควบคุมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร รวม 6 องค์ประกอบ คือ (1) การก ากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย์ (5) หลักสูตร 
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2) ตัวบ่งชี้และเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 14 ตัวบ่งชี้
3) เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบท่ี 1  
- หากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งถือว่า หลักสูตรนั้น “ไม่ได้มาตรฐาน” 

และมีค่าคะแนนเป็น “ศูนย์”  
- หากผลการด าเนินงานผ่านทุกข้อตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับปริญญาถือว่าเป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก าหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 
องค์ประกอบท่ี 2-6  
ก าหนดคะแนนเป็น 4 ระดับ รายละเอียดดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.01-2.00 น้อย 
2.01-3.00 ปานกลาง 
3.01-4.00 ดี 
4.01-5.00 ดีมาก 
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ผลการประเมิน 

คณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ และมีข้อคิดเห็นที่ระบุถึงจุดเด่น 
โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ตารางท่ี  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตรมีจ านวน

ไม่ครบ 
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

12. การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 



ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์
ข้อ 1,3 และ 4 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.28 

ร้อยละจ านวน 
ของผู้ตอบ 
แบบสอบถาม     
= ร้อยละ 19.37 
ซึ่งใกล้เคียงกับ
เงื่อนไขท่ีเกณฑ์
ก าหนด (ร้อยละ 
20) กรรมการจึง
อนุโลมและประเมิน
ให้คะแนนใน     
ตัวบ่งชี้นี้ 

ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

4.13 

ตัวตั้ง = 128 
ตัวหาร =155 
(128/155)*100   
= (82.58/100)*5  
= 4.13 
ร้อยละของผู้ตอบ
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
แ บ บ ส อ บ ถ า ม   
= 96.95 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 1.00 
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1.00 
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 1.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1.00 
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ N/A 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก N/A ตัวตั้ง = 6 
ตัวหาร = 10 
(6/10)*100 = 60 
คะแนนที่ได้  
(60/20)*5 =15 

 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ

N/A ตัวตั้ง = 4 
ตัวหาร = 10 
(4/10)*100 = 40 
คะแนนที่ได้ 
(40/60)*5 =3.33 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร N/A ตัวตั้ง = 1.8 
ตัวหาร =10 
(1.8/10)*100 =18 
คะแนนที่ได้ 
(18/20)*5 = 4.50 

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 1.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00 
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

1.00 

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน 1.00 
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

0.00 - ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ข้อ 1,3,4 
และ 9 

ตัวตั้ง = 8 
ตัวหาร = 12 
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ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
(8/12)*100 = 
66.67 
คะแนนที่ได้ = 0 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1.00 

สรุปผลการประเมิน 

องค์ประกอบ ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ไม่ผ่าน 
ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6 1.53 

จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการประเมินฯ  ได้เสนอจุดเด่น โอกาสในการพัฒนา และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
ส าหรับองค์ประกอบต่างๆ เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะห์อัตราก าลังของคณาจารย์เพ่ือลดความเสี่ยงของการขาดแคลนอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
อนาคต

2. ควรมีการก ากับติดตามความสมบูรณ์ และครบถ้วนของรายละเอียดใน มคอ. 3 4 5 6

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
จุดเด่น 

มีการน าผลประเมินผู้ใช้บัณฑิตมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 

ควรเน้นกิจกรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให้มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี เพื่อเพ่ิมศักยภาพของบัณฑิตและความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้มากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดเด่น 

มีระบบการดูแลนักศึกษาโดยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนดี และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
คอยช่วยเหลืออาจารย์ในการดูแลและติดตามนักศึกษา 
ข้อเสนอแนะ 
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1. ควรวิเคราะห์ปัญหาเรื่องการคงอยู่ และการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรเพ่ื อ
แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. ควรมีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม
เพ่ือน าผลประเมินมาใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาท้ังในและนอกห้องเรียน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
จุดเด่น 

1. มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นจ านวนมาก
2. มีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านเศรษฐมิติ

ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรให้แยกออกจากกัน เพ่ือให้การ

บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งเป็น

สาระส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
2. มีการเน้นการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเตรียมบัณฑิตให้ออกสู่ตลาดแรงงานใน

อาเซียน
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมีการประเมินหลักสูตรในด้านความเหมาะสมของการจัดล าดับโครงสร้างและล าดับเนื้อหารายวิชา
ซึ่งอาจจะช่วยท าให้จ านวนการคงอยู่และการส าเร็จของนักศึกษาเพ่ิมขึ้น

2. ควรมีการวางระบบและก าหนดสัดส่วนการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกันในแต่ละกลุ่มของทุก
กระบวนวิชา เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าบัณฑิตที่จบออกไปมีคุณภาพเท่าเทียมกัน

3. ควรให้โอกาสนักศึกษาระดับปริญญาตรีได้เข้าฟังผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากทั้งใน
และต่างประเทศมากขึ้น

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ข้อเสนอแนะ  

ควรมีการประเมินความพึงพอใจและความพอเพียงต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือน ามาปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะในการเขียน มคอ. 7 
1. ควรแสดงผลการด าเนินงานให้ตรงตามประเด็น มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น

1.1 การแจงแจกค่าน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
1.2 การวางระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในด้านวิชาการ 
1.3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละท่านได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการอย่างไรบ้าง 
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1.4 ข้อมูลที่ชัดเจนด้านการพัฒนาวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน โดยระบุจ านวน
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งหมดของหลักสูตร และจ านวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 

1.5 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็นของหลักสูตร เช่น ต าราและฐานข้อมูลทางวิชาการ 
1.6 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการและการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

2. ควรแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีการก ากับติดตามและตรวจสอบความสมบูรณ์ของการจัดท า มคอ. 3, 4,
5 และ 6 อย่างเป็นระบบ

3. ควรตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขที่รายงานในเอกสาร เช่น จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในแต่ละ
กระบวนวิชา

***************** 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  

(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 

 

 

รายนามคณะกรรมการ 

 

1. รองศาสตราจารย ดร.เกวลิน คุณาศักดากุล ประธานกรรมการ 

2. รองศาสตราจารย ดร.วารุณี บุญ-หลง กรรมการ 

3. รองศาสตราจารย ดร.ภญ.สิริพร บูรพาเดชะ กรรมการ 

 

วัน เดือน ปท่ีประเมิน 

 

 วันท่ี 24-25 สิงหาคม 2558 

 

ขอมูลหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

 หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ในป

การศึกษา 2557 ได เป ดรับนั ก ศึกษา ท้ั งหมดจํ านวน  62 คน  แบ งเปนนั ก ศึกษาท่ี ศึกษาอยู  ณ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 28 คน และนักศึกษาท่ีศึกษาอยู ณ Yangon University of Economics 34 คน 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) มีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวนท้ังสิ้น 5 คน 

ประกอบดวย 

1. ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต 

2. ผศ.ดร.ไพรัช กาญจนการุณ 

3. อ.ดร.พิสิฐ ลี้อาธรรม 

4. รศ.ดร.ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 

5. ผศ.ดร.อัญชลี เจ็งเจริญ 

 

วิธีการดําเนินงานของคณะกรรมการประเมินฯ 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตร

นานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 คณะเศรษฐศาสตร ประจําปการศึกษา 2557 ตามคําสั่ง

มหาวิทยาลัยเชียงใหมท่ี 1599/2558 ลงวันท่ี 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ไดเริ่มดําเนินการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 ใน

วันท่ี 24 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการประเมินฯ ไดมีการประชุมอภิปรายผลการประเมิน (Consensus 

Review)  ศึกษาเอกสาร หลักฐานเพ่ิมเติม และพบปะหารือรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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คณะกรรมการประเมินฯ ไดประชุมจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพ หลังจากท่ีไดดําเนินการ

ประเมินครบทุกข้ันตอนแลว และไดประชุมรวมกันกับคณะผูบริหาร อาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากร

ของคณะเศรษฐศาสตร เพ่ือนําเสนอจุดเดน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุงตางๆ และ

รับฟงขอมูล ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผูบริหาร อาจารยประจําหลักสูตร และบุคลากร ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ในอนาคต 

 

เกณฑการประเมิน 

 

 มหาวิทยาลัยเชียงใหมไดกําหนดใหทุกหลักสูตรใชตัวบงชี้และเกณฑการประเมินระดับหลักสูตรตาม

แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท้ังในสวนขององคประกอบคุณภาพการศึกษา 

ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน และเกณฑการประเมิน ดังนี้ 

1) องคประกอบคุณภาพการศึกษา เปนแนวทางในการควบคุมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตร รวม 6 องคประกอบ คือ (1) การกํากับมาตรฐาน (2) บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) อาจารย (5) 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน และ (6) สิง่สนับสนุนการเรียนรู 

 2) ตัวบงชี้และเกณฑมาตรฐาน จํานวน 14 ตัวบงชี้    

 3) เกณฑการประเมิน  

 องคประกอบท่ี 1  

- หากผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเกณฑขอใดขอหนึ่งถือวา หลักสูตรนั้น “ไมไดมาตรฐาน” 

และมีคาคะแนนเปน “ศูนย”  

- หากผลการดําเนินงานผานทุกขอตามเกณฑการประเมินในแตละระดับปริญญาถือวาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนด และจะมีการประเมินคะแนนคุณภาพของหลักสูตรในองคประกอบท่ี 2-6 

องคประกอบท่ี 2-6  

กําหนดคะแนนเปน 4 ระดับ รายละเอียดดังนี้ 

คะแนน ระดับคุณภาพ 

0.01-2.00 นอย 

2.01-3.00 ปานกลาง 

3.01-4.00 ด ี

4.01-5.00 ดีมาก 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  

รอบระยะเวลา 1 ป 6 เดอืน (27 เม.ย. 2557 – 26 ต.ค. 2558) 
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ผลการประเมิน 

 

 คณะกรรมการประเมินฯ ไดพิจารณาสรุปผลการประเมินตามตัวบงชี้ และมีขอคิดเห็นท่ีระบุถึง

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี  1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีกําหนด โดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 

 

จํานวนอาจารย

ประจําหลักสูตรไม

เปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด 2 คน คือ 

- ผศ.ดร.อัญชล ี 

เจ็งเจริญ 

เกษียณอายุราชการ 

- ศ.ดร.ทรงศักดิ์ 

ศรีบุญจิตต เปน

อาจารยประจํา

หลักสูตรเกินกวา 1 

หลักสูตร 

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร   

3. คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร   

4. คุณสมบัติของอาจารยผูสอน   

5. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ี

ปรึกษาการคนควาอิสระ 
 

 

6. คุณสมบัติของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม (ถามี)   

7. คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   

8. การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษา   

9. ภาระงานอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 

10. อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับ

บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ตัวบงช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกําหนด   

12. การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงช้ีผลการดําเนินงานเพ่ือการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

ไมเปนไปตามเกณฑ

ขอ 1 

องคประกอบท่ี 2 บัณฑิต    

ตัวบงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

4.28 - จํานวนบัณฑิต

ท่ีไดรับการ

ประเมินท้ังหมด

รอยละ 30.56 

ตัวตั้ง = 47.08 

ตัวหาร = 11 

คะแนนท่ีได  

47.08/11 = 4.28 

ตัวบงช้ี 2.2 การไดงานทําหรือผลงานวิจัยของผูสําเร็จการศึกษา  

 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโทท่ีไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร (ปริญญาโท) 

5.00 ตัวตั้ง = 2.4 

ตัวหาร = 6 

(2.4/6)*100 = 40 

คะแนนท่ีได  

(40/40)*5 = 5.00 

องคประกอบท่ี 3 นักศึกษา   

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 2.00  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 2.00  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2.00  

องคประกอบท่ี 4 อาจารย   

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย 1.00  

ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย N/A ไมประเมินให

คะแนนเนื่องจาก

อาจารยประจํา

หลักสูตรไมเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ตัวบงช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก N/A ตัวตั้ง = 5 

ตัวหาร = 5 

(5/5)*100 = 100 

คะแนนท่ีได  

(100/60)*5 = 

8.33 

 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีดํารงตําแหนงทาง

วิชาการ 

N/A ตัวตั้ง = 4 

ตัวหาร = 5 

(4/5)*100 = 80 

คะแนนท่ีได  

(80/80)*5 = 5.00 

 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร N/A ตัวตั้ง = 49.4 

ตัวหาร = 5 

(49.4/5)*100 = 

988 

คะแนนท่ีได 

(988/40)*5 = 

123.50 

ตัวบงช้ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย 2.00  

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน   

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2.00  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ

สอน 

2.00  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 1.00  

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ตัวบงช้ี ผลการประเมิน หมายเหตุ 

ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

0.00 - ไมเปนไปตาม

เกณฑขอ 1, 9 

ตัวตั้ง = 10 

ตัวหาร = 12 

(10/12)*100 = 

83.33 

คะแนนท่ีได = 

4.00 

แตเนื่องจากไมผาน

เกณฑขอ 12 จาก

ตัวบงชี้ 1.1 (การ

ดําเนินการตาม 

TQF ขอ 1-5) ทํา

ใหผลการประเมิน

เทากับ 0 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   

ตัวบงช้ี 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 1.00  
 

หมายเหตุ : สกอ. กําหนดเง่ือนไขเพ่ิมเติมกรณีการประเมินผลตัวบงช้ี 5.4 โดยหากไมผานการประเมิน   

ตัวบงช้ีตามกรอบ TQF ขอ 1-5 (เกณฑขอ 12 ของตัวบงช้ี 1.1) จะถือวาผลการประเมินตัวบงช้ี 5.4 

เทากับ 0 

สรุปผลการประเมิน 

 

องคประกอบ ผลการประเมิน 

องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน ไมผาน 

คาเฉล่ียของผลการประเมินตัวบงช้ีในองคประกอบท่ี 2-6 2.02 

 

 

จุดเดน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะ 

 

คณะกรรมการประเมินฯ  ไดเสนอจุดเดน โอกาสในการพัฒนา และขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

สําหรับองคประกอบตางๆ เพ่ือการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ดังนี้ 

 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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องคประกอบท่ี 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดเดน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการอยูในระดับสากลจํานวนมาก 

2. อาจารยประจําหลักสูตรมีศักยภาพในการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแหลงทุนวิจัย

ท่ีเขมแข็ง 

ขอเสนอแนะ 

ควรมีการถายทอดกระบวนการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและแหลงทุนวิจัยอยาง

ตอเนื่อง 

 

องคประกอบท่ี 4 อาจารย 

ขอเสนอแนะ 

1. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร ควรเนนเฉพาะของหลักสูตรเศรษฐศาสตร

มหาบัณฑิต 

2. การบริหาร สงเสริม และพัฒนาอาจารย ควรอธิบายถึงระบบและกลไกใหชัดเจน 

3. คาความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูตร ควรแสดงเปนคาเฉลี่ยรวมดวย 

 

องคประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

จุดเดน 

หลักสูตรมีเปาหมาย และแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาผูเรียนไปสูความเปนเลิศในระดับสากล 

โอกาสในการพัฒนา 

กรรมการประจําหลักสูตรควรจัดใหมีการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินผูเรียน

ครอบคลุมทุกดาน ทุกภาคการศึกษา 

 

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

จุดเดน 

หลักสูตรมีทรัพยากรจํานวนมาก โดยเฉพาะซอฟตแวรตางๆ เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา

และคณาจารย 

โอกาสในการพัฒนา 

ควรมีการประเมินกระบวนการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

รายงานผลการปฏบิัติงานของคณบดคีณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
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ขอเสนอแนะในการเขียนรายงาน 

1. การเขียน SAR ควรอธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ใหครอบคลุมวงจรคุณภาพ PDCA 

2. ควรอธิบายรายละเอียดกิจกรรมท่ีดําเนินงานจริง นอกเหนือจากการเขียนวา “เปนไปตามเกณฑ” 

3. การรายงานผลในเชิงการประเมินกระบวนการในทุกตัวชี้วัดยังไมมีความชัดเจน 

4. ขอมูลหลายสวนในการรายงาน เปนขอมูลจากการดําเนินงานของคณะ ซ่ึงควรเพ่ิมเติมหรือเนนใน

สวนของหลักสูตรใหมากข้ึน เพ่ือแสดงถึงการดําเนินงานของหลักสูตรท่ีชัดเจนข้ึน 

5. ในสวนของการปองกันและการแกไขปญหาในการบริหารหลักสูตร (มคอ.7 หมวดท่ี 5) ในหลาย

ประเด็น โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงมีความสําคัญและอาจสงผลกระทบตอการไมสําเร็จ

การศึกษาของนักศึกษาบางสวน เม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 2 คณะกรรมการประจําหลักสูตร

สามารถนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาในอนาคตโดยใชกระบวนการแกไขปญหาไดหลากหลาย

ตามตัวบงชี้ท่ีเก่ียวของ ซ่ึงจะทําใหเกิดการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

 

***************** 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจําป

การศึกษา 2557 คณะเศรษฐศาสตร ไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในวันที่ 2- 3 

พฤศจิกายน 2558 เรียบรอยแลว ทั้งนี้ อยูระหวางรอรายงานผลการประเมินฯ อยางเปนทางการ              

จากมหาวทิยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางานผลการตรวจประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในสวนงาน  

ตามแนวทาง CMU-EdPEx ประจําปการศึกษา 2557 
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ภาคผนวก 



ดร.พสิฐิ ลี้อาธรรม 

คณบดคีณะเศรษฐศาสตร

ศ.ดร.ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต

ประธานท่ีปรึกษาคณบดี

ดร.จารึก สงิหปรีชา

ที่ปรึกษาคณบดี

ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ 

รองคณบดฝีายบรหิาร การเงนิ  

การคลงั นโยบายและแผน

ผศ.ดร.ประพัฒชนม  จรยิะพันธุ 

รองคณบดฝีายวชิาการระดับปรญิญาตร ี   

กจิการนกัศกึษาและวเิทศสัมพันธ

รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร 

รองคณบดฝีายบัณฑติศกึษา วิจัย ประกนั

คุณภาพการศกึษา และบรกิารวชิาการฯ

ผศ.ดร.ปยะลักษณ  พุทธวงศ 

รองคณบดฝีายกจิการพิเศษ

รศ.ดร.คมสัน  สุริยา 

หัวหนาสํานักวชิาเศรษฐศาสตร 

(ตัง้แตวันที่ 1 ต.ค. 2555 – 28 พ.ย. 2557) 

รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร 

รักษาการแทนหัวหนาสํานักวิชาเศรษฐศาสตร 

(ต้ังแตวันที่ 13 ม.ค. – 12 ก.ค. 2558) 

ผศ.ดร.กัญญชล  วัฒนากูล 

ผูชวยคณบดฝีายบรหิาร 

อ.สุชาต ิ พรหมชัตแิกว 

ผูชวยคณบดฝีายพัฒนา 

คุณภาพนักศึกษา 

ดร.นัทธมน  ธรีะกุล 

ผูชวยคณบดฝีาย

บัณฑติศึกษา และวจิัย 

ผศ.ดร. รสรนิ  โอสถานันตกุล 

ผูชวยคณบดฝีายบรกิารวชิาการ วเิทศ

สัมพันธ และประกันคณุภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.ชัยวัฒน  น่ิมอนุสสรณกลุ 

ผูชวยคณบดฝีายวชิาการระดับ

ปรญิญาตร ี

นางอัญชล ี  ขนาบศักดิ์ 

ที่ปรกึษาเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

นางพัชรนิทร   ศรสีวัสดิ์ 

รักษาการแทนเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

(ต้ังแต วันที่ 12 เม.ย. – 11 ต.ค. 2557) 

รายนามผูบรหิารคณะเศรษฐศาสตร  มหาวิทยาลัยเชยีงใหม 
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คณะเศรษฐศาสตร มีโครงสรางองคกรที่มีการบริหารงานโดยไมมีภาควิชา ทําใหบริหารจัดการงาน 

ไดอยางคลองตัวและมปีระสทิธภิาพ ตามแผนภูมโิครงสรางองคกร  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางองคกร (Organization Chart) 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

คณะเศรษฐศาสตร 

สํานักงานคณะ สํานักวชิาเศรษฐศาสตร Economic Research Park 

1. งานบริหารทั่วไป

2. งานการเงนิ การคลัง และพัสดุ

3. งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ

การศกึษา

4. งานบรกิารการศกึษาและพัฒนาคุณภาพ

นักศกึษา

5. งานบริหารงานวจิยั บริการวชิาการ และ

วเิทศสัมพันธ

1. Center for Economics & Business Forecasts

2. Community Economics Research & Promotion Centre

3. Human Resource Research & Development Centre

4. ASEAN PLUS Development Research Centre

5. World Economy Research Centre

6. SMEs Research & Development Centre

7. Agricultural Economics and Rural Development

Research Centre

8. Poverty Reduction Research Centre

9. Financial Mathematics Research Centre

10. Economic Growth Research Centre

11. Econometrics Research Centre

12. Tourism Economics Research Centre

13. International Trade Research Centre

14. Financial Economics Research Centre

15. Quantitative Analysis Centre

16. Supply Chain Economics Research Centre

17. Public Finance and Policy Research Centre

18. Sufficiency Economy Research and Promotion Centre

19. Myanmar Studies Centre

20. Centre of Excellence in Econometrics

21. Telecommunications Economics Research Center

22. Center of Financial Economics Training

23. Economic Development Research Centre

24. Natural Resources and Environment Economics

Research Centre

คณะกรรมการบริหารประจําคณะ 

คณะกรรมการอํานวยการ 

หมายเหตุ  : 

     โครงสรางการบริหารสวนงานตามมหาวทิยาลัยเชยีงใหม 

     อยูภายใตการบริหารจัดการของคณะเศรษฐศาสตร 
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คณะกรรมการบริหารประจําคณะ คณะกรรมการอํานวยการประจําคณะ 

สํานักงานคณะเศรษฐศาสตร 

รองคณบด ี

(ผศ.ดร.ไพรัช  กาญจนการุณ) 

รองคณบด ี

(ผศ.ดร.ประพัฒชนม  จรยิะพันธุ) 

รองคณบด ี

(รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร) 

รองคณบด ี

(ผศ.ดร.ปยะลักษณ พุทธวงศ) 

• งานดานบรหิารท่ัวไป

• งานดานการเงนิ การคลังและพัสดุ 

• งานดานนโยบายและแผน

• งานวชิาการระดับปรญิญาตรี

• งานดานกจิการนักศกึษา

• งานดานวเิทศสัมพันธ

• งานวชิาการระดับบัณฑิตศกึษา

• งานดานวจิัย

• งานดานบรกิารวชิาการ

• งานดานการประกันคุณภาพการศกึษา

• งานวชิาการระดับปรญิญาตรี

• งานวิชาการระดับบัณฑิตศกึษา

ผูชวยคณบด ี

(ผศ.ดร.กัญญชล วัฒนากูล) 

ผูชวยคณบด ี

(อ.ดร.นัทธมน  ธีระกุล) 

ผูชวยคณบด ี

(ผศ..ดร.รสรนิ  โอสถานันตกุล) 

• งานดานกิจการนักศกึษา

Economic Research Park 

• งานวชิาการระดับบัณฑิตศกึษา

• งานดานบรหิารงานวจิัย

• งานดานบรกิารวชิาการ

• งานดานวเิทศสัมพันธ

• งานดานการประกันคุณภาพการศกึษา

หมายเหต ุ :   

  โครงสรางการบรหิารสวนงานตามมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

--------       อยูภายใตการบรหิารจัดการของคณะเศรษฐศาสตร 

ผูชวยคณบด ี

(อ.สุชาต ิ พรหมขัตแิกว) 

• งานดานบรหิาร

ผูชวยคณบด ี

(ผศ.ดร.ชัยวัฒน  นิ่มอนุสสรณกุล) 

• งานวชิาการระดับปรญิญาตรี

คณบดคีณะเศรษฐศาสตร 

สํานักวชิาคณะเศรษฐศาสตร 

รักษาการแทนหัวหนาสํานกัวิชาเศรษฐศาสตร 

(รศ.ดร.กาญจนา  โชคถาวร) 

(ต้ังแตวันที่ 13 ม.ค. – 12 ก.ค. 2558) 

ท่ีปรกึษาเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

(นางอัญชลี  ขนาบศักด์ิ) 

หัวหนาสํานักวิชาเศรษฐศาสตร 

(รศ.ดร.คมสัน  สุรยิะ) 
(ต้ังแตวันที่ 1 ต.ค. 2555 – 28 พ.ย. 2557) 

รักษาการแทนเลขานุการคณะเศรษฐศาสตร 

(นางพัชรนิทร  ศรสีวัสด์ิ) 
(ต้ังแต วันที่ 12 เม.ย. – 11 ต.ค. 2557) 
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โครงสรางการบรหิาร (Administrative Chart)
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