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ความเป็นมา 
 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  บัญญัติให้ ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ขึ้น 
เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และบ่งชี้ผลผลิตของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งเพ่ือให้ยังเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง    แผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศ รษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์  
 ในอีก ๕ ปี คณะนิติศาสตร์จะเป็นสถาบันชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ท าเป็น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับการให้โอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้กฎหมาย 
 ตลอดชีวิต 

 ค่านิยมองค์การ 
  ความเป็นเลิศในการให้บริการ  โดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจที่สุดบนพื้นฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ปรัชญา (Philosophy) 
 คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปณิธาน (Ambition) 
  ผลิตบัณฑิตดา้นกฎหมายที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการบริการทางวชิาการ การ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาน ให้บริการที่ดีกับชนทุกชั้น ส่งเสริมการวิจัย และมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม “คุณธรรม” หมายถึง ความรับผิดชอบ ความอดทน ความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต 
 
เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา “ตลาดวิชา” หมายถึง สถานศึกษาและวิจัยท่ีผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนท่ีจัดให้  ทั้งนี้         
มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง โดยท าการสอน  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 
พันธกิจ 
 คณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิ ทยาลัยรามค าแหง พศศศ 
๒๕๔๑  เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้ หรือหากประสงค์จะเข้าเรียนก็สามารถท าได้
ตามความสมัครใจ  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วน
ราชการเพ่ือการบริหารเป็น ภาควิชา ส านักงานเลขานุการ โดยด าเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 
  ๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต    
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย  
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
 ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่    
  ยอมรับของสังคม 
 เป้าประสงค์ที ่๑  ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที ่๑  การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ที ่๒  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ที ่๒  ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
  กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความสามรถของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และให้สอดรับกับความต้องการของสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 
 เป้าประสงค์ที ่๓  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
  กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและ
ชุมชน 

 เป้าประสงค์ที ่๔  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
  กลยุทธ์ที ่๖  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมไทย ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
 เป้าประสงค์ที ่๕  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมกับสนับสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
  กลยุทธ์ที ่๗  จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นมิติการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย และการเรียนรู้ 
                  วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 5 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตอบกรอบข้อตกอาเซียน 
 เป้าประสงค์ที ่๖  นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน  
  กลยุทธ์ที ่๘  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 เป้าประสงค์ที ่๗  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เท่าทันต่อพลวัตรของสังคม  
  กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
  กลยุทธ์ที ่๑๐  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที ่๑๑  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
  กลยุทธ์ที ่๑๒  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกพันธกิจ 
  กลยุทธ์ที ่๑๓  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
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ประเดน็ยทุธ์ที่ ๑ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๒ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๓ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๔ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๕ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๖ 
กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อม
ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน  และคุณภาพ
บัณฑิตให้ เป็น ท่ียอมรับของ
สังคม     

ส่ ง เ ส ริ ม และส นับส นุนก า ร
พัฒนางานวิจัยท้ังสายวิชาการ 
และสายสนับสนุน 

ส่ ง เ ส ริ ม และส นับส นุนก า ร
บริการวิชาการแก่สังคม พร้อม
เรียนรู้และน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาการศึกษาและการวิจัย
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม
และชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 

ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน
ตามกรอบข้อตกลงอาเซียน 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้  โดยยึดแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีด ี
 

 
 
 
 
 
 

พันธกิจ ๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต    
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย  
  ๕) ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

 ๖) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภบิาล 

ค่านิยมองค์การ ความเป็นเลิศในการให้บริการ  โดยสร้างจติบริการที่ประทับใจท่ีสุดบนพ้ืนฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์    ในอีก ๕ ปี คณะนิติศาสตร์จะเป็นสถาบันชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ท าเป็น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับการให้โอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้กฎหมาย 
 ตลอดชีวิต  
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เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์
๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. บัณฑิตมี คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 

๓. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
หรือใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
องค์กร 

๔. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 

๕. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย พร้อมกับสนับสนุน
การเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๖. นักศึกษา และบุคลากรทางการ
ศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความ
ร่วมมือระหว่ างประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

๗. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรให้เท่าทันต่อพลวัตรของ
สังคม 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัยสอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้าง
ความสามารถของนักศึกษาตาม
เกณฑ์มาตรฐานของ สกอศ และ
ให้สอดรับกับความต้องการของ
สังคม 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสรรค์
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา      

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการ
จัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
และสังคมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
กฎหมาย และการเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้บุคลากรทางการ
ศึกษาและนักศึกษามีส่วน
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน 

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ครอบคลุมท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การบริหารจัดการ 
กลยทุธ์ที่ ๑๑ พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในทุกพันธกิจ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๑. ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่เชิงรุก 
๒. กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนเพื่อผลติบณัฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๓. กิจกรรมพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตร 

๔. โครงการส ารวจประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่
มีต่อคุณภาพการจดัการ
เรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรยีนการสอน 

๕. โครงการพัฒนานักศึกษา
และศิษยเ์ก่าของคณะ
นิติศาสตร์ตามคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และ
กรอบมาตรฐาน TQF 

๖. โครงการวัดและ
ประเมินผลคุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้
บัณฑิต 

 

๙. โครงการผลิตผลงานวิจัย
ของบุคลากรสาย
วิชาการและบุคลากร
สายสนบัสนุนวิชาการ 

๑๐. โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพแก่สังคม 

๑๑. โครงการอนรุักษ์และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

๑๒. โครงการเพิ่มขีด
ความสามารถและ
สมรรถนะด้านภาษา 

๑๓. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

๑๔. โครงการติดตั้งระบบ
เครื่อข่ายอินเตอร์เนต็
ภายในคณะนิติศาสตร ์

๑๕. โครงการจดัการความรู ้
๑๖. กิจกรรมบริหารความ

เสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

๑๗. โครงการรับการประเมิน
มาตรฐานและคณุภาพ
การศึกษาของหน่วยงาน 

๑๘. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษาของบุคลากร 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๗. โครงการประเมินบณัฑิต

ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน ๑ ปี 

๘. โครงการส่งเสรมิ/
สนับสนุนบทความวิจัย
ของวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษาอิสระของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทให้ได้ตีพิมพ์
เผยแพร ่
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์ที่ ๑ การกระจายโอกาสทางการศึกษาใหแ้ก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ๑.๑ ร้อยละความส าเร็จของ ๙๐ ๑.ประชาสัมพันธ์รับ ๑. ร้อยละของจ านวน ๙๐      ๐.๐๕๐ งานบริการการศึกษา 
 จ านวนการรับนักศึกษาใหม ่ (๘,๐๐๐คน) นักศึกษาใหม่ เชิงรกุ นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผน     
 ตามแผน        
 ๑.๒ ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ ๙๐ ๒. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ๑. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ ๘๐   กก.วิชาการฯ 
 การศึกษาที่ได้มาตรฐานตามแผน (๓,๐๐๐คน) เพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ การศึกษาที่ได้มาตรฐานตามแผน     
   ที่พึงประสงค์      
เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย 
 ๒.๑ จ านวนหลักสูตรที่มีการ ๒ ๓. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุง ๑. จ านวนหลักสูตรที่มีการ ๒      ๐.๑๐๐ กก.วิชาการฯ /อาจารย์ประจ า 
 ประกันคุณภาพหลักสูตรและได้  หลักสูตร ประกันคุณภาพหลักสูตรและได้    หลักสูตร 
 มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน   มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน     
 หลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  หลักสูตรที่ สกอ. ก าหนด และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๓.๗๕ ๔. โครงการส ารวจประเมินความ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความ ๓.๗๕     ๐.๐๐๒  งานอาคารสถานที/่ภาควชิาฯ 
 ของนักศึกษาต่อคุณภาพการจัดการ  พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ พึงพอใจของนักศึกษาต่อ     
 เรียนการสอน  การจัดการเรียนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 
 

คุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน 

 
 

   
 ๒.๓ ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ 

นักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน 
การสอน 

๓.๗๕ 
๒.ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
ของนักศึกษาต่อสิ่งสนับการเรียน 

๓.๗๕   

    การสอน     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. และให้สอดรับกับความต้องการของสังคม 
 ๒.๔ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ 

โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม 
คุณภาพบัณฺฑิตตามกรอบคุณวุฒ ิ

๘๐ ๕. โครงการพัฒนานักศึกษาและ 
ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ตาม 

๑. จ านวนโครงการ ๑๕     ๐.๑๘๕ ๐.๔๐๐      กก.วชิาการฯ/อาจารย์ประจ า  
หลักสูตร/ภาควชิา/กก.พัฒนา 
นักศกึษา/หนว่ยกจิการนักศกึษา/ 
บัณฑิตศึกษา 

๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น 
ของการน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑   
 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ 
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

 และกรอบมาตรฐาน TQF ๑. ร้อยละผลสัมฤทธิข์องโครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริม 

๘๐   

    คุณภาพบัณฺฑิตตามกรอบคุณวุฒ ิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    
 
    และความต้องการของ     
    ตลาดแรงงาน     

๒.๕ ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๖. โครงการวัดและประเมินผล ๑.  ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑     ๐.๐๐๖  บัณฑิตศึกษา/หน่วยวิจยังาน 
 ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบัณฑิต    นโยบายและแผน 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ  มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ     
 อุดมศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 

และปริญญาโท 
 จากผู้ใช้บัณฑิต อุดมศึกษาทั้งหลักสูตรปริญญาตรี 

และปริญญาโท 
    

๒.๖ ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ๖๐ ๗. โครงการประเมินบัณฑิต ๑. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรี ๖๐     ๐.๐๐๖  งานนโยบายและแผน/ 
 ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ ที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ    งานบริการการศึกษา 
 ภายใน ๑ ป ี  ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ภายใน ๑ ป ี     
 ๒.๗ ร้อยละของจ านวน 

วิทยานพินธ ์และการศึกษาอิสระ 
๘๐ ๘. โครงการส่งเสริม/สนับสนุน 

บทความวิจัยของวิทยานพินธ์  
๑. ร้อยละของจ านวน 
วิทยานพินธ ์และการศึกษาอิสระ 

๘๐  ๐.๐๓๐ บัฒฑิตศึกษา 

 ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามแผน  หรือการศึกษาอิสระของ ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ตามแผน     
   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

ให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ 
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หน้า 12 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนางานวิจัยทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อผลิตผลงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๓.๑  ร้อยละของผลงานวิจยัที่     

แล้วเสร็จตามแผน 
๔๐ 

 
๙. โครงการผลิตผลงานวิจัยของ 
บุคลากรสายวิชาการและบุคลากร 
สายสนับสนุนวิชาการ 
 
 

๑. จ านวนผลงานวิจยั ๕     ๐.๓๒๗  กก.วิชาการและวิจยั/ 
กก.พัฒนาบุคลากร 

๓.๒ จ านวนผลงานวิจยัอาจารย ์
ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 

๑ ๒. ร้อยละของผลงานวิจัยที ่  
แล้วเสร็จตามแผน 

๔๐ 
 

  ๓. จ านวนผลงานวิจยัอาจารย์ 
ที่ได้รับทุนวิจัยจากภายนอก 

๑ 
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หน้า 13 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจยัเพื่อให้เกิดความยั่งยนืต่อสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และก่อให้เกิดการพฒันาที่ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการจัดบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
 ๔.๑ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของจ านวน 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน 

๘๐ 
 
 

๑๐. โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพแก่สังคม 

๑. ร้อยละผลสัมฤทธิข์องจ านวน 
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผน 

๘๐ 
 
 

    ๐.๐๘๐     ๐.๐๕๐ กก.วิชาการฯ/หนว่ยชว่ยเหลือ
กฎหมาย/ส านักกฎหมายไทย 

๔.๒ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑ 
 
 

 ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม
ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑ 
 
 

๔.๓ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานกบัชุมชน
หรือองค์ภายนอก 

๗๕  ๓. ร้อยละผลสัมฤทธิข์อง
โครงการ/กิจกรรมที่เกิดจากความ
ร่วมมือของหน่วยงานกบัชุมชน
หรือองค์ภายนอก 

๗๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมไทย ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ ๕ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อมกับสนบัสนุนการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๗ จัดให้มกีิจกรรมที่เป็นมิติการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมปิัญญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย และการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๕.๑ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของจ านวน

โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๐ 
 
 
 

๑๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

๑. จ านวนโครงการ ๕     ๐.๐๕๐      ๐.๕๕๐ กก.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วมโครงการ 

๔ 
 

๓. ร้อยละผลสัมฤทธิข์องจ านวน
โครงการ/กิจกรรมตามแผน 
ส่งเสริม สนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๒๐ 
 
 
 

๕.๒ ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการ 
บูรณาการกับพันธกจิด้านการ
เรียนการสอนหรือด้านอื่น ๆ  

๔ 

๔. ระดับความส าเร็จของการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการ 
บูรณาการกับพันธกจิด้านการ
เรียนการสอนหรือด้านอื่น ๆ 

๔ 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 14 

 
       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียน 
เป้าประสงค์ที่ ๖ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนรว่มในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้บคุลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือระหวา่งประเทศสมาชิกอาเซียน 
 ๖.๑ ระดับผลการประเมินทักษะ

ทางด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น 
๓ ๑๒. โครงการเพิ่มขีด

ความสามารถและสมรรถนะด้าน
ภาษา 

๑. จ านวนโครงการ ๓     ๐.๐๕๕ กก.วิชาการฯ/กก.พัฒนา
บุคลากร ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ

ของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๓.๕๑ 

   
๓. ระดับผลการประเมินทักษะ
ทางด้านภาษาที่เพิ่มขึ้น 

๓ 

  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางการบริหารจัดการบา้นเมืองที่ดี 
เป้าประสงค์ที่ ๗ พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เท่าทันต่อพลวัตรของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
 ๗.๑ ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 
 

๔ 
 

๑๓. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
บุคลากร 
 

๑. จ านวนโครงการ ๘     ๐.๑๐๐    ๑.๐๐๐ กก.พัฒนาบุคลากร 
๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของการน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑ 
 

๓. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร 

๔ 
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หน้า 15 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
งปม. นอก งปม. 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 
 
 
 
 

๗.๒ ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการ 

๔ ๑๔. โครงการติดตั้งระบบ
เครอืข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะ
นิติศาสตร์ 

๑. ระดับความส าเร็จของการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริหาร
จัดการ 

๔      ๑.๓๐๐ 
 

 
 

กก.สารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ
จัดการความรู ้

๙๐ ๑๕. โครงการจัดการความรู้ 
 

๑. จ านวนโครงการ ๓    ๐.๐๓๓    
 
 
 
 
 

กก.จัดการความรู้,กก.วิชาการฯ 
๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ
การน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑ 

 ๓. ร้อยละผลสัมฤทธิข์องโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการจัดการ
ความรู้ 

๙๐ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจดัการความเส่ียงและการควบคุมภายในทุกพันธกิจ 
 ๗.๔ ระดับความส าเร็จของการ

ด าเนินงานด้านการบริหารความ
เส่ียง 

๔ ๑๖. กิจกรรมบริหารจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน 

๑. ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานด้านการบริหารความ
เส่ียง 

๔      ๐.๐๑๐ กก.บริหารความเส่ียงฯ 
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ 

หมายเหตุและ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

๗.๕ ระดับผลการประเมินประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

๔ ๑๗. โครงการรับการประเมิน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน 

๑.ระดับผลการประเมินประกัน
คุณภาพของหน่วยงาน 

๔  ๐.๐๑๐ กก.ประกันคุณภาพฯ 

  ๑๘. โครงการพัฒนาความสามารถ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของบุคลากร 

๑. ระดับความรู้ความเขา้ใจด้าน
ประกันคุณภาพ 

๔  ๐.๐๑๐ กก.ประกันคุณภาพฯ 

๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น
ของการน าไปใช้ประโยชน ์

๓.๕๑ 

                                                                                                                                                     รวมเงินทัง้สิ้น  ๐.๗๕๖ ๓.๕๙๘  
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๒. งบประมาณตามภารกจิประจ า/พื้นฐาน 
    หน่วย : ล้านบาท 

ภารกิจประจ า/พื้นฐาน ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

งานบริหารคณะนิติศาสตร์และงบบุคลากร คณบดีคณะนิติศาสตร์ ๓๒.๙๘๕ - - งบแผ่นดิน 
  ๔๖.๐๗๒ - - งบรายได้ 
    - งบหน่วยงานในก ากับ 

รวม ๗๙.๐๕๗ -  

 
๓. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ทุกหน่วยงาน ๐.๗๕๗  
๐.๔๙๘ 

     ๑.๙๓๕ 

รายได้จากมหาวิทยาลัย 
งบสวัสดิการคณะฯ 

งบโครงการภาคพิเศษ ส-อ 
        ๐.๘๑๕      งบโครงการภาคพิเศษ จ –ศ 
            ๐.๑๓๐ 

๐.๒๒๐ 
งบบัณฑิต 

งบนักศึกษา, งบอื่นๆ 
 

รวม  ๐.๗๕๗ ๓.๕๙๘  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๔.๓๕๕  
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ค านิยามของวิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
  คิดเป็น หมายถึง   

๑. สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ 
๒. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  

 
  ท าเป็น หมายถึง          คุณธรรม หมายถึง 

๑. มีทักษะทางวิชาชีพ       ๑ศ ความรับผิดชอบ  
๒. มีทักษะทางการสื่อสาร      ๒ศ ความอดทน 
๓. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       ๓ศ ความขยัน 
๔. มีทักษะทางคณิตศาสตร์ และสถิติ          ๔ศ ความซื่อสัตย์สุจริต 
๕. มีทักษะการบริหารจัดการ         
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดประชุมกลุม่งานแผนเพื่อถ่ายทอดและ             
งานนโยบายและแผน  

วางแนวทางการติดตามประเมินผลแผน               
ปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙               
๒. ก าหนดผู้รับผิดชอบติดตามและ             

งานนโยบายและแผน 
 

ประเมินผลแผนแต่ละตัวช้ีวัด              
๓. จัดท ารายงานการติดตามผลการด าเนินงาน             

งานนโยบายและแผน 
 

และประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจ าป ี              
เสนอมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก              

(๙ เดือน) (๖ เดือน) 
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ภาคผนวก 
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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะนิติศาสตร ์มหาวทิยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

 ๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวชิาการสามารถตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลได้เป็นอย่างด ี
๒. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลกัสูตรไม่แพง 
๓. มีรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
๔. แผนกลยุทธ์มีความชัดจนและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายรัฐบาล 
๕. ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
๖. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
๗. ระบบการควบคุมคุณภาพการจดัการศึกษา 
๘. คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา 
๙. บุคลากรทั้งสายวชิาการและสายสนับสนนุส่วนใหญ่มีทักษะในการบริหารจัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาจ านวนมาก 
๑๐. บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัตงิานด้วยความซื่อสัตย์ สจุริต โปร่งใส 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. รูปแบบการศึกษาแบบตลาดวิชาท าให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
๒. ช่วงอายุคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ห่างกันมากท าให้สร้างคนไม่ทัน 
๓. ยังไม่สามารถพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ได้      
๔. ระบบงานส่วนใหญ่ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน 
๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขาดประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
๖. มีโครงการสร้างหน่วยงานชัดเจนแต่บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงาน 
๗. อาจารย์มีภาระงานสอนมากไม่มีเวลาพัฒนารูปแบบการสอน การบริการวิชาการ และท างานวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ 
๘. บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับงานภาคพิเศษมากกว่างานประจ าที่รับผิดชอบ 
๙. ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
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 ๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
 โอกาส (Opportunities) 

๑. นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับข้อส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอด 
ชีวิต 

 ๒ศ อายุประชากรโดยเฉลี่ยสูงขึ้นท าให้สังคมเปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
 ๓ศ การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนท าให้แรงงานด้านสังคมศาสตร์ยังเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๔ศ  สภาพสังคมฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษาพฒันาตนเอง 
 ๕ศ แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานต่อแรงงานที่มีคุณวุฒิมากกว่า 1 ด้าน เช่น นักบัญชีต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย แพทย์ต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย  
     วิศวกรต้องมี 
 ๖ศ การพัฒนาโครงสร้างทางสาธารณูปโภค ส่งผลให้การเดินทางมีความสะดวก รวดเร็ว 
 ๗ศ การเป็นตลาดร่วม (AEC) ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานและประชากรจ านวนมากระหว่างประเทศสมาชิก ASEAN อย่างเสรี 
 ๘ศ บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านความรู้ ความสามารถ และความมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิต 
 

 ข้อจ ากัด/ภัยคุกคาม (Threats) 
๑. การใช้ และการสื่อสารภาษาองักฤษมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษาและการจ้างงาน 
๒. บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
๓. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านสังคมศาสตร์ 
๔. การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยีส่งผลการพัฒนาองค์กรท่ีมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
๕. ความต้องการของตลาดแรงงานต่อคุณภาพบัณฑิตท่ีสามารถปฏิบัติงานได้จริง 
๖. การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสูง 

 
 
 
ท่ีมาข้อมูล :  การระดมสมองของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ รวมทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ ที่ส่งให้งานนโยบาย

และแผน ประกอบข้อมูลการ วิเคราะห์ (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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ปัจจัยภายใน 
 
 

 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง   (Strengths)   จุดอ่อน   (Weaknesses) 
 
๑ศ  มหาวิทยาลัยรามค าแหง มีศักยภาพ กระจายโอกาส สร้างความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางการศึกษา     
๒.  ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่แพง                   
๓ศ  มีรูปแบบการศึกษาท่ีหลากหลายส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วย

ตนเอง 
๔ศ แผนกลยุทธ์มีความชัดเจนและสอดคล้องกับมหาวิทยาลัยฯ และนโยบายรัฐบาล 
๕ศ ความสามารถในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
๖ศ การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
๗ศ ระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการศึกษา 
๘ศ คณาจารย์ส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ

นักศึกษา 
๙ศ บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการส่วนใหญ่มีทักษะในการบริหาร

จัดการกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีมีนักศึกษาจ านวน 
๑๐ศ บุคลากรส่วนใหญ่มุ่งปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

 
๑ศ  รูปแบบการศึกษาแบบตลาดวิชาท าให้เกิดช่องว่าง

ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน                   
๒ศ  ช่วงอายุคนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ห่างกันมากท าให้สร้างคนไม่

ทัน       
๓ศ  ยังไม่สามารถพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการ

เรียนรู้ได้ 
๔ศ ระบบงานส่วนใหญ่ขาดคู่มือการปฏิบัติงาน 
๕ศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจขาด

ประสิทธิภาพและไม่ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน 
๖ศ มีโครงสร้างหน่วยงานชัดเจนแต่บุคลากรขาดทักษะใน

การปฏิบัติงาน 
๗ศ อาจารย์มีภาระงานสอนมากไม่มีเวลาพัฒนารูปแบบการ

สอน การบริการวิชาการ และท างานวิจัยเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ 

๘ศ บุคลากรส่วนใหญ่ให้ความส าคัญกับงานภาคพิเศษ
มากกว่างานประจ าท่ีรับผิดชอบ 

๙ ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOWS MATRIX Analysis แผนปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 24 

โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์การเติบโต (เอื้อและแข็ง) กลยุทธ์  (  W + O ) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (เอื้อแต่อ่อน) 
 
๑ศ  นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจน

กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาส
ได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๒ศ  อายุประชากรโดยเฉลี่ยสูงขึ้นท าให้สังคมเปล่ียนเป็นสังคม
ผู้สูงอายุ 

๓ศ การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในกลุ่มประเทศอาเซียนท า
ให้แรงงานด้านสังคมศาสตร์ยังเป็นท่ีต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

๔ศ สภาพสังคมฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหา
โอกาสในการศึกษาพัฒนาตนเอง 

๕ศ แนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานต่อแรงงานท่ีมี
คุณวุฒิมากกว่า 1 ด้าน เช่น นักบัญชีต้อมีความรู้ด้าน
กฎหมาย แพทย์ต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย วิศวกรต้องมี
ความรู้ด้านกฎหมาย 

๖ศ การพัฒนาโครงสร้างทางสาธารณูโภค ส่งผลให้การเดินทาง
มีความสะดวง รวดเร็ว 

๗ศ การเป็นตลาดร่วม (AEC) ส่งผลให้เกิดการเคล่ือนย้าย
แรงงานและประชากรจ านวนมากระหว่างประเทศสมาชิก 
ASEAN อย่างเสรี 

๘ศ บัณฑิตได้รับการยอมรับด้านความรู้ ความสามารถ และ
ความมีคุณธรรม จริยธรรมด้านวิชาชีพจากผู้ใช้บัณฑิต 

 

 
๑ศ  ยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนการสอน 
๒ศ  ส่งเสริมการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับ

ความต้องการของสังคม 
๓ศ  ส่งเสริมการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม /จริยธรรม และการ

เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
 

 
๑ศ  พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา และการ 
     บริหารงาน ท้ัง Hard Ware , Sofe Ware และ   
     peple Ware 
๒ศ ส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท้ังสายวิชการ   
    และสายสนับสนุนวิชาการ  
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ภัยคุกคาม หรือ ข้อจ ากัด   (Threats)  กลยุทธ์  ( S + T ) : กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ไม่เอื่อแต่แข็ง) กลยุทธ์  ( W + T ) : กลยุทธ์เชิงรับ       
(ไม่เอื้อและอ่อน) 

 
๑ศ การใช้ และการสื่อสารภาษาอังกฤษมีบทบาทส าคัญต่อการศึกษา   
    และการจ้างงาน  
๒ศ  บัณฑิตส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
๓ศ  นโยบายรัฐบาลสนบัสนนุการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์มากกว่าด้านสงัคมศาสตร์ 
๔ศ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้านเทคโนโลยสี่งผลการพัฒนาองค์กรที่มีข้อจ ากัดด้าน 
    งบประมาณ 
๕ศ ความต้องการของตลาดแรงงานต่อคุณภาพบัณฑิตที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
๖ศ การแข่งขันในระดับอุดมศึกษามีสูง  

 
๑ศ พัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้หลัก     
    ธรรมาภิบาล 

 
๑ศ  พัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรทางการ    
     ศึกษา 
๒ศ  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ   
     การศึกษา 
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๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรูต้ลอดชีวิต พรอ้มยกระดับคุณภาพการจัดการเรยีนการสอนและคณุภาพบณัฑติใหเ้ป็นที่ยอมรับของสังคมและคณุภาพ 
                   บัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
๑ศ ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหมเ่ชิงรุก งานบริการการศึกษา   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
๒ศ กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑติตาม กกศวิชการฯ     
    คุณลักษณะที่พึงประสงค ์      
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงหลักสูตรใหม้ีความทันสมัย 
๓ศ กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร    ๑๐๐,๐๐๐  

-  วิพากหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และปริญญาโท กกศวิชการฯ /    งบสวัสดิการฯ  ๕๐,๐๐๐ศ- 
-  การส ารวจความพึงพอใจ อาจารย์ประจ าหลักสตูร      งบ จ – ศ       ๕๐,๐๐๐ศ- 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการเรยีนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรยีนการสอนให้มปีระสิทธิภาพ 
๔ศ ส ารวจประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ งานอาคารสถานท่ี/  ๒,๐๐๐   
    คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน ภาควิชาฯ     
    การเรียนการสอน      
กลยุทธ์ที่ ๔ เสรมิสร้างความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอศ และให้สอดรับกับความต้องการของสังคม 
๕ศ โครงการพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่าของคณะ กกศฝ่ายกิจการนักศึกษา/     
    นิติศาสตรต์ามกรอบมาตรฐาน TQF และอัตลักษณ ์ หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๕ศ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๑๕,๐๐๐   
    ๕ศ๒ โครงการนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๓๕,๐๐๐   
    ๕ศ๓ โครงการปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๙   ๑๐,๐๐๐   
            



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 27 

 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อ่ืน 

    ๕ศ๔ โครงการสัปดาห์รพี ๕๙   (๑๒๕,๐๐๐)   
          - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  กกศวิชาการฯ/ภาควิชากฎหมาย  ๓๕,๐๐๐  งบรพี ๕๙ 
          - กิจกรรมศาลจ าลอง “สัปดาห์รพ”ี นักศกึษา ปศโท  ๒๐,๐๐๐  ” 
          - กิจกรรมถวายพวงมาลา กกศสัปดาหร์พ ี  ๑๕,๐๐๐  ” 
          - กิจกรรมอภิปรายทางวชิาการ กกศวิชาการฯ/ภาควิชากฎหมาย  ๓๐,๐๐๐  ” 
          - กิจกรรมนิทรรศการวิชการ กกศวิชาการฯ/กกศสัปดาหร์พ ี  ๒๕,๐๐๐  ” 
     ๕ศ๕ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (นักศึกษา ปศตรี) กกศวิชาการฯ/ภาควิชากฎหมาย   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
     ๕ศ๖ โครงการอบรมวิธีการเขยีนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย ”   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ ส – อ 
     ๕ศ๗ โครงการรับขวัญน้องนักศึกษาฝึกงาน (นักศึกษา ปศตรี) กกศฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๑๗๐,๐๐๐ งบนักศึกษา 
 หน่วยกิจการนักศึกษา     
     ๕ศ๘ โครงการฟตุบอลประเพณีต่อต้านยาเสพติด (บัลลังก์เกมส)์ ”   ๒๐,๐๐๐ สวัสดิการฯ 
     ๕ศ๙ โครงการแนะแนวหลักสตูร คณะนิติศาสตร์ (ปศตรี) ”   ๑๕,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
     ๕ศ๑๐ โครงการแข่งขันแถลงปิดคดีด้วยวาจา (Moot Court) รองกิจการนักศึกษา/   ๑๕,๐๐๐ สวัสดิการฯ 
 กกศฝ่ายกิจการนักศึกษษ     
     ๕ศ๑๑ โครงการกีฬาเสรมิสร้างสุขภาพ (นักศึกษา ปศโท) บัณฑิตศึกษา/นักศึกษา ปศโท   ๕๐,๐๐๐ งบบัณฑิตฯ (บางนา) 
     ๕ศ๑๒ โครงการวิชาการนักศึกษา ปศโท (รศศสุมาลี)      
             โครงการสัมมนาเรื่อง “เสพศิลป์จากภาพถ่าย : ลิขสิทธิ ์ บัณฑิตศึกษา/นักศึกษา ปศโท   ๒๐,๐๐๐ งบบัณฑิตฯ (บางนา) 
             ของคนชอบและแล้วโพส”      
     ๕ศ๑๓ โครงการ Library Tour กกศวิจัย/กกศวิชาการฯ   ๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ ส – อ 
     ๕ศ๑๔ โครงการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ บัณฑิตศึกษา   ๑๕,๐๐๐ งบบัณฑิตฯ 
             (นักศึกษา ปศโท)      
     ๕ศ๑๕ โครงการวิธีเขียนรายงานและการศึกษาอิสระ  ”   ๑๕,๐๐๐ งบบัณฑิตฯ (ขอนแก่น) 
             (นักศึกษา ปศโท)      
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หน้า 28 

 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อ่ืนๆ 

๖ศ โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐาน บัณฑิตศึกษา/หน่วยวิจยังาน  ๖,๐๐๐   
    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต นโยบายและแผน     
๗ศ โครงการประเมินบณัฑิตปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือประกอบ งานนโยบายและแผน/  ๖,๐๐๐   
    อาชีพอิสระภายใน ๑ ปี งานบริการการศึกษา     
๘ศ โครงการส่งเสรมิ/สนับสนุนบทความวิจัยของวิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา   ๓๐,๐๐๐ งบบัณฑิตฯ - บุรีรัมย ์
    หรือการศึกษาอิสระของผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับ      
    ปริญญาโทให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร ่      
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้า้นกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๙ศ โครงการผลิตผลงานวิจัยของบคุลากรสายวิชาการ และบุคลากร   ๓๒๖,๔๘๘   
    สายสนับสนุนวิชาการ      
    ๙ศ๑ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสว่นได้ส่วนเสียในเหตุที่ประกัน กกศวิจัยฯ  ๗๕,๐๐๐   
      วินาศภัย       
 (รศศสุเมธ จานประดับ)      
    ๙ศ๒ มาตรการกฎหมายในการคุ้มครองการท างานของแรงงานท่ี   ๖๒,๙๐๔   
      เป็นคนพิการ       
(ผศศดรศปภาศรี บัวสวรรค์ หัวหน้าโครงการวิจัย ,       
รศศดรศสมชาย กษิติประดิษฐ์ และรศศดรศสมชัย ศริิสมบูรณ์       
ผู้ร่วมวิจยั      
    ๙ศ๓ ปัญหาการใช้สิทธิยึดหน่วงลิขสิทธิ์ในสัญญาจ้างท าของ   ๖๒,๙๐๔   
(รศศนิวัติ วุฒิ หัวหน้าโครงการวิจยั , ผศศดรศปภาศรี บัวสวรรค์ และ      
รศศดรศกิจบดี ก้องเบญจภุช ผู้ร่วมวิจัย)      
    ๙ศ๔ ปัญหาการค้ามนุษย์กับกระบวนการยุติธรรมของไทย   ๘๘,๕๑๒   
(รศศดรศณฐ สันตสว่าง)      
    ๑ศ๑๐ ส่งเสรมิ/สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยของบุคลากรสาย      
      วิชาการและบุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ      
     - การพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสารคณะนติิศาสตร์   ๓๗,๑๖๘   
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง Mobile Application      
(นางสาวอัญชลี วิมลศลิป์)      
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หน้า 30 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทันสมยั และสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกส่ังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๖ เพื่อเผยาแพร่ความรูด้้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปา้หมาย และก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
๑๐ศ ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
      ๑๐ศ๑ โครงการรู้กฎหมาย รูพ้ัฒนาชีวิตและชุมชนชาวอุทัยธานี โครงการบริการวิชาการและ ๓๐,๐๐๐   งบ มรศ 
              (อบรมกฎหมายธุรกิจ) วิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัย (มศรศ)     
      ๑๐ศ๒ โครงการพัฒนาความรูก้ฎหมายแก่ครูและบุคลากร กกศบริการวิชาการแกส่ังคม ,  ๕๐,๐๐๐   
              ทางการศึกษา ส านักงานช่วยเหลือทางกฎหมาย     
      ๑๐ศ๓ โครงการอบรม “เสรมิสร้างความรู้ ก้าวสู่อาชีพทนาย” “”   ๕๐,๐๐๐ งบจากผู้เข้าร่วมอบรม 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนนุการรักษาศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ วัฒนธรรมไทย ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๗ จัดให้มีกิจกรรมที่เปน็มิติการส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภมูิปญัญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย และการเรยีนรู้วัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๒ศ โครงการอนรุักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี      
      ๑๒ศ๑ โครงการไหว้ครู (สัปดาห์รพี ๕๙) กกศสัปดาหร์พี, หนงที่เกี่ยวข้อง   ๑๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ ส – อ 
      ๑๒ศ๒ โครงการเกษียณอายุราชการ “สายสมัพันธ์น้องพี่ ๖๐ปี” กกศสวัสดาการฯ   ๑๕๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 

              ปี ๕๙      
      ๑๒ศ๓ โครงการท าบุญปีใหม่ ๒๕๕๙ ”   ๑๘๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
      ๑๒ศ๔ โครงการ “ประเพณสีงกรานต์ในภูมภิาคอาเซยีน” กกศท านุบ ารุงฯ   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
      ๑๒ศ๕ โครงการ “วรรณคดีวจิักษ์ ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้าง ”  ๕๐,๐๐๐ ๗๐,๐๐๐ งบท านุบ ารุงฯ/ 
              ถวายฎีกา ปี ๒๕๕๙”     งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนนุการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมสนับสนนุการด าเนินงานตามกรอบข้อตกลงอาเซียน 
กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนนุให้บุคลากรทางการศึกษาและนกัศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 
๑๓ศ โครงการเพิ่มขีดความสามรถและสมรรถนะด้านภาษา      
      ๑๓ศ๑ โครงการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านภาษา กกศวิชาการฯ/กกศพัฒนาบุคลากร   ๑๕,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
              ของนักศึกษา      
      ๑๓ศ๒ โครงการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านภาษา กกศวิชาการฯ/กกศพัฒนาบุคลากร   ๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
              ของบุคลากร      
      ๑๓ศ๓ โครงการเตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพนักกฎหมายในบริบท กกศวิชาการฯ   ๒๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
              ประชาคมอาเซียน      
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธิภาพการบรหิารจดัการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้เทา่ทันต่อพลวัตรของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๑๔ศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร      
      สายสนับสนุนวิชาการ      
      ๑๔ศ๑  โครงการอบรมบุคลากร กกศวิชาการฯ/  ๖๐,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
 กกศพัฒนาบุคลากร     
      ๑๔ศ๒ ส่งเสริม/สนบัสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรมในสายงาน   ๒๐๐,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
              อาชีพ      
              - (ก) สายวิชาการ (อาจารย์) ๑๐๐%      
              - (ข) สายสนับสนุนวิชาการ ๕๐%      
      ๑๔ศ๓ โครงการอบรมด้านประกันคุณภาพ งานประกันคุณภาพ  ๕๐,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
      ๑๔ศ๔ โครงการสมัมนาประจ าปี ๕๙ กกศพัฒนาบุคลากร  ๑๐๐,๐๐๐ ๖๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
      ๑๔ศ๕ โครงการอบรมคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน กกศสารสนเทศ  ๓๐,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
      ๑๔ศ๖ โครการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม กกศพัฒนาบุคลากร  ๓๐,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
      ๑๔ศ๗ โครงการอบรมข้อมลูกฎหมาย Westlaw Next Online กกศวิจัยฯ  ๓,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
      ๑๔ศ๘ โครงการอบรมเชิงวิชาการส าหรับอาจารย ์ กกศวิจัยฯ  ๒๗,๐๐๐  งบโครงการภาคพิเศษ  ส - อ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 
๑๕ศ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายใน กกศสารสนเทศ   ๑,๓๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ ส-อ 
       คณะนิติศาสตร ์      
            

หมายเหตุ    กลยุทธ์ที่ ๙  โอนเงินจากโครงการฯ ภาคพิเศษ (เรียนเสาร์ – อาทิตย์) รุ่นที่ ๘  ( ตามมติ  กนต. วาระที่ ๔.๒  ครั้งท่ี  ๑๖/๒๕๕๘  เมื่อวันท่ี  ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ ) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้
๑๖ศ โครงการจดัการความรู้ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือแผน      
      ปฏิบัติราชการ          
      ๑๖ศ๑ โครงการจัดการความรู้ด้านการวจิัย กกศจัดการความรู้,กกศวิชาการฯ   ๑๑,๑๐๐ งบสวัสดิการฯ 
      ๑๖ศ๒ โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน “”   ๑๑,๑๐๐ งบสวัสดิการฯ 
      ๑๖ศ๓ โครงการจัดการความรู้ด้านสายสนับสนุนวิชาการ “”   ๑๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสรมิให้มีการบรหิารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกพันธกิจ 
๑๗ศ กิจกรรมบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กกศบริหารความเสี่ยง   ๑๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ ส่งเสรมิระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
๑๘ศ โครงการรับการประเมินมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา      
      ของหน่วยงาน      
      - โครงการรับการประเมินมาตรฐานและคณุภาพการศึกษา ประกันคณุภาพฯ   ๓๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
        ของหน่วยงาน      
๑๙ศ โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประกันคณุภาพ      
      การศึกษาของบุคลากร      
      - โครงการพัฒนาความสามารถด้านการประกันคณุภาพ ประกันคณุภาพฯ   ๑๐,๐๐๐ งบสวัสดิการฯ 
        การศึกษาของบุคลากร      
      
      

                                                      รวมเงินทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ ๗๒๖,๔๘๘ ๓,๕๙๗,๒๐๐  
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       กลยุทธ์                              เป้าประสงค์ 
๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การสร้างศักยภาพการ
แข่งขันโดยสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมการ
เข้าถึงการศึกษา 

 
๒.  การเพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันและส่งเสริมการวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ 

 
๓. การ เพิ่ มและกระจาย
โอกาสบริการวิชาการให้แก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียม 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาที่
ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ 
 
๓. ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ มี
ความเข้มแข็งได้รับการเผยแพร่ไปใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้น 
 
๔ เพื่ อน าศักยภาพทางวิชาการ 
มาด าเนินการบริหารวิชาการตาม
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายจน
เกิดผลลัพธ์ความพึงพอใจต่อชุมชน
และสังคม 
๕. ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับการ
พัฒน าศั ก ยภ า พแ ล ะ ยก ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงขึ้น 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็น 
ธรรมทางการศึกษา 
๒.  พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ  
ศิษย์เก่า 
๓ .  พัฒนาหลั กสู ตรที่ หลากหลายและ
สอดคล้องกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

๑. ส่งเสรมิความเข็มแข็งด้านการวจิัยของ
บุคลากร 
๒. ส่งเสรมิสนับสนนุการวจิัยและงาน
สร้างสรรค ์
 

๑. การพัฒนาบริการวิชาการสู่สังคมอย่าง
หลากหลาย 
๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่ชุมชน
และสังคม 
๓. สนับสนุนบริการการศึกษาในเขตพัฒนา
เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 
 

 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑ศ กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 
๒ศ ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
พัฒนางานวิจัยทั้งสายวิชาการ 
และสายสนับสนนุวิชาการ 
 
๓ศ ส่ง เสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม พร้อม
เรียนรู้และน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาการศึกษาหรือการวิจั ย
เพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อสังคม
และชุมชน 
 
 
 
 
 
 

 

๑ศ การสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
๒ศ ปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความทันสมัย 

๑ศ ผู้เรียนทุกกลุ่มไดร้ับ
การศกึษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
๒ศ บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติและตรงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หรือตลาดแรงงาน 

๓ศ พัฒนาการจดัการ
เรียนการสอนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพ 

๔ศ เสริมสร้าง
ความสามารถของ
นักศกึษาตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอศ 
และให้สอดรับกับความ
ต้องการของสังคม 

๕ศ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัย
ผลงานวิขาการ และ
นวัตกรรมทาง
การศกึษา 

๓ศ เพื่อผลิตผลงานวจิัย
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทาง
วิชาการหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กร 

๔ศ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืนต่อสังคมและ
ชุมชน ๖ศ ส่งเสรมิการ

จัดบริการทางวิชาการ
แก่ชมุชนและสังคมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืนในอนาคต 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔. การส่งเสริมศิลปะและ
วั ฒ น ธ ร ร ม  ส ร้ า ง ค ว า ม
สมานฉันท์ สามัคคีปรองดอง 
และค่านิยมหลักของคนไทย 

1. การสร้างศักยภาพการ
แข่งขันโดยสร้างความเสมอ
ภาคและความเป็นธรรมการ
เข้าถึงการศึกษา 

 
 
๕. การด าเนินงานตามกรอบ
ข้อตกลงประชาคมอาเซียน 

 
 
 
๖. การพัฒนาศักยภาพด้าน
การบริหาร 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
๖. ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจ  
มีความตระหนักร่วมอนุรกัษ์และ 
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

 

 
 
๗. นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วม
เสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค 
 
 
 
๘.  ระบบบริหารมี คุณภาพและ
ม า ต ร ฐ า น เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ข อ ง
ผู้รับบริการ 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
๑.  สร้างเอกลักษณ์ วัฒนธรรมสุโขทัย 
๒. ส ่ง เ ส ร ิม และ สนับสนุน ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 

 
 
 
 

๑. การส่งเสรมิ และพัฒนาพันธกิจ 
สู่ประชาคมอาเซียน 
 
 
 

๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีบทบาทเชิงรุก 
๒. ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ปัญหา 
ของสังคม 
๓. ก ารพัฒนา เทค โน โล ยีส ารสน เทศ 
เพื่อการศึกษา 
๔ .  ส่ ง เ ส ริ ม ร ะบบประกั นคุณภาพใน
ระดับอุดมศึกษา  
 
 
 

 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ 
– ๒๕๖๓) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๔ศ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ไทย ควบคู่การเรียนรู้วัฒนธรรม
อาเซียน 
 
 
 
๕ศ ส่งเสรมิสนับสนนุการ
ด าเนนิงานตามกรอบขอ้ตกลง
อาเซียน 
 
 
 
๖ศ การพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยยึดแนวทางการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 

 

 
 
 
 
 
 

 

๗ศ จัดให้มีกจิกรรมที่
เป็นมิตกิารส่งเสรมิการ
ท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในด้านกฎหมาย และ
การเรียนรู้วัฒนธรรม
ของประเทศสมาชกิ
อาเซียน 

๘ศ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้บุคลากร
ทางการศึกษาและ
นักศกึษามีส่วนรว่มใน
การพัฒนาความ
ร่วมมอืระหว่าง
ประเทศสมาชกิ
อาเซียน 
๙ศ ส่งเสรมิและพฒันา
บุคลากรทางการศึกษา
ที่ครอบคลุมทั้งสาย
วิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

๑๐ศ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพทือ่
การศกึษาและการ
บริหารจัดการ 

๕ศ เพื่ออนรุักษ์และสืบ
สานมรดกทาง
วัฒนธรรมไทย พรอ้ม
กับสนับสนนุการเรียนรู้
วัฒนธรรมของประเทศ
สมาชิกอาเซียน 

๖ศ นักศกึษา และ
บุคลากรทางการศึกษา
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ความร่วมมอืระหวา่ง
ประเทศสมาชกิเซียน 

๗ศ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ขององคก์รให้เท่าทันตอ่
พลวัตรของสังคม 

๑๑ศ พัฒนาองคก์รให้
เป็นองคก์ารแห่งการ
เรียนรู ้

๑๒ศ ส่งเสริมให้มกีารบริหาร
จัดกาครวามเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในทกุพันธกิจ 

๑๓ศ ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพการศกึษา 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ ในอีก ๕ ปี คณะนิติศาสตร์จะเป็นสถาบันชั้นน าท่ีผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ท าเป็น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับการให้โอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้กฎหมาย 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

๑ศ กระจายโอกาสทาง
การศึกษาให้แก่ประชาชนได้
มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพบัณฑิตให้เป็นท่ี
ยอมรับของสังคม 

๒ศ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พั ฒ น า ง า น วิ จั ย ท้ั ง ส า ย
วิชาการ และสายสนับสนุน 

๓ศ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริ การวิ ชาการแก่ สั งคม 
พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อ
ยอดในการพัฒนาการศึกษา
และการวิจัยเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 

๔ศ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท า นุบ า รุ ง ศ าส นา  ศิ ลปะ 
วัฒนธรรมไทย ควบคู่การ
เรียนรู้วัฒนธรรมอาเซียน 

๕ศ ส่ง เสริมสนับสนุนการ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม ก ร อ บ
ข้อตกลงอาเซียน 

๖ศ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ยึ ด แ น ว ทา ง ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 

 

 

เป้าประสงค์ 
 

๑ศ ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 
๒ศ  บัณฑิตมี คุณภาพตาม
ก ร อ บม า ต ร ฐ า น คุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และตรงตามความต้องการ
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต ห รื อ
ตลาดแรงงาน 

๓ศ เพื่ อผลิตผลงานวิจัย ท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ใ น ท า ง วิ ช า ก า ร ห รื อ ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ ใ นก า รพัฒน า
องค์กร 

๔ศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
และก่อให้ เกิดการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 

๕ศ เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
มรดกทางวัฒนธรรมไทย พร้อม
กั บ ส นั บส นุ นก า ร เ รี ย น รู้
วัฒนธรรมของประเทศสมาชิก
อาเซียน 

๖ศ นักศึกษา และบุคลากร
ทางการศึกษามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาความร่ วมมื อ
ระหว่ างประเทศสมาชิ ก
อาเซียน 
 

๗ศ พัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งขององค์กรให้
เท่าทันต่อพลวัตรของสังคม 
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ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา      
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านกฎหมาย และการเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม 

ยุกลยุทธ์ที่ ๔ เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอศ และ
ให้สอดรับกับความต้องการของสังคม 

กลยทุธ์ที่ ๑๓ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการจัดบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษามีส่วน
ร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในทุกพันธกิจ 

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังสายวิชาการและสาย
สนับสนุนวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ธีที่ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา      
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านกฎหมาย และการเรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
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