
 
รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ กระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ประชาชนได้มีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ยอมรับของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๑  การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๑. จัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต          
บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์          
 ๑. จ านวนนักศึกษาใหม่ ๘,๐๐๐ คน ๑. กิจกรรมการจัดการเรียนการ ต.ค.๕๙ – ก.ย. ๖๐ - - -   กก.วิชาการฯ 
 ๒. ร้อยละของจ านวน ๙๐ สอนเพื่อผลิต บัณฑิตตาม       /อาจารย์ประจ า 
  นักศึกษาเข้าใหม่ตามแผน  คุณลักษณะที่พึงประสงค ์       หลักสูตร 
  (อุดมศึกษา)          

 ๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ๓,๐๐๐ คน ๒. โครงการแนะแนวสัญจร ต.ค.๕๙ – ก.ย. ๖๐   ๓๐,๐๐๐ ๓๑ ม.ค. ๖๐  งานบริการ 
  ด้านสังคมศาสตร ์      (งบ จ –ศ)   การศึกษา 
 ๔. ร้อยละของจ านวนผู้ส าเร็จ ๘๐         
  การศึกษาด้านสังคมศาสตร์          
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
  
 



 ๒ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน          
การศึกษา          
 ๑. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน ๕๐ ๓. โครงการอภิปรายการประเมิน ต.ค.๕๙ – ก.ย. ๖๐   ๓๐,๐๐๐ ๑๘ ม.ค. ๖๐ N/A อาจารย์ประจ า 
  การประกันคุณภาพ      คุณภาพระดับหลักสูตร    (งบ ส – อ)   หลักสูตร 
  การศึกษาระดับด ี         ท้ัง ป.ตรี / ป.โท 
 ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความรู้ ๓.๕๑ ๔. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการ ต.ค.๕๙ – ก.ย. ๖๐ - - ๓๐,๐๐๐   อาจารย์ประจ า 
  ความเข้าใจของผู้เข้าร่วม  ประกันคุณภาพของบุคลากร    (งบ ส – อ)   หลักสูตร 
  โครงการ         /งานประกันฯ 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
  
 
 



 ๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑      รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                         รอบ     ๖  เดือน  
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๓. โครงการพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่า          
ของคณะนิติศาสตร์ตามกรอบมาตรฐาน          
TQF และอัตลักษณ์          
 ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ๓.๕๑ ๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ พ.ค. – ก.ค.๖๐  ๑๕,๐๐๐    กก.ฝุายกิจการนศ 
  ของผู้เข้าร่วมโครงการ        ปีการศึกษา ๒๕๖๐       ./หน่วยกิจการ นศ. 
 ๒.  ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๑.๒ โครงการนักศึกษาฝึกงาน  ก.พ. – ก.ย. ๖๐  ๓๕,๐๐๐    กก.ฝุายกิจการนศ 
  ของการน าไปใช้ประโยชน์         ./หน่วยกิจการ นศ. 
 ๓. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ๘๐ ๑.๓ โครงการปัจฉิมนิเทศคณะ พ.ค. – ก.ค. ๖๐  ๑๐,๐๐๐    กก.ฝุายกิจการนศ 
  /กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณภาพ        นิติศาสตร์        ./หน่วยกิจการ นศ. 
  บัณฑิตตามกรอบคุณวุฒิระดับ  ๑.๔ โครงการสัปดาห์รพี ๖๐ ส.ค. ๖๐  ๑๒๕,๐๐๐     

  อุดมศึกษาแห่งชาติและความ       - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ก.ค. – ส.ค. ๖๐  (๓๕,๐๐๐)    กก. สัปดาห์รพี / 
  ต้องการของตลาดแรงงาน         “สัปดาห์รพ”ี   (งบ รพี๖๐)    ภาควิชากฎหมายฯ 

 ๔.  ร้อยละของจ านวนนักศึกษา ๒๐     - กิจกรรมศาลจ าลอง  ก.ค. – ส.ค. ๖๐  (๒๐,๐๐๐)    กก.สัปดาห์รพ/ี 
  ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา        “สัปดาห์รพ”ี (นักศึกษา ป.โท)   (งบ รพี๖๐)    นักศึกษา ป.โท 
  นักศึกษามีพัฒนาการตาม      - กิจกรรมถวายพวงมาลา  ก.ค. – ส.ค. ๖๐  (๑๕,๐๐๐)    กก.สัปดาห์รพี 
  วัตถุประสงค์ของโครงการ        “สัปดาห์รพ”ี   (งบ รพี๖๐)     

         - กิจกรรมนิทรรศการพระราชประวัต ิ ก.ค. – ส.ค. ๖๐  (๒๕,๐๐๐)    กก.สัปดาห์รพี 
           พระองค์เจ้ารพีฯ   (งบ รพี๖๐)     

         - กิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ ก.ค. – ส.ค. ๖๐  (๓๐,๐๐๐)    กก.สัปดาห์รพ/ี 
       (งบ รพี๖๐)    ภาควิชากฎหมาย 

 
 
 
                            



 ๔ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
  ๑.๕ โครงการไหว้ครู  “สัปดาห์รพ”ี ส.ค. ๖๐   ๑๐๐,๐๐๐   กก.สัปดาห์รพี / 
            (งบ จ – ศ)   หนง.ท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๑.๖ โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐   ๓๐,๐๐๐   อนุกรรมการวิชาการ 
        (นักศึกษา ป.ตรี)    (งบ จ-ศ)   (ฝุายวิชาการ)/ 

         ภาควิชากฎหมาย 

  ๑.๗ โครงการอบรมวิธีการเขียนตอบ ม.ค. – ก.ย. ๖๐   ๓๐,๐๐๐   ภาควิชากฎหมาย 

        ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย    (งบ จ – ศ)    

  ๑.๘ โครงการรับขวัญน้องนักศึกษา ก.พ. – ก.ย. ๖๐   ๑๗๐,๐๐๐   กก. ฝุายกิจการ นศ. 
        ฝึกงาน (นักศึกษา ป.ตรี)    (งบ นศ.)   และกิจการ นศ. 
  ๑.๙ โครงการแนะแนวหลักสูตร มิ.ย. – ส.ค. ๖๐   ๑๕,๐๐๐   กก. ฝุายกิจการ นศ. 
          คณะนิตศิาสตร ์(ป.ตรี)    (งบ จ – ศ)   และกิจการ นศ. 
  ๑.๑๐ โครงการมัชฌิมนิเทศนักศึกษา ธ.ค. ๕๙ – พ.ค.๖๐   ๕๐,๐๐๐   อนุกรรมการวิชาการ 
          (นักศึกษา ป.ตรี)    (งบ จ – ศ)   (ฝุายวิชาการ)/ 
         อาจารย์ประจ า 
         หลักสูตร/ 

         ภาควิชากฎหมาย 

          

          
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
  ๑.๑๑ โครงการกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ธ.ค. ๕๙ – พ.ค.๖๐   ๓๐,๐๐๐ ๒๙ ม.ค. ๖๐ N/A บัณฑิตศึกษา/ 
          (นักศึกษา ป.โท)    (งบบัณฑิต)   นักศึกษา ป. โท 
  ๑.๑๒ โครงการวิชาการ นักศึกษา ป.โท ก.พ. – พ.ค. ๖๐   ๒๐,๐๐๐   บัณฑิตศึกษา/ 
      (งบบัณฑิต)   นักศึกษา ป. โท 
  ๑.๑๓ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  มิ.ย. – ส.ค. ๖๐   ๑๕,๐๐๐   บัณฑิตศึกษา 
          ปีการศึกษา ๒๕๕๙ (นักศึกษา ป.โท)    (งบบัณฑิต    
      วิทยาลัย)    
  ๑.๑๔ โครงการวิธีเขียนรายงานและการ พ.ย. – ธ.ค. ๕๙   ๑๕,๐๐๐ ๑๔ พ.ย. ๕๙ N/A บัณฑิตศึกษา 
          ศึกษาอิสระ (นักศึกษา ป.โท)    (งบบัณฑิต)    
  ๑.๑๕ โครงการสืบค้นข้อมูลกฎหมาย ต.ค. ๕๙ – ส.ค. ๖๐   (๑๐,๐๐๐)   กรรมการวิจัย  
              (งบ จ – ศ)    

          

          

          

          
          
          
          
          

 หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
 
 
 
 



 ๖ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างและพัฒนาความสามารถของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๔. โครงการวัดและประเมินผลคุณภาพ          
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ          
อุดมศึกษาจากผู้ใช้บัณฑิต          
 ๑. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา ๖๐ ๑. โครงการประเมินบัณฑิตปริญญาตรี ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๖,๐๐๐    หน่วยวิจัยงาน 
  ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ         นโยบายแผน/ 
  อิสระภายใน ๑ ปี         งานบริการการศึกษา 
 ๒. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้ ๑๐         
  บัณฑิตที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา          

            

            
            

            

            
            

            
            
            
            
            
            

 
 

 
 



 ๗ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา   รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๕. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ          
สร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการและ          
นวัตกรรมทางการศึกษา          
 ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย ต.ค. ๕๙ – ส.ค. ๖๐ - - ๒๐,๐๐๐   กก.วิชาการฯ/ 
  ของการน าไปใช้ประโยชน์      ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์    (งบ ส – อ)   กก.วิจัยฯ 
  ได้จริง          
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม ๒๐         
  ด้านการวิจัยที่ท าวิจัย          
๖. โครงการผลิตผลงานวิจัยท่ีได้รับทุน          
วิจัย          
 ๑. จ านวนโครงการ ๗ ส่งเสริม/สนับสนุนการผลิตผลงานวิจัย       ก.ก.วิชาการฯ 
 ๒. ร้อยละผลงานวิจัยท่ีได้รับการ ๒๐ ของบุคลากรสายวิชาการ         
  ตีพิมพ์เผยแพร ่  ๑.โครงการวิจัยเรื่อง  ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๒๐,๐๐๐    กก.วิจัยฯ 
        “ การบังคับจรรยาบรรณ        
        ขององค์กรธุรกิจในประเทศไทย        
        (รศ.พิมพ์ใจ ร่ืนเริง)        
                
            

 
 
 



 ๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
  ๒. โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทาง ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๒๐,๐๐๐    กก.วิจัยฯ 
      กฎหมายเพื่อบรรเทาภาระภาษี        
      การรับมรดกและการรับให้        
      อันเนื่องมาจากการได้ปุาเศรษฐกิจมา        
      โดยทางมรดกและการให้โดยเสน่หา        
     (ผศ.ดร.รติชัย รถทอง)        
  ๓. โครงการวิจัยเรื่อง “ความรับผิดทาง ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๒๐,๐๐๐    กก.วิจัยฯ 
      อาญาของนิติบุคคลกรณีดินปนเปื้อน        
      มลพิษ        
     (รศ.จรัล เล็งวิทยา และ        
      อ.ชนกพร พรหมปิ่นชมพู)        
  ๔. โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการทาง ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๒๐,๐๐๐    กก.วิจัยฯ 
      กฎหมายเพื่อการพัฒนาการระงับ        
     ข้อพิพาททางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการ        
     บริหารจัดการฟุตบอลอาชีพใน        
     ประเทศไทย        
     (ผศ.อภิชัย มานิตยกุล)        
  ๕. โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหา ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๒๐,๐๐๐    กก.วิจัยฯ 
      กฎหมายเกี่ยวกับการให้ความ        
      ยินยอมในสัญญาประกันชีวิต        
      (อ.กนกวรรณ ผลศรัทธา)        
          
          

 



 ๙ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย/ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมทางการศึกษา (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
      โครงการวิจัย  (เพ่ิมเติม)        
  ๖. โครงการวิจัยเรื่อง “มาตรการ ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๕๙,๒๐๘    กก.วิจัยฯ 
      ทางกฎหมายในการปรับปรุงกฎหมาย       /ภาควิชากฎหมาย 
      ข้อมูลข่าวสารของรัฐเพื่อส่งเสริมสิทธิ       ทั่วไป 
      ของประชาชนในการรับรู้และเข้าถึง        
      ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ        
      ศึกษากรณีพระราชบัญญัติข้อมูล        
      ข่าวสารของทางราชการ         
      พ.ศ. ๒๕๔๐”        
      (ภาควิชากฎหมายท่ัวไป)        
  ๗. โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาความรับผิด ต.ค. ๕๙ – ก.ย. ๖๐  ๕๓,๖๘๘    กก.วิจัยฯ 
      ชอบของผู้ขนส่งทางทะเลจากการใช้       /ภาควิชากฎหมาย 
      มาตรการเพื่อปกปูองสิ่งแวดล้อม       วิธีสบัญญัติ 
      (ภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ)        
          
          
          
          
          
          
          

 หมายเหตุ  (ของบประมาณ (เพิ่มเติม) งบอุดหนุนโครงการวิจัย (งบรายได้) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของคณะนิติศาสตร์ จ านวนเงิน ๑๑๒,๘๙๖ บาท   
 
 



 ๑๐ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม พร้อมเรียนรู้และน ามาต่อยอดในการพัฒนาการศึกษาหรือการวิจัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อสังคม/ชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๕  ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคมที่ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๗. ส่งเสริมการจัดการบริการทาง          
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม          
 ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑ ๑. โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย ม.ค. – ม.ีค. ๖๐ ๒๐,๐๐๐ - - ๓๑ ม.ค. ๖๐ N/A คณะกรรมการ 
  ของผู้เข้าร่วมโครงการ/      แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   (งบคลัง)     จัดท าแผนกลยุทธ์ 
  กิจกรรมต่อการน าไปใช้      เรื่อง พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของ       ด้านบริการวิชาการ 
  ประโยชน์      เจ้าหน้าท่ี       แก่สังคม  
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐        กองแผนงาน มร. / 
  /กิจกรรมที่สามารถน าความรู้         ศูนย์กฎหมายไทย 
  ไปใช้ประโยชน์และก่อให้เกิด  ๒. โครงการพัฒนาความรู้กฎหมายให้กับ ก.ค. – ส.ค. ๖๐ - ๕๐,๐๐๐ -   คณะกรรมการ 
  การพัฒนาท่ียั่งยืนต่อสังคม/      ผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากร       บริการวิชาการ 
  ชุมชน      ทางการศึกษา       แก่สังคมประจ า 
           คณะนิติศาสตร์/ 
           ศูนย์กฎหมายไทย 
            
            
            
            
            
            
            



 ๑๑ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 หน่วยงาน   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
กลยุทธ์ที่ ๖  จัดให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นในด้านกฎหมาย   รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                      รอบ    ๖  เดือน  

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการปฏิบัติ

ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๘. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม          
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี          
 ๑. ค่าเฉลี่ยระดับความ เปูา ๔ ๑. โครงการเกษียณอายุรายการ ก.ย. ๖๐ - - ๑๐๐,๐๐๐   กก.สวัสดิการฯ 
  พึงพอใจของผู้เข้าร่วม      “สายสัมพันธ์น้องพี่ ๖๐ ปี”    (สวัสดิการ)    
  โครงการ/กิจกรรม       ป๖ี๐        
 ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่มีการ ๕๐ ๒. โครงการท าบุญปีใหม่ ๒๕๖๐ ธ.ค. ๕๙ - - ๑๐๐,๐๐๐ ๒๘ ธ.ค. ๕๙ N/A กก.สวัสดิการฯ 
  บูรณาการด้านศิลปะ      (สวัสดิการ)    
  วัฒนธรรมร่วมกับการเรียน  ๓. โครงการกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ  มิ.ย. – ก.ค. ๖๐ - ๕๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐   กก.ท านุบ ารุงฯ 
  การสอน      หลักการท าทานในพุทธศาสนา   งบท านุบ ารุงฯ (งบ จ – ศ)    
 ๓. ระดับความส าเร็จของการ ๔ ๔. โครงการสืบสานประเพณีไทย เม.ย. ๖๐ - - ๓๐,๐๐๐   กก.ท านุบ ารุงฯ 
  ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับ      “วันสงกรานต์ ๒๕๖๐”    (งบ จ – ศ)    
  การบูรณาการกับพันธกิจ          

  ด้านการเรียนการสอน          
  หรือด้านอ่ืนๆ           
            
            
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
 
 



 ๑๒ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๕  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรให้สอดคล้องต่อหลักธรรมาภิบาลและเท่าทันต่อพลวัตรของสังคม 
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน  

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๙. โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ          
และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ          
 ๑. จ านวนโครงการ ๖ ๑. โครงการอบรมทางวิชาการแก่อาจารย ์  - -     
 ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ๓.๕๑     - กิจกรรมอบรมวิธีการสอนตามมาตรฐาน ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐      ศูนย์กฎหมายไทย/ 
  ของการน าไปใช้ประโยชน์        การเรียนรู้๕ ด้าน (TQF)    ๕๐,๐๐๐   อาจารย์ประจ า 
 ๓. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๔     - กิจกรรมอบรม เรื่องวิธีการสอนให ้ ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ - - (งบ ส – อ)   หลักสูตร 
  ที่มีผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์        นักศึกษาเป็นนักปฏิบัติคิดเป็น ท าเป็น        
             
    ๒. ส่งเสริม/สนับสนุน บุคลากรเข้ารับการ ต.ค.๕๙– ก.ย.๖๐ -  ๒๒๐,๐๐๐   กก.พัฒนาบุคลากร 
        อบรมในสายงานอาชีพ    (งบ ส – อ)    
        (ก) สายวิชาการ (อาจารย์) ๑๐๐%        
        (ข) สายปฏิบัติการ  ๕๐%        
    ๓. โครงการสัมมนาประจ าปี ๖๐ ม.ค. – ส.ค. ๖๐ - ๑๐๐,๐๐๐    กก.พัฒนาบุคลากร 
          (งบ มร.)     
    ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ - - ๑๐,๐๐๐   กก.พัฒนาบุคลากร/ 
        ด้านคอมพิวเตอร์     (งบ ส – อ)   ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
    ๕. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ - - ๓๐,๐๐๐   กก.พัฒนาบุคลากร 
        (งบ ส – อ)    
            

 

 



 ๑๓ 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๗  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท่ีครอบคลุมทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ (ต่อ)    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน  

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
    ๖. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านงานทะเบียน พ.ค. ๖๐   ๑๐,๐๐๐   งานบริการ 
        (งบ ส – อ)   การศึกษา 
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
 
 
 



 ๑๔ 
 
กลยุทธ์ที ่๘  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาและการบริหารจัดการ   รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน  
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๑๐. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาร          
สนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ          
 ๑. ระดับความส าเร็จของจ านวน ๔ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐ - - ๑,๓๐๐,๐๐๐   กก.สารสนเทศ/ 
  โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภายในคณะนิติศาสตร ์    (งบ ส – อ)   หน่วยพัสดุ 
  เพื่อการศึกษาที่แล้วเสร็จตาม          
  แผน          
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุ โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในคณะนิติศาสตร์ เป็นโครงการต่อเนื่อง เนื่องจาก ผู้ประมูลอุทธรณ์ว่ามีการล็อคสเป็ก คณะฯจึงยกเลิกการประมูล ปัญหาการจัดซื้ออยู่ระหว่างด าเนิน     
ก าหนดสเป็ก 
 
 



 ๑๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล                                                                                                                  

  รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน  

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๑๑. โครงการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง          
กับแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ          
 ๑. จ านวนโครงการ เปูา ๓ ๑. โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง” ต.ค. ๕๙– ก.ย. ๖๐ - - ๑๓,๕๐๐ ๑๙ , ๒๖ ต.ค. N/A ก.ก.จัดการความรู้, 
   ผล ๒     เรื่อง เทคนิคการหาหัวข้องานวิจัย    (งบสวัสดิการ) ๒ , ๙ พ.ย.๕๙  ก.ก.วิชาการฯ 
         ๑๑ ม.ค. ๖๐   
 ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ ๓.๕๑ ๒. โครงการ “แบ่งปันความรู้สู่น้อง” ต.ค. ๕๙– ก.ย. ๖๐ - - ๑๒,๐๐๐ ๒๐ ต.ค.  , N/A ก.ก.จัดการความรู้ 
  การน าไปใช้ประโยชน์      เรื่อง เทคนิคการใช้สื่อการสอน    (งบสวัสดิการ) ๓ , ๑๔ ,   ก.ก.วิชาการฯ 
         ๑๖ พ.ย. ๕๙ ,   
         ๑๑ ม.ค. ๖๐   
 ๓. ร้อยละผลสัมฤทธ์ิของ ๙๐ ๓. การจัดการความรู้ด้านบุคลากรสาย ต.ค. ๕๙– ก.ย. ๖๐ - - ๓๐,๐๐๐   กก.พัฒนาบุคลากร 
  โครงการ/กิจกรรมตามแผน     สนับสนุนวิชาการ    (งบ ส – อ)    
  การจัดการความรู้          
            
            
            
            
            
            
            
            

 
หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการภาคพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ 
 



 ๑๖ 
 
 
กลยุทธ์ที ่๑๐ ส่งเสริมการชี้น า ปูองกันและแก้ปัญหาของสังคม    รอบ    ๔  เดือน 
                                                                                                                       รอบ     ๖  เดือน 
 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชื่อ
ตัวชี้วัดในแผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ปี 
ที่จะด าเนินการ 

โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
ผู้รับผิดชอบ 
ด าเนินการ 

งบคลัง งบรายได้ 
 

 งบอ่ืนๆ 
 

วัน/เดือน/ปี 
ที่ด าเนินการ 

เบิก
งบประมาณ

จ่ายจริง 
๑๒. โครงการส่งเสริมการชี้น า ปูองกัน          
แก้ไขปัญหาของสังคม          
 ๑. จ านวนโครงการ ๑ ๑. กิจกรรมชี้น าปูองกันและแก้ไขปัญหา ต.ค. ๕๙– ก.ย. ๖๐ - - -   กก.บริการวิชาการ 
 ๒. ระดับความส าเร็จของโครงการ ๓     ของสังคม       ศูนย์กฎหมายไทย 
  ช้ีน า ป้องกัน และแก้ไขปัญหา          
  ของสังคมที่บรรลุวัตถุประสงค์          
  ตามแผน          
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 
* หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุที่มาของงบประมาณ  
                                                                                                
  

                                                                          ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นางสาววันทนา  เจรญิทรพัย ์/นางสาววิจรรษณี  พงษ์สัตย์ /นางมาลี จิรเดชาชาญ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๑๗๒ 


