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ข้อมูลการจัดทาํรายงานประจําปี 2557  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

(ตุลาคม 2556 – กนัยายน 2557) 

 

1.  ด้านการจัดการศึกษา 

คณะและหลกัสูตร/สาขาวชิาทีเ่ปิดสอน ปีการศึกษา 2557 

หนวยงาน 
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
คณะเศรษฐศาสตร 1. สาขาวชิาทฤษฎี

เศรษฐศาสตร์ 

2. สาขาวชิาเศรษฐศาสตร์

อุตสาหกรรม 

3. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การเงิน 

4. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การคลงั 

5. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ระหวา่ง

ประเทศ 

6. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์พฒันา 

7. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์เชิง

ปริมาณ 

8. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 

9. สาขาวชิา

ประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ 

10. สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ทรัพยากร

มนุษย ์

 1. เศรษฐศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ 

2. โครงการ

เศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต สาํหรับ

นกับริหาร สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3. โครงการ

เศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต สาํหรับ

ผูบ้ริหารรุ่นใหม่ 

4. โครงการ

เศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการเมือง

และการบริหาร 

5. โครงการ

เศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิตภูมิภาค 

5.1 จ.สงขลา 

5.2 จ.นครราชสีมา 

 

 

รวม 10 สาขา  5 หลักสูตร  



3 
 

หลักสูตร/สาขาวิชาที่ขอเปดใหม ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน 
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีขอเปดใหม 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
     
     
     
     

รวม     

 

- การจัดการศึกษา - 

หลักสูตรที่ปรับปรุงใหม ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน 
หลักสูตร/สาขาวิชาท่ีปรับปรุงใหม 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
     
     
     
     

รวม     

 

กระบวนวิชาใหมที่เปดสอน ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน 
หลักสูตร/สาขาวิชาใหมท่ีเปดสอน 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
     

     
     
     
     

รวม     
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- การจัดการศึกษา – 

การเขียนตําราหรือปรับปรุง / เอกสารประกอบการเรียน ปการศึกษา 2557 

ช่ือตํารา/เอกสารประกอบการเรียน ภาควิชา ผูแตง 
   
   
   

รวม   

 

 

- โครงการพิเศษและโครงการพิเศษความรวมมือภูมิภาค - 

คณะ/หนวยงาน ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะเศรษฐศาสตร - 
 

- โครงการเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิตภูมิภาค 

1 จ.สงขลา 

2 จ.นครราชสีมา 

 

- 

รวม   2 โครงการ  

 

- การจัดการศึกษา - 

วิเทศสัมพันธ (โครงการความรวมมือและทุน) 

โครงการ รายละเอียด ระยะเวลา 

โครงการเสริมสร้างผูป้ระกอบการใหม ่

(New Entrepreneurs Creation : NEC) 

เป็นความร่วมมือระหวา่ง มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง คณะเศรษฐศาสตร์ กบั กรม

ส่งเสริมอุตสาหกรรม 

ปีงบประมาณ 2556 

รวม 1 โครงการ   
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วิเทศสัมพันธ 

หนวยงาน 

กิจกรรม 
(ตอนรับแขกตางประเทศ, ความรวมมือ, สัมนา, 

เจรจาและประชุมนานาชาต,ิ อํานวยความสะดวก, 
ประชาสมัพันธ, ดูงาน, ฝกอบรม ฯลฯ) 

ระยะเวลา จํานวน 

    
- - - - 

    
รวม    

 

 

หลักสูตร / สาขาวิชาที่เปดสอนในตางประเทศ ปการศึกษา 2557 

ช่ือประเทศ 
หลักสูตร / สาขาวิชาท่ีเปดสอน 

ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 
     
- - - - - 
     

รวม     
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- การจัดการศึกษา - 

วิทยานิพนธ 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขา 
ระดับ 

ช่ือเรื่อง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท 
 

- 
 

การสงออกสินคาสรางสรรค
ของไทย 

2. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การเชาซื้อรถยนต และ
เครื่องจักรของประเทศไทย 

3. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- การสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยในตลาด
อาเซียน 

4. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของกองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย 

5. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอมลูคาเบ้ีย
ประกันภัยรบัโดยตรงประเภท
กลุมของบริษัทประกันชีวิตใน
ประเทศไทย 

6. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การสงออกของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

      
7. เศรษฐศาสตร 

 
- 
 

ปริญญาโท - 
 

การวิเคราะหโครงสรางและ
พฤติกรรมการแขงขันใน 
ตลาดอุตสาหกรรมนมถ่ัว
เหลือง 

8. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การประเมินผลสําเร็จของ
โครงการกอสรางเพ่ิมชอง
จราจร ทางหลวงหมายเลข 
33 ตอน ปราจีนบุร-ีอ.กบินทร
บุรี (ตอน 1) 

9. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 
 

ปริญญาโท - 
 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ปริมาณเงินฝากของธนาคาร
ออมสิน 

10. เศรษฐศาสตร 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 

ปริญญาโท - 
 

การนําเขาเฟอรนิเจอรไมของ
ประเทศไทย 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขา 
ระดับ 

ช่ือเรื่อง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

11. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท 
 

- 
 

การทํากําไรของธุรกิจประกัน
ชีวิตในประเทศไทย 

12. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคของ
การใชอินเทอรเน็ตระบบ 
ADSL ของ บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน) 

13. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- ปริมาณเงินฝากของธนาคาร

ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 

14. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- การสงออกเครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบจาก
ประเทศไทยไปสาธารณรัฐ
ประชนชนจีน 

15. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การนําเขาสินคาฟุมเฟอยของ
ไทย 

16. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ปจจัยกําหนดพฤติกรรม
ผูบริโภค ภายใตทฤษฎีวัฏจักร
ชีวิต 

      
17. เศรษฐศาสตร 

 
- 
 

ปริญญาโท - 
 

ทุนทางสังคมกับการ
ขับเคลื่อนกลุมอาชีพชุมชน  
กรณีศึกษากลุมเพาะปลูก
สมุนไพรบานดงบัง  
ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอเมือง 
จังหวัดปราจีนบุร ี

18. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การพยากรณอุปสงคนํ้ามัน
ปาลมดบิในประเทศไทย 

19. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การพยากรณอุปสงคการ
นําเขาองุนสดจากประเทศจีน 

20. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ความยืดหยุนและความ
ลอยตวัของภาษีสรรพสามิตร
จักรยานยนต 
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ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขา 
ระดับ 

ช่ือเรื่อง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

21. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท 
 

- 
 

ความพึงพอใจตอการดําเนิน
โครงการรับจํานําขาวเปลือก
ของชาวนา 

22. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

อุปทานกาแฟในภาคใตของ
ไทย 

23. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- การศึกษาความสัมพันธการ
ออมและการลงทุนของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

24. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- การศึกษาความสัมพันธ
ระหวางมลูคาการสงออกกับ
อัตราแลกเปลี่ยน: กรณศีึกษา
ประเทศในกลุมอาเซียน 

25. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

นโยบายการเงินและการคลังท่ี
มีผลตอภาคการผลิตของ
ประเทศไทย 

26. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การวิเคราะหอัตรา
ผลตอบแทนและความเสี่ยง
ของหลักทรัพยใน SET High 
Dividend 30 Index 

27. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ผลกระทบของหน้ีสาธารณะ
ตอการออมและการลงทุนของ
ภาคเอกชน 

28. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ความสามารถในการสงออก
ขาวของไทยไปยังตลาดโลก 

29. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 
 

ปริญญาโท - 
 

ผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงรายจายรัฐบาลท่ี
มีตออุปสงครวมของประเทศ
ไทย 

30. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท - ผลกระทบของการใชจาย
รัฐบาลท่ีมตีอผลิตภณัฑ 
มวลรวมภายในประเทศของ
ประเทศในกลุมอาเซียน 

 
 

ระดับ 
ช่ือเรื่อง 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
31. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท 
 

- 
 

ปจจัยกําหนดดัชนีราคาบาน
ในเขตกรุงเทพมหานคร 

32. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การวิเคราะหศักยภาพการ
สงออกอัญมณแีละ
เครื่องประดับของประเทศไทย 



9 
 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขา 
    

  - ปริญญาโท 

 

- ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอ
ปริมาณการสงออกนํ้าตาลของ
ประเทศไทย 

34. เศรษฐศาสตร - ปริญญาโท 

 

- ศักยภาพการสงออกไขไกสด
ของประเทศไทย 
ไปยังฮองกง 

35. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ความสามารถในการเปนเขต
เงินตราท่ีเหมาะสมของ
อาเซียน +3 

36. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การสงออกเม็ดพลาสติกของ
ไทยไปอินเดียภายใต 
การทําขอตกลงเขตการคาเสรี 
TIFTA 

      
37. เศรษฐศาสตร 

 
- 
 

ปริญญาโท - 
 

การผลิตขาวของเกษตรกรใน
ภาคกลาง 

38. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอดัชนี
หลักทรัพยกลุมขนสงและ 
โลจสิติกสในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย 

39. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การวิเคราะหปจจยัท่ีสงผลตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อรูปแบบ
การประกันชีวิต 

40. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การวิเคราะหความคุมคาของ
การผลิตขาวแบบปลอดภยั
จากสารพิษ และแบบอินทรีย: 
กรณีศึกษาพ้ืนท่ี 
จังหวัดอุทัยธานี 

41. เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

วิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดการ
กอหน้ีสาธารณะ 
ของประเทศไทย 
 
 
 
 

ลําดับ
ท่ี 

คณะ/สาขา 
ระดับ 

ช่ือเรื่อง 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

42. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท 
 

- 
 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนการลงทุนทําสวน
ยางพาราและสวนปาลมนํ้ามัน 
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43. 
 

เศรษฐศาสตร 
 

- 
 

ปริญญาโท - 
 

การสงออกผลไมกระปองไป
ยังกลุมประเทศ 
ในตะวันออกกลาง 

 รวม  43  เร่ือง     จํานวน  43 เร่ือง 

 

บทความวิทยานิพนธที่จัดพิมพเผยแพร ทั้งในระดับชาติ / นานาชาติ 

ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวนลินี  
ไชยศร ี
5312900011 

การสงออกสินคาสรางสรรคของ
ไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 855-861 

นางสาวอาภาพร 
ธานีรัตน 
5312900239 

การเชาซื้อรถยนต และเครื่องจักร
ของประเทศไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 927-934 

นางสาวสุนิสษา 
แปงคง 
5312900405 

การสงออกอัญมณีและ
เครื่องประดับของไทยในตลาด
อาเซียน 

- ปริญญาโท - Inter Trade Review 
กรมสงเสรมิการคา
ระหวางประเทศ 
กระทรวง-พาณิชย ปท่ี 
27 ฉบับท่ี 619  
ตุลาคม 2556 หนา 40-
43 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวณัฐวรรณ 
ทนงคงสวัสดิ ์
5412900165 

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนํา-เสน
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 840-846 

นางสาวสราลี            
สุขสวัสดิ ์
5412900068 

ปจจัยท่ีมีผลตอมลูคาเบ้ีย
ประกันภัยรับโดยตรงประเภทกลุม
ของบริษัทประกันชีวิตในประเทศ
ไทย 

- ปริญญาโท - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปท่ี 3 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 หนา 190-200 

นางสาวสุภัทรา 
พลายระหาญ 
5412900138 

การสงออกของสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

- ปริญญาโท - วารสารการตลาดและ
การสื่อสาร 
ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 
กรกฎาคม-กันยายน 
2556 หนา 47-62 

นายคณพล  
วิจักษนูกูล 
5412900180 

การวิเคราะหโครงสรางและ
พฤติกรรมการแขงขันใน 
ตลาดอุตสาหกรรมนมถ่ัว

เหลือง 

- ปริญญาโท - วารสารการตลาดและ
การสื่อสาร 
ปท่ี 1 ฉบับท่ี 3 
กรกฎาคม-กันยายน 
หนา 17-31 

นางสาวมรกต  
คุมประสิทธ์ิ 
5412900299 

การประเมินผลสําเร็จของโครงการ
กอสรางเพ่ิมชองจราจร ทางหลวง
หมายเลข 33 ตอน ปราจีนบุร-ีอ.
กบินทรบุรี (ตอน 1) 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบรหิาร   
ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 ศูนยศึกษาสาทร
ธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายสัมพันธ 
เกลี้ยงรตัน 
5312900118 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปรมิาณเงิน

ฝากของธนาคารออมสนิ 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยั- 
ราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ปท่ี 3 ฉบับท่ี 3 
กรกฎาคม-กันยายน 
2556 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นายสักพัฒน 
ตันติรานนท 
5312900363 

การนําเขาเฟอรนิเจอรไมของ
ประเทศไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 879-886 

นางสาววรรณี 
การฤกษ 
5412900071 

การทํากําไรของธุรกิจประกันชีวิต
ในประเทศไทย 

- ปริญญาโท - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั-
รามคําแหง ปท่ี 3 ฉบับ
ท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 หนา 162-168 

นายวราวุฒิ  
สุดฉิม 

ปจจัยท่ีมีผลตออุปสงคของการใช

อินเทอรเน็ตระบบ ADSL ของ 

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

- ปริญญาโท - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั-
รามคําแหง ปท่ี 3 ฉบับ
ท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 หนา หนา 180-
189 

นางสาววันวิสา 
สีระสา 
5412900287 

ปริมาณเงินฝากของธนาคารไทย

พาณิชย จํากัด (มหาชน) 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารการตลาดและ
การสื่อสาร ปท่ี 1 ฉบับ
ท่ี 4 ตุลาคม-ธันวาคม 
2556 ศูนยศึกษาสาทร
ธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 

นายเจนรบ                  
ชัยวิวัฒมงคล 
5412900178 

การสงออกเครื่องคอมพิวเตอร 
อุปกรณและสวนประกอบจาก
ประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชน
ชนจีน 

- ปริญญาโท - วารสารการตลาดและ
การสื่อสาร ปท่ี 1 ฉบับ
ท่ี 3 กรกฎาคม-
กันยายน 2556 ศูนย
ศึกษาสาทรธานี 
มหาวิทยาลยัรังสติ 
หนา 32-46 

นายเสกสัน 
ฤทธิสาร 
5412900192 

การนําเขาสินคาฟุมเฟอยของไทย - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบรหิาร ป
ท่ี 1 ฉบับท่ี 1 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 ศูนยศึกษาสาทร
ธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นายวีระชาติ  
บุญเขม 
5412900275 

ปจจัยกําหนดพฤติกรรมผูบริโภค 
ภายใตทฤษฎีวัฏจักรชีวิต 

- ปริญญาโท - วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั-
รามคําแหง ปท่ี 3 ฉบับ
ท่ี 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2556 หนา 169-179 

นางสาวแมนหมาย 
อรุณชัยพร 
5414900005 

ทุนทางสังคมกับการขับเคลื่อน
กลุมอาชีพชุมชน  
กรณีศึกษากลุมเพาะปลูกสมุนไพร
บานดงบัง ตําบลดงข้ีเหล็ก อําเภอ
เมือง จังหวัดปราจีนบุร ี

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสาร
รามคําแหง ฉบับ
วิทยานิพนธปท่ี 30 
ตุลาคม-ธันวาคม 2556 

นายอรชุน  
ฟองประไพ 
5412900262 

การพยากรณอุปสงคนํ้ามันปาลม

ดิบในประเทศไทย 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบรหิาร  ป
ท่ี 2 ฉบับท่ี 1 มกราคม-
มิถุนายน 2557 ศูนย
ศึกษาสาทรธานี 
มหาวิทยาลยัรังสติ 

นายณัฐพล  
เลิศศิวนนท 
5412900017 

การพยากรณอุปสงคการนําเขา

องุนสดจากประเทศจีน 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารการวิจัยทาง
ธุรกิจและการบรหิาร   
ปท่ี 2 ฉบับท่ี 1 
มกราคม-มิถุนายน 
2557 ศูนยศึกษาสาทร-
ธานี มหาวิทยาลัยรังสิต 

นางสาวอรอุมา 
ศรสําเร็จ 
5112900426 

ความยืดหยุนและความลอยตัว
ของภาษีสรรพสามติร
จักรยานยนต 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปท่ี 4 ฉบับท่ี 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 
2557 

นายกิตติ บรสิุทธ์ิ 
5112900618 

ความพึงพอใจตอการดําเนิน

โครงการรับจํานําขาวเปลือกของ

ชาวนา 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
ปท่ี 4 ฉบับพิเศษ 2557 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวชัชฎาภรณ 
ติ๋วสกุล 
5212900026 

อุปทานกาแฟในภาคใตของไทย - ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั                                                                 
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
พิเศษ 2557 

นางสาวสิริประภา 
จันทรดํา 
5414920001 

การศึกษาความสัมพันธการออม
และการลงทุนของประเทศในกลุม
อาเซียน 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 887-893 

นางสาววรรณนิศา 
ปานขาว 
5414920002 

การศึกษาความสัมพันธระหวาง
มูลคาการสงออกกับ 
อัตราแลกเปลี่ยน: กรณศีึกษา

ประเทศในกลุมอาเซียน 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 862-867 

นางสาวอัจจิมาพร 
รัตนศร ี
5314920034 

นโยบายการเงินและการคลงัท่ีมี

ผลตอภาคการผลิตของประเทศ

ไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 921-926 

นางสาวแอน 
 ศิริพิทักษ 
5314920070 

การวิเคราะหอัตราผลตอบแทน
และความเสีย่งของหลักทรัพยใน 
SET High Dividend 30 Index 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 647-651 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวสุพรรษา 
ธนิษฐพงศา 
5314920066 

ผลกระทบของหน้ีสาธารณะตอ
การออมและการลงทุนของ
ภาคเอกชน 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 894-900 

นางสาวศศิน 
ภิญโญเทพประทาน 
5414920041 

ความสามารถในการสงออกขาว
ของไทยไปยังตลาดโลก 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา หนา 868-873 

นางสาวจีรวรรณ 
สุวรรณรตัน 
5114920308 

ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลง

รายจายรัฐบาลท่ีมีตออุปสงครวม

ของประเทศไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 826-832 

นางสาวทัศนีย  
สมทอง 
5214920126 

ผลกระทบของการใชจายรัฐบาลท่ี
มีตอผลิตภณัฑมวลรวม
ภายในประเทศของประเทศใน
กลุมอาเซยีน 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา  847-854 

วาท่ีร.ต โชคอนันต 
 เหมือนเนียม 
5314920052 

ปจจัยกําหนดดัชนีราคาบานในเขต
กรุงเทพมหานคร 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 833-839 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวสุภาพร 
ทองช่ืนจิต 
5314920003 

การวิเคราะหศักยภาพการ
สงออกอัญมณีและเครื่องประดับ
ของประเทศไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 901-906 

นายเกรียงไกร  
จิรวัชระวงศ 
5314920072 

ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอปรมิาณ
การสงออกนํ้าตาลของประเทศ
ไทย 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 808-815 

นายจิรวัฒน 
ลักษณาวิวัฒน 
5314920041 

ศักยภาพการสงออกไขไกสดของ
ประเทศไทยไปยังฮองกง 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 814-819 

นางสาวกุลกันยา 
ชูแกว 
5314920065 

ความสามารถในการเปนเขต
เงินตราท่ีเหมาะสมของอาเซียน 
+3 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 802-807 

นางสาวศุภธิดา 
เฉลิมรัตน 
5314920009 

การสงออกเม็ดพลาสติกของไทย
ไปอินเดียภายใตการทําขอตกลง
เขตการคาเสรี TIFTA 

- ปริญญาโท - การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เพ่ือนําเสนอ
ผลงานวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ครั้งท่ี 5 บัณฑิตวิทยาลยั 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
วันท่ี 29 สิงหาคม 2556 
หนา 874-878 
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ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ 
ระดับ แหลงท่ีพิมพ

เผยแพร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

นางสาวฐิติชญาณ 
ธราธรปญญา 
5114920635 

การผลิตขาวของเกษตรกรในภาค
กลาง 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
พิเศษ 2557 

วาท่ี ร.ต. กิตติธัช 
พลเคน 
5114921225 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอดัชนี
หลักทรัพยกลุมขนสงและ 
โลจสิติกสในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 มกราคม- 
มิถุนายน 2557 

นายปณณพัฒน 
ชัยสิริเดชานนท 
5114920214 

การวิเคราะหปจจยัท่ีสงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อรูปแบบการ
ประกันชีวิต 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
พิเศษ 2557 

นางสาวพิมพปวีณ 
เจิงกลิ่นจันทร 
5114920650 

การวิเคราะหความคุมคาของการ
ผลิตขาวแบบปลอดภัยจากสารพิษ 
และแบบอินทรีย: กรณีศึกษาพ้ืนท่ี 
จังหวัดอุทัยธานี 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
พิเศษ 2557 

นายสุพัฒน 
 ชูประสิทธ์ิ 
5114920801 

วิเคราะหปจจัยท่ีกําหนดการกอ
หน้ีสาธารณะของประเทศไทย 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
พิเศษ 2557 

นางสาวสุภาพร 
พรหมชัยศร ี
5314920014 

การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ผลตอบแทนการลงทุนทําสวน
ยางพาราและสวนปาลมนํ้ามัน 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพวารสารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัย-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 มกราคม- 
มิถุนายน 2557 

นางสาวศุภาวดี 
หนูสุข 
5314920064 

การสงออกผลไมกระปองไปยัง
กลุมประเทศ 
ในตะวันออกกลาง 

- ปริญญาโท - เอกสารตอบรับการ
ตีพิมพ 
วารสารบัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยั-
รามคําแหง ปท่ี 4 ฉบับ
ท่ี 1 มกราคม- 
มิถุนายน 2557 
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2.  ดานการวิจัย 

- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน/ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย จํานวนเงินทุนฯ ระยะเวลา 
    
- - - - 
    

รวม    
 

- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน/ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย จํานวนเงินทุนฯ ระยะเวลา 
    

1. โครงการการประเมินความ
คาดหวังของประชาชนท่ีมีตอ
นโยบาย Smart Thialand เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนา
รองรับการเขาสูประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

อ. ขวัญ  เพชรสวาง 121,840   31 ต.ค. 56 – 
31 ต.ค. 57 

2. โครงการผลของนโยบายการ
คลังกรณีปรับฐานเงินเดือน
ปริญญาตรี 15,000 บาท ใน
หนวยงานภาครัฐ 

อ.ดร.เบญจวรรนรี  โชตชิวงนริันดร 176,760   15 ต.ค. 56  - 
14 ต.ค. 57 

รวม 2 โครงการ    
 

- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท คณะ/สํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน/ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย จํานวนเงินทุนฯ ระยะเวลา 
    
- - - - 
    

รวม - - - 
 

- โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนวิจัยจากหนวยงานภายนอก ปงบประมาณ 2557 

หนวยงาน/ช่ือโครงการ ช่ือผูวิจัย แหลงทุน จํานวนเงิน ระยะเวลา 
     
- - - - - 

รวม - - - - 
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- บทความทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรในวารสารสิ่งพิมพ – 

บทความทางวิชาการทีเ่ผยแพรในวารสารสิ่งพิมพ (ในประเทศ)  

ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/ปท่ีเผยแพร 
คณะเศรษฐศาสตร 
   - 

 

 
- 

 
- 

รวม - - 

 

บทความทางวิชาการที่เผยแพรในวารสารสิ่งพิมพ (ตางประเทศ) 

ช่ือผูเขียน ช่ือบทความ ช่ือวารสาร/ปท่ีเผยแพร 
   

- - - 
   

รวม   
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3.  ดานการบริการทางวิชาการแกสังคม 

- การบริการทางวิชาการแกสังคม 

โครงการ กิจกรรม สถานท่ี / ระยะเวลา ผูเขารวมโครงการ 
คณะเศรษฐศาสตร 
  - โครงการบรกิารวิชาการและ

วิชาชีพแกชุมชนและสังคม                          

จ.อุทัยธานี 

 

 
       -   การบริการวิชาการ                       
เรื่อง กลยุทธการยกระดบั
สินคา OTOP สูสากล 

 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการ เฉลมิ
พระเกียรติ จังหวัด
อุทัยธานี 

 
ผูบริหารและเจาหนาท่ี
องคการบริหารสวนจังหวัด
อุทัยธานี เจาหนาท่ีพัฒนา
ชุมชนและผูประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด 
อุทัยธานี 

 
  - .โครงการอบรมความรูทาง

เศรษฐศาสตร ครูระดับมัธยมศึกษา 

 
 

 
- การบริการวิชาการ 

ดานทางเศรษฐศาสตรใหกับ

ครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล เพ่ือใหครูผูสอนไดมี

ทักษะใหมๆ นําไปใชในการ

ประกอบการสอนใหมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
 
 
 

 
คณะเศรษฐศาสตร  
 

 
ครูผูสอนวิชาเศรษฐศาสตร

ระดับมัธยมศึกษาในเขต

กรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

 

รวม    2 โครงการ    
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4.  ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ช่ือโครงการ/กิจกรรม สถานท่ี / ระยะเวลา แหลงทุน ผูเขารวมโครงการ 
    
1.โครงการวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร 
 
 
2.โครงการเสริมสรางจิตสาํนึกการอนุรักษ 
   ทรัพยากร 
 
3.โครงการวันสงกรานต 
 
 
 
 
4.โครงการวันแม  
 
 
 
5.โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
   สมเด็จพระนางเจา 12 สิงหาคม 
 
 
6.โครงการมุฑติาจิตผูเกษียณอายรุาชการ 

1 พ.ย. 56 
(คณะเศรษฐศาสตร) 

 
24 ก.พ. 57 

 
 

8 เม.ย. 57 
(คณะเศรษฐศาสตร) 

 
 
 

12 ส.ค. 57 
(คณะเศรษฐศาสตร) 

 
 

12 ส.ค. 57 
(คณะเศรษฐศาสตร) 

 
 

26 ก.ย. 57 
(คณะเศรษฐศาสตร) 

 

99,445 
(งบสวัสดิการ) 

 
11,070 
(งบรายได) 

 
10,000 
(งบรายได) 
30,000 

(งบสวัสดิการ) 
 

(ไมใชงบประมาณ) 
 
 
 

2,000 
(งบสวัสดิการ) 

 
 

23,540 
(งบสวัสดิการ) 

คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร 
 
คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร 

คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร 

 

คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร และ

นักศึกษา ประชาชนท่ัวไป 

คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร 

 

คณาจารย และเจาหนาท่ี 
คณะเศรษฐศาสตร 

 

 

 

 

    
รวม   6  โครงการ    
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5. ดานการบริหารจัดการ 

- การพัฒนาบุคลากร - 

- การพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปงบประมาณ 2557 

ช่ือโครงการ 
(ประเภทงาน การสัมมนา,  

ประชุมวิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน ผูเขารวมโครงการ 

1.โครงการปฏบัิติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 
“พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว” 
 
 

4 ธ.ค. 56 
 
 
 

อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง

มหาราช 
 

- 
 
 
 

น.ส.เพชรพิกุล  ณ นคร 
 
 

2.โครงการเสวนาทางวิชาการ”การ
ถายทอดแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัย
รามคําแหง” 
 
 
 

19 พ.ย. 56 
 
 
 
 
 
 

หองประชุมช้ัน 3 
อาคารวิทยบริการ

และบรหิาร 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 
 

 
 
 
 
 
        
 

1.รศ.จรินทร เจรญิศรีวัฒนกุล 
2.อ.อภิวีร อันตรเสน 
3.น.ส.ศรสีกุล  พวงทองทิพย 
4.น.ส.มินตรา เตมิพันธ 

 
3.โครงการการประชุมการเสวนา
ระหวางหนวยงานท่ีดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในระบบ QA และ 
ISO 
 

 
24 เม.ย. 57 

 
สํานักประกัน 

 

 
- 

 
1.อ.อภิวีร  อันตรเสน 
2.นายพลัฏฐกร พวงทองทิพย 
3.น.ส.จุฑารัตน โพธ์ิศีร ี

4.โครงการบรรยาย เรื่อง”ผลกระทบ
ของยาเสพติดตอชีวิตและครอบครัว” 

7 พ.ค. 57 อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง

มหาราช 
 

- 1.นายวิฑูรย ภูนุช 
2.นางอรินทร   ออมทรัพย 
3.นางละออ หวานวาจา 

5.โครงกาอบรมเชิงปฏิบัติการเขียน 
Story Board เพ่ือผลิตบทเรียน         
E-Learning และเทคโนโลยีการผลิต    
สื่อการเรียนการสอนแบบ Multimedia 

28 – 30 พ.ค.57 หองฝกอบรมศูนย
สื่อการสอน

อิเล็กทรอนิกสช้ัน 
2 อาคารทาชัย   
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.รศ.วรณี  จิเจรญิ 
2.รศ.ดร.ไกร  โพธ์ิงาม 
3.ผศ.ดร.รําจวน 
 เบญจศิร ิ
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ช่ือโครงการ 
(ประเภทงาน การสัมมนา,  

ประชุมวิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน ผูเขารวมโครงการ 

6. โครงการการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร
การชุมชนนักปฏิบัติ(แนวทางการออก
ขอสอบและการวิเคราะหขอสอบ) 
 
 
 

10 มิ.ย. 57 หองประชุม ช้ัน 2 
อาคราวิทยบริการ
และบรหิาร 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 
 

- 1.อ.ขวัญ  เพชรสวาง 
2.อ.จินตนา  เมืองเล็น 

7.โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสตูร”การวิเคราะหและประมวลผล
ขอมูลดวยโปรแกรม SPSS” 

6 มิ.ย. 57 ศูนยปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร 
อาคารเวียงคํา ณ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- 1.อ.ขวัญ  เพชรสวาง 
2.อ.จินตนา  เมืองเล็น 

8.โครงการ”ชาวรามฯ รวมใจงดเหลา
เขาพรรษา ทําดีถวายในหลวง” 

7 ก.ค. 57 อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง

มหาราช 
 

 คณาจารยและเจาหนาท่ี 
 คณะเศรษฐศาสตร 

9.โครงการอบรม เรื่อง”การออกกําลัง
การชะลอวัย” 

23 ก.ค. 57 อาคารสโุขทัย  
ช้ัน 3  

- น.ส.นุชนาฏ นิลเขาปบ 
 

10.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช
ระบบงานอาคารสถานท่ี ทาง
อินเตอรเน็ต 
 

24 ก.ค. 57 ศูนยบริการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 อาคารเวียงคํา 
ช้ัน 2 

- 1.นายสมมาตร ศรีรตัน 
2.นายบํารุง บางแบง 

11.โครงการอบรมการจดัทํา Media 
added ebook  

7 ส.ค.57 หอง SWB 301 
ช้ัน 3 อาคารสรรค

โลก 

- 1.ร.ศ.กาญจนา  ธรรมาวาท 
2.อ.ขวัญ  เพชรสวาง 
3.อ.จินตนา  เมืองเล็น 
 

12.โครงการสมัมนาทางวิชาการเรือ่ง”
กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ” 

28 ส.ค. 57 อาคารสถาบัน
คอมพิวเตอร  

ช้ัน 2 หองประชุม
สุพรรณิการ 

- นายพิรุฬห ชัยดิเรก 

13.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที 16 

28 ส.ค. 57 อาคารหอประชุม
พอขุนรามคําแหง

มหาราช 
 

- 1.รศ.สุกัญญา ตันธนรัตน 
2.ร.ศ.กาญจนา  ธรรมาวาท 
3.รศ.อติ ไทยานันท 
4.นายสาธิต  ดมี ี
5.น.ส.ชุติมา สังขน่ิม 
6.นางวัชรี จักรนารายณ 
7.นางบุปผา สังสุวรรณ 
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ช่ือโครงการ 
(ประเภทงาน การสัมมนา,  

ประชุมวิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 
ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน ผูเขารวมโครงการ 

14.โครงการ รักษสุขภาพกับสํานักกีฬา 29 ส.ค. 57 หองประชุมช้ัน 5 
อาคารวิทยบริการ

และบรหิาร 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

 

- 1.นางวัจนีย ชูชาติ 
2.นางสระภี คาํหวาน 
3.นายพรชัย ชอบกิจ 
4.นายนิสสรณ คาดหมาย 
5.นารนเรศ เมฆวิสาร 

15.โครงการดานการอนุรักษพลังงาน 9 ก.ย. 57 โรงแรมอมาร ี - นายสมมาตร ศรีรตัน 
 

 

 วอเตอรเกท 
(ประตูนํ้า) หอง

บางลําพู ช้ัน 6 ถ.
เพชรบุรี เขตราช

เทวี กทม 

  

16.โครงการฝกอบรมคอมพิวเตอรตาม
มติคณะรับมนตรี รุนท่ี 33 

10 – 12 ก.ย.57 ศูนยปฎิบัติการ
คอมพิวเตอร 

อาคารเวียงคํา ณ 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- 1.นางวันีย  ชูชาติ 
2.น.ส.กัญญลักษณ ลีนะเปสนันท 
3.น.ส.วันทนีย  ศรีสวัสดิ ์

17. โครงการการถายทอดเทคโนโลยี
และองคความรูจากผลงานวิจัย 
 
 
 
 
 

26 ก.ย. 57 คณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลยั
รามคําแหง 

- 1.นายพลัฏฐกร พวงทองทิพย 
2.นายอภิภู ชาติดํารง 
3.นายพิรุฬห      ชัยดิเรก 

รวม   17  โครงการ     
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- การพฒันาบุคลากรทางวชิาการ (ในประเทศ)  ปีงบประมาณ 2557 

รายช่ือ 

ช่ือโครงการ 

(ประเภทงาน การสัมมนา,  

ประชุมวชิาการ, ดูงาน, 

ฝึกอบรม) 

ระยะเวลา สถานที ่ แหล่งทุน 

นายสมมาตร์ ศรีรัตน์ โครงการดา้นการอนุรักษ์

พลงังาน 

9 ก.ย. 57 
โรงแรมอมารี 

 

    วอเตอร์เกท 

(ประตูนํ้า) ห้อง

บางลาํพ ูชั้น 6                 

ถ.เพชรบุรี เขตราชเทว ี

กทม 

 

     

รวม 1  โครงการ    

 

- การพัฒนาบุคลากร - 

- การพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ (ตางประเทศ) ปงบประมาณ 2557 

รายช่ือ 
ช่ือโครงการ 

(ประเภทงาน การสัมมนา,  
ประชุมวิชาการ, ดูงาน, ฝกอบรม) 

ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 

     
- - - - - 

     
รวม -    
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- การพฒันาบุคลากรด้านการศึกษาต่อ (ในประเทศ)  

รายช่ือ ศึกษาต่อระดับ ระยะเวลา สถานที่ แหล่งทุน 

1. อ.อภิวร์ี อนัตรเสน 

2. อ.ธญัญารัตน์ ทองพาศน์ 

ระดบัปริญญาเอก 

ระดบัปริญญาเอก 

3-5 ปี 

3-5 ปี 

ม.รามคาํแหง 

ม.รามคาํแหง 

ทุน.รามคาํแหง 

ทุน.รามคาํแหง 

3. นาย อภิภู ชาติดาํรงค ์ ระดบัปริญญาโท 2-5 ปี ม.รามคาํแหง ทุน.รามคาํแหง 

4. น.ส.จุฑารัตน์  โพธ์ิศรี ระดบัปริญญาโท 2-5 ปี ม.รามคาํแหง ทุน.รามคาํแหง 

5. น.ส.มินตรา เติมพนัธ์ ระดบัปริญญาโท 2-5 ปี ม.รามคาํแหง ทุน.รามคาํแหง 

รวม  5  คน  - - - 

 

- การพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาตอ (ตางประเทศ) 

รายช่ือ ศึกษาตอระดับ ระยะเวลา สถานท่ี แหลงทุน 
     

- - - - - 
     

รวม     
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6.  ดานอ่ืนๆ 

- บุคลากรและนักศึกษาที่มีผลงานดีเดน 

ช่ือ / ประวัติ ผลงานดีเดน รางวัลท่ีไดรับ 
อาจารย 
 

  

- - - 
   
ขาราชการและเจาหนาท่ี 

- 
 
-  

 
- 

   

   

นักศึกษา 
-  

 
- 

 
- 

   

   

รวม   
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- กิจกรรมนักศึกษา- 

ช่ือกิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ ผูเขารวมกิจกรรม 

1. โครงการกิจกรรมส่งเสริม

การอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

 

2. โครงการกิจกรรมการ

พฒันานกัศึกษา 

 

 

3.โครงการกิจกรรมส่งเสริม

นโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจาก

ยาเสพติด 

4.โครงการกิจกรรมส่งเสริม

นโยบาย สถานศึกษา 3 ดี (3D) 

ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย 

 

8 ก.ค. 57 

 

23 ก.ค. 57 

 

 

30 ก.ค.57 

 

 

13 ส.ค.57 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

โครงการชัง่หวัมนั

ตามพระราชดาํริ 

อาํเภอท่ายาง 

จงัหวดัเพชรบุรี 

สถาบนัธญัญารักษ ์

อาํเภอธญับุรี 

จงัหวดัปทุมธานี 

องคก์รบริหารส่วน

จงัหวดั

สมุทรสงคราม 

จงัหวดั

สมุทรสงคราม 

1,990 

(งบรายได)้ 

 

16,455 

(งบรายได)้ 

 

8,585 

(งบรายได)้ 

 

 

 

16,135 

 (งบรายได)้ 

 

อาจารย ์เจา้หนา้ท่ี

และนกัศึกษาศิษยเ์ก่า

และศิษยปั์จจุบนั

นกัศึกษาคณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 

นกัศึกษา                           

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

นกัศึกษา                           

คณะเศรษฐศาสตร์ 

5.โครงการกิจกรรมส่งเสริม

นโยบาย สถานศึกษา 3 ดี 

(3D) ดา้นการส่งเสริมใหมี้

คุณธรรมและจริยธรรม

ความเป็นไทย 

26 ส.ค. 57 

 

วดัอมัพรวนัเจติยา

ราม และตลาดนํ้า

อมัพวาจงัหวดั

สมุทรสงคราม 

  

6. โครงการพฒันานกัศึกษา 26 ส.ค.57 บริษทัปิกนิกพลาส 

อินดสัเทรียลจาํกดั 

ตาํบลบางซา้ย 

อาํเภอบางซา้ย 

จงัหวดันครศรี

อยธุยา 

9,870 

 (งบรายได)้ 

 

นกัศึกษา                           

คณะเศรษฐศาสตร์ 

รวม  6 โครงการ     
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- กิจกรรมนักศึกษา (คายอาสาพัฒนาชุมชน) 

ช่ือกลุม กิจกรรม สถานท่ี ระยะเวลา งบประมาณ 
     

- - - - - 
     

รวม     

 

- ทุนการศึกษา 

ประเภท / ช่ือทุน กองทุนละ (บาท) จํานวนนักศึกษาทีไ่ด้รับทุน รวมเป็นเงิน (บาท) 

กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

- 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

    

กองทุนภายในมหาวทิยาลยั 

      - ทุนขดัสน 

   

 

5,000 บาท 

 

3  คน 

 

15,000 บาท 

ทุนภายนอกมหาวทิยาลยั 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

 - 

 

    

    

รวม 5,000 บาท 3 คน 15,000 บาท 
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- การจัดสวัสดิการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง - 

- การบริการทางการแพทยและอนามัย 

เดือน 
จํานวนผูเขารับการบริการ 

นักเรียน / นักศึกษา ขาราชการและเจาหนาท่ี อ่ืนๆ 
    

- - -- - 
    

รวม    

 

 

-  การประกันคุณภาพการศึกษา- 

- การประกันคุณภาพการศึกษา 

หนวยงาน กิจกรรม ระยะเวลา 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 
 

 - กิจกรรมท่ีจดัข้ึนเพื่อ ควบคุม ตรวจสอบ 

ประเมิน และพฒันาการดาํเนินงานของหน่วยงาน

ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย เป้าประสงคแ์ละระดบั

คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

18–20 ธ.ค. 56 

(รอบท่ี 1)  

28–29 ก.ค. 56 

(รอบท่ี 2) 

   
รวม 1  กิจกรรม   

 

- การจัดการศึกษา - 

จํานวนวิชาที่จัดทํา e-testing แลวเสร็จ ปการศึกษา 2557 

คณะ ช่ือวิชา 

เศรษฐศาสตร์ ECO1003  (เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป) 

 ECO1101  (เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1) 

 ECO1102  (เศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 

รวม  3   วชิา  
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จํานวนวิชาที่จัดทําอักษรเบรลล ปการศึกษา 2557 

คณะ ช่ือวิชา 
- - 

รวม - 
 

- การจัดการศึกษา – 

จํานวนวิชาที่จัดทํา e-learning แลวเสร็จ ปการศึกษา 2557 

คณะ ช่ือวิชา 

เศรษฐศาสตร์ ECO1003  (เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป) 

 ECO1101  (เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1) 

 ECO1102  (เศรษฐศาสตร์มหภาค 1) 

รวม   3  วิชา  
 

จํานวนตําราเสียง ปการศึกษา 2557 

คณะ ช่ือวิชา 
- - 

รวม - 
 

- การบริหารจัดการ – 

โครงการทางวิชาการเพ่ือพัฒนาความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซียน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลา สถานท่ี งบประมาณ 
จํานวน

ผูเขารวม 
1 โครงการอบรมทางวชิาการ

เก่ียวกบัการคา้  การลงทุน  

การท่องเท่ียวและบริการ  

ภายใตบ้ริบทประชาคม

อาเซียน 

22 ส.ค. 57 คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

68,605.02 

(งปม.รายจ่าย

จากรายได ้

มร.) 

 

200 คน 

 รวม  1 โครงการ     
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  - การพัฒนาชุมชนและสงเสริมการศึกษา – 

การพัฒนาชุมชนและสงเสริมการศึกษา 

โครงการ กิจกรรม สถานท่ี/ระยะเวลา ผูเขารวมโครงการ 
    

- - - - 
    
    
    

 

รวม.....................................................โครงการ 

 

 

 

หมายเหตุ 

 1.  การพิมพใชอักษร  Angsana New 16 

 2.  ใชตัวเลขอารบิก 

 3.  สงตนฉบับและแนบ CD / DVD 

 4.  สงภาพประกอบกิจกรรมพรอมไฟลภาพตนฉบับ 

 

ชื่อผูจัดทํา นางสาวศรีสกุล  พวงทองทิพย 

             นางสาวมินตรา  เติมพันธ 

โทรศัพท   02 – 3108000 ตอ  4594 
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หลักสูตรนานาชาต ิปการศึกษา 2557 

หลักสูตร จํานวนนักศึกษา 

ภาคภาษาอังกฤษ 

     1.  …………………………………………………………………….. 

     2.  …………………………………………………………………….. 

     3.  …………………………………………………………………….. 

 

 

ภาคภาษาจีน 

     1.  ................................................................................ 

     2.  ................................................................................ 

 

 

ภาคภาษาอ่ืน ๆ  

     1.  ................................................................................ 

     2.  ................................................................................ 

     3.  …………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

รวม  
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จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2557 

 

คณะ 

จํานวน 

รวม 

อาจารย ผูชวยศาสตรจารย รองศาสตราจารย ศาสตราจารย 

คณะเศรษฐศาสตร์      

1. ภาควชิาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ 1 - 2 - 3 

2.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม - - 2 - 2 

3.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน 1 - 2 - 3 

4. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การคลงั 1 - 4 - 5 

5.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ 1 - 1 - 2 

6.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์พฒันา - 1 3 - 4 

7.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 1 2 2 - 5 

8.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเกษตร - 1 1 - 2 

9.ภาควชิาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ - - 2 - 2 

10.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ 1 - - - 1 

รวม 6 4 19 - 29 
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จํานวนอาจารยประจํา จําแนกตามวุฒิการศึกษา ปการศึกษา 2557 

คณะ 

จํานวน 
รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
    

1. ภาควชิาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ - 3 - 3 

2.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม - 2 - 2 

3.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเงิน - 3 - 3 

4. ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การคลงั - 3 2 5 

5.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ระหวา่งประเทศ - 1 1 2 

6.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์พฒันา - 2 2 4 

7.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ - 3 2 5 

8.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์การเกษตร - 2 - 2 

9.ภาควชิาประวติัศาสตร์เศรษฐกิจ - 1 1 2 

10.ภาควชิาเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย ์ - 1 - 1 

รวม - 21 8 29 
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โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาพิการ ปการศึกษา 2557 

 

ลําดับท่ี โครงการ วันท่ี/ สถานท่ี งบประมาณ จํานวน ผลการประเมิน 

 /กิจกรรม ระยะเวลา   ผูเขารวม โครงการ 

 - - - - - - 

       

 

รวม.............................-........................โครงการ 

 

จํานวนนักศึกษาพิการ ปการศึกษา 2557 

คณะ/สาขา ภาคปกติ Pre-degree 
ประเภทความ

พิการ 
รวม 

     

- - - - - 

รวม - - - - 

 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2556 

 

คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

รวม ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

      

คณะเศรษฐศาสตร์ 122 - 224 - 346 

รวม 122 - 224 - 346 
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จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ ปการศึกษา 2557 

 

คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ 

รวม ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

2,363 

 

- 

 

644 

 

- 

 

3,007  

 

รวม 

 

2,363 

 

- 

 

644 

 

- 

 

3,007  

 

จํานวนนักศึกษาเขาใหม ปการศึกษา 2557 

คณะ/สาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาเขาใหม 

รวม ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร 

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

442 

 

- 

 

136 

 

 

- 

 

 

578 

 

รวม 442 - 136 - 578 
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ภาพกิจกรรม 
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งานเกษียณ 57 
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งานปีใหม่คณะเศรษฐศาสตร์ 
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ตรวจประกนั 
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บรกิารวาชิการทางสงัคม  
แหลมฟ้าผา่ 



43 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รณรงค์ต้านยาเสพติด 



44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเพณีงานสงกรานต์ 



45 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปนาคณะปี57 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปนามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



47 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถาปนามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 



48 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมนาคณะเศรษฐศาสตร์ 



49 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สัมนาคณะเศรษฐศาสตร์ 



50 
 
 

 

 

 

สุพรรณิการเกมส 



51 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุพรรณิการเกมส 
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อบรมAEC 
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อบรมAEC 
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อบรม spss 



55 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรม spss 
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อบรมครมูัธยม 



57 
 
 อบรมครมูัธยม 
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อบรมตรวจประกนั 



59 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อบรมตรวจประกนั 
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	1. ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
	1. ภาควิชาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

