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หน้า 2 

 
ความเป็นมา 

 
 

 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  บัญญัติให้ ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 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 
  มุ่งเสริมสร้างการให้บริการที่ดีโดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจมีความภัคดีต่อองค์กร และมุ่งม่ันทุ่มเทในทางวิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา (Philosophy) 
 คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปณิธาน (Ambition) 
  ผลิตบัณฑิตดา้นกฎหมายที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการบริการทางวชิาการ การ
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ให้บริการที่ดีกับชนทุกชั้น ส่งเสริมการวิจัย และมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
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หน้า 3 

 
 
 
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) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่    
  ยอมรับของสังคม 
 เป้าประสงค์ที ่๑  ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  กลยุทธ์ที ่๑  การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ที ่๒  บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 
  กลยุทธ์ที ่๒  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  กลยุทธ์ที่ ๓  เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
 เป้าประสงค์ที ่๓  เพ่ือผลิตผลงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
  กลยุทธ์ที ่๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา   

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและ
ชุมชน 

 เป้าประสงค์ที ่๔  เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายที่ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
                                ตอ่สังคม/ชุมชน 
  กลยุทธ์ที ่๕  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
  

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
 เป้าประสงค์ที ่๕  เพ่ืออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
  กลยุทธ์ที ่๖  จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย  
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ที ่๖  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของสังคม  
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
  กลยุทธ์ที ่๘  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการบริหารจัดการ 
  กลยุทธ์ที ่๙  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  
  กลยุทธ์ที ่๑๐  ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม 
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ประเดน็ยทุธ์ที่ ๑ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๒ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๓ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๔ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๕  
กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้ อม
ยกระดับคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน  และคุณภาพ
บัณฑิตให้ เป็น ท่ียอมรับของ
สังคม     

ส่ ง เ ส ริ ม และส นับส นุนก า ร
พัฒนางานวิจัย 

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

ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุ
บ า รุ ง ศ า ส น า  ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรมไทย 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้  โดยยึดแนว
ทางการบริหารจัดการบ้านเมือง
ท่ีด ี

 

 
 
 
 
 
 
 

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

ค่านิยมองค์การ ความเป็นเลิศในการให้บริการ  โดยสร้างจติบริการที่ประทับใจท่ีสุดบนพ้ืนฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์    ในอีก ๕ ปี คณะนิติศาสตร์จะเป็นสถาบันชั้นน าที่ผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ท าเป็น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับการให้โอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้กฎหมาย 
 ตลอดชีวิต  
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เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์  

๑. ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. บัณฑิตมี คุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 

๓. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการ
หรือใช้ประโยชน์ ในการพัฒนา
องค์กร 

๔. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายท่ีตอบสนองต่อความ
ต้องการของกลุ่มเปูาหมาย
ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน  
ต่อสังคม/ชุมชน 

๕. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

๖. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กรให้สอดคล้องตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตร
ของสังคม 

 

กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์  
กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอ
ภาคทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถของนักศึกษาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการสร้างสรรค์
งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และ
นวัตกรรมทางการศึกษา      

กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการ
จัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชน
และสังคมท่ีก่อให้เกิดการพัฒนา
ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการท านุ
บ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้าน
กฎหมาย  

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาท่ี
ครอบคลุมท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาและ
การบริหารจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาองค์กรให้
เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมการชี้น า
ปูองกันกลแก้ไขปัญหาของสังคม 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๑. กิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนเพื่อผลติบณัฑิตตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

๒. โครงการแนะแนวสญัจร 
๓. โครงการอภิปรายประเมิน

คุณภาพระดับหลักสูตร 
๔. โครงการพัฒนาศักยภาพ

ด้านการประกันคณุภาพ
ของบุคลากร 

๕. โครงการพัฒนานักศึกษา
และศิษยเ์ก่าของคณะ
นิติศาสตร์ตามคณุลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์และ
กรอบมาตรฐาน TQF 

๖. โครงการประเมินบณัฑิต
ปริญญาตรีทีไ่ด้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 
๑ ปี 

 

๗. โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยของบุคลากร
คณะนติิศาสตร ์

๘. โครงการผลิตผลงานวิจัย 
(ท่ีได้รับทุนวิจัย) 

๘. โครงการบริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและ
สังคม 

 

๑๐. โครงการอนรุักษ์และ
ส่งเสริมศลิปวัฒนธรรม
และประเพณ ี

๑๑. โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากร
สายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

๑๒. โครงการติดตั้งระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต็
ภายในคณะนิติศาสตร ์

๑๓. โครงการจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกล
ยุทธ์หรือแผนปฏบิัติ
ราชการ 

๑๔. กิจกรรมชี้น าป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของสังคม 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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 ร้อยละของจ านวน ๙๐ ๑. กิจกรรมจัดการเรียนการสอน ๑. จ านวนนักศึกษาใหม่ ๘,๐๐๐ - - อนุกรรมการวิชาการ 
 นักศึกษาใหม่ตามแผน   เพื่อผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะ ๒. ร้อยละของจ านวน ๙๐   (ฝ่ายวิชาการ)/ 
 (อุดมศึกษา)  ที่พึงประสงค์ นักศึกษาใหม่ตามแผน    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๑.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓,๐๐๐ ๒. โครงการแนะแนวสัญจร ๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓,๐๐๐ - ๐.๐๓๐ งานบริการการศึกษา 
 ด้านสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์)   ด้านสังคมศาสตร์     
    ๒. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ ๘๐    
    การศึกษาดา้นสังคมศาสตร์     
เป้าประสงค์ที่ ๒ บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือตลาดแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ๒.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน ๕๐ ๓. โครงการอภิปรายคุณภาพ ๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน ๕๐  ๐.๐๓๐ อนุกรรมการวิชาการ 
 การประกันคุณภาพการศึกษา  ประเมินระดับหลักสูตร การประกันคุณภาพการศึกษา    (ฝา่ยวิชาการ)/ 
 ระดับดี   ระดับดี       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ๒.๒ ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ๓.๕๑ ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ๓.๕๑  ๐.๐๓๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 

 ความเข้าใจของผู้เข้ารว่มโครงการ  การประกันคุณภาพของบุคลากร ความเข้าใจของผู้เข้ารว่มโครงการ    งานประกันคุณภาพฯ 
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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 ๓ เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาและการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 ๓.๑ ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา ๕๐ ๕. โครงการพัฒนานักศึกษาและ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๐.๑๘๕ ๐.๔๘๕ อนุกรรมการวิชาการ (ฝ่ายวิชาการ)  
 ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา  ศิษย์เก่าของคณะนิติศาสตร์ตาม ของผู้เข้าร่วมโครงการ    อาจารย์ประจ า 
 มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑   หลักสูตร/ภาควชิา/กก.พัฒนา 
 ของโครงการ  และกรอบมาตรฐาน TQF ของการน าไปใช้ประโยชน ์    นักศกึษา/หนว่ยกจิการนักศกึษา/ 
 ๓.๒ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑  ๓. ร้อยละผลสัมฤทธิข์องโครงการ/ ๘๐   บัณฑิตศึกษา/กก.สัปดาห์รพ ี
 ของการน าไปในประโยชน ์   กิจกรรมที่ส่งเสริม     
    คุณภาพบัณฺฑิตตามกรอบคุณวุฒ ิ     
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและความ     
    ต้องการของตลาดแรงงาน     
    ๔. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา ๒๐    
    ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษา     
    มีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์     
    ของโครงการ     
 ๓.๓ ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๖๐ ๖. โครงการประเมินคุณภาพ ๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๖๐ ๐.๐๐๖  หน่วยวิจยังานนโยบายและแผน/ 
 ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระใน  บัณฑิตปริญญาตรี ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ    งานบริการการศึกษา 
 สาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ป ี   ภายใน ๑ ป ี     
 ๔.๕ ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช ้ ๖๐  ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ ๑๐    
 บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา   ใช้บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา     
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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. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
เป้าประสงค์ที่ ๓ เพื่อผลิตผลงานวจิัยทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ในทางวิชาการหรือใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
 ๔.๑ ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐ ๗. โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑  ๐.๐๒๐ อนุกรรมการวิชาการและกก.วิจยั 
 ด้านการวจิัยที่ท าวิจยั  ด้านการวจิัยของบุคลากร  ของการน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง     
   คณะนิติศาสตร์ ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐    
    ด้านการวจิัยที่ท าวิจยั     
 ๔.๒ ร้อยละผลงานวจิัยที่ได้รับ ๒๐ ๘. โครงการผลิตผลงานวิจัย  ๑. จ านวนโครงการ ๗ ๐.๒๑๓  อนุกรรมการวิชาการและวจิัย/ 
 การตีพิมพ์เผยแพร ่  (ที่ได้รับจัดสรรทุน) ๒. ร้อยละผลงานวจิัยที่ได้รับ ๒๐   กก.พัฒนาบุคลากร 
    การตีพิมพ์เผยแพร ่     
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ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์/กลยทุธ ์ ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต ตัวชี้วัด 
ค่า 

เป้าหมาย 
๒๕๕๙ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๕๙ 

หมายเหตุและ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
เป้าประสงค์ที่ ๔ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายท่ีตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมายก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดบริการทางวชิาการแก่ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต 
 ๕.๑ ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๙. โครงการบริการวิชาแก่ชุมน ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๐.๐๕๐  คณะกรรมการบรกิารวิชาการ 
 ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม  และสังคมของหน่วยงาน ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม    แก่สังคมประจ าคณะนิติศาสตร์/ 
 ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์   ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์    ศูนย์กฎหมายไทย 
 ๕.๒ ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐  ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐    
 ที่สามารถน าความรู้ไปใช้   ที่สามารถน าความรู้ไปใช้     
 ประโยชน์และก่อให้เกิด   ประโยชน์และก่อให้เกิด     
 การพัฒนาทีย่ั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน   การพัฒนาทีย่ั่งยืนต่อ     
   ๑๐. โครงการบริการวิชาการของ ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๐.๐๒๐  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ ์
   มหาวิทยาลัยโดยความร่วมมือ ของผู้เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม    ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม 
   ร่ระหว่างคณะ ต่อการน าไปใช้ประโยชน ์    กองแผนงาน มรศ / 
    ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐   ศูนย์กฎหมายไทย 
    ที่สามารถน าความรู้ไปใช้     
    ประโยชน์และก่อให้เกิด     
    การพัฒนาทีย่ั่งยืนต่อ     
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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. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ วฒันธรรมไทย  
เป้าประสงค์ที่ ๕ เพื่ออนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
กลยุทธ์ที่ ๖ จัดให้มกีิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย  
 ๖.๑ ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ ๕๐ ๑๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๔     ๐.๐๕๐ ๐.๒๘๐ กก.ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี ของผู้เข้าร่วมโครงการ    กก.สวัสดิการฯ 
 ร่วมกับการเรียนการสอน   ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ ๕๐    
    บูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม     
    ร่วมกับการเรียนการสอน     
    ๓. ระดับความส าเร็จของการ ๔    
    ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการ      
    บูรณาการกับพันธกจิด้านการ     
    เรียนการสอนหรือด้านอื่น ๆ     
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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. 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค์ที่ ๖ พัฒนาประสิทธภิาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้สอดคล้องตามหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของสังคม    
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
 ๗.๑ ระดับความส าเร็จของ ๔ ๑๒. โครงการพัฒนาบุคลากรสาย ๑. จ านวนโครงการ ๗ ๐.๑๐๐ ๐.๓๒๐ กก.พัฒนาบุคลากร/ 
 โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม  วิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑   อนุกรรมการวิชาการ/ 
 วัตถุประสงค์โครงการ  วิชาการ ของการน าไปใช้ประโยชน ์    อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
    ๓. ระดับความส าเร็จของ ๔   กก.สารสนเทศ/กก.วิจยัฯ/ 
    โครงการที่มีผลสัมฤทธิ์ตาม    ศูนย์คอมพิวเตอร ์
    วัตถุประสงค์โครงการ     
         
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 
 ๘.๑ ระดับความส าเร็จของ ๔ ๑๓. โครงการติดตั้งระบบ ๑. จ านวนโครงการ ๑  ๑.๓๐๐ กก.สารสนเทศ/หน่วยพัสดุ 
 จ านวนโครงการเทคโนโลย ี  เครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะ ๒. ระดับความส าเร็จของ ๔    
 สารสนเทศเพื่อการศึกษาที ่  นิติศาสตร์ จ านวนโครงการเทคโนโลย ี     
 แล้วเสร็จตามแผน   สารสนเทศเพื่อการศึกษาที ่     
    แล้วเสร็จตามแผน     
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ยึดมั่นในหลกัธรรมาภบิาล 
 ๙.๑ ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของ ๙๐ ๑๔. โครงการจัดการความรู้ ๑. จ านวนโครงการ ๓  ๐.๐๕๕๕    กก.จัดการความรู้/ 
 โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ   ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑   อนุกรรมการวิชาการ/ 
 จัดการความรู ้   ของการน าไปใช้ประโยชน ์    กก.พัฒนาบุคลากร 
    ๓. ร้อยละผลสัมฤทธิข์อง ๙๐    
    โครงการ/กิจกรรมตามแผนการ     
    จัดการความรู ้     
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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 ๑๐ ส่งเสริมการชี้น า ป้องกันและแก้ไขปัญหาของสังคม 
 ๑๐.๑ ระดับความส าเร็จของ ๓ ๑๕. กิจกรรมชี้น าป้องกันและ ๑. ระดับความส าเร็จของ ๓ - - หน่วยชว่ยเหลือทางกฎหมาย 
 โครงการชี้น า ป้องกัน และแก้ไข  แก้ไขปัญหาของสังคม โครงการชี้น า ป้องกัน และแก้ไข     
 ปัญหาของสังคมที่บรรลุ   ปัญหาของสังคมที่บรรลุ     
 วัตถุประสงค์ตามแผน   วัตถุประสงค์ตามแผน     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
                                                                                                                                                     รวมเงินทัง้สิ้น  ๐.๖๒๔ ๒.๕๕๑  
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๒. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ทุกหน่วยงาน ๐.๖๒๔  รายได้จากมหาวิทยาลัย 
   ๐.๒๒๖ งบสวัสดิการคณะฯ 
   ๑.๗๓๐ งบโครงการภาคพิเศษ ส-อ 

   ๐.๓๔๕      งบโครงการภาคพิเศษ จ –ศ 
   ๐.๐๘๐ งบบัณฑิต 

   ๐.๑๗๐ งบนักศึกษา, งบอื่นๆ 
     

รวม  ๐.๖๒๔ ๒.๕๕๑  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๓.๑๗๕  
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ค านิยามของวิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
  คิดเป็น หมายถึง   

๑. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  

 
  ท าเป็น หมายถึง          คุณธรรม หมายถึง 

๑. มีทักษะทางวิชาชีพ       ๑ศ ความรับผิดชอบ  
๒. มีทักษะทางการสื่อสาร      ๒ศ ความอดทน 
๓. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       ๓ศ ความขยัน 
๔. มีทักษะการบริหารจัดการ           ๔ศ ความซื่อสัตย์สุจริต 
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 

 

 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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. ๒๕๖๐               
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. ระบบการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวชิาการสามารถตอบสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลได้เปน็อย่างดี 
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 
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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  
 

 
 
 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 24 

 
 
 

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 กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑติตาม อนุกรรมการวิชาการ(ฝุายวิชาการ) - - -  
    คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
๒ศ โครงการแนะแนวสญัจร งานบริการการศึกษา   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาคุณภาพหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูร 
๓ศ โครงการอภิปรายการประเมินคุณภาพหลักสตูร อนุกรรมการวิชาการ(ฝุายวิชาการ)   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 

 /อาจาร์ประจ าหลักสูตรปศตรี / ปโท     
๔ศ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการประกันคุณภาพของบุคลากร อาจารย์ประจ าหลักสตูร/   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 
 ประกันคณุภาพฯ     
กลยุทธ์ที่ ๓ เสรมิสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๕ศ โครงการพัฒนานักศึกษาและศษิย์เก่าของคณะ กกศฝุายกิจการนักศึกษา/     
    นิติศาสตรต์ามกรอบมาตรฐาน TQF และอัตลักษณ ์ หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๕ศ๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ”  ๑๕,๐๐๐  งบรายได ้
    ๕ศ๒ โครงการนักศึกษาฝึกงาน  ”  ๓๕,๐๐๐  “ 
    ๕ศ๓ โครงการปัจฉิมนิเทศคณะนิติศาสตร์  ”  ๑๐,๐๐๐  “ 
    ๕ศ๔ โครงการสัปดาห์รพี ๖๐   (๑๒๕,๐๐๐)  “ 
          - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  กกศสัปดาหร์พีฯ/ภาควิชากฎหมาย  ๓๕,๐๐๐  “ 
          - กิจกรรมศาลจ าลอง  กกศสัปดาหร์พี/นักศึกษา ปศโท  ๒๐,๐๐๐  “ 
     ” 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อ่ืน 

          - กิจกรรมถวายพวงมาลา กกศสัปดาหร์พ ี  ๑๕,๐๐๐  งบรายได้ 
          - กิจกรรมนิทรรศการพระราชประวตัิพระองค์เจ้ารพ ี กกศสัปดาหร์พ ี  ๒๕,๐๐๐  “ 
          - กิจกรรมอภิปรายทางวชิาการ กกศสัปดาหร์พี/ภาควิชากฎหมาย  ๓๐,๐๐๐  “ 
    ๕ศ๕ โครงการไหว้ครู (สัปดาหร์พี ๖๐) กกศสัปดาหร์พี, หนงศที่เกี่ยวข้อง   ๑๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
    ๕ศ๖ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (นักศึกษา ปศตรี) อนุกรรมการวิชาการ(ฝุายวิชาการ)   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
 /ภาควิชากฎหมาย     
    ๕ศ๗ โครงการอบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย ภาควิชากฎหมาย   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
    ๕ศ๘ โครงการรับขวัญน้องนักศกึษาฝึกงาน (นักศึกษา ปศตรี) กกศฝุายกิจการนักศึกษา/   ๑๗๐,๐๐๐ งบนักศึกษา 
 หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๕ศ๙ โครงการแนะแนวหลักสูตร คณะนติิศาสตร์ (ปศตรี) ”   ๑๕,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
    ๕ศ๑๐ โครงการมัชฌิมนิเทศนกัศึกษา อนุกรรมการวิชาการ(ฝุายวิชาการ)   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
    อาจารย์ประจ าหลักสตูร/ภาควิชาฯ     
    ๕ศ๑๑ โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ (นักศึกษา ปศโท) บัณฑิตศึกษา/นักศึกษา ปศโท   ๓๐,๐๐๐ งบบัณฑิตศึกษา  
    ๕ศ๑๒ โครงการวิชาการ (นักศึกษา ปศโท) บัณฑิตศึกษา/นักศึกษา ปศโท   ๒๐,๐๐๐ งบบัณฑิตศึกษา  
    ๕ศ๑๓ โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ บัณฑิตศึกษา   ๑๕,๐๐๐ งบบัณฑิตวิทยาลัย 
            (นักศึกษา ปศโท)      
    ๕ศ๑๔ โครงการวิธีเขียนรายงานและการศึกษาอิสระ  ”   ๑๕,๐๐๐ งบบัณฑิตศึกษา 
             (นักศึกษา ปศโท)      
    ๕ศ๑๕ โครงการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย กกศวิจัย   ๑๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
๖ศ โครงการประเมินบณัฑิตปริญญาตรี หน่วยวิจัยงานนโยบายและแผน/  ๖,๐๐๐  งบรายได ้
     งานบริการการศึกษา     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้า้นกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนนุการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา 
๗ศ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย กกศวิชาการฯ /กกศวิจัย   ๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 
    เรื่อง “โครงการการท าวิจัยทางนิติศาสตร์”      
๘ศ โครงการวิจัย (ท่ีไดร้ับจัดสรรทนุ)   (๒๑๒,๘๙๖)   
    ๘ศ๑ การบังคับมาตรการทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ กกศวิจัย  ๒๐,๐๐๐  งบรายได ้
          ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย      
              (รศ.พิมพ์ใจ ร่ืนเริง)      
    ๘ศ๒ มาตรการทางกฎหมายเพือ่บรรเทาภาระภาษีการรับ กกศวิจัย  ๒๐,๐๐๐  งบรายได ้
           มรดกและการรับให้อันเนื่องมาจากการได้ปุาเศรษฐกิจมา      
           โดยทางมรดกและการให้โดยเสน่หา      
           (ผศ.ดร.รติชัย รถทอง)      
    ๘ศ๓ ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคลากรกรณีดิน กกศวิจัย  ๒๐,๐๐๐  งบรายได ้
          ปนเปื้อนมลพิษ      
          (รศ.จรัล เล็งวิทยา และ อ.ชนกพร พรหมปิ่นชมพู)      
    ๘ศ๔ มาตรการทางกฎหมายเพือ่การพัฒนาการระงับข้อ กกศวิจัย  ๒๐,๐๐๐  งบรายได ้
          พิพาททางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการฟุตบอล      
           อาชีพในประเทศไทย      
           (ผศ.อภิชัย มานิตยกุล)      
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

    ๘ศ๕ ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการให้ความยินยอมในสัญญา กกศวิจัยฯ  ๒๐,๐๐๐  งบรายได ้
          ประกันชีวิต      
           (อ.กนกวรรณ ผลศรัทธา)      
    ๘ศ๖ โครงการวจิัยเรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการปรับปรุง กกศวิจัยฯ  ๕๙,๒๐๘  งบรายได ้
          กฎหมายข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อส่งเสริมสิทธิของ      
          ประชาชนในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ      
          หน่วยงานของรัฐศึกษากรณีพระราชบัญญตัิข้อมูล      
          ข่าวสารของทางราชการ พศศศ ๒๕๔๐”      
         (ภาควิชากฎหมายท่ัวไป)      
   ๘ศ๗ โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาความรับผิดชอบของผู้ขนส่งทาง กกศวิจัยฯ  ๕๓,๖๘๘  งบรายได ้
         ทะเลจากการใช้มาตรการเพื่อปกปูองสิ่งแวดล้อม      
         (ภาควิชากฎหมายวิธีสบญัญัติ)      
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน งบรายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทันสมยั และสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแกส่ังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕ เพื่อเผยแพรค่วามรูด้า้นกฎหมายทีต่อบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเปูาหมาย และกอ่ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนต่อสังคมและชุมชน 
๙ศ ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
      ๙ศ๑ โครงการเสรมิสร้างความรู้ด้านกฎหมายแก่องค์กรปกครอง กกศจัดท าแผนกลยุทธ์ ๒๐,๐๐๐   งบคลัง (กองแผนงาน) 
              ส่วนท้องถิ่น เรือง พศรศบศ ความรับผิดทางละเมดิของ ด้านบริการวิชาการแก่สังคม      
              เจ้าหน้าท่ี (กองแผนงาน) มหาวิทยาลัยฯ     
      ๙ศ๒ โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู กกศบริการวิชาการแกส่ังคม/  ๕๐,๐๐๐  งบรายได ้
              และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์กฎหมายไทย     
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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  
กลยุทธ์ที่ ๖ จัดให้มีกิจกรรมที่เปน็มิติการส่งเสริมการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภมูิปญัญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย  
๑๐ศ โครงการอนรุักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี      
      ๑๐ศ๑ โครงการเกษียณอายุราชการ “สายสมัพันธ์น้องพี่ ๖๐ปี” กกศสวัสดิการฯ   ๑๐๐,๐๐๐ งบสวัสดิการคณะฯ 
               ปี ๖๐      
      ๑๐ศ๒ โครงการท าบุญปีใหม่ ๒๕๖๐ ”   ๑๐๐,๐๐๐ งบสวัสดิการคณะฯ 
      ๑๐ศ๓ โครงการกฎหมายที่เกีย่วข้องกับหลักการท าทานใน กกศท านุบ ารุงฯ  ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบรายได ้
              พุทธศาสนา     งบโครงการภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 
      ๑๐ศ๔ โครงการสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ๒๕๖๐” กกศท านุบ ารุงฯ   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทางตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ 
๑๑ศ โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากร      
      สายสนับสนุนวิชาการ      
      ๑๑ศ๑  โครงการอบรมทางวชิาการแก่อาจารย์  ศูนย์กฎหมายไทย/   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
               - กิจกรรมอบรมวิธีการสอนตามมาตรฐานการเรยีนรู ้ อาจารย์ประจ าหลักสตูร     
                 ๕ ด้าน (TQF)”      
              - กิจกรรมอบรม เรื่อง วิธีการสอนให้นักศึกษาเป็น  “     
                นักปฏิบัติคิดเป็น ท าเป็น      
      ๑๑ศ๒ ส่งเสริม/สนบัสนุนบุคลากรเข้ารับการอบรม กกศพัฒนาบุคลากร   ๒๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
              ในสายงานอาชีพ      
              - (ก) สายวิชาการ (อาจารย์) ๑๐๐%      
              - (ข) สายสนับสนุนวิชาการ ๕๐%      
      ๑๑ศ๓ โครงการสมัมนาประจ าปีคณะนติิศาสตร์ ๒๕๖๐  กกศพัฒนาบุคลากร  ๑๐๐,๐๐๐   
      ๑๑ศ๔ โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการด้านคอมพิวเตอร์  กกศพัฒนาบุคลากร/ศูนย์คอมฯ   ๑๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
      ๑๑ศ๕ โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม กกศพัฒนาบุคลากร   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
      ๑๑ศ๖ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน งานบริการการศึกษา   ๑๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ 
๑๒ศ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เนต็ภายใน กกศสารสนเทศ   ๑,๓๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
       คณะนิติศาสตร ์      
กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรยีนรู ้
๑๓ศ โครงการจดัการความรู้ทีส่อดคล้องกับแผนกลยุทธ์หรือแผน      
      ปฏิบัติราชการ          
      ๑๓ศ๑ โครงการจัดการความรู้ด้านการวจิัย กกศจัดการความรู้,   ๑๓,๕๐๐ งบประมาณสวสัดิการคณะฯ 
 อนุกรรมการวิชาการฯ     
      ๑๓ศ๒ โครงการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน “   ๑๒,๐๐๐ งบประมาณสวสัดิการคณะฯ 
      ๑๓ศ๓ โครงการจัดการความรู้บุคลาการ กกศจัดการความรู/้พัฒนาบุคลากร   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสรมิการช้ีน า ปอูงกันและแก้ไขปัญหาของสังคม 
๑๔ศ กิจกรรมชี้น าปูองกันและแก้ไขปัญหาของสังคม กกศบริการวิชาการฯ/ - - -  
 ศูนย์กฎหมายไทย     
      
      
      
      
      
      
      
      

                                                      รวมเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ ๖๐๓,๘๙๖ ๒,๕๕๐,๕๐๐  
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       กลยุทธ์                              เป้าประสงค์ 
๑  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

 
๒.  การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเลื่อมล้ าของภาครัฐ 

 
๓. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
๑ .  ผู้ รั บ บริ ก า รท า งก า รศึ ก ษ า
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท า ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้ สามารถสร้าง
งานด้วยตนเอง 
 
๑. เยาวชน ประชาชน เข้าถึงบริการ
ทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค 
 
๑. ผลงานวิจั ย  นวัตกรรม องค์
ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
๑ศ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๒ศ  พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
๓ศ พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์เก่าบูรณาการเพื่ออาชีพ 
 

๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 
๒ศ ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๓ศ ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 
๔ศ ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
 

๑ศ ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
๒ศ ส่งเสริมวิจัยเชิงบูรณาการเพื่อน าไปใช้
ประโยชน์ (สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอด
เทคโนโลยี) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑ศ กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน
และคุณภาพ บัณฑิต ใ ห้ เ ป็นที่
ยอมรับของสังคม 

 
๒ศ ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
พัฒนางานวิจัย 
 
๓ศ ส่ง เสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการแก่สังคม พร้อม
เรียนรู้และน ามาต่อยอดในการ
พัฒนาการศึกษาหรือการวิจั ย
เพื่อให้เกิดความย่ังยืนต่อสังคม
และชุมชน 
 
 
 
๔ศ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ไทย  

 
 
 

 

๑ศ การสร้างความเสมอภาคทาง
การศกึษา 

๑ศ ผู้เรียนทุกกลุ่มไดร้ับ
การศกึษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 
 ๒ศ พัฒนาคุณภาพหลกัสูตรตาม

เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
๓ศ เสริมสร้างความสามารถของ
นักศกึษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา และ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
 
 

๔ศ ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
สร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิขา
การ และนวัตกรรมทาง
การศกึษา 

๒ศ บัณฑิตมีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศกึษา
แห่งชาติและตรงความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
หรือตลาดแรงงาน 

๓ศ เพื่อผลิตผลงานวจิัย
ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทาง
วิชาการหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กร 
 

๕ศ ส่งเสรมิการจัดบรกิารทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืนใน
อนาคต 

๖ศ จัดให้มีกจิกรรมทีเ่ป็นการ
ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิ
ปัญญาทอ้งถิน่ในด้านกฎหมาย  

๕ศ เพื่ออนรุักษ์และสืบ
สานมรดกทางศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย  

๔ศ เพื่อเผยแพร่ความรู้
ด้านกฎหมายที่
ตอบสนองต่อความ
ต้องการของ
กลุ่มเปูาหมายก่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และเกิดการพัฒนาที่
ย่ังยืน 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
 

หน้า 34 
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กลยุทธ์                     เป้าประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
– ๒๕๖๓) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๗ศ ส่งเสรมิและพฒันาบุคลากร
ทางการศึกษาที่ครอบคลุมทั้ง
สายวิชาการและสายสนับสนุน
วิชาการ 
๘ศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศกึษาและการบริหาร
จัดการ 
๙ศ พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ยึดมัน่ในหลักธรร
มาภิบาล 
๑๑ศ ส่งเสริมการชี้น า ปูองกนั
และแก้ไขปัญหาของสังคม 

๖ศ พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างความเขม้แข็ง
ขององคก์รให้
สอดคล้องตามหลัก    
ธรรมาภิบาลและเท่า
ทันตอ่พลวัตรของสังคม 
 

๑ศ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก
ซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 
๒ศ ส่งเสริมการชี้น า ปูองกันและ
แก้ปัญหาของสังคม 
๓ศ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

๕. ส่งเสรมิและพฒันาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

๑ศ ส่งเสริมและพัฒนาพันธกจิ
ประชาคมอาเซียนประชาคมอาเซียน 

๔. เสริมสร้าง และพัฒนาทกัษะ
เพื่อเพิม่ขีดความสามารถและความ
ร่วมมอืในประชาคมอาเซียน 

๔ศส่งเสริมขีด
ความสามารถในภูมิภาค
อาเซียน 

๕. การพฒันาบริหารเพือ่
ความมั่นคง 

๕ศ การพฒันาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ โดยยึดแนวทาง
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน์ ในอีก ๕ ปี คณะนิติศาสตร์จะเป็นสถาบันชั้นน าท่ีผลิตบัณฑิตให้คิดเป็น ท าเป็น มีมาตรฐานทางวิชาชีพ ควบคู่กับการให้โอกาสแก่ประชาชนในการเรียนรู้กฎหมาย 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 
 

 

 

๕ศ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์กรสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดย
ยึดแนวทางตามหลักธรร
มาภิบาล 
 

๔ศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรมไทย 

๓ศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการแก่สังคม 
พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อ
ยอดในการพัฒนาการศึกษา
หรือการวิจัยเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืนต่อสังคมและ
ชุมชน 

๒ศ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยท้ังสาย
วิชาการ และสายสนับสนุน
วิชาการ 

๑ศ กระจายโอกาสทางการศึกษา
ให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
 

๖ศ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อ
เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้สอดคล้อง
ตามหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของ
สังคม 

๑ศ ผู้เรียนทุกกลุ่มได้รับการศึกษา
และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒ศ บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติและตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตหรือ
ตลาดแรงงาน 

๕ศ เพื่ออนุรักษ์และสืบ
สานมรดกทางศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  

๔ศ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
กฎหมายท่ีตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
กลุ่มเปูาหมาย และ
ก่อให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน
ต่อสังคม/ชุมชน 

๓ศ เพื่อผลิตผลงานวิจัยท่ี
สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในทางวิชาการหรือใช้
ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์กร 
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ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา      
 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านกฎหมาย  

 

ด้านคุณภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๒ ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความ
ทันสมัยสอดคล้อง 
กับความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างความสามารถของนักศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอศ และ
ให้สอดรับกับความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
การศึกษา 

ด้านประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการจัดบริการทาง

วิชาการแก่ชุมชนและสังคมท่ีก่อให้เกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืนในอนาคต 

กลยุทธ์ที่ ๗ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาและการบริหารจัดการ 

 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๘ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษาท่ีครอบคลุมท้ังสายวิชาการและ
สายสนับสนุนวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ พัฒนาองค์กรให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ยึดม่ันในหลัก
ธรรมาภิบาล 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ ส่งเสริมการชี้น า ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาของสังคม 

 

กลยุทธ์ที่ ๑ การสร้างความเสมอภาคทาง
การศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการ
สร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ 
และนวัตกรรมทางการศึกษา      
 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นใน
ด้านกฎหมาย  

 

 

 

 

แผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) 
 


