
 
 

 

 

 

รายงานประจาํป 
2560 

Annual report 

2017 

 
      

    
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

สารบัญ 

 

เร่ือง           หน้า 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 :การส่งเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์               1 – 4 

2)   ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 : การสร้างความเป็นธรรมลดความเล่ือมลํา้ของภาครัฐ 4 - 6 

3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 : วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจัิยและนวตักรรม   6 – 7 

4)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 : ส่งเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 8 

5)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 : การพฒันาบริหารเพ่ือความมั่งคง 9 

ภาพกจิกรรมภายในคณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานประจําปี 2558 

(ตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558) 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

1) แผนกุลยุทธ์ด้านการเรียนการสอน 

 1. โครงการวจิยัเพื่อปรับปรุงคุณภาพหลกัสูตร 

(1.1)  จาํนวนหลกัสูตร/สาขาวชิา/โครงการพิเศษท่ีเปิดสอน 

คณะ/สาขา 

หลกัสูตรทีเ่ปิดสอน 

รวม ปริญญาตรี ประกาศนียบัตร

บัณฑิต 

ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ 1. เศรษฐศาสตรบณัฑิต 

 

- 1. เศรษฐศาสตรมหา

บณัฑิต สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ 

2. โครงการเศรษฐศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาวชิา

การเมืองและการบริหาร 

  

รวม 1  หลกัสูตร - 2 หลกัสูตร - 3 หลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 2. โครงการประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาใหม่ 

  2.1  โครงการประชาสัมพนัธ์การรับนกัศึกษาใหม่ส่วนกลาง 

   - จาํนวนนกัศึกษาเขา้ใหม่ 

 คณะ/สาขา 
จํานวนนักศึกษาเข้าใหม่ 

รวม 
ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

1. เศรษฐศาสตร์บณัฑิต 

2.โครงการเศรษฐศาสตร

บณัฑิตภาคพิเศษ 

3.โครงการเศรษฐศาสตร

บณัฑิตภาคพิเศษ 

ร่วมมือกบัองคก์รสภา

นายจา้ง 

4.เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

ภาคพิเศษ 

 

506  คน 

  -    คน 

    

 36   คน 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

27  คน 

 

  

5.โครงการการศึกษา       

ภาคพิเศษ ระดบั

บณัฑิตศึกษา หลกัสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาํหรับผบูริ้หารรุ่นใหม่ 
6.โครงการการศึกษาภาค

พิเศษระดบั

บณัฑิตศึกษา หลกัสูตร

เศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต 

สาํหรับนกับริหาร  สาขาวชิา

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 

 

 

 

 34  คน 

 

 

 

 

36 คน 

 

  

รวม 542 คน  97 คน   

 

 

 



 
 

2)   แผนกลยุทธ์ด้านการวจัิยและพฒันา 

  1.  โครงการอุดหนุนโครงการวจิยัของมหาวทิยาลยั 

 (1.1)จาํนวนโครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุน (งบประมาณแผน่ดิน)  

ลาํดับที ่ ช่ือผลงานวจัิย ช่ือผู้วจัิย จํานวนเงิน/แหล่งทุน 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 ลกัษณะงานท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

     เศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะ 

    ผา้ทอมือ  ประเภทผา้มดัหม่ี  โครงการ 

    หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ อาํเภอหนอง        

    ขาหยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี 

 

โครงสร้างและปัจจยักาํหนดเงินฝากและ 

    สินเช่ือธนาคารพาณิชยร์ายจงัหวดั 

  

ผลกระทบจากการจดัทาํความตกลง 

    การคา้เสรีของไทยต่อตวัแปรทาเศรษฐกิจ 

    และสังคมดว้ยแบบจาํลองดุลยภาพ 

    ทัว่ไป  

การลงทุนในธุรกิจรถเก่ียวนวดขา้วรับจา้ง 

 

 

 ปัญหา แรงจูงใจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ  

    พฒันาสู่การผลิต ขา้วอินทรียข์อง 

    เกษตรกร กรณีศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์

 

อ. จินตนา  เมืองเล็น 

Jintana Muanglen 

รศ. อติ  ไทยานนัท ์

Assoc. Ati  Thaiyanan 

 

อาจารยข์วญั  เพชรสวา่ง 

Kwan Phetsawang 

อาจารยจิ์นตนา  เมืองเล็น 

Jintana Muanglen 

 

รศ.ดร. ถวลิ  นิลใบ 

Assoc. Dr. Tawin  Nilbai 

 

อาจารยว์รรณพงศ ์                     

ดุรงคเวโรจน์ 

Wannaphong  Durongkaveroj 
 

อาจารยช์มพนุูช  นนัทจิต 

Chompunuch Nantajit 

 

1.อาจารยข์วญั  เพชรสวา่ง 

Kwan Phetsawang 

2.อาจารยว์รรณพงศ ์                     

ดุรงคเวโรจน์ 

Wannaphong  Durongkaveroj 
3.อาจารยช์มพนุูช  นนัทจิต 

Chompunuch Nantajit 

40,000 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

 

70,788 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

 

47,850 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

80,000 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

96,240 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

95,560 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

รวม 6 เร่ือง   



 
 

 (1.2)จาํนวนโครงการวจิยัท่ีไดรั้บทุนอุดหนุน (งบประมาณรายได)้  

ลาํดับที ่ ช่ือผลงานวจัิย ช่ือผู้วจัิย จํานวนเงิน/แหล่งทุน 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 ลกัษณะงานท่ีพึงประสงคข์องผูเ้รียน 

     เศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

การศึกษาความพึงพอใจต่อคุณลกัษณะ 

    ผา้ทอมือ  ประเภทผา้มดัหม่ี  โครงการ 

    หน่ึงตาํบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ อาํเภอหนอง        

    ขาหยา่ง  จงัหวดัอุทยัธานี 

 

โครงสร้างและปัจจยักาํหนดเงินฝากและ 

    สินเช่ือธนาคารพาณิชยร์ายจงัหวดั 

 

 ผลกระทบจากการจดัทาํความตกลง 

    การคา้เสรีของไทยต่อตวัแปรทาเศรษฐกิจ 

    และสังคมดว้ยแบบจาํลองดุลยภาพ 

    ทัว่ไป 

  

การลงทุนในธุรกิจรถเก่ียวนวดขา้วรับจา้ง 

 

 

 ปัญหา แรงจูงใจ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการ  

    พฒันาสู่การผลิต ขา้วอินทรียข์อง 

    เกษตรกร กรณีศึกษา จงัหวดับุรีรัมย ์

 

อ. จินตนา  เมืองเล็น 

Jintana Muanglen 

รศ. อติ  ไทยานนัท ์

Assoc. Ati  Thaiyanan 

 

อาจารยข์วญั  เพชรสวา่ง 

Kwan Phetsawang 

อาจารยจิ์นตนา  เมืองเล็น 

Jintana Muanglen 

 

รศ.ดร. ถวลิ  นิลใบ 

Assoc. Dr. Tawin  Nilbai 

 

อาจารยว์รรณพงศ ์                     

ดุรงคเวโรจน์ 

Wannaphong  Durongkaveroj 
 

 

อาจารยช์มพนุูช  นนัทจิต 

Chompunuch Nantajit 

 

1.อาจารยข์วญั  เพชรสวา่ง 

Kwan Phetsawang 

2.อาจารยว์รรณพงศ ์                     

ดุรงคเวโรจน์ 

Wannaphong  Durongkaveroj 
3.อาจารยช์มพนุูช  นนัทจิต 

Chompunuch Nantajit 

40,000 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

 

70,788 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

 

47,850 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

80,000 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

 

 

96,240 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

95,560 

(งบรายไดจ้าก มร.) 

 

รวม 6 เร่ือง   

หมายเหตุ :รายช่ือผูว้จิยัขอทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 



 
 

3)  แผนกลยุทธ์ด้านบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน 

1.  โครงการสนบัสนุนการบริการวชิาการแก่สังคมและชุมชน(คณะเศรษฐศาสตร์) 

จาํนวนโครงการ/กิจกรรม การบริการวชิาการและวชิาชีพแก่ชุมชน 

ลาํดับ 

ที่ 
ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ระยะเวลา สถานที่ งบประมาณ 

จํานวน/

ผู้เข้าร่วม 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ 

1.  โครงการบริการ

วชิาการและวชิาชีพ

แก่ชุมชน เร่ือง 

แนวคิด

เศรษฐศาสตร์กบั

การพฒันาเกษตร

อินทรียสู่์ชุมชน 

27 เม.ย. 

2558 

บา้นโคกกลาง                     

อ.หนองโบสถ ์        

จ. บุรีรัมย ์

50,000  

(งบรายได)้ 

38 คน 3.99 

2. โครงการบริการ

วชิาการและวชิาชีพ

แก่ชุมชนชาว

อุทยัธานี  เร่ือง  

การทาํใหสิ้นคา้

วสิาหกิจชุมชน 

(OTOP) เดินได ้

 

12 ก.พ. 

2558 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

สาขาวทิย

บริการเฉลิม

พระเกียรติ 

จงัหวดั

อุทยัธานี 

11,095.37 

(งบแผน่ดิน) 

34 คน 3.96 

       

รวม ...........2............... โครงการ  

 

 

 

 

 

 



 
 

4)  แผนกลยุทธ์ด้านศิลปวฒันธรรม 

 1.  โครงการสนบัสนุนกิจกรรมดา้นศิลปวฒันธรรม 

 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนศิลปวฒันธรรม(คณะเศรษฐศาสตร์) 

ลาํดับ 

ที่ 

ช่ือโครงการ/

กจิกรรม 
ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 

จํานวน/

ผู้เข้าร่วม 

ผลการประเมิน 

โครงการ 

1. โครงการวฒันธรรม

การดาํเนินชีวติแบบ

เศรษฐกิจพอเพียง 

20 มี.ค.

2558 

สาํนกังานพิพิธภณัฑเ์กษตรเฉลิม

พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั(องคก์ารมหาชน) หมู่ 

13 ถนนพหลโยธิน อาํอาํเภอ 

คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

26,995 

(งบรายได)้ 

50 คน 4.51 

2. 

 

 

โครงการเขา้ชม

พิพิธภณัฑเ์หรียญ

และพิพิธภณัฑว์ดั

ไตรมิตร(ศูนย์

ประวติัศาสตร์

เยาวราช 

22 ก.ค. 

2558 

 

 

พิพิธภณัฑเ์หรียญ เขตพระนคร 

และพิพิธภณัฑว์ดัไตรมิตร(ศูนย์

ประวติัศาสตร์เยาวราช) เขตสัม

พนัธวงศ ์กรุงเทพมหานคร 

5,650 

(งบรายได)้ 

23 คน 4.30 

3. โครงการ

เศรษฐศาสตร์             

แนวพุทธกบัการ

พฒันาชีวติและ

สังคม 

27 ส.ค. 

2558 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารเก่า)

ชั้น3 หอ้ง 301 

2,905 

(งบรายได)้ 

84 คน 4.35 

4. 

 

 

โครงการ                     

วนัสงกรานต ์           

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

20 เม.ย. 

2558 

 

 

หอ้งโถง ชั้น 1 อาคารใหม่              

คณะเศรษฐศาสตร์ 

30,000 

(เงิน

สวสัดิการ

คณะฯ) 

102 คน 4.51 

5. โครงการมุฑิตาจิตผู ้

เกษียณอายรุาชการ 

ปี 2557  

22 ก.ย. 

2558 

หอ้ง 501 ชั้น 5 อาคาร  ECB 1  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

37,260 

(เงิน

สวสัดิการ

คณะฯ) 

56 คน 4.53 

รวม..................5......................โครงการ 



 
 

 

5)  แผนกลยุทธ์ด้านการพฒันาบุคลากร 

   1.  โครงการพฒันาบุคลากรและส่งเสริมองคค์วามรู้ 

ลาํดับ 

ที่ 
ช่ือโครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 

1. โครงการสัมมนาทางวชิาการ ประจาํปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2558 เร่ืองคุณธรรม จริยธรรม ในการทาํงาน 

20 – 23 

เม.ย.2558 

วนัท่ี20 เม.ย. 2558 

ณ หอ้งประชุมชั้น 

8 คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง  

วนัท่ี 21 – 23 เม.ย. 

2588 ณ เกาะชา้ง 

จงัหวดัตราด 

100,00 

(เงินอุดหนุน 

กิจกรรมสัมมนา) 

184,140                      

(เงินสวสัดิการ

คณะฯ) 

รวม ................1............... โครงการ 

 



 
 

 2.  โครงการจดักิจกรรมการพฒันาบุคลากรของ คณะเศรษฐศาสตร์ 

(2.1)โครงการอบรม สัมมนา บรรยายพเิศษ ศึกษาดูงานและศึกษาต่อภายในประเทศ 

ลาํดับ 

ที่ 

ช่ือโครงการ/ประเภทงาน/ 

การสัมมนา/ประชุมวชิาการ/ 

การฝึกอบรม/บรรยายพิเศษ/ 

ศึกษาดูงาน ฯลฯ 

ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
จํานวน/ 

ผู้เข้าร่วม 

1 โครงการบริการวชิาการ        

เร่ือง “ศกัยภาพการแข่งขนั 

ภายใตบ้ริบทประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” 

20 มิ.ย. 2558 หอ้งประชุม   

คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

ชั้น 8 อาคาร

ใหม่ 

95,500 

(งบรายได)้ 

236 คน 

      

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

 

6)   แผนกลยุทธ์ด้านการพฒันาและส่งเสริมกจิการนักศึกษา 

   1.  โครงการสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษาจากส่วนกลาง 

ลาํดับ 

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 

จํานวน/ 

ผู้เข้าร่วม 

ผลการประเมิน 

โครงการ 

1. โครงการปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่ 

7 ก.ค. 2558 อาคารเรียน 

PRB 301 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง 

วทิยาเขตบาง

นา 

4,969 

(งบรายได)้ 

81 คน 4.12 

       

รวม .............1............ โครงการ 

 

 



 
 

  2.  โครงการสนบัสนุนกิจกรรมนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ลาํดับ 

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 

จํานวน/ 

ผู้เข้าร่วม 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ 

1. โครงการปัจฉิมนิเทศ

บณัฑิตคณะ

เศรษฐศาสตร์ 

20 ก.พ. 

2558 

คณะเศรษฐศาสตร์ 27,000 

(เงินทุน

กิจกรรม

วชิาการ

นกัศึกษา 

159 คน 4.32 

2. โครงการปฐมนิเทศ

นกัศึกษาใหม่ 

7 ก.ค. 2558 อาคารเรียน PRB 301 

มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง วทิยาเขต

บางนา 

4,969 

(งบรายได)้ 

81 คน 4.12 

3. โครงการแนะแนว

การศึกษาต่อ                  

คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ธ.ค. 2557 – 

พ.ค. 2558 

คณะเศรษฐศาสตร์ 

โดยการจดัส่ง

โปสเตอร์และแผน่พบั

ประชาสัมพนัธ์ไปยงั

โรงเรียนประจาํ

จงัหวดัในประเทศ 

23,600 

(งบรายได)้ 

84 

โรงเรียน 

4.13 

4. 

 

 

 

 

โครงการเตรียมความ

พร้อมก่อนศึกษาของ

นกัศึกษาใหม่ ประจาํปี

การศึกษา 2557 

14 ก.ค. 

2558 

 

 

 

หอ้งประชุมชั้น8                     

คณะเศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

14,980 

(เงินทุนคณะฯ) 

 

 

82 คน 

 

 

 

 

4.25 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

โครงการพฒันา

ศกัยภาพของนกัศึกษา

และการส่งเสริมทกัษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21  

9 ก.ย. 2558 

 

 

 

 

 

หอ้งบรรยาย 501 ชั้น 5 

อาคารเก่า คณะ

เศรษฐศาสตร์ 

 

 

 

14,990 

(งบรายได)้ 

 

 

 

 

69 คน 

 

 

 

 

 

4.56 

 

 

 

 

 



 
 

ลาํดับ 

ที่ 
โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 

จํานวน/ 

ผู้เข้าร่วม 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ 

6.  

 

โครงการศึกษาดูงานเพื่อ

พฒันาความรู้

ความสามารถของ

นกัศึกษานอกหอ้งเรียน  

25 ส.ค. 

2558 

 

 

 

 

 

โรงพิมพธ์นาบตัร 

ธนาคารแห่งประเทศ

ไทย อาํเภอนครชยัศรี 

จงัหวดันครปฐม 

9,055 

(งบรายได)้ 

 

 

50 คน 

 

 

 

4.61 

 

 

รวม .............6............ โครงการ 

 

7)   แผนกลยุทธ์มหาวยิาลัยรามคําแหงเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 

   1.  โครงการสนบัสนุนกิจกรรม AEC ของส่วนกลาง (คณะเศรษฐศาสตร์) 

ลาํดับ 

ที่ โครงการ/กจิกรรม ระยะเวลา สถานที ่ งบประมาณ 
จํานวน/

ผู้เข้าร่วม 

ผลการ

ประเมิน 

โครงการ 

1. โครงการวชิาการ

เร่ือง ศกัยภาพการ

แข่งขนัภายใต้

บริบทประชมคม

เศรษฐกิจอาเซียน 

20 มิ.ย. 

2558 

หอ้งประชุม   

คณะเศรษฐศาสตร์ 

ชั้น 8 อาคารใหม่ 

95,500 

(งบรายได)้ 

236 คน 4.24 

       

รวม ..............1............ โครงการ  

 

ผูจ้ดัทาํ 1. นางสาวมินตรา  เติมพนัธ์  (ตาํแหน่งนกัวชิาการศึกษา ปฏิบติัการ) โทร 4594 

 



 
 

รายงานประจําป 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 

(ตุลาคม 2559 -  กันยายน 2560) 

คณะเศรษฐศาสตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

เปาประสงคท่ี 1 ผูรับบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษามีคุณภาพสําเร็จการศึกษาแลวมีงานทําตรงตามความ 

                      ตองการของผูใช สามารถสรางงานดวยตนเอง 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาบัณฑิตท่ีสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย 

  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาดานสังคมศาสตร   177  คน  

 (1)  โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรีไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

        1. รอยละ 87.27 ของผูสําเร็จการศึกษาไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาท่ีเก่ียวของภายใน 1 ป  
        2. รอยละ    7      ของผูสําเร็จการศึกษาท่ีสามารถสรางงานและประกอบอาชีพอิสระ    
      

กลยุทธท่ี 2  พัฒนาหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  

 (1)  โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร 7-8 ส.ค. 60 

และ 

 30 ส.ค. 60 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

57 คน 

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

  

 (2)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรระดับหลักสูตร 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพดานประกัน

คุณภาพการ ศึกษาของบุ คลากรระดั บ

หลักสูตร 

21 – 22 

ก.ย. 60 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

57 คน 

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

 

 

 

 



 
 
 

กลยุทธท่ี 3  พัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาและศิษยเกาบูรณาการเพ่ืออาชีพ   

 (1)  โครงการพัฒนาและสงเสรมิกิจการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาความรู
ความสามารถของนักศึกษานอกหองเรียน                      
ณ พิพิธภัณฑเรียนรูการลงทุน(Investment 
Discovery Museum) อาคารตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สํานักงานใหญ 

20 ธ.ค.59 พิพิธภัณฑเรียนรูการ
ลงทุน(Investment 

Discovery Museum) 
อาคารตลาด

หลักทรัพยแหง
ประเทศไทย สํานักงาน

ใหญ 

49 คน 

2. โครงการฝกอบรมทักษะสําหรับ          
นักเศรษฐศาสตร (การฝกอบรมทักษะการ
ตอบขอสอบอัตนัยทางดาน เศรษฐศาสตร) 

10 ม.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

52 คน 

3. โครงการปจฉิมนเิทศบัณฑิตศึกษา      
คณะเศรษฐศาสตร รุนท่ี 42 

6 มิ.ย. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

156 คน 

4. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  
ประจําปการศึกษา 2560 

3 ก.ค. 60 วิทยาเขตบางนา 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

111 คน 

5. โครงการเตรียมความพรอมกอนศึกษาของ
นักศึกษาใหม  ประจําปการศึกษา 2560 

13 ก.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

131 คน 

6. โครงการศึกษาดูงานเพ่ือบูรณาการวิชา
ทางเศรษฐศาสตรการเกษตร 

17 ก.พ. 60 ศศิพิมพเมลอนฟารม 
และศูนยสงเสริมการ
เรียนรูและพัฒนา

ทรัพยากรปาชายเลนท่ี2 
จ.สมุทรสาคร 

20 คน 

รวม .............6............. โครงการ  
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 (2)  *โครงการพัฒนาและสงเสริมกิจการนักศึกษาระดับปริญญาโท  
 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม 
และจริยธรรม : ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

13 พ.ย. 59 ศูนยเรียนรูคลองโคน 
จ.สมุทรสงคราม 

42 คน 

รวม .............1............. โครงการ  
 

 (3) *โครงการฝกงานเสริมสรางทักษะทางอาชีพ 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี 
ผูเขารวม/

จํานวน 

1. โครงการฝกงานเสริมสรางทักษะทางอาชีพ 
 

ปการศึกษา 
2559 

1.น.ส.ปญฐิตา สนธิเศวต 
สถานท่ีฝกงาน ธ.ออมสิน  
สาขารามคําแหง 
2.นายศักรินทร คลองดี 
สถานท่ีฝกงาน  
บริษัท เดย โพเอทส จํากัด 
3.น.ส.จันทรจิรา มีคํา 
สถานท่ีฝกงาน ธ.ออมสิน 
สาขารามคําแหง 

3 คน 

รวม .............1............. โครงการ  

 (4) * โครงการใหขอมูลความรูท่ีเปนประโยชนและสานสัมพันธศิษยเกา 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการใหขอมูลความรูท่ีเปนประโยชน
และสานสัมพันธศิษยเกา 

ปการศึกษา 
2559 

คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

44 คน 

รวม .............1............. โครงการ  
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*กลยุทธท่ี 4 (ศศ.)  : พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนท่ีเนนความรูสูการปฏิบัติ 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการ
สอนท่ีเนนความรูสูการปฏิบัติ 

ปการศึกษา 
2559 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

นักศึกษาท่ีเขาชั้น
เรียนภาค 1และ 2 ป

การศึกษา 2559 
2. โครงการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอหลักสูตร 

มี.ค. – เม.ย. 
2560 

คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

นักศึกษาชั้นปสุดทาย 

รวม .............2............. โครงการ  

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าของภาครัฐ 

เปาประสงคท่ี 1 เยาวชน ประชาชน เขาถึงบริการทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอยางสมํ่าเสมอ 

กลยุทธท่ี 1  สรางความเสมอภาคและความเปนธรรมทางการศึกษา 

 (1)  โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษาใหมท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค (ทุกระดับการศึกษา) 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการประชาสัมพันธรับสมัครนักศึกษา
ใหมคณะเศรษฐศาสตร 

 

ปการศึกษา 

2559 

สํานักงานเขต

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา                      

(ในกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล) 

สํานักงานเขต

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา                       

2. โครงการพัฒนาสือ่การสอนในรูปแบบ 
Digital สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

ต.ค. 58 –ก.ย. 59 คณะเศรษฐศาสตร 

มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 

นักศึกษาท่ีเขาชั้น

เรียนภาค 1และ 2 ป

การศึกษา 2559 

รวม ............2.............. โครงการ  

 

 

  (1.1) จํานวนนักศึกษาใหมปการศึกษา 2560                   จํานวน   322  คน 

  (1.2)  จํานวนนักศึกษาท้ังหมดปการศึกษา 2560              จํานวน 1,839  คน 

  (1.3)  จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2559  จํานวน   177  คน 
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กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการจัดบริการวิชาการแกสังคมเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

 (1)  โครงการบริการวิชาการแกสังคมของหนวยงาน  

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก

ชุมชนคณะเศรษฐศาสตร เรื่อง “หนี้ท่ี

กอใหเกิดรายได” ณ ตําบลหนองโบสถ 

อําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย 

19 ม.ค. 60 บานโคกกลาง     

อ.หนองโบสถ     

จ.บุรีรัมย 

34 คน 

2. โครงการบริการวิชาการ และวิชาชีพแก

ชุมชน เรื่อง “อบรมดานงานวิจัยแกครู” 

8 พ.ค. 60 โรงเรียนวัดนาคปรก 

กรุงเทพฯ 

26 คน 

รวม ............2............ โครงการ  

 

 (2)   โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยความรวมมือระหวางคณะ   

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการบริการวิชาการแกสังคมรวมกับ

มหาวิทยาลัย เรื่อง “การเสริมสรางวิสาหกิจ

ชุมชน : มาตรฐานสินคา” 

1 ก.พ. 60 สาขาวิทยบริการฯ 

จ.อุทัยธานี 

21 คน 

รวม .............1............ โครงการ  

 

กลยุทธท่ี 3  สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

 (1) โครงการสงเสริมศาสนาและประเพณี   

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการทําบุญประจําปและสังสรรค     
ปใหม 

23 ธ.ค. 59 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

58 คน 

2. โครงการวันสงกรานต 25 เม.ย. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

68 คน 

3. โครงการทอดผาปา 4 ก.พ. 60 วัดปตาวนาราม 
จ.ปราจีนบุรี 

30 คน 

4. โครงการมุฑิตาจิตผูเกษียณอายุราชการ 28 ก.ย. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

57 คน 

รวม .............4............. โครงการ  
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 (2)  โครงการบูรณาการดานศิลปะและวัฒนธรรมรวมกับการเรียนการสอน 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการศิลปวัฒนธรรมการเรียนรู
วิวัฒนาการของกรมศุลกากร 

26 ม.ค. 60 กรมศุลกากร 
กรุงเทพมหานคร 

68 คน 

รวม ...........1.............. โครงการ  
 

กลยุทธท่ี  4  สงเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 

 (1)  การประเมินคุณภาพการศึกษาในระบบ QA ระดบัคณะและหนวยงานสนับสนุน 
       ผลการประเมิน  4.14 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

เปาประสงคท่ี 1 ผลงานวิจัย นวัตกรรม องคความรู และงานสรางสรรคท่ีนําไปใชประโยชน  
                      (เชิงสาธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและสนับสนุนความเขมแข็งการวิจัยและงานสรางสรรค 

 (1)  โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัยของอาจารยและนักวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย : 
อบรมเครื่องมือวิจัย 

2 พ.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

19 คน 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย : 
อบรมการเขียนบทความเพ่ือนําเสนอผลงาน 

2 มี.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

11 คน 

รวม .............2............ โครงการ  
  

 (2)  โครงการจัดตั้งคลินิกนักวิจัย 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา การดําเนินงาน ผลการดําเนินงาน 

1. โครงการแนะนําใหคําปรึกษาวิทยานิพนธ ม.ค. – ก.พ. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

นักศึกษาไดรับ
ทุนอุดหนุนในการทํา

วิทยานิพนธ  
จํานวน 46 ทุน 

    
    

รวม ...............1........... โครงการ  
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กลยุทธท่ี 2  สงเสริมการวิจัยเชิงบูรณาการเพ่ือนําไปใชประโยชน (สรางองคความรู ถายทอดเทคโนโลยี)  

 (1)  โครงการวิจัยเพ่ือสรางสะสมองคความรูท่ีมีศักยภาพ 
  

ลําดับ
ท่ี 

ช่ืองานวิจัย 
(ขอช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

เจาของงานวิจัย 
(ขอช่ือภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ) 

จํานวนเงิน/ 
แหลงทุน 

1 ประสิทธิภาพทางเทคนิคของโรงพยาบาลท่ัวไปใน 
ประเทศไทย 
(the Efficiency of Socondary Care Center  in 
Thailand) 

รศ.โกมล  ปราชญกตัญู 
Assoc.Prof.Komol 
Prachkatanyu 

งบประมาณ
รายจายจาก

รายได 

2 กลยุทธการบริหารจัดการระบบอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยของอุตสาหกรรมปลากระปอง กรณีศึกษาบริษัท 
รอแยลฟูดส จํากัด 
(Strategic of Occupational Health and Safety 
Management in Fish Canned Industry: Case Study 
Royal Foods Co.,Ltd.) 

รศ.จรินทร  เจริญศรีวัฒนกุล 
Assoc.Prof.jarin 
Charoensriwattanakul 

งบประมาณ
รายจายจาก

รายได 

3 การศึกษาศักยภาพในการแขงขันของอุตสาหกรรมมัน
สําปะหลัง และผลิตภัณฑของไทยในอาเซียน+3 
(The Study of the competitive potentials of Thai 
cassava industry and products in ASEAN +3) 

1. น.ส.พรรณรวีย  จันทรมาศ 
Panrawee Juntaramas 
2. นางสาววนิดา  พิมพโคตร 
Vanida Pimkord 

งบประมาณ
รายจายจาก

รายได 

4 เปรียบเทียบโครงสรางระบบภาษีของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
(Compare the structure of the tax system in 
Asian countries) 

1. นายเสวียน  แกววงษา 
Sawian Kaewwongsa 
2. รศ.บุญธรรม ราชรักษ 
Assoc.Prof.Boontham 
Racharak 

งบประมาณ
รายจายจาก

รายได 

5 การวิเคราะหโอกาสทางการคา การลงทุน และการ
เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับประเทศ CLMV 
(Opportunity Analysis for Trade, Investment and 
Connectivity of Thai Industries with CLMV) 

1.น.ส.วนิดา  พิมพโคตร 
Vanida Pimkord 
2.นายเสวียน  แกววงษา 
Sawian Kaewwongsa 

งบอาเซียน 

6 การใชมาตรการทางการคาและความตกลงพหุภาคีดาน
สิ่งแวดลอมของอุตสาหกรรมไทยภายใตประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 
(The Use of Environment Measures and 
Multilateral Environment Agreements of Thailand 
Industry under ASEAN Economic Community) 

รศ.ดร.ปริณภา  จิตราภัณฑ 
Assoc.Prof.Dr.Parinnapha 
Chitraphan 
 

งบอาเซียน 

รวม…………6…………โครงการ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 สงเสริมขีดความสามารถในภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคท่ี 1 เสริมสราง และพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความรวมมือในประชาคมอาเซียน 
กลยุทธท่ี 1  สงเสริมและพัฒนาพันธกิจประชาคมอาเซียน 

 (1)โครงการอาเซียน 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1.โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขา เศรษฐศาสตร ประจําป 2559  
เรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตอความ
ยั่งยืนของอาเซียน 

15 ธ.ค. 59 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

87 คน 

    
รวม ..............1........... โครงการ  

 
  (1.2)  โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ 

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1.โครงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขา เศรษฐศาสตร ประจําป 2559  
เรื่องความผันผวนของเศรษฐกิจโลกตอความ
ยั่งยืนของอาเซียน 

15 ธ.ค. 59 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

87 คน 

    
รวม ............1............. โครงการ  
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาบริหารเพ่ือความม่ันคง 

เปาประสงคท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวทางของการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

กลยุทธท่ี 1  พัฒนาบุคลากรใหมีบทบาทเชิงรุก ซ่ือสัตยและภักดีตอองคกร 

 (1)  โครงการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยใหมีสมรรถนะและทักษะสูงข้ึน 

  

โครงการ/กิจกรรม วันท่ี/ระยะเวลา สถานท่ี ผูเขารวม/จํานวน 

1. โครงการพัฒนาผูสอนสูศตวรรษท่ี 21 :  
สื่อการสอน Online  

23 ม.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

14 คน 

2. โครงการสัมมนาทางวิชาการ ประจําป 
2560 เรื่ อง  “ความรู เ ก่ียว กับกฎหมาย 
ระเบียบวินัยขาราชการและพนักงานของรัฐ” 

มี.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

57 คน 

3. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน : เสวนาวิชาการ
เรื่อง “ความเลื่อมล้ําของการกระจายรายได : 
สาเหตุ ผลกระทบ และการแกไข” 

26 ม.ค. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

51 คน 

4. โครงการบรรยายธรรมเรื่อง “ธรรมะกับ
การพัฒนาองคกร” 

14 ก.พ. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

57 คน 

5. โครงการอบรม เรื่องหลักการบริหารความ
เสี่ยง และควบคุมภายในคณะเศรษฐศาสตร 

ก.พ. 60 คณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

57 คน 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรของคณะใหมี
สมรรถนะและทักษะสูงข้ึน : เสวนาวิชาการ
ทางเศรษฐศาสตร 

- - - 

รวม ..............5............ โครงการ  
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