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หน้า 2 

 
ความเป็นมา 

 
 

 ตามท่ีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องนั้น 
 

 คณะนิติศาสตร์  ในฐานะท่ีเป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
และบ่งชี้ผลผลิตของคณะนิติศาสตร์ อีกท้ังเพ่ือให้ยังเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ ของมหาวิทยาลัย
รามค าแหง    แผนบริหารราชการแผ่นดินกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ แนวทางของส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 

วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านกฎหมาย ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือสร้างก าลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 ค่านิยมองค์การ 
  มุ่งเสริมสร้างการให้บริการที่ดีโดยสร้างจิตบริการที่ประทับใจมีความภักดีต่อองค์กร และมุ่งม่ันทุ่มเทในทางวิชาการเพ่ือผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

ปรัชญา (Philosophy) 
 คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปณิธาน (Ambition) 
  ผลิตบัณฑิตดา้นกฎหมายที่คิดเป็น ท าเป็น มีคุณธรรมและจริยธรรม ขยายโอกาสทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการบริการทางวชิาการ การท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม ให้บริการที่ดกีับชนทุกชั้น ส่งเสริมการวิจัย และมีการบริหารจัดการที่ดตีามหลักธรรมาภิบาล 
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หน้า 3 

 
อัตลักษณ์ 
  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม “คุณธรรม” หมายถึง ความรับผิดชอบ ความอดทน ความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต 
 
เอกลักษณ์ 
  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา “ตลาดวิชา” หมายถึง สถานศึกษาและวิจัยท่ีผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนท่ีจัดให้  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง โดยท าการสอน  ท าการวิจัย  ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม  
 
พันธกิจ 
 คณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากรม มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชาที่ผู้
ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยฯ จัดให้ หรือหากประสงค์จะเข้าเรียนก็สามารถท าได้ตามควา มสมัครใจ  ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพ่ือส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพ สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพ่ือการบริหารเป็น 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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หน้า 4 

ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 เป้าประสงค์ที่ ๑  บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  กลยุทธ์ที่ ๑  มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้มีส่วนได้เสีย 
  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
  กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเทคนิคการสอนของอาจาย์โดยน าเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
  กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
  กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
 

 เป้าประสงค์ที่ ๒  ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
  กลยุทธ์ที่ ๘  มีการบริการศิษย์เก่าท่ีหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 
 เป้าประสงค์ที่ ๓  มีงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 
  กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถน างานวิจัยและผลงานวิชาการไปเผยแพร่  
  กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก  
                                           รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ 
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หน้า 5 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
 เป้าประสงค์ที่ ๔  ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ 
     กลยุทธ์ที่ ๑๑  วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความต้องการของชุมชน 
     กลยุทธ์ที่ ๑๒ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 
 เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี 
     กลยุทธ์ที่ ๑๓ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการของผู้รับบริการ 
     กลยุทธ์ที่ ๑๔ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  
 เป้าประสงค์ที่ ๖  เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรม  
   กลยุทธ์ที่ ๑๕  ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดผลลัพธ์ชัดเจน 
   กลยุทธ์ที่ ๑๖ น าศิลปะละวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนานาชาติ 
 เป้าประสงค์ที่ ๗  มีการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่ก าหนดไว้  
  กลยุทธ์ที่ ๑๗  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
  กลยุทธ์ที่ ๑๘  มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการคณะ 
  กลยุทธ์ที่ ๑๙  มีการส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
  กลยุทธ์ที่ ๒๐  มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมีบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน 
  กลยุทธ์ที่ ๒๑  สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
  กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้เพ่ือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ  
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พันธกิจ ๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต    
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย  
  ๕) พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยมองค์การ ความเป็นเลิศในการให้บริการ  โดยสร้างจติบริการที่ประทับใจท่ีสุดบนพ้ืนฐานของการจงรักภักดีต่อองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลศิทางวิชาการ 
 

วิสัยทัศน์    เป็นสถาบนัการศึกษาชั้นน าด้านกฎหมาย ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างก าลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศ 
ตลอดชีวิต 
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ประเดน็ยทุธ์ที่ ๑ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๒ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๓ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๔ ประเดน็ยทุธ์ที่ ๕  
ใ ห้ โ อ ก า ส ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต 

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

ส่ ง เ ส ริ ม และส นับส นุนก า ร
บริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ชุมชน สังคมเพื่อให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร     
ท า นุบ ารุ งศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

การพัฒนาประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค์กรสู่องค์กร
แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  โ ด ย ยึ ด
หลักธรรมภิบาล และความเป็น
นานาชาติ 

 

เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์ เป้าประสงค ์  
๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม 
ตามมาตรฐานวิชาชพี 
๒.ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพื่อใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพเพิ่มขึ้น                     

๓. มีงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่
ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 

๔. ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการ
วิชาการ 
๕. มีรายได้จากการบรกิาร
วิชาการ/ป ี

๖. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมี
ความเข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

๗. มีการประเมินความส าเร็จของ
การบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว้ 
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กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์ กลยุทธ ์  
กลยุทธ์ที่ ๑ มีการประชาสัมพันธ์
เชิงรุกเพื่อจัดหานักศึกษาใน
หลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
กลยุทธ์ที่  ๒  พัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัยตามความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาอาจารย์ให้มี
องค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้าน
วิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้
เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเทคนิคการสอน
ของอาจารย์โดยน าเทคโนโลยีมา
บูรณาการกับการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามคุณลักษณ์ที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับบัณฑิตศึกษา 
กลยุท์ที่ ๘ มีการบริการศิษย์เก่าที่
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ขอ้มูล
และความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับ
ศิษย์เก่า 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนางานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการให้กับนักวิจยัรุ่นใหม่ให้
สามารถน างานวิจัยและผลงาน
วิชาการไปเผยแพร่  
กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักวิจยัพัฒนางานวิจยั
และผลงานวิชาการ โดยจัดหา
แหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
และภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ ์
 

กลยุทธ์ที่ ๑๑  วิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนและด าเนินการ
ตามความต้องการของชุมชน 
กลยุทธ์ที่ ๑๒ มีการก ากบัติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิาร
วิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ วิเคราะห์ความ
ต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ 
และด าเนินการตามความต้องการ
ของผู้รับบริการ 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ มีการก ากบัติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิาร
วิชาการแก่ผู้รับริการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๕  ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนด
ผลลัพธ์ชัดเจน 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ น าศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการกับการ
เรียนการสอน 

กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 
กลยุทธ์ที่ ๑๘ มีธรรมภิบาลในการ
บริหารจัดการคณะ 
กลยุทธ์ที่ ๑๙  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร 
กลยุทธ์ที่ ๒๐ มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่และมี
บรรยายกาศที่ดีที่เอื้อต่อการ
ท างาน 
กลยุทธ์ที่ ๒๑ สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสริมสนับสนุนให้
มีการจัดการความรู้เพื่อมีขอ้มูลที่
เป็นประโยชน์ของคณะ  
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับ

สมัครนักศึกษาใหม่ “RU 
Open House” 

๒. กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อผลิตบณัฑติ
คามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์     

๓. โครงการอภิปรายการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิติ
ศาสตรบัณฑิตเพื่อให้เป็นไป
ตาม (ร่าง) มคอ. ๑ 

๔. กิจกรรมพัฒาหลักสูตรให้
ทันสมัยตามสภาวการณ์
ของศาสตร์นั้นๆ 

๕. กิจกรรมการประเมินความ
พึงพอใจของนายจ้าง 

๖. โครงการอบรมทางวิชาการ
แก่อาจารย์ (บูรณาการกับ
สารสนเทศ) 

 

๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการท าวจิัยด้าน
นิติศาสตร ์

๒. โครงการวิจัยเรื่อง           
      “ปัญหาการใช้ประโยชน ์
      จากการเป็นนิติบุคคลของ 
      ชาติสมาชิกประชาคม 
      เศรษฐกิจอาเซียนเพื่อสิทธิ 
      ประโยชน์ด้านภาษีอากร”  
  (ผศ.พัชรดา เอื้อวรรณกิจ) 
๓. โครงการวิจัยเรื่อง 
      “การระงับข้อพิพาทตาม 
      อนุสัญญาสหประชาชาติ   
      ว่าด้วยกฎหมายทะเล     
      ค.ศ. ๑๙๘๒” 
(รศ.ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช) 
๔. โครงการวิจัยเรื่อง 
      “ปัญหาบังคับใช้ 
      บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
      ไทย” 
(รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช) 

๑. โครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมและชุมชน  

     ปีท่ี ๑ หมู่บ้านฮอลลีวูด้ 
เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร 

๒. กิจกรรมการน าผลลัพธ์
จากการบริการวิชาการ
มาวิเคราะห์แก้ปัญหา 
เพื่อน าไปใช้ในรอบ
ต่อไป 

๓. โครงการอบรมบริการ
วิชาการด้านกฎหมาย
ภาษี เรื่อง “สิทธิในการ
บรรเทาภาระภาษีเงินได้
บุคคลธรรมดา” 

๔. กิจกรรมการน าผลลัพธ์
จากการบริการวิชาการ
มาวิเคราะห์แก้ปัญหา 
เพื่อน าไปใช้ในรอบ
ต่อไป 

๑. โครงการไหว้คร ู
๒. โครงการท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม “สาย
สัมพันธ์นิติศาตร์น้องพี่ 
๖๐ ปี ประจ าปี 
๒๕๖๑” 

๓. โครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม   
“ท าบุญปีใหม่ ๒๕๖๑ 

๔. โครงการสืบสานประเพณี
ไทย  

      “วันสงกรานต์ ๒๕๖๑” 
๕. โครงการศึกษาการ

ประยุกตภ์ูมิปญัญา
ท้องถิ่นในยุคดิจิตอล 

 

๑. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์” 

๒. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การ
เขียนหนังสือราชการ
และการจดรายงานการ
ประชุม” 

๓.   ส่งเสริม/สนับสนุน    
สายปฏิบตัิการ        
เข้ารับการอบรมตาม
สายงานอาชีพ 

๔. โครงการสมัมนาประจ าปี 
คณะนติิศาสตร์ ๒๕๖๑ 

      เรื่อง “เทคนิคการ
ให้บริการที่ประทับใจ” 

๕. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม 
จริยธรรม เรื่อง 
“เศรษฐกิจพอเพียง” 

๖. โครงการอบรม เรื่อง “การ
จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารงานพัสดุภาครัฐ” 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๗. ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์

เข้ารับการอบรมในสายงาน
อาชีพ 

๘. กิจกรรมพัฒนอาจารย์ด้าน
การเรยีนการสอน  

๙. กิจกรรมบริการ
ห้องปฏิบัติการภาษาฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษ 
(โปรแกรม Burlington) 
และระบบสารสนเทศ 

๑๐. กิจกรรมจัดหาฐานข้อมลู
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้าน
นิติศาสตร์ ต าราและ
เอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
จ าเป็นต่อหลักสตูร 

๑๑. กิจกรรมน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาบรูณาการกับ
การเรยีนการสอน 

๑๒. โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ คณะ
นิติศาสตร์ ปีการศึกษา 
๒๕๖๑ 

๑๓. โครงการแนะแนว
หลักสตูรนิตศิาสตร ์

 

๕. โครงการวารสาร  
      รามค าแหง ฉบับ 
      นิติศาสตร ์
๖.โครงการบูรณาการงานวิจัย

ระหว่างศาสตร์ ต่างๆ 
 

  ๗. โครงการอบรมส่งเสริมบุคล
กรสายวิชาการทางด้าน
วิชาชีพ เรื่อง กฎหมาย
ภาษีส าหรับรูปแบบ
ธุรกิจดิจิทอล 

๘. โครงการส่งเสรมิ
ความก้าวหน้าทาง
วิชาการของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

      เรื่อง “เทคนิคการจัดท า
คู่มือการปฏิบตัิงาน” 

๙. กิจกรรมบริหารจดัการและ    
     จัดเก็บข้อร้องเรียนของ 
     ผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไข 
     และประเมินผล 
๑๐.โครงการการจดัท าระบบ   
      สารสนเทศของคณะ 
      นิติศาสตร์ (พัฒนาระบบ 
      ฐานข้อมูลหน่วยทะเบียน) 
๑๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  

ภายในคณะ 
๑๒. กิจกรรม ๕ ส ภายในคณะ 
๑๓. โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ  
       เรื่อง “การป้องกันภัย

พิบัติ” 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๑๔. โครงการสัปดาห์รพี ๖๑ 
    - กิจกรรมแข่งขันตอบ

ปัญหากฎหมาย 
    - กิจกรรมศาลจ าลอง 
    - กิจกรรมถวายพวงมา 
    - กิจกรรมนิทรรศการ 
      พระราชประวัต ิ
      พระองค์เจ้ารพี 
    - กิจกรรมอภิปรายทาง   
      วิชาการ 
๑๕. โครงการรอบรมเชิง

ปฏิบัติการเตรียมความรูสู้่
เส้นทางนักกฎหมาย 

๑๖. โครงการรับขวัญน้อง
นักศึกษาฝึกงาน (นักศึกษา 
ป.ตรี) 

๑๗. โครงการนักศึกษาฝึกงาน 
๑๘. โครงการ RU Moot 

Court Academy 2018 
๑๙. โครงการอบรมนัก

กฎหมายธรุกิจรุ่นใหม ่
๒๐. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์

พี่น้องนักศึกษาฝึกงาน
ต่อต้านยาเสพตดิ (ศิลา
ทรายเกมส์) ปีการศึกษา 
๒๕๖๐ 

   ๑๔. โครงการการจัดท าระบบ
สารสนเทศของคณะ
นิติศาสตร ์

๑๕. กิจกรรมการหาเครือข่าย
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานการศึกษาและ
หน่วยงานภายนอก ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน ทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 

๑๖. โครงการจดัการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
หรือแผนปฏบิัติราชการ 
(การเรียนการสอน ,   
การวิจัย , การบริหาร
จัดการ ปีละ ๓ เรื่อง) 
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โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม โครงการ/ผลผลิต/กิจกรรม 
๒๑. โครงการคืนสู่เหย้าชาว   
      นิติศาสตร์รามค าแหง 
๒๒. โครงการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ประจ าปี 
๒๕๖๑ (นักศึกษา ป.โท) 

     

๒๓. โครงการ “วิธีเขียน
รายงานและการศึกษาอสิระ
ระดับบณัฑติศึกษา” ปี
การศึกษา ๒๕๖๐ 

๒๔. โครงการ Library Tour 
“ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ 
และกระบวนการสืบค้น
ข้อมูลส านักหอสมดุกลาง” 

๒๕. โครงการวิชาการ “การ
อบรมฐานข้อมูลกฎหมาย 
Westlaw Next online 
และ eBrary” 

๒๖. โครงการพัฒนาความรู้
เพื่อการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

๒๗. โครงการ/กิจกรรม ให้
ข้อมูลและความรู้ทีส่ร้าง
ประโยชน์ให้กับศิษยเ์ก่า 
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ มีการประชาสมัพันธ์เชิงรกุเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
  ๑ ร้อยละของบัณฑิตที่มีคุณภาพ ๖๐ ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วม  ๘๐ ๑. โครงการประชาสัมพันธ์ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๐.๐๓๐  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
  คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่ม ี  โครงการประชาสัมพันธแ์ละสมัคร   รับสมัครนักศึกษใหม่  ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ/ 
  งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  เป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์   “RU Open House” ผู้เข้าร่วมโครงการ    งานบริการการศึกษา/ 
    เมื่อเทียบกับแผน    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   กรรมการประชาสัมพันธ์ 
  ๒ ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ม ี ๑๐๐ ๒. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษาใหม่ มร. ๘๐  ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    กรรมการฝ่ายกิจการ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร ่  ตามแผน (ระดับอุดมศึกษา)    เข้าร่วมโครงการ    นักศึกษา 
  ระดับชาติหรือนานาชาต ิ  ๓. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา มร. ๓,๐๐๐   ๔. ร้อยละของนักศึกษาที่เขา้ร่วม ๘๐    
    ด้านสังคมศาสตร์    โครงการประชาสัมพันธแ์ละสมัคร     
    ๔. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษา มร ๘๐  เป็นนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์     
    ด้านสังคมศาสตร์   ๒. กิจกรรมจัดการเรียน     รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ 
       การสอนเพื่อผลิตบัณฑิตคาม     กรรมการวิชาการฯ/ 
       คุณลักษณะที่พึงประสงค์     และวิจยั 
            อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมยัตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

    ๑. จ านวนหลกัสูตรที่ได้รับ  ๒ ๑. โครงการอภิปรายการพัฒนา ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๑๘๖ รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 
    การพัฒนาให้ทันสมัย      ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตร ๒. ระดับความพึงพอใจของ     อนุกรรมการวิชาการ  
    ก้าวทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง   บัณฑิตเพื่อให้เป็นไปตาม (ร่าง) ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   (ฝ่ายวิชการ)/  
    ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ มร. ๑๐๐ มคอ. 1 ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ประกันคุณภาพการศึกษาระดับด ี    ที่มีความรู้ความเข้าใจหลังอบรม     
        ๔. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ ๑๐๐    
        ประกันคุณภาพการศึกษาระดับด ี     
       ๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรให ้     รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 
       ทันสมัยตามสภาวการณ์ของ      อนุกรรมการวิชาการ  
       ศาสตร์นั้น ๆ      (ฝ่ายวิชการ)/  
       ๓. กิจกรรมประเมินความพึง     อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
       พอใจของนายจ้าง     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
            รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 
            หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
            งานนโยบายและแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมยัทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๑. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ  ๑๐๐ ๑. โครงการอบรมทางวิชาการแก่ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๕๙ รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 

    พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยทั้งด้าน   อาจารย์ (บูรณาการกับ ๒. ระดับความพึงพอใจของ     อนุกรรมการวิชาการ  
    วิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนทศ   สารสนเทศ) ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   (ฝ่ายวิชการ)/  
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
        การอบรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมยัทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อ) 
       ๒. กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุน    ๐.๑๔๐ รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 

       อาจารย์เข้ารับการอบรม     รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

       ในสายงานอาชีพ     กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
            อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
             
             
       ๓. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้าน     รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 
       การเรียนการสอน       อนุกรรมการวิชาการ  
            (ฝ่ายวิชการ)/  
            อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
             
 กลยุทธ์ที่ ๔ จดัหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวชิาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
    ๑. ระดับความพึงพอใจของ  ๓.๕๑ ๑. กิจกรรมบริการห้อง     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/                 
    นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร   ปฏิบัติการภาษาฝึกทกัษะอกัฤษ     รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 
    ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   (โปรแกรม Burlington)     หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
       และระบบสารสนเทศ     งานนโยบายและแผน 
       ๒. กิจกรรมจัดหาฐานข้อมูลทาง     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/                 
       อิเล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์     รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 
       ต ารา และเอกสารสื่อ      อนุกรรมการวิชาการ  
       อิเล็กทรอนิกส์ที่จ าเป็นต่อ     (ฝ่ายวิชการ)/  
       หลักสูตร     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์โดยน าเทคโนโลยีมาบูราณาการกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    ๑. ร้อยละของอาจารย์ที่น าเทคนิค  ๓๐ ๑. กิจกรรมการน าเทคโนโลยี     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    การสอนมาบูรณาการกับการเรียน   สารสนเทศมาบูรณาการกับ     อนุกรรมการวิชาการ 
    การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การเรียนการสอน     (ฝ่ายวิชการ)/  

            อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 กลยุทธ์ที่ ๖ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
    ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณสมบัต ิ  ๓๐ ๑. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๐.๑๖๐๐ ๐.๔๖๙๐ รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ/ 
    ตามอัตลักษณ์ของคณะ   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
    ๒. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา/ มร. ๒๐ ตามอัตลักษณ์ของคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   หน่วยกิจการนักศึกษา/ 
    ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   กก.สัปดาห์รพี/ 
    นักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    ภาควิชากฎหมาย/ 
    ของโครงการ    การอบรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
    ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการ มร. ๓.๕๕  ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   ศูนย์บริการและให้ความ 
    น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์    ช่วยเหลือทางกฎหมายฯ/ 
            กรรมการบริการวิชาการ/ 
            กรรมการนักศึกษาฝึกงาน 
            งานนโยบายและแผน/ 
            ส านักงานบัณฑิต 
 กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมม์เผยแพร่ในระดับบณัฑิตศึกษา 
    ๑. ร้อยละวิทยานพินธ์ที่ได้รับการ  ๑๐๐ ๑. โครงการ “วธิีเขียนรายงาน ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๐.๐๑๕  ผู้อ านวยการส านกังาน 
    ตีพิมม์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ   และการศึกษาอิสระ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    บัณฑิตศึกษา/ 
    นานาชาต ิ   ระดับบัณฑิตศึกษา” ปกีารศึกษา ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
       ๒๕๖๐ ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        การอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมใหม้ีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมม์เผยแพร่ในระดับบณัฑิตศึกษา (ต่อ) 
       ๒. โครงการ Library Tour ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๒๐ ผู้อ านวยการส านกังาน 
       “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    บัณฑิตศึกษา/ 

       และกระบวนการสืบค้นฐานข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
       หาสมุดกลาง” ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        การอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
       ๓. โครงการวิชาการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๑๒ ผู้อ านวยการส านกังาน 
       “การอบรมฐานข้อมูลกฎหมาย ๒. ระดับความพึงพอใจของ    บัณฑิตศึกษา/ 
       Westlaw Next online และ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
       eBrary” ประจ าปี ๒๕๖๑ ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        การอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เกา่ได้รับการพฒันาให้มีศักยภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในวิชาชีพ 
 กลยุทธ์ที่ ๘ มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรปูแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เกา่ 
  ๑. ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับการ ๑๐ ๑. จ านวนรูปแบบของการบริการ  ๓ ๑. โครงการ/กิจกรรมให้ขอ้มูล ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๑.๑๐๖๒ รองคณบดีทุกผ่าย/ 

  พัฒนาให้มีศักยภาพเชิงวิชาชีพ  ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า   และความรู้ที่สร้างประโยชน ์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    หัวหน้าภาควิชากฎหมาย 

  เพิ่มขึ้น  ๒. ร้อยละของจ านวนนกัศึกษา/ มร. ๒๐ ให้กับศิษย์เกา่ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   งานนโยบายและแผน/ 
    ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมโครงการพัฒนา    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
    นักศึกษามีพัฒนาการตามวัตถุประสงค์    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    หน่วยกิจการนักศึกษา/ 
    ของโครงการ    การอบรม    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๓. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการ มร. ๓.๕๕  ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
    น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๓ มงีานวิจัยและผลงานวิชาการที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมม์เผยแพร่ 
 กลยุทธ์ที่ ๙ พัฒนางานวิจัยเชงิปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถน างานวิจัยและผลงานวิชาการไปเผยแพร่        
  ๑. ร้อยละของงานวิจัยและผลงาน ๕๐ ๑. ร้อยละของนักวิจยัรุ่นใหม่ที่สามารถ  ๕๐ ๑. โครงการส่งเสริมและ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๐๙๔ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
  วิชาการที่ใช้ประโยชนห์รือตีพิมพ ์  พัฒนาและสามารถน างานวิจัยและ   สนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัย ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการวิจยั 
  เผยแพร่  ผลงานวิชาการไปเผยแพร ่   ผลงานวิชาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑    
    ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของการ มร. ๓.๕๕  ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
    น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมอบรม  ๑๐  การอบรม     
    ด้านการวจิัยที่ท าวิจยั    ๔. ร้อยละของงานวิจัยและผลงาน ๕๐    
        วิชาการที่ใช้ประโยชนห์รือ     
        ตีพิมพ์เผยแพร ่     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจดัหาแหลง่ทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตพีิมพ์ 
    ๑. จ านวนนกัวจิัยที่สามารถจัดหา  ๒ ๑. กิจกรรมผลิตผลงานวิจยัที ่   ๐.๑๐๐  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    งบประมาณแหล่งทุนจากงบประมาณ   ได้รับทุนวิจัย     กรรมการวิจยั 

    แผนดินหรือภายนอกรวมทั้ง   ๒. โครงการวารสารรามค าแหง ๑. จ านวนฉบับที่ได้รับการตีพิมพ ์ ๒ ๐.๒๐๐  ศูนย์บริการและ 
    แหล่งตีพิมพ ์   ฉบับนิติศาสตร ์ เผยแพร่ต่อป ี    ให้ความช่วยเหลือสังคม 
            ทางกฎหมาย/ 
            อนุกรรมการวิชาการ 
            (ฝ่ายวารสาร) 
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการ การเรียนรูต้ลอดชวีิตแก่ชมุชน สงัคม เพื่อให้เกดิความเขม้แข็งอยา่งยัง่ยืน 
เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๑ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความตอ้งการของชุมชน 

  ๑.  จ านวนชุมชนเข้มแข็งจากการ ๑ ๑.  จ านวนชุมชนที่มีการวิเคราะห ์  ๑ ๑.  โครงการบริการวิชาการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๐.๐๕๐  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  บริการวิชาการของคณะ  ความต้องการและน าสู่การปฏิบัต ิ   แก่สังคมและชุมชน ปีที่ ๑ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการบริการวิชาการ/ 
    ที่เป็นไปตามความต้องการของ   หมูบ้านฮอลลีวู้ด เขตสวนหลวง ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   แก่สังคม 
    ชุมชน   กรุงเทพมหานคร ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   ศูนย์บริการและ 
    ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของผู้ มร. ๓.๕๑  ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    ให้ความช่วยเหลือสังคม 
    เข้าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน์ที ่    การอบรม    ทางกฎหมาย 
    ได้รับ    ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑    
        กับการเรียนการสอน     
        ๕. ร้อยละของสถิติการเกิดการ ๒๐    
        กระท าความผิดของคนในชุมชน     
        เกี่ยวกบักฎหมายอาญา ลดลง     
        ๖. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ ๓.๕๑    
        ผู้เข่าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน ์     
        ที่ได้รับ     
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 
    ๑. จ านวนชุมชนที่มกีารก ากับติดตาม  ๑ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิารวิชาการ   จากการบริการวิชาการมา     กรรมการบริการวิชาการ 
       วิเคราะห์แกป้ัญหาเพือ่น าไปใช ้     แก่สังคม/ 
       ในรอบต่อไป     ศูนย์บริการและ 
            ให้ความช่วยเหลือสังคม 
            ทางกฎหมาย 
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หน้า 21 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการ 
  ๑. รายได้ต่อปีจากการบริการ ๕ แสน ๑. ร้อยละของจ านวนผู้รับบรกิาร/  ๑๐ ๑. โครงการอบรมบริการวิชาการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  รายได ้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  วิชาการ  โครงการที่มีการวิเคราะห ์   ด้านกฎหมายภาษ ีเร่ือง “สิทธิใน ๒. ระดับความพึงพอใจของ   จากผู ้ กรรมการบริการวิชาการ 

    ความต้องการและน าไปสู ่   การบรรเทาภาระภาษีเงินได้ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑  อบรม แก่สังคม/ 
    การปฏิบัติที่เป็นไปตามความต้องการ   บุคคลธรรมดา ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   ศูนย์บริการและ 
    ของผู้รับบริการ/โครงการ    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    ให้ความช่วยเหลือสังคม 
        การอบรม    ทางกฎหมาย 
        ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑    
        กับการเรียนการสอน     
        ๕. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
        ๖. ค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็นของ ๓.๕๑    
        ผู้เข่าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน ์     
        ที่ได้รับ     
             
 กลยุทธ์ที่ ๑๔ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 
    ๑. ร้อยละของจ านวนผู้รับบรกิาร/  ๑๐ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    โครงการที่มีการก ากับติดตาม   จากการบริการวิชาการมา     กรรมการบริการวิชาการ 
    ประเมินผลลัพธ์   วิเคราะห์แกป้ัญหาเพือ่น าไปใช ้     แก่สังคม/ 
    จากการบริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ   ในรอบต่อไป     ศูนย์บริการและ 
            ให้ความช่วยเหลือสังคม 
            ทางกฎหมาย 
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หน้า 22 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสรมิกิจกรรมดา้นศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดผลลัพธช์ัดเจน 

  ๑. ร้อยละของนักศึกษาและ ๘๐ ๑. ร้อยละของจ านวนกิจกรรมที่ม ี  ๘๐ ๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริม ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  ๐.๓๓๐ รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ/ 

  บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปะและ  ผลลัพธ์ชัดเจนจากการด าเนินกจิกรรม   ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการท านุบ ารุงฯ/ 
  วัฒนธรรม  ๒. ร้อยละของโครงการการท านุบ ารุง มร. ๘๐ การสอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   กรรมการสวัสดิการฯ 
    ศิลปะและวัฒนธรรมที่บรรลุ    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   กก.สัปดาห์รพี/ 
    วัตถุประสงค์ของโครงการ    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        เข้าการเข้าร่วมโครงการ     
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
    ๑. จ านวนกระบวนวิชาการที ่  ๑ ๑. กระบวนวิชาที่น ามา ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๕๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
    บูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม   บูรณาการศิลปะและวัฒนธรรม ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการท านุบ ารุงฯ 
    ๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่มี มร. ๑๐๐ กับการเรียนการสอน ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑    
    การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
    ร่วมกับการเรียนการสอน    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        เข้าการเข้าร่วมโครงการ     
        ๒. ร้อยละของจ านวนโครงการที่มี ๑๐๐    
        การบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม     
        ร่วมกับการเรียนการสอน     
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หน้า 23 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล และความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่ก าหนดไว้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จได้ 

  ๑. ร้อยละของความส าเร็จของ ๘๕ ๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ๘๕ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๐.๑๐๐๐ ๐.๑๕๙ รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 

  แผนกลยุทธ์ทีบ่รรลุเป้าหมาย  ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน   สายสนับสนุน ๒. ระดับความพึงพอใจของ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

    เพื่อความกา้วหนา้ในอาชพี    ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   งานนโยบายฯ/ 
    ๒. ระดับความส าเร็จของโครงการ มร. ๓.๕๑  ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   งานประกันคุณภาพฯ/ 
    ที่มีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
        เข้าการเข้าร่วมอบรม    คณะกรรมการ ITA/ 
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐   ศูนย์กฎหมายภาษอีากร 
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์    และการเงิน  
            คณะนิติศาสตร์/ 
            งานอาคารสถานที ่
             
             
       ๒. กิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุน    ๐.๑๐๐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
       บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการ     กรรมการพัฒนาบุคลากร 
       อบรมในสายงานอาชีพ      
             
 กลยุทธ์ที่ ๑๘ มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
    ๑. จ านวนข้อร้องเรียนจากการบริหาร  ๐ ๑. กิจกรรมการบริหารจัดการ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    จัดการคณะ   และจัดเก็บข้อรอ้งเรียนของ      
       ผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและ      
       ประเมินผล      
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หน้า 24 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการสง่เสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

    ๑. จ านวนรา่งระบบสารสนเทศที่มีการ  ๑ โครงการการจัดท าระบบ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  ๐.๐๒๐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

    พัฒนาเพื่อใช้ในการตัดสินใจของ   สารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
    ฝ่ายบริหาร    ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   ศูนย์เทคโนโลย ี
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   สารสนเทศฯ/ 
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        เข้าการเข้าร่วมอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
 กลยุทธ์ที่ ๒๐ มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีเพ่ือเอื้อต่อการท างาน 
    ๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  ๓.๕๑ ๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์     รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
    นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ภายในคณะ     กรรมการพัฒนาบุคลากร 
       ๒. กิจกรรม ๕ส ภายในคณะ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

            กรรมการพัฒนาบุคลากร 
       ๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  ๐.๐๓๕ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
       เรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
        ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   งานอาคารสถานที่ 
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        เข้าการเข้าร่วมอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๒๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กลยุทธ ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๑ 
ตัวชี้วัดกลยุทธ์ ที่มาตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
ตัวชี้วัดโครงการ/ 

กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๑ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๑ หมายเหตุและ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๒๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
    ๑. จ านวนเครือขา่ย  ๑ ๑. กิจกรรมหาเครือข่ายความ     รองวิชาการและวิจยั/ 
       ร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       และหน่วยงานภายนอก       
       ทั้งภาครัฐและเอกชน       
       ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ      
 กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้เพื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ 
    ๑. จ านวนกิจกรรมที่มีการน า  ๓ ๑. โครงการจัดการความรู้ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  ๐.๐๑๗๖ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    การจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้   ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
    และน าสู่การปฏบิัต ิ   หรือแผนปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

       (การเรียนการสอน . การวิจัย ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   คณะกรรมการจัดการ 
       และการบริหารจัดการ  ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์    ความรู้ 
       ปีละ ๓ เรื่อง)     อนุกรรมการวิชาการฯ 
             

รวมเงินทั้งสิ้น ๐.๗๒๘๒ ๒.๕๕๘๘  
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๒. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ทุกหน่วยงาน ๗๒๘,๒๔๔ ๒,๕๕๘,๘๐๐ รายไดจ้ากมหาวิทยาลัย 
    งบสวัสดิการคณะฯ 
    งบโครงการภาคพิเศษ ส - อ 
    งบโครงการภาคพิเศษ จ –ศ 

    งบบัณฑิต 

    งบนักศึกษา, งบอื่นๆ 
    งบกองทุนคณะนิติศาสตร์ 
     

รวม  ๗๒๘,๒๔๔ ๒,๕๕๘,๘๐๐  

รวมงบประมาณทั้งสิ้น   
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ค านิยามของวิสัยทัศน์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
  คิดเป็น หมายถึง   

๑. สามารถคิดอย่างเป็นระบบ 
๒. สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
๓. มีทักษะในการคิดแก้ปัญหา  

 
  ท าเป็น หมายถึง          คุณธรรม หมายถึง 

๑. มีทักษะทางวิชาชีพ       ๑. ความรับผิดชอบ  
๒. มีทักษะทางการสื่อสาร      ๒. ความอดทน 
๓. มีทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ       ๓. ความขยัน 
              ๔. ความซื่อสัตย์สุจริต 
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การติดตามและประเมนิผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 

แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

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. ๒๕๖๑               
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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ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (SWOT Analysis) 
 

๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
๑. สภาพแวดล้อมภายในองค์กร 

จุดแข็ง (Strengths) 
๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกระตือรือร้น ต่อบริบทสังคมที่เปลี่ยนแปลง    
๒. บุคลากรสายวิชาการมีความรู้ความสามารถสูง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ดี    
๓. บุคลากรซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการท างานเป็นทีม พร้อมให้บริการ 
๔. บุคลากรสายสนับสนุนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันยุคสมัย 
๕. คณะจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของบุคคล    
๖. ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในเชิงวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม 
๗. ศิษย์เก่ามีจ านวนมากทีป่ระสบความส าเร็จ หลากหลายสาขาวิชาชีพและอาชีพ 
๘. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับของสังคม 
๙. ความมีซึ่งเสียงของมหาวิทยาลัยว่าถ้าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้วเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีศักยภาพแน่นอน 
๑๐. บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความอดทน มุ่งม่ัน มีความพยายามสูง มีวินัย  เคารพตนเอง 
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จุดอ่อน (Weakness) 
๑. โปรแกรมบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในคณะยังมีไม่เพียงพอต่อการเอ้ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน     

๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารในปัจจุบัน ท าให้การด ารงชีวิตของ ผู้คนเปลี่ยนไป และสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ บางส่วนยังไม่มีกฎหมายรองรับ    
   เช่น StartUp ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ     
๓. คณะไม่สามารถดึงศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 
๔. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ไม่ผลักดันให้เกิดการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ ก าหนดไว้   
๕. บุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ความช านาญในสายงานที่รับผิดชอบ 
๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา    
๗. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ขาดประสิทธิภาพ 
๘. ขาดความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการศึกษา 
๙. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ 
 ๑๐. นักศึกษาขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ    
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๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

โอกาส (Oppertunities) 
                        ๑ .การเข้าสู่สังคมแบบ Gig Economy* ท าให้ผู้คน ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
                        ๒. สภาพสังคมรากฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษา พัฒนาตนเอง 
                        ๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมวัยท างานเป็นสังคมผู้สูงอายุ 
                        ๔. สาขาวิทยบริการฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาของประชาชนในส่วนภูมิภาค  
                        ๕. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรราคาไม่สูงมาก 
                        ๖. นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                        ๗. นโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบ Pre-Degree ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปลายส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์มากข้ึน 
                        ๘. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารใน ปัจจุบัน ท าให้การด ารงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป และสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ บางส่วนยังไม่มีกฎหมายรองรับ     
                           เช่น StartUp ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ และต้องหาวิธีการแก้ไข 
                        ๙. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้ ผู้คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย โดยปราศจากเรื่องสถานที่ 

    ๑๐. นโยบายการศึกษาของรัฐ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สนับสนุนการผลิตบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
  โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเปิด ได้แก่ Thai MOOC ที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน  อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่    

                               มีเงือ่นไขใด ๆ มาเป็นข้อจ ากัดไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจ ากัดจ านวนรับ 
       
  
 
 
 
 
 
หมายเหตุ :   * Gig Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานชนิดที่เปน็ part time / ชั่วคราว / freelance / self-employed หรืองานที่รับมาจากคนอื่นอีกต่อเป็น outsource  

     กล่าวโดยสรุปก็คือ  ไม่ใช่งานประจ าแบบเป็นลูกจ้าง 
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                       ภัยคุกคาม หรือ ข้อจ ากัด (Threats) 
๑. มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์มีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เกิดการ แข่งขันสูง 
๒. อัตราการเกิดของประชากรลดลง    
๓. ภาคธุรกิจเริ่มมีการลงทุนทางด้านธุรกิจการศึกษาในลักษณะการศึกษาแบบเปิด โดยคิดค่าใช้จ่ายราคาย่อมเยาในลักษณะหลักสูตรกฎหมายระยะสั้น    
๔. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือส าเร็จการศึกษา 
๕. นโยบายการศึกษาของรัฐ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สนับสนุนการผลิตบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 
   โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเปิด ได้แก่ Thai MOOC ที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน  อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่    
    มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจ ากัดไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจ ากัดจ านวนรับ   
๖. นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณและผลักดัน สถาบันการศึกษาให้ผลิตบัณฑิตสายงานทางด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)    
    ไม่เน้นสายงานทางด้านสังคมศาสตร์    
๗. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศส่งผลต่อการด าเนินงานขององค์กร  
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TOWS MATRIX Analysis 

            ปัจจัยภายใน                    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 
๑.  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความกระตือรือร้น ต่อบริบทสังคมที่เปลีย่นแปลง    ๑. โปรแกรมบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในคณะยังมีไม่เพียงพอต่อการ  

    เอ้ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการปฏิบัตงิาน 
๒. บุคลากรสายวชิาการมีความรู้ความสามารถสูง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษาได้ดี    ๒. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารในปัจจบุัน ท าให้การด ารงชีวิตของ ผู้คน 

    เปลี่ยนไป และสนับสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ บางส่วนยงัไม่มกีฎหมายรองรับ    
    เช่น StartUp ก่อให้เกิดปัญหาและช่องวา่งทางกฎหมายในเรื่องต่าง ๆ ก่อให้เกิดปัญหา    
    และช่องวา่งทางกฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ 

๓. บุคลากรซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิาน ให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการ    
    ท างานเปน็ทีม พร้อมให้บริการ 

๓. คณะไม่สามารถดึงศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ 

๔. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันยุคสมัย ๔. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัิราชการ ไมผ่ลักดันให้เกิดการบรรลุตามวิสยัทัศน์ที่   
    ก าหนดไว ้

๕. คณะจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ 
    ของบุคคล 

๕. บุคลากรรุ่นใหม่ยังขาดประสบการณ์ความช านาญในสายงานที่รับผิดชอบ 

๖. ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในเชิงวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อใน 
    ระดับบัณฑิตศึกษา 

๗. ศิษย์เก่ามีจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จ หลากหลายสาขาวิชาชีพและอาชพี ๗. การบริหารสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ขาดประสทิธิภาพ 
๘. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีชื่อเสียงและเปน็ที่ยอมรับของสังคม ๘. ขาดความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการศึกษา 
๙. ความมีซึ่งเสียงของมหาวิทยาลัยวา่ถ้าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงแล้วเป็นบัณฑิตที ่
    มีคุณภาพและมีศักยภาพแนน่อน 

๙. งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ   
    TQF และไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านวชิาการ 

๑๐. บัณฑติที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความอดทน มุง่มั่น มีความพยายามสูง มีวนิัย   
     เคารพตนเอง 

๑๐. นักศึกษาขาดทักษะดา้นภาษาอังกฤษ 
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โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์การเติบโต (เอ้ือและแข็ง) กลยุทธ์  (  W + O ) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (เอื้อแต่อ่อน) 
๑ .การเข้าสู่สังคมแบบ Gig Economy* ท าให้ผู้คน ต้องการพฒันาทักษะและ

ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ 
๒. สภาพสังคมรากฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษา 

พัฒนาตนเอง 
๓. การเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมจากสังคมวัยท างานเปน็สังคมผูสู้งอายุ 
๔. สาขาวิทยบริการฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการขยายโอกาส

ในการเข้าถึงระบบการศึกษาของประชาชนในสว่นภูมิภาค 
๕. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรราคาไม่สงูมาก 
๖. นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอดุมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กับการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

๗. นโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบ Pre-Degree ของมหาวิทยาลยั ให้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมปลายสง่ผลใหม้ีผู้สนใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์มากขึ้น 

๘. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารใน ปัจจบุัน ท าให้การ  
    ด ารงชีวิตของผู้คนเปลี่ยนไป และสนบัสนุนให้เกิดธุรกิจใหม่ ๆ บางส่วนยงั    
    ไม่มีกฎหมายรองรับ  ช่น StartUp ก่อให้เกิดปัญหาและช่องว่างทาง     
    กฎหมายในเร่ืองต่าง ๆ และต้องหาวิธีการแก้ไข 
๙. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารท าให้ ผู้คนสามารถเข้าถึงการ

เรียนรู้ได้ง่าย โดยปราศจากเรื่องสถานที่ 

๑.  มีการประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพ่ือจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้   
     เป็นไปตามแผน 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้มีสว่นได้      

ส่วนเสีย 
๓. พัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารยโ์ดยน าเทคโนโลยีมาบรูณาการ

กับเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๔. มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ข้อมูลและ

ความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 
๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดผลลัพธ์

ชัดเจน 
๖. น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 

๑.  จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ   
     ทันสมัย และเหมาะสม 
๒. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความต้องการ  
     ของชุมชน 
๓. มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
๔. วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตาม  
    ความต้องการของผู้รับบริการ 
๕. มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่  
    ผู้รับบริการ 
๖. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือ  
    การตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
๗. มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย และมี  
    บรรยากาศที่ดีเพ่ือเอ้ือต่อการท างาน 
๘. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้ง   
    ในหรือต่างประเทศ 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้เพ่ือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์  
    ของคณะ 
 

 
หมายเหตุ :   * Gig Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานชนิดที่เปน็ part time / ชั่วคราว / freelance / self-employed หรืองานที่รับมาจากคนอื่นอีกต่อเป็น outsource  
     กล่าวโดยสรุปก็คือ  ไม่ใช่งานประจ าแบบเป็นลูกจ้าง 
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โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์การเติบโต (เอ้ือและแข็ง) กลยุทธ์  (  W + O ) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (เอื้อแต่อ่อน) 
๑๐. นโยบายการศึกษาของรัฐ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong  
      Learning) สนับสนนุการผลิตบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์จาก  
      ผู้เชี่ยวชาญด้านตา่ง ๆ โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบ 
      การศึกษาแบบเปิด ได้แก่ Thai MOOC ที่นักเรียน นักศึกษาและ 
      ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียนผ่าน  อินเทอร์เน็ตได้โดยไม่    
   มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจ ากดัไม่มีการเก็บค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้อง 
      สอบเข้า และไม่มีการจ ากดัจ านวนรับ 
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ภัยคุกคาม หรือ ข้อจ ากัด   (Threats)  กลยุทธ์  ( S + T ) : กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) กลยุทธ์  ( W + T ) : กลยุทธ์เชิงรับ       (ไม่เอื้อและอ่อน) 
๑. มหาวิทยาลัยที่เปิดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น   
    ท าให้เกิดการ แข่งขันสูง 
๒. อัตราการเกิดของประชากรลดลง 
๓. ภาคธุรกิจเริ่มมีการลงทุนทางด้านธุรกิจการศึกษาในลักษณะการศึกษาแบบเปิด 

โดยคิดค่าใช้จา่ยราคาย่อมเยาในลักษณะหลักสตูรกฎหมายระยะสั้น 
๔. นโยบายรัฐบาลก าหนดให้นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

เพื่อส าเร็จการศึกษา 
๕. นโยบายการศึกษาของรัฐ เนน้การศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning)  
    สนับสนนุการผลติบทเรียนเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์จากผู้เชีย่วชาญดา้น  
    ต่าง ๆ โดยใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในระบบการศึกษาแบบเปิด ได้แก่  
    Thai MOOC ที่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าเรียน 
    ผ่านอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นข้อจ ากัดไมม่ีการเก็บ 
    ค่าลงทะเบียนเรียน ไม่ต้องสอบเข้า และไม่มีการจ ากัดจ านวนรับ 
๖. นโยบายภาครัฐสนับสนนุงบประมาณและผลักดัน สถาบนัการศึกษาให้ 
    ผลิตบัณฑิตสายงานทางดา้น STEM (Science, Technology,  
    Engineering, Mathematics) ไม่เน้นสายงานทางดา้นสังคมศาสตร์  
๗. ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศส่งผลต่อการ  
    ด าเนินงานขององค์กร 
 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ดับบัณฑิตศึกษา 
 

๑.  พฒันาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทัง้ด้านวิชาการและเทคโนโลยี 
     สารสนเทศ 
๒. พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถน า 
    งานวิจัยและผลงานวิชาการไปเผยแพร่ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิชาการ โดยจัดหาแหล่ง  
    ทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ 
๔. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่  
    ความส าเร็จ 
๕. มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
 
 

ที่มาข้อมูล :  การระดมสมองของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ รวมทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ และนักศึกษาที่ส่งให้งานนโยบายและ
แผน ประกอบข้อมูลการ วิเคราะห์ (SWOT Analysis) ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
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๓. งบประมาณตามยุทธศาสตร์ 

    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพคุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 
กลยุทธ์ที่ ๑ มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสตูรให้เป็นไปตามแผน 

๑. โครงการการประชาสมัพันธ์รับนักศึกษาใหม่  งานบริการการศึกษา/  ๓๐,๐๐๐  งบรายได้ 
    “RU Open House” กรรมการประชาสัมพันธ์/     
 กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา     
๒. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑติตาม อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ) - - -  
    คุณลักษณะที่พึงประสงค ์ /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความต้องการของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 
๑. โครงการอภิปรายการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตบณัฑติ อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)   ๑๘,๖๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
    เพื่อให้เป็นไปตาม (ร่าง) มคอ. ๑ /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
๒. กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามสภาวการณ์ของศาสตร์  อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
    นั้น ๆ /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
๓. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง หน่วยวิเทศสัมพันธ์งานนโยบาย     
 และแผน     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. โครงการอบรมทางวิชาการแกอ่าจารย ์ อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)   ๕๙,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 
    (บูรณาการกับสารสนเทศ) /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร    (โอนเป็นงบรายได้) 
๒. ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้ารับการอบรมในสายงานอาชีพ กก.พัฒนาบุคลากร/   ๑๔๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 
    (ก) สายอาจารย์ ๑๐๐% อาจารย์ประจ าหลักสตูร    (โอนเป็นงบรายได้) 
๓. กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอน  อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
 /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม      
๑. กิจกรรมบริการห้องปฏิบัติการภาษาฝึกทักษะภาษาอังกฤษ หน่วยวิเทศสัมพันธ์งานนโยบาย     
    (โปรแกรม Burlington) และแผน     
๒. กิจกรรมจัดหาฐานข้อมูลอเิล็กทรอนิกส์ ด้านนิติศาสตร์ ต ารา อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
    และเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกสจ์ าเป็นต่อหลักสตูร /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์โดยน าเทคโนโลยมีาบูรณาการกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ     

๑. น าเทคโนโลยสีารสนเทศมาบูรณาการกับการเรียนการสอน อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
 /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที ่๖ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุสมบัตติามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๑. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะบณัฑิต      
ที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของคณะและกรอบมาตรฐาน TQF      
    ๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนติิศาสตร ์ กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/  ๓๕,๐๐๐   
          ปีการศึกษา ๒๕๖๑ หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๑.๒ โครงการแนะแนวหลักสูตรนิติศาสตร์  ”  ๑๐,๐๐๐   
    ๑.๓ โครงการสัปดาห์รพี ๖๑   ๑๐๐,๐๐๐   
         - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย  กก.สัปดาหร์พีฯ/ภาควิชากฎหมาย  (๓๐,๐๐๐)   
          - กิจกรรมศาลจ าลอง  กก.สัปดาหร์พี/นักศึกษา ป.โท  (๑๕,๐๐๐)   
          - กิจกรรมถวายพวงมาลา กก.สัปดาหร์พ ี  (๑๑,๕๐๐)   
          - กิจกรรมนิทรรศการพระราชประวตัิพระองค์เจ้ารพ ี กก.สัปดาหร์พ ี  (๒๑,๕๐๐)   
          - กิจกรรมอภิปรายทางวชิาการ กก.สัปดาหร์พี/ภาควิชากฎหมาย  (๒๒,๐๐๐)   
    ๑.๔ โครงการอบรมวิธีการเขียนค าตอบข้อสอบกฎหมาย ภาควิชากฎหมาย   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ จันทร-์ ศุกร์ 
          แบบอัตนัย     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๑.๕ โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารเตรียมความรูสู้่เส้นทาง อาจารย์ประจ าหลักสตูร/   ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร์ 
          นักกฎหมาย กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา     
    ๑.๖ โครงการรับขวัญน้องนักศกึษาฝึกงาน (นักศึกษา ป.ตรี) กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๑๗๐,๐๐๐ งบนักศึกษา 
     หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๑.๗ โครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนติิศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๔๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
     หน่วยกิจการนักศึกษา    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๑.๘ โครงการ RULAW Moot Court Academy 2018 กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๓๔,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
             หน่วยกิจการนักศึกษา    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที๖่ พัฒนาผู้เรียนให้มีคณุสมบัตติามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ (ต่อ) 
    ๑.๙ โครงการอบรมนักกฎหมายธุรกิจรุ่นใหม ่ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ   ๑๓๕,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
 กฎหมายฯ/ กก.บริการวิชาการฯ     
    ๑.๑๐ โครงการกีฬาสานสมัพนัธ์พ่ีน้องนักศึกษาฝึกงานต่อต้านยาเสพตดิ (ศิลาทรายเกมส์) ปีการศกึษา ๒๕๖๐ กรรมการนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ ๓๐   ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
             หน่วยกิจการนักศึกษา/     
 กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา     
    ๑.๑๑ โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๑   (นักศึกษา ป.โท) ส านักงานบัณฑติศึกษา   - งบบัณฑิตวิทยาลัย 
กลยุทธ์ที ่๗ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับบณัฑติศึกษา      
    ๑. โครงการ “วิธีเขียนรายงานและการศึกษาอิสระ ระดับบัณฑิตศึกษา” ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ส านักงานบัณฑติศึกษา  ๑๕,๐๐๐  งบรายได ้
    ๒. โครงการ Library Tour “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการสืบค้นข้อมลูส านักหอสมดุกลาง” ส านักงานบัณฑติศึกษา   ๒๐,๐๐๐ ภาคพิเศษบางนา (ป.โท) 
    ๓. โครงการวิชาการ “การอบรมฐานข้อมูลกฎหมาย Westlaw Next online และ eBrary” ส านักงานบัณฑติศึกษา   ๑๒,๐๐๐ ภาคพิเศษบางนา (ป.โท) 
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๘ มีการบริการศิษยเ์ก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า      
    ๑.  โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๖๖,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
            หน่วยกิจการนักศึกษา    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๒. โครงการคืนสู่เหย้าคณะนิตศิาสตร์รามค าแหง งานนโยบายและแผน/   ๑,๐๔๐๒๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
 กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/     
             กรรมการด าเนินการโครงการ/     
 กก.วิชาการฯ/     
 อาจารย์ประจ าหลักสตูร     
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แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้า้นกฎหมาย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย และวิชาการ      
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ใช้ประโยชน์หรือตพีิมพ์เผยแพร ่      
กลยุทธ์ที ่๙ พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจยัรุ่นใหม่ใหส้ามารถน างานวิจัยและผลงานวิชาการไปเผยแพร่      
๑. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ      
    ๑.๑ โครงการอบรมเชิงปฏิบตักิารท าวิจัยด้านนติิศาสตร ์ กรรมการวิจัย   ๙.๔๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
กลยุทธ์ที ่๑๐ ส่งเสรมิและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์   
๑. โครงการผลิตผลงานวิจัย (ท่ีไดร้ับทุนวิจัย)   (๑๐๐,๐๐๐)   
    ๑.๑ โครงการวจิัยเรื่อง “ปัญหาการใช้ประโยชน์จากการเป็น กรรมการวิจัย  ๔๐,๘๙๖   
         นิติบุคคลของชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเพื่อ      
         สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร”      
         (ผศ.พัชรดา เอ้ือวรรณกิจ)      
    ๑.๒ โครงการวิจัยเรื่อง “การระงับข้อพิพาทตามอนุสัญญา กรรมการวิจัย  ๓๐,๑๒๐   
          สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล ค.ศ. ๑๙๘๒”      
          (รศ.ดร.สมชัย ศิริสมบูรณ์เวช)      
     ๑.๓ โครงการวิจยัเรื่อง “ปัญหาบังคับใช้บทบัญญัติของ กรรมการวิจัย  ๒๘,๗๒๘   
         รัฐธรรมนูญไทย”      
         (รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช)      
๒. โครงการวารสารรามค าแหง ฉบับนิติศาสตร ์ ศูนย์บริการและให้ความช่วยเหลือ  ๒๐๐,๐๐๐  รายได ้
 สังคมทางกฎหมาย/     
 อนุกรรมการวิชาการ      
 ฝ่ายวารสารฯ     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทันสมยั และสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสรมิและสนบัสนุนการบริการวิชาการ การเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน     
เป้าประสงค์ที่ ๔  ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ      
กลยุทธ์ที่ ๑๑ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด าเนินการตามความต้องการของชุมชน      
๑. ส่งเสริมการจัดบริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม      
      ๑.๑ โครงการบริการวิชาการแก่สังคมและชุมชนหมู่บ้านฮอลลวีู้ด กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/  ๕๐,๐๐๐  งบรายได ้
            เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๑  ศูนย์บริการและให้ความ     
           เรื่อง “ความรู้เบี้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญา” ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
กลยุทธ์ที่ ๑๒ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ      
๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการบริการวิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหา เพื่อน าไปใช้ในรอบต่อไป กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/     
 ศูนย์บริการและให้ความ     
 ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ป ี      
กลยุทธ์ที่ ๑๓ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการของผู้รับบริการ      

๑. โครงการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป      
    ๑.๑ โครงการอบรมบริการวิชาการด้านกฎหมายภาษ ี กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/    งบประมาณจากผู้สมคัรอบรม 
          เรื่อง “สิทธิในการบรรเทาภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ศูนย์บริการและให้ความ     
 ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
กลยุทธ์ที่ ๑๔ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ผูร้ับบริการ      
๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการบริการวิชาการมาวิเคราะห ์ กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/     
แก้ปัญหา เพื่อน าไปใช้ในรอบต่อไป ศูนย์บริการและให้ความ     
 ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนนุการรักษาศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย     
เป้าประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศลิปะและวัฒนธรรม       
กลยุทธ์ที่ ๑๕ ส่งเสรมิกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดผลลัพธ์ชัดเจน       
๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมและประเพณ ี      
      ๑.๑ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  “สายสัมพันธ์นิติศาสตร์น้องพี่ ๖๐ปี ประจ าปี ๒๕๖๑” กก.สวัสดิการฯ   ๑๐๐,๐๐๐ งบสวัสดิการคณะฯ 
      
      ๑.๒ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม “ท าบุญปีใหม่ ประจ าปี ๒๕๖๑” กก.สวัสดิการฯ   ๑๐๐,๐๐๐ งบสวัสดิการคณะฯ 
      
      ๑.๓ โครงการสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ๒๕๖๑” กก.ท านุบ ารุงฯ   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๔ โครงการไหว้คร ู กก.สัปดาหร์พีฯ/   ๑๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ น าศลิปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน       
๑. กระบวนวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน      
      ๑.๑ โครงการศึกษาการประยุกต์ภูมิปญัญาท้องถิ่นในยุคดิจติอล กก.ท านุบ ารุงฯ  ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ งบรายได ้
                 งบโครงการภาคพิเศษ จันทร์ – ศุกร์ 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนานาชาติ     
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีการประเมินความส าเร็จของการบรหิารจดัการตามตัวบ่งช้ีของแผนที่ก าหนดไว้         
กลยุทธ์ที่ ๑๗ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์กรไปสูค่วามส าเร็จได้      
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน      
      ๑.๑  โครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การจดัท าแผนยุทธศาสตร์” งานนโยบายและแผน/   ๔๗,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
 งานประกันคุณภาพฯ    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๒ โครงการส่งเสริมความกา้วหน้าทางวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
             เรื่อง “ เทคนิคการจัดท าคู่มือการปฏิบตัิงาน”     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๓ โครงการส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” กรรมการพัฒนาบุคลากร/   ๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
 คณะกรรมการ ITA    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
     ๑.๔ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การเขียนหนังสือราชการและการจดรายงานการประชุม” กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
                โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
     ๑.๕ โครงการอบรม เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” กรรมการพัฒนาบุคลากร/   ๑๕,๐๐๐ เงินทุนคณะนิติศาสตร ์
              กรรมการ ITA     
     ๑.๖ โครงการอบรมส่งเสริมบุคลากรสายวิชาการทางด้านวชิาชพี เร่ือง กฎหมายภาษีส าหรับรูปแบบ ศูนย์กฎหมายภาษีอากร   ๑๗,๐๐๐ งบเงินทนุคณะนิติศาสตร์ 
           ธุรกิจดิจิตอล และการเงิน คณะนิติศาสตร ์     
      ๑.๗ โครงการสัมมนาประจ าปีคณะนติิศาสตร์ ๒๕๖๑  กรรมการพัฒนาบุคลากร  ๑๐๐,๐๐๐  งบรายได ้
            เรื่อง “เทคนิคการให้บริการที่ประทับใจ”      
๒. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนนุบุคลาการสายสนับสนุนให้มีความก้าวหนา้ในอาชพี      
    ๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้รับการอบรมในสายงานอาชีพ กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๑๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
                  โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการคณะ      
๑. มีกระบวนการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อร้องเรียนของ      
    ผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและประเมินผล รองคณบดฝี่ายบริหาร     
กลยุทธ์ที่ ๑๘ มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร      
๑. โครงการการจดัท าระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร ์ กรรมการพัฒนาบุคลากร/   ๒๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
 ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ/    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
 กรรมการสารสนเทศ     
กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือตอ่การท างาน      
๑. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ภายในคณะ รองคณบดฝี่ายบริหาร/     
 กก.พัฒนาบุคลากร     
๒. กิจกรรม ๕ส ภายในคณะ รองคณบดฝี่ายบริหาร/     
 กก.พัฒนาบุคลากร     
๓. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันภัยพิบัติ” กรรมการพัฒนาบุคลากร/   ๓๕,๐๐๐ งบสวสัดิการประจ าคณะฯ 
            งานอาคารสถานที ่     
กลยุทธ์ที่ ๒๐ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ     
๑. กิจกรรมการหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั/     
    ทั้งในประเทศหรือตา่งประเทศ อาจารย์ประจ าหลักสูตร     
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจดัการความรู้เพื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ      
๑. โครงการการจดัการความรู ้      
      ๑.๑ โครงการ “แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่น้อง” กก.จัดการความรู้,   ๘,๘๐๐ งบเงินทนุคณะนิติศาสตร์ 
              เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย” อนุกรรมการวิชาการฯ     
      ๑.๒ โครงการ “แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่น้อง” กก.จัดการความรู้,   ๘,๘๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์  
              เรื่อง “เทคนิคการสอน วิชากฎหมาย อนุกรรมการวิชาการฯ    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๓ โครงการจดัการความรูด้้านการบริหารจดัการ กก.พัฒนาบุคลากร     
                    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเงินท้ังสิ้น  ๗๒๘,๒๔๔ ๒,๕๕๘,๘๐๐  
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รามค าแหง 

๑. มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
จัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไป
ตามแผน 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตาม
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
๔. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
กายภาพและวิชาชีพให้เพยีงพอ และ
เหมาะสม 
๕. พัฒนาเทคนิคการสอนของอาจารย์
โดยน าเทคโนโลยีมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๖. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัต
ลักษณ์ของคณะ 
๗. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยานิพนธ์
เพื่อการตีพิมพ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม 
ตามาตรฐานวิชาชพี ๑. ให้โอกาสประชาชนได้รับ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑. พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๑. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วย
ตนเอง 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

๒. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเล่ือมล้ าของภาครัฐ  

๑. เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยา่งเสมอภาค 

๒. พัฒนาหาหลักสูตรได้มาตรฐานตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา
และศิษย์บูรณาการเพื่ออาชีพ 

๑. สร้างความเสมอภาคและความเป็ฯ
ธรรมทางการศึกษา 

๒. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพื่อใช้ประโยนชน์ใน
วิชาชีพ 

๘. มีการบริการศิษย์เก่าทีห่ลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ขอ้มูลและความรู้ที่สร้าง
ประโยชน์ใหก้ับศิษย์เกา่ 

๑. การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์

 

๑. ผู้รับบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษามีคุณภาพส าเร็จ
การศึกษาแล้วมีงานท าตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้สามารถสร้างงานด้วยตน 

๓. พัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษาและ
ศิษย์บูรณาการเพื่ออาชีพ 
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๙. พัฒนางานวจิัยเชิงปฏิบัตกิารให้กับ
นักวิจยัรุ่นใหม่ให้สามารถน างานวจิัย
และผลงานวิชาการไปเผยแพร ่

๓. มีงานวิจยัและผลงานวิชาการ
ที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมม์เผยแพร ่ ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

งานวิจัยและวิชาการ 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
การวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

๑. ผลการวิจยั นวัตกรรม องค์ความรู้ 
และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
(เงชิงสารธารณะและเชิงเศรษฐกิจ) 

๓. วิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจยั
และนวัตกรรม 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจยั
พัฒนางานวิจยัและผลงานวิชาการ 
โดยจัดหาแหล่งทุจจากงบประมาณ
แผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่ง
ตีพิมม์ 

๑๑. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน
และด าเนินการตามความต้องการชอง
ชุมชน 

๑. เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยา่งเสมอภาค 

๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๑๒. มีการก ากับติดตามประเมินผล
ลัพธ์จากการบริการวิชาการ 

 

๔. ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการ
วิชาการของคณะ 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ การเรียรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน 
สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอยา่งยั่งยืน 

๒. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเล่ือมล้ าของภาครัฐ 
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  Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

๑๓. วิเคราะห์ความต้อการของ
ผู้รับบริการ/โครงการ และ
ด าเนินการตามความตอ้งการ 

๕. มีรายได้จากการบรกิาร
วิชาการ/ป ี

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ
วิชาการ การเรียรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน 
สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอยา่ง
ยั่งยืน 

๒. ส่งเสริมการจัดบริการวิชาการแก่
สังคมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

๑. เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยา่งเสมอภาค 
 

๒. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเล่ือมล้ าของภาครัฐ 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

๑๔. มีการก ากับติดตามประเมินผล
ลัพธ์จากการบริการวิชาการ 

๑๕. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรมที่ก าหนดผลลัพธ์ชัดเจน 

๑. เยาวชน ประชาชนเขา้ถึงบริการทาง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาอยา่งเสมอ
ภาค 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย 

๑๖. น าศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน 

๖. เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร
มีความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

๒. การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเล่ือมล้ าของภาครัฐ 

๑๗. พัฒนาบคุลากรสายสนับสนุนให้
มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่
ความส าเร็จ 

๗. มีการประเมินความส าเร็จของ
การบรหารจัดการตามตวับ่งชี้
ของแผนที่ก าหนดไว ้

๕. การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

๕. การพัฒนาการบริหารเพื่อ
ความมั่นคง 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 

๑๘. มีธรรมาภบิาลในการบรหิาร
องค์กร 

๕. การพัฒนาการบริหารเพื่อ
ความมั่นคง 

 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร
จัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

 

๓. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา 

๑๙. มีการส่งเสริมสนับสุนนให้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อ
การตัดสินใจของผ่ายริหาร 
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  Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการประจ างบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย

รามค าแหง 

๒๐. มีการบริการหจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยูแ่ละปลอดภัย 
และมีบรรยากาศที่ดีเพื่อเอื้อต่อการ
ท างาน 

๗. มีการประเมินความส าเร็จของ
การบรหารจัดการตามตวับ่งชี้
ของแผนที่ก าหนดไว ้

๕. การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหาร
จัดการองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

๑. พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาทเชิงรุก 
ซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 
 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการ
ตามแนวทางของการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

๕. การพัฒนาการบริหารเพื่อ
ความมั่นคง 
 

กลยุทธ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

เป้าประสงค์ 
 

กลยุทธ์ 
 

๒๑. สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในหรือต่างประเทศ 

๒๒. ส่งเสริมสนัสนุนให้มีการจัดการ
ความรู้เพื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ
คณะ 
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แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 

 

วิสัยทัศน ์ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านกฎหมาย ท่ีใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา เพื่อสร้างก าลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 
๑. ให้โอกาสประชาชน
ได้รับการศึกษาและการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต 

๒. ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยและ
วิชาการ 

๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการ การเรยีนรู้
ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม
เพื่อให้เกิดความเขม้แข็งอย่าง
ยั่งยืน 

๔  ส่งเสริมและสนับสนุน
การท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะ และวัฒนธรรม
ไทย 

๕  การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล และความเป็นนานาชาติ 

 

๑. บัณฑติมีคณุภาพ 
คุณธรรม ตามมาตฐาน
วิชาชีพ 
๒. ศิษย์เก่าไดร้ับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพเพื่อ
ใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ 

๓.  มีงานวิจัยและผลงาน
วิชาการ ที่ใช้ประโยชน์หรือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

๔  ชุมชนเข้มแข็งจากการ
บริการวิชาการของคณะ 

๕  เพื่อให้นักศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจใน
ศิลปและวัฒนธรรม 

๖  มีการประเมินความส าเรจ็ของ
การบริหารจัดการตามตัวบ่งช้ีของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ประเด็น 
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 
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ด้านประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสมัพันธ์เชิงรุก
เพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้
เป็นไปตามแผน 

กลยุทธ์ที่ ๙  พัฒนางานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการให้กับนักวิจยัรุ่นใหม่ให้
สามารถน างานวิจัยและผลงาน
วิชาการไปเผยแพร่      
 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนา
งานวิจัยและผลงานวิชาการ โดย
จัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินและภายนอก                                      
รวมทั้งแหล่งตีพิมพ ์

กลยุทธ์ที่ ๑๕  ส่งเสรมิกิจกรรมดา้น
ศิลปะและวัฒนธรรมที่ก าหนดผลลัพธ์
ชัดเจน 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๖ น าศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

 

ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที ่๒.พัฒนาหลักสูตรให ้
ทันสมัยตามความต้องการของผู้ม ี
ส่วนไดเ้สีย 
กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ 
ความรู้ท่ีทันสมยัทั้งด้านวิชาชีพและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔. จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูด้้านกายภาพและวิชาการ
ให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาเทคนิคการ
สอนของอาจารย์โดยน าเทคโนโลยี
มาบูรณาการกับการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

กลยุทธ์ที่ ๖. พัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามคณุลักษณะที่พึง
ประสงคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการพัฒนา 
วิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ในระดับบณัฑิตศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ ๘  มีการบริการศิษย์เกา่ 
ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูล 
และความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับ 
ศิษย์เก่า 

กลยุทธ์ที่ ๒๑  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ 

 

ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑๑  วิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนและด าเนินการ
ตามความต้องการของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบริการ
วิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ วิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน/โครงการ 
และด าเนินการตามความต้องการ
ของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบริการ
วิชาการ 

 
 

 

ด้านการพัฒนา
องค์กร 

ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๑๗  พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มศีักยภาพท่ีจะพัฒนา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้

กลยุทธ์ที่ ๑๘  มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารจัดการคณะ 

กลยุทธ์ที่ ๑๙  มีการส่งเสริม
สนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจ
ของฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๒๐  มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมี
บรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน 
 

กลยุทธ์ที่ ๗ สนับสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๒๒ ส่งเสรมิสนับสนุนให้
มีการจัดการความรู้เพ่ือมีข้อมลูที่
เป็นประโยชน์ของคณะ 

      

 

 

 

แผนทีก่ลยทุธ ์(Strategy Map) 

 


