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หน้า 2 

ความเป็นมา 
 ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี บัญญัติให้ส่วนราชการทุกแห่งต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นั้น 

 คณะนิติศาสตร์  ในฐานะที่เป็นส่วนราชการหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขึ้น เพื่อ
ก าหนดทิศทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม และบ่งชี้ผลผลิตของคณะนิติศาสตร์ อีกทั้งเพื่อให้ยังเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตาม
ระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยบูรณาการเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๒ แผนปฏิบัติราชการของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แนวทางการพัฒนาส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รวมถึงนโยบายของ
มหาวิทยาลัย  
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หน้า 3 

วิสัยทัศน ์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านกฎหมาย ที่ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา 
เพื่อสร้างก าลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

ปรัชญา (Philosophy) คุณธรรมคู่กฎหมาย ขยายโอกาสทางการศึกษา 

ปณิธาน (Ambition) 

ผลิตบัณฑิตด้านกฎหมายที่คิดเป็น ท าเป็น มคีุณธรรมและจริยธรรม ขยาย
โอกาสทางการศึกษา จดัการเรียนการสอนทีม่คีุณภาพ ส่งเสรมิการบริการ
ทางวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงาม ให้บริการท่ีดีกับชนทุกช้ัน ส่งเสริมการวิจัย และมีการบริหารจัดการที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาล 

ค่านิยมองคก์ร มุ่งเสรมิสร้างการให้บรกิารที่ดีโดยสร้างจติบรกิารที่ประทับใจมีความภักดีต่อ
องค์กร และมุ่งมั่นทุม่เทในทางวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ 

อัตลักษณ์ ผลิตบัณฑิตใหม้ีความรูคู้่คุณธรรม “คุณธรรม” หมายถึง ความรับผดิชอบ 
ความอดทน ความขยัน และความซือ่สตัย์สุจริต 

เอกลักษณ ์
มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคู่แบบจ ากัดจ านวน “ตลาดวิชา” หมายถึง 
สถานศึกษาและวิจัยที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยไม่จ าเป็นต้อง
เข้าชั้นเรียนท่ีจัดให้  ทัง้นี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาส่งเสรมิ 
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หน้า 4 

พันธกิจ 
คณะนิติศาสตร์ เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามค าแหง ซึ่งเป็นส่วนราชการท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม มีอ านาจหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามค าแหง พ.ศ. ๒๕๔๑  

เป็นสถานศึกษาแบบตลาดวิชาที่ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าชั้นเรียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ จัดให้ หรือหากประสงค์จะเข้าเรียนก็สามารถท าได้ตามความสมัครใจ  
ท้ังนี้  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาเพื่อส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จัดแบ่งส่วนราชการเพื่อการบริหารเป็นภาควิชา 
ส านักงานเลขานุการ โดยด าเนินการตามพันธกิจ ดังนี้ 

๑) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิติศาสตร์ด้วยรูปแบบท่ีหลากหลาย เพ่ือให้โอกาสประชาชนในการเรียนรู้กฎหมายตลอดชีวิต    
  ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
  ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการในรูปแบบท่ีหลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
  ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย  

๕) ส่งเสริม และพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
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หน้า 5 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อ
จัดหานกัศึกษาในหลักสูตรให้เปน็ไปตามแผน 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาบัณฑิตที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพือ่อาชพี 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช ้สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มอีงค์
ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
ซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ 
ทันสมัย และเหมาะสม 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมทางการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติ
ตามคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์
ของคณะ 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช ้สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพือ่อาชพี 

 

แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
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หน้า 6 

Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 

เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ
คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชพี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช ้สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพือ่อาชพี 

กลยุทธ์ที่ ๗ มกีารบริการศิษย์เก่าที่
หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ขอ้มูลและ
ความรู้ที่สร้างประโยชน ์

เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เก่าได้รับการ
พัฒนาให้มีศักยภาพเพือ่ใช้ประโยชน์ใน
วิชาชีพเพิ่มขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับ
การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผู้รับบริการทางการศึกษา
มีคุณภาพส าเร็จการศึกษาแล้วมีงานท าตรง
ตามความต้องการของผู้ใช ้สามารถสร้างงาน
ด้วยตนเอง 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมกิจการ
นักศึกษาและบูรณาการเพือ่อาชพี 

กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานวิจยัเชิงปฏิบัติการ
ให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความ
เข้าใจในการท าวิจัยหรืองานวิชาการ     

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่ใช้ประโยชนห์รือตีพิมพ์เผยแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผลงานวจิัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นักวิจยัพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ 
โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณ
แผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์     

เป้าประสงค์ที่ ๓ มีงานวิจัยและผลงาน
วิชาการที่ใช้ประโยชนห์รือตีพิมพ์เผยแพร่ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

เป้าประสงค์ที่ ๑ ผลงานวจิัย นวัตกรรม 
องค์ความรู้ และงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ (เชิงสาธารณะและเชิง
เศรษฐกิจ) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข้มแข็งการวิจยัและงานสร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของ
ชุมชนและด าเนินการตามความต้องการ
ของชุมขน     

เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนเข้มแข็งจากการ
บริการวิชาการของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวติ
แก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดบริการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

      
 

แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑๑ มีการก ากบัติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิารวิชาการ     

เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนเข้มแข็งจากการ
บริการวิชาการของคณะ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวติ
แก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดบริการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้รับบริการ/โครงการ และดำเนินการตาม
ความต้องการ 

เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการ
วิชาการ/ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวติ
แก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดบริการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากบัติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิารวิชาการแก่
ผู้รับบริการ 

เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการ
วิชาการ/ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุน
การบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวติ
แก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแขง็
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

เป้าประสงค์ที่ ๑  เยาวชน ประชาชน
เข้าถึงบริการทางการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาค 

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดบริการแก่
สังคมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

เป้าประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้นกัศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด 
สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ตระหนัก
เห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และ
เชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและวัฒนธรรมไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน     

เป้าประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้นกัศึกษาและ
บุคลากรมีความเข้าใจในศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุน
การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์

เป้าประสงค์ที่ ๒  ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบทอด 
สืบสานประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
และเชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ตระหนัก
เห็นคุณค่าศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และ
เชิดชูสถาบันหลักของชาต ิ

กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กร
ไปสู่ความส าเร็จ     

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
ซ่ือสัตย์และภกัดีต่อองค์กร 

 

แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
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Mind Map แสดงความเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

กลยุทธ ์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ ์

กลยุทธ์ที่ ๑๗ มีธรรมาภิบาลในการ
บริหารองค์กร 

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
เชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 
 

กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริมสนับสนุนให้น า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการ
ติดสินใจของฝ่ายบริหาร 

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยูแ่ละปลอดภัย 
และมีบรรยากาศที่ดีที่เอื้อต่อการท างาน 

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
เชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๒๐ สร้างเครือข่ายความรว่มมือ
ระหว่างหนว่ยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
หรือต่างประเทศ 

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
เชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดการความรู้เพื่อมขี้อมูลที่เป็นประโยชน์
ของคณะ 

เป้าประสงค์ที่ ๗ การประเมินความส าเร็จ
ของการบริหารจัดการตามตวับ่งชี้ของ
แผนที่ก าหนดไว ้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
โดยยึดหลกัธรรมาภิบาล และความเป็น
นานาชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เป้าประสงค์ที่ ๑  ส่งเสริมและพัฒนาการ
บริหารจัดการตามแนวทางของการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีบทบาท
เชิงรุกซื่อสัตย์และภักดีต่อองค์กร 

 

แผนปฏิบัติราชการคณะนิติศาสตร์ 

 
แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย 
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๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ / ๗ เป้าประสงค์ / ๒๑ กลยุทธ ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

     เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑   การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 

กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 

กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา  

เป้าประสงค์ที่ ๒   ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ที่ ๗    มีการบริการศิษย์เก่าท่ีหลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒   ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 

เป้าประสงค์ที่ ๓   มีงานวิจัยและผลงานวิชาการ ที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 

กลยุทธ์ที่ ๘   พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยหรืองานวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓   ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคมเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ที่ ๔   ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ 

กลยุทธ์ที่ ๑๐   วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความต้องการของชุมชน 

   กลยุทธ์ที่ ๑๑   มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชน 

เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการของผู้รับบริการ   

กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔   ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  

เป้าประสงค์ที่ ๖   เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเข้าใจในศิลปและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๔   ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕   การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

เป้าประสงค์ที่ ๗   มีการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ที่ ๑๖   พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

กลยุทธ์ที่ ๑๗   มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑๘   ส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๑๙   มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๒๐   สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๒๑   ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้เพื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย
และวิชาการ 

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการ 
การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม 
เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
องค์กรสู่องค์กรแห่ งการเรียนรู้  โดย     
ยึดหลักธรรมาภิบาล  

เป้าประสงค์ที่  เป้าประสงค์ที่ เป้าประสงค์ที่ เป้าประสงค์ที่ เป้าประสงค์ที่ 
๑. บัณฑิตมีคุณภาพคุณธรรม ตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
๒. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ
เพ่ิมข้ึน 

๓. มีงานวิจัยและผลงานวิชาการท่ีใช้
ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 

๔. ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการ
ของคณะ 
๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี 

๖.  เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมีความ
เข้าใจในศิลปะและวัฒนธรรม 

๗. มีการประเมินความส าเร็จของการ
บริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่
ก าหนดไว้ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
๑. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือจัดหา
นักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
๒. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยตามความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๓. พัฒนาอาจารย์ ให้มีองค์ความรู้ที่
ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๘. พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับ
นักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจใน
การท าวิจัยหรืองานวิชาการ     

๙. ส่ งเสริมและสนับสนุนให้นั กวิจั ย
พัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดย
จัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดิน
และภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์     

๑๐. วิเคราะห์ความต้องการของชุมชน
และด าเนินการตามความต้องการของชุมขน  
๑๑. มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์
จากการบริการวิชาการ   
๑ ๒ . วิ เค ราะห์ ค ว ามต้ อ งก ารขอ ง
ผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการ
ตามความต้องการ     

๑๔. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
๑๕. น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณา
การกับการเรียนการสอน     

๑๖. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มี
ศั ก ย ภ าพ ที่ จ ะ พั ฒ น าอ งค์ ก ร ไป สู่
ความส าเร็จ     
๑๗. มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
๑๘ . ส่ งเสริมสนับสนุน ให้ น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการติด
สินใจของฝ่ายบริหาร 
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กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
๔. จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้าน
กายภาพและวิชาการให้เพียงพอ 
ทันสมัย และเหมาะสม 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามคุณ
ลักษณ์ที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของ
คณะ 

๖. ส่งเสริมใหม้ีการตีพมิพ์เผยแพรว่ิทยานิพนธ์
ในระดับบณัฑิตศึกษา 

๗. มีการบริการศิษย์เก่าท่ีหลากหลาย
รูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้าง
ประโยชน์     

 ๑๓. มีการก ากับคิดตามประเมินผลลัพธ์
จากการบริการวิชาการแก่ผู้รับบริการ 

 ๑๙. มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม
ให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศ
ที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน 
๒๐. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือ
ต่างประเทศ 
๒๑. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการ
ความรู้เพ่ือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของ
คณะ 
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โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่ 
๒. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิต
บัณฑิตตามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ 
๓. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง 
๔. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
๕. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารยเ์ข้ารบัการอบรม
ในสายงานอาชีพ 
๖. กิจกรรมบริการห้องปฏิบัติการภาษา
ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศ 
๗. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะ
นิติศาสตร์ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
๘. โครงการแนะแนวหลักสตูร นิตศิาสตร ์
๙. โครงการ Basic English For RULAW 
Students (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับ
นักศึกษากฎหมาย) 
๑๐. โครงการสัปดาห์รพี ๖๔ 
๑๑. โครงการอบรมวิธีการเขียนค าตอบ
ข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยส าหรบันักศึกษา
คณะนติิศาสตร ์
๑๒. โครงการรับขวัญน้องนักศึกษาฝึกงาน 
(นักศึกษา ป.ตรี) 
๑๓. โครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย 
๒. โครงการวิจัย เรื่อง “กฎหมายเพื่อการ
ส่งเสริมและคุ้มครองภาคประชาชนในการ
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ 

(รศ. ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์) 

๓. โครงการวิจัย เรื่อง “ปัญหาในการ

ด าเนินคดีอาญาที่เด็กหรือเยาวขนกระท า
ความผิด: กรณีศึกษาเฉพาะกรณผีูเ้สียหายเป็น
โจทก ์

(อ.สุภธิดา สุกใส) 
๔. โครงการวารสารรามค าแหงฉบับนิติศาสตร์ 
(๒ ฉบับ/ปี) 
๕. โครงการจัดท าหนังสือรวมบทความเนื่องใน
โอกาสครบรอบ “๔๘ ปี คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัรามค าแหง” 
 

๑. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
หมู่บ้านฮอลลีวูด้เขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๔เรื่อง “กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยหนี้” 
๒. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม 
ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอมเขตสวนหลวง 
กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๓เรื่อง “กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด” 
๓. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการบริการ
วิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหาเพื่อน าไปใช้ใน
รอบต่อไป 
๔. โครงการอบรมเทคนิคการสอบสวนและการ
ลงโทษทางวินยัของข้าราชการและพนักงานของรัฐ 
๕. โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครองช้ันสูง รุ่นที่ ๒(คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง
กรุงเทพมหานคร) 
๖. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จาการบริการ
วิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหาเพื่อน าไปใช้ใน
รอบต่อไป 

๑. โครงการไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ประจ าปี
การศึกษา ๒๕๖๔ 
๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย 
“วันสงกรานต์ ๒๕๖๔” 
๓. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการลงโทษ 
 

๑. โครงการสมัมนาประจ าปีคณะนิติศาสตร์ 
๒๕๖๔ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน 
๒. กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรมและ
ส่งเสริมสุขภาพในการท างาน“เสยีงตามสาย 
คณะนติิศาสตร์” 
๓. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรสายสนับสนุน
เข้ารับการอบรมในสายงานอาชีพ 
๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
 เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมออนไลน์  
Google G Suite” 
๕. โครงการอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์ค่างาน
เพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งให้สูงข้ึนส าหรับ
บุคลากรสายสนับสนุน” 
๖. โครงการอบรมเรื่อง “การเขียนคู่มือการ
ปฏิบัติงานจากงานประจ า” 
๗. โครงการอบรมทางวิชาการแกอ่าจารย ์
๘. กิจกรรมการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อ
ร้องเรียนของผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและ
ประเมินผล 
๙. กิจกรรมจัดท าระบบสารสนเทศของคณะ
นิติศาสตร ์
๑๐. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายในคณะ๕ ส. 
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โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
๑๔. โครงการแข่งขันว่าความในคดีกฎหมาย
มนุษยธรรมระหว่างประเทศ2020 
International Humanitarian Law (IHL) 
Competition       
๑๕. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง    
นักศึกษาฝึกงานต่อต้านยาเสพติด(ศิลาทราย
เกมส์) ปีการศึกษา๒๕๖๔ 
๑๖. โครงการ RU Law Moot Court 
Academy2021 
๑๗ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  
ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (นักศึกษา ป.โท) 
๑๘. โครงการอบรมการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยทางถนนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
๑๙. โครงการ “วิธีเขียนรายงานและการ
ค้นคว้าอิสระ ระดบับัณฑติศึกษา 
๒๐. โครงการ  Library Tour“ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการสบืค้น
ฐานข้อมูลส านักหอสมดุกลาง” 
๒๑. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า 
 

   ๑๑. กิจกรรมการหาเครือข่ายความร่วมมือ
จากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงาน
ภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนท้ังในประเทศ
หรือต่างประเทศ 
๑๒. โครงการการจัดการความรู้ดา้นการเรยีน
การสอนหัวข้อเรื่อง การจัดท าต ารา/การจดัท า
เอกสารประกอบการการสอนเพื่อให้สอดคล้อง
กับการขอต าแหน่งทางวิชาการ ปี ๖๔ 
๑๓. โครงการการจัดการความรู้ดา้นวิจัยหัวข้อ
เรื่อง การเขียนบทความวิชาการและบทความ
วิจัยเพื่อให้ไดต้ีพิมพ ์
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รายละเอียดแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

       หน่วย : ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค ์

/กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

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

 กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
             
  ๑ จ านวนของบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ ร้อยละ  ๑. ร้อยละจ านวนนกัศึกษาใหม่  ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการประชาสัมพันธ์ ๑. ร้อยละจ านวนนกัศึกษาใหม ่ ร้อยละ ๘๐ ๐.๐๓๐  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
  คุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพที่ม ี ๖๐ ระดับอุดมศึกษา  (๓,๐๐๐ คน) รับสมัครนักศึกษใหม่  ระดับอุดมศึกษา (๓,๐๐๐ คน)   รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ/ 
  งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ      ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   งานบริการการศึกษา/ 
    ๒. ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไป มร. ร้อยละ ๖๐      ผู้เข้าร่วมโครงการ    กรรมการประชาสัมพันธ์ 
  ๒ ร้อยละของบัณฑิตศึกษาที่ม ี ๑๐๐ ที่มีต่อการสร้างโอกาสความเสมอ    ๓. ความคิดเห็นของประชาชนทัว่ไป ร้อยละ ๖๐   กรรมการฝ่ายกิจการ 
  ผลงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร ่  ภาคและความเป็นธรรมทาง    ที่มีต่อการสร้างโอกาสความเสมอ    นักศึกษา 
  ระดับชาติหรือนานาชาต ิ  การศึกษาจากมหาวิทยาลยั    ภาคและความเป็นธรรมทาง     
        การศึกษาจากมหาวิทยาลยั     
    ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ มร. ร้อยละ ๘๐ ๑. กิจกรรมจัดการเรียน ๑. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา (๓,๐๐๐ คน)   รองคณบดีฝ่ายวิชการฯ 
    (นิติศาสตร์)  (๓,๐๐๐ คน) การสอนเพื่อผลิตบัณฑิต     ด้านสังคมศาสตร์ (นิติศาสตร์) ร้อยละ ๘๐   กรรมการวิชาการฯ/ 
            และวิจยั 
    ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ มร. ร้อยละ๗๐ ๑. กิจกรรมประเมินบัณฑิต ๑. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท าหรือ ร้อยละ ๗๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ประกอบอาชีพอิสระในสาขา   ปริญญาตรไีด้งานท าหรือ ประกอบอาชีพอิสระในสาขา     
    ที่เกี่ยวขอ้งภายใน ๑ ป ี   ประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ป ี ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ป ี     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
    ๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ มร. ๓.๖๐ ๒. กิจกรรมประเมินความพึง ๑. ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ๓.๖๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
    ผู้ส าเร็จการศึกษา   พอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อ ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา    รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
       ผู้ส าเร็จการศึกษา     รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 
            หน่วยวิเทศสัมพันธ ์
            งานนโยบายและแผน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสตูรให้ทันสมยัตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    ๑. หลกัสูตรที่ได้รับ  จ านวน ๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง ๑. หลกัสูตรที่ได้รับ จ านวน  ๐.๐๕๐ รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 
    การพัฒนาให้ทันสมัย     ๒ หลักสูตร หลักสูตร การพัฒนาให้ทันสมัย    ๒ หลักสูตร    อนุกรรมการวิชาการ  
            (ฝ่ายวิชการ)/  
    ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ  ๑๐๐  ๒. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านการ ๑๐๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ประกันคุณภาพการศึกษาระดับด ี    ประกันคุณภาพการศึกษาระดับด ี     
             
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมยัทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ๑. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ  ๑๐๐ ๑. ส่งเสริม/สนับสนุน ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๑๕๕ รองคณบดีฝายวิชาการฯ/ 

    พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยทั้งด้าน   อาจารย์เข้ารับการอบรม ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
    วิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนทศ   ในสายงานอาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการ    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง     
        การอบรม     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๔ จดัหาสิง่สนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวชิาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
    ๑. ระดับความพึงพอใจของ  ๓.๕๑ ๑. กิจกรรมบริการ     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/                 

    นักศึกษา อาจารย์และบุคลากร   ห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ     รองคณบดีฝ่ายนโยบายฯ/ 
    ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   และสารสนเทศ     หน่วยวิเทศสัมพันธ ์

 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
    ๑. ร้อยละของนักศึกษาที่มีคุณสมบัต ิ  ๓๐ ๑. โครงการพัฒนานักศึกษาตาม ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๔๖๐๙ รองคณบดีฝ่ายกิจการฯ/ 
    ตามอัตลักษณ์ของคณะ   คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 
    ๒. นักศึกษาที่เขา้ร่วมโครงการ มร. ๖๐ ตามอัตลักษณ์ของคณะ ผู้เข้าร่วมโครงการ    หน่วยกิจการนักศึกษา/ 
    มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและ  ของจ านวน  ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู ้ ร้อยละ ๖๐   กก.สัปดาห์รพี/ 
    สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  ผู้เข้าร่วม  ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและ    ภาควิชากฎหมาย/ 
      โครงการ  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 
 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา 
    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 
       ๒๕๖๓ ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
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หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
       ๒. โครงการ Library Tour ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๑๕ ผู้อ านวยการส านกังาน 
       “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส ์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ    บัณฑิตศึกษา/ 

       และกระบวนการสืบค้นฐานข้อมูล ผู้เข้าร่วมโครงการ ๓.๕๑   ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
       ส านักหแสมุดกลาง” ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๖๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
        และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
             
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เกา่ได้รับการพฒันาให้มีศักยภาพเพื่อใชป้ระโยชน์ในวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๗ มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรปูแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เกา่ 
  ๑. ร้อยละของศิษย์เก่าที่ได้รับการ ๑๐ ๑. จ านวนรูปแบบของการบริการ  ๑ ๑. โครงการเตรียมความพร้อม ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๔๐ รองกิจการนักศึกษา/ 
  พัฒนาให้มีศักยภาพเชิงวิชาชีพ  ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า  โครงการ ศิษย์เก่าสู่สายงานระบบราชการ ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  เพิ่มขึ้น      ผู้เข้าร่วมโครงการ     
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๖๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
        และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๓ มงีานวิจัยและผลงานวิชาการที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมม์เผยแพร่ 
 กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานวิจัยเชงิปฏิบตักิารให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเขา้ใจในการท าวิจัยหรืองานวิชาการ 
  ๑. ร้อยละของงานวิจัยและผลงาน ๕๐ ๑. ร้อยละของนักวิจยัรุ่นใหม่ที่ม ี มร. ๗๐ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๓๐ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  วิชาการที่ใช้ประโยชนห์รือตีพิมพ ์  ความรู้ ความเขา้ใจเพิ่มขึ้น และ   การวิจยัของอาจารย์และนกัวิจยั ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   กรรมการวิจยั 

  เผยแพร่  สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    ผู้เข้าร่วมโครงการ     
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๗๐    
        ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น     
        ๔. จ านวนรา่งงานวิจยัของผู้เข้า ๒ เร่ือง    
        อบรมที่ผลิตงานวิจัย     
             
             
 กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนุนให้นกัวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหลง่ทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตพีิมพ์ 
    ๑. จ านวนนกัวจิัยที่สามารถจัดหา  ๒ ๑. โครงการวิจยัที่ได้รับทุนวิจัย ๑. จ านวนงานวิจยัที่แล้วเสร็จ ๒ เร่ือง ๐.๑๐๐  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    งบประมาณแหล่งทุนจากงบประมาณ    ตามแผน    กรรมการวิจยั 
    แผนดินหรือภายนอกรวมทั้ง         
    แหล่งตีพิมพ ์         
    ๒. วารสารที่ได้รับการผลิตเผยแพร่  ๒ ฉบับ ๑. โครงการวารสารรามค าแหง ๑. จ านวนวารสารที่ได้รับการตีพิมพ ์ ๒ ฉบับ  ๐.๑๕๐ คณะนิติศาสตร์  
       ฉบับนิติศาสตร ์ เผยแพร่ต่อป ี     
    ๓. หนังสือรวมบทความฯ ได้รับการ  ๑ ฉบับ ๒. โครงการจัดท าหนังสือรวม ๑. จ านวนหนังสือรวมบทความฯ ๑ ฉบับ  ๐.๐๔๔๕ ส านักงานบัณฑิตศึกษา 
    ผลิต เผยแพร ่   บทความเน่ืองในโอกาสครบรอบ ได้รับการผลิต เผยแพร ่     
       “๔๘ ปี คณะนิติศาสตร์      
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง      
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กล

ยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวชิาการ การเรียนรูต้ลอดชวีิตแก่ชมุชน สงัคม เพื่อให้เกดิความเขม้แข็งอยา่งยัง่ยืน 
เป้าประสงค์ที่ ๔ ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความตอ้งการของชุมชน 

  ๑.  จ านวนชุมชนเข้มแข็งจากการ ๒ ๑. จ านวนชุมชนที่มกีารวิเคราะห์ความ  ๒ ๑.  โครงการบริการวิชาการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๐.๐๒๕  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  บริการวิชาการของคณะ  ต้องการและน าสูก่ารปฏบิัติที่เป็น   แก่ชุมชนและสังคม  ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๕   กรรมการบริการวิชาการ/ 
    ไปตามความต้องการของชุมชน   หมูบ้านฮอลลีวู้ด เขตสวนหลวง ผู้เข้าร่วมโครงการ    แก่สังคม 
    ๒. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่  ๖๐ กรุงเทพมหานคร ปีที่ ๔ ๓. ร้อยละความคิดเห็นของผู้ ๖๕   ศูนย์บริการและ 
    สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์   เร่ือง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ เช้าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน ์    ให้ความช่วยเหลือสังคม 
       ว่าด้วยหนี้” ที่ได้รับ    ทางกฎหมาย 
        ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑    
        กับการเรียนการสอน     
        ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ ๒๐    
        สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
        ๖. ปัญหาเกี่ยวกับคดีหนี้สินของ ๒๐    
        คนในชุมชนลดลง     
             

             
             
             

             
             
             
             



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

หน้า 22 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/กล

ยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความตอ้งการของชุมชน (ต่อ) 

       ๒. โครงการบริการวิชาการ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๐.๐๒๕  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

       แก่ชุมชนและสังคม ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๕   กรรมการบริการวิชาการ/ 
       ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม  ผู้เข้าร่วมโครงการ    แก่สังคม 
       เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ๓. ร้อยละความคิดเห็นของผู้ ๖๕   ศูนย์บริการและ 
       ปีที่ ๓ เร่ือง “กฎหมายแพ่งและ เช้าร่วมโครงการที่มีต่อประโยชน ์    ให้ความช่วยเหลือสังคม 
       พาณิชย์วา่ด้วยละมิด” ที่ได้รับ    ทางกฎหมาย 
        ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑    
        กับการเรียนการสอน     
        ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ ๒๐    
        สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์     
        ๖. จ านวนสถิติเกี่ยวกับคดีละเมิดของ ๒๐    
        คนในชุมชนลดลง     
 กลยุทธ์ที่ ๑๑ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 

    ๑. จ านวนชุมชนที่มกีารก ากับติดตาม  ๒ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิารวิชาการ   จากการบริการวิชาการมา     กรรมการบริการวิชาการ 
       วิเคราะห์แกป้ัญหาเพือ่น าไปใช ้     แก่สังคม/ 
       ในรอบต่อไป     ศูนย์บริการและ 

             
             
             
             
             



แผนปฏิบัตริาชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

 

หน้า 23 

 
       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ปี 
 กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการ 
  ๑. รายได้ต่อปีจากการบริการ ๕ แสนบาท ๑. ร้อยละของโครงการที่มีการวิคราะห์  ๑๐ ๑.  โครงการอบรม ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐  รายได้ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  วิชาการ  ความต้องการและน าสู่การปฏิบัติ   กฎหมายปกครองและวธิีพิจารณาคดี ๒. ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๕  จากผู ้ กรรมการบริการวิชาการฯ/ 

       ปกครองชั้นสูง รุ่นที่ ๒  ผู้เข้าร่วมโครงการ   อบรม ศูนย์บริการและ 
       (คณะนิติศาสตร์  ๓. ร้อยละความคิดเห็นของผู้ ๖๕   ให้ความช่วยเหลือสังคม 
       มหาวิทยาลัยรามค าแหง  เช้าร่วมโครงการที่มีตอ่ประโยชน์ที่ได้รับ    ทางกฎหมาย/ 
       กรุงเทพมหานคร) ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑   คณะกรรมการบริการวิชาการ 
        กับการเรียนการสอน    คณะกรรมการโครงการ 
        ๕. ร้อยละของผู้ผ่านการอบรมที่ ๒๐   กฎหมายปกครองและ 
        สามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์    วิธีพจิารณาคดีปกครอง  
            ชั้นสูง รุ่นที่ ๒ 
             (คณะนิติศาสตร ์
            มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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หน้า 24 

            หน่วย : ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากับตดิตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแกผู้่รับบริการ 
    ๑. ร้อยละของผู้รับบริการ/  ๑๐ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ ์     รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

    โครงการที่มีการก ากับติดตาม   จากการบริการวิชาการมา     กรรมการบริการวิชาการ 

    ประเมินผลลัพธ์จากการบรกิารวิชาการ   วิเคราะห์แกป้ัญหาเพือ่น าไปใช ้     แก่สังคม/ 
       ในรอบต่อไป     ศูนย์บริการและ 
            ให้ความช่วยเหลือสังคม 
            ทางกฎหมาย 
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หน้า 25 

       หน่วย : ล้านบาท 
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ที่ ๖ เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในศิลปะและวัฒนธรรม 
 กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสรมิกิจกรรมดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

  ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มร. ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการไหว้คร ู ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๒๐ กรรมการท านุบ ารุงฯ 

  มีความรู้ความเข้าใจ  มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศิลปวัฒนธรรม   ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๔ ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑    
  ด้านศิลปวัฒนธรรม เห็นประโยชน์   เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ    ผู้เข้าร่วมโครงการ     
  คุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม  และวัฒนธรรม    ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึง ร้อยละ ๘๐    
        ความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบา-     
        อาจารย ์     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐    
        มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศิลปวัฒนธรรม     
        เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ     
        และวัฒนธรรม     
       ๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๓๐ กรรมการท านุบ ารุงฯ 
       “วันสงกรานต์ ๒๕๖๔” ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑    
        ผู้เข้าร่วมโครงการ     
        ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐    
        มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศิลปวัฒนธรรม     
        เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ     
        และวัฒนธรรม     
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หน้า 26 

            หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต  

 วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรยีนการสอน  
    ๑. จ านวนกระบวนวิชาการที ่  ๑ ๑. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์ ๑. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๐.๐๓๐ ๐.๐๕๐ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 

    บูรณาการกับศิลปะและวัฒนธรรม   กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการ ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   กรรมการท านุบ ารุงฯ 

    ๒. จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการ มร. ร้อยละ ๙๐ ยุติธรรมและการลงโทษ ผู้เข้าร่วมโครงการ     
    ด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม    ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐    
    ร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย    มีความรู้ความเขา้ใจดา้นศิลปวัฒนธรรม     
        เห็นประโยชน์ คุณค่าของศิลปะ     
        และวัฒนธรรม     

        ๔. จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการ ๑    
        ด้านท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม โครงการ    
        ร่วมกับการเรียนการสอนหรืองานวิจัย     
        ๕. ผลงานของนักศึกษาหรือผลงาน ร้อยละ ๑๐๐    
        วิชาการ/วิจยัของอาจารย์ที่เป็นผล ๑ ชิ้น    
        จากการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะ     
        และวัฒนธรรมร่วมกับการเรียน     
        การสอนหรือการวิจัย     
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หน้า 27 

       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธภิาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภบิาล  
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีการประเมินความส าเร็จของการบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้ของแผนที่ก าหนดไว้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่ความส าเร็จ 

  ๑. ร้อยละของความส าเร็จของ ๖๐ ๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุน  ร้อยละ ๙๕ ๑. โครงการพัฒนาบุคลากร ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๐.๑๕๐ ๐.๕๘๐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

  แผนกลยุทธ์ทีบ่รรลุเป้าหมาย  ที่ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน   สายสนับสนุน ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   งานประกันคุณภาพฯ/ 

    เพื่อความกา้วหนา้ในอาชพี    ผู้เข้าร่วมโครงการ    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
    ๒. บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้น มร. ร้อยละ ๘๐  ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๘๐    
    และสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง    ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและ     
        สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง     
        ๔. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐    
        ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     
       ๒. กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม     คณะกรรมการ 
       จริยธรรม “เสียงตามสาย     เสียงตามสาย 
       คณะนิติศาสตร์”     คณะนิติศาสตร์ 
       ๓. ส่งเสิรม/สนับสนุนบุคลากร    ๐.๐๕๐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 
       สายสนับสนุนเข้ารับการอบรม     กรรมการพัฒนาบุคลากร 
       ในสายงานอาชพี      
 กลยุทธ์ที่ ๑๗ มีธรรมาภบิาลในการบรหิารองค์กร 
    ๑. จ านวนข้อร้องเรียนจากการบริหาร  ข้อร้องเรียน ๑. กิจกรรมการบริหารจัดการ     รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    จัดการคณะ  เป็น และจัดเก็บข้อรอ้งเรียนของ      
      ๐ ผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและ      
       ประเมินผล      
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสรมิสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 
    ๑. จ านวนรา่งระบบสารสนเทศที่มีการ  ๑ ๑. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี ๑. ความส าเร็จของโครงการและการ ๑ โครงการ  ๐.๐๑๐ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
    พัฒนาเพื่อใช้ในการตัดสินใจของ   สารสนเทศและการสื่อสาร การน ามาใช้ประโยชน์ได้    กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
    ฝ่ายบริหาร        ศูนย์เทคโนโลย ี
            สารสนเทศฯ/ 

 กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยูแ่ละปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดเีพื่อเอื้อต่อการท างาน 

    ๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร  ๓.๕๑ ๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์     รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

    นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   ภายในคณะ ๕ ส.     กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 
            หน่วยอาคารสถานที่/ 
            หัวหน้างานบริหารและ/ 
            บุคลการคณะนิติศาสตร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๒๐ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 
    ๑. จ านวนเครือขา่ย  ๑ ๑. กิจกรรมหาเครือข่ายความ    ๐.๐๒๐ รองวิชาการและวิจยั/ 
       ร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
       และหน่วยงานภายนอก       
       ทั้งภาครัฐและเอกชน       
       ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ      
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       หน่วย : ล้านบาท 

ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์/ 

กลยุทธ ์
ตัวชี้วดัเปา้ประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

ตัวชี้วดักลยุทธ ์ ที่มาตัวชี้วดั 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

ตัวชี้วดัโครงการ/ 
กิจกรม 

ค่าเป้าหมาย 
๒๕๖๔ 

วงเงินงบประมาณ 
ปี ๒๕๖๔ 

หมายเหตแุละ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

งปม. นอก งปม. 
 กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสรมิสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้เพื่อมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ 
    ๑. จ านวนกิจกรรมที่มีการน า  ๒ ๑. โครงการจัดการความรู้ ๑. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐  ๐.๐๒๘ รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 
    การจัดการความรู้มาแลกเปลี่ยนเรยีนรู ้   ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ ์ ๒. ระดับความพึงพอใจของ ๓.๕๑   คณะกรรมการจัดการ 
    และน าสู่การปฏบิัต ิ   หรือแผนปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมโครงการ    ความรู้ 

       (การเรียนการสอน  , การวิจัย ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐    
       ปีละ ๒ เรื่อง) ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์     

รวมเงินทั้งสิ้น  ๐.๕๓๕๓๒ ๑.๖๗๙๕  
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๒. งบประมาณตามภารกิจเฉพาะกิจ 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
งปม. นอก งปม. 

โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ ทุกหน่วยงาน (๒๘,๒๖๕,๓๐๐)  รายไดจ้ากมหาวิทยาลัย 
  ๕๓๕,๓๒๐.-   
   ๒๙๐,๐๐๐.- งบโครงการภาคพิเศษ ส – อ  

รุ่น ๑๒ กิจกรรม น.ศ. ๒๙๐,๐๐๐ 
   ๕๘๐,๐๐๐.- งบโครงการภาคพิเศษ จ –ศ 

ท านุบ ารุง ๑๐๐,๐๐๐ = ๘๐,๐๐๐ 
สัมมนา ๕๐๐,๐๐๐ = ๕๐๐,๐๐๐ 

   ๒๐๐,๐๐๐.- งบโครงการภาคพิเศษ (บางนา) ส – อ 
รุ่น ๑๐ ๑๐๐,๐๐๐ 
รุ่น ๑๑ ๑๐๐,๐๐๐ 

   ๑๕,๐๐๐ งบบัณฑิต 
   ๑๗๐,๐๐๐.- งบนักศึกษา, งบอื่นๆ 
   ๔๕๔,๕๐๐.- งบกองทุนคณะนิติศาสตร์ 

รวม  ๕๓๕,๓๒๐ ๑,๖๗๙,๕๐๐  
รวมงบประมาณทั้งสิ้น   ๒,๒๑๔,๘๒๐  
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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. ๒๕๖๔ 
 
แผนปฏิบัติงานการติดตามและประเมินผลแผนปฏบิัติราชการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัด งาน/กิจกรรมด าเนินงาน 
พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

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 

 
วางแนวทางการติดตามประเมินผล               
แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓               
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. บัณฑิตทีจ่บการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามค าแหงมีคุณภาพและมีศักยภาพ 
๑๐. บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความอดทน มุ่งม่ัน มีความพยายาม มีวินัย  เคารพตนเองและผู้อ่ืน 
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จุดอ่อน (Weakness) 
๑. โปรแกรมบริหารจัดการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในคณะยังมีไม่เพียงพอต่อการเอ้ืออ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงาน     
๒. คณะไม่มีเครือข่ายที่สามารถดึงศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ    
๓. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบัติราชการ ไม่ผลักดันให้เกิดการบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ ก าหนดไว้   
๔. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา    
๕. การบริหารสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่เพียงพอ 
๖. ขาดความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการศึกษา 
๗. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไมเ่พียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ TQF และไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านวิชาการ 
๘. นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
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๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 
๒. สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร 

โอกาส (Oppertunities) 
                        ๑ .การเข้าสู่สังคมแบบ Gig Economy* ท าให้ผู้คน ต้องการพัฒนาทักษะและความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
                        ๒. สภาพสังคมรากฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษา พัฒนาตนเอง 
                        ๓. นโยบายการศึกษาของรัฐ เน้นการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong Learning) 
                        ๔. สาขาวิทยบริการฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการขยายโอกาสในการเข้าถึงระบบการศึกษาของประชาชนในส่วนภูมิภาค  
                        ๕. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรราคาไม่สูงมาก 
                        ๖. นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                        ๗. นโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบ Pre-Degree ของมหาวิทยาลัย ให้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมปลายส่งผลให้มีผู้สนใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์มากข้ึน 
                        ๘. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้ ผู้คนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้ได้ง่าย โดยปราศจากเรื่องสถานที่ 
       
  
หมายเหตุ :   * Gig Economy คือ ระบบเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยงานชนิดที่เปน็ part time / ชั่วคราว / freelance / self-employed หรืองานที่รับมาจากคนอ่ืนอีกต่อเป็น 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. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และหลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย 

หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล   
๖. นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณและผลักดัน สถาบันการศึกษาให้ผลิตบัณฑิตสายงานทางด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)    
    ไม่เน้นสายงานทางด้านสังคมศาสตร์    
๗. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
๘. นโยบายรัฐบาลเน้นด้านจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วงวัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 
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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. คณะไม่มีเครือข่ายที่สามารถดึงศักยภาพของศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาคณะ 
๓. บุคลากรซื่อสัตย์ สุจริต มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัตงิาน ให้มีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการ    
    ท างานเปน็ทีม พร้อมให้บริการ 

๓. ตัวชี้วัดกลยุทธ์ตามแผนปฏิบตัริาชการ ไมผ่ลักดันให้เกิดการบรรลตุามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว ้

๔. บุคลากรสายสนบัสนุนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทันยุคสมัย ๔. อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่ต้องการจะเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา 
๕. คณะจัดการศึกษาแบบตลาดวิชา มีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของบุคคล ๕. การบริหารสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ ไม่เพียงพอ 
๖. ภาพลักษณ์ และชื่อเสียงในเชิงวิชาการของคณะนิติศาสตร์ เป็นที่ยอมรับของสังคม ๖. ขาดความร่วมมือกับองค์กรภายนอกในระดับชาติ และนานาชาติทางด้านการศึกษา 

๗. ศิษย์เก่ามีจ านวนมากที่ประสบความส าเร็จ หลากหลายสาขาวิชาชีพและอาชพี 
๗. งบประมาณที่ได้รบัการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาตามกรอบ   
    TQF และไม่เพียงพอต่อการพัฒนางานด้านวชิาการ 

๘. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและมหาบัณฑิต มีชื่อเสียงและเปน็ที่ยอมรับของสังคม ๘. นักศึกษาและบุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 

๙. บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลยัรามค าแหง มีคุณภาพ และศักยภาพ ๙. นักศึกษาและบุคลกรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ 
๑๐. บัณฑติที่จบจากมหาวิทยาลัยรามค าแหง มีความอดทน มุง่มั่น มีความพยายาม มีวินัย  เคารพตนเอง 
และผู้อื่น 
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โอกาส   (Opportunities) กลยุทธ์  ( S + O ) กลยุทธ์การเติบโต (เอ้ือและแข็ง) กลยุทธ์  (  W + O ) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (เอื้อแต่อ่อน) 
๑ .การเข้าสู่สังคมแบบ Gig Economy* ท าให้ผู้คน ต้องการพัฒนาทักษะ

และความรู้ในเรื่องต่าง ๆ 
๒. สภาพสังคมรากฐานความรู้ท าให้คนทุกเพศทุกวัยแสวงหาโอกาสในการศึกษา 

พัฒนาตนเอง 
๓. สาขาวิทยบริการฯ ตั้งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ อันเป็นการขยายโอกาส

ในการเข้าถึงระบบการศึกษาของประชาชนในสว่นภูมิภาค 
๔. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรราคาไม่สงูมาก 
๕. นโยบายรัฐบาล กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง

กับการส่งเสริมให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสได้รบัการศึกษาและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

๖. นโยบายการจัดการเรียนการสอนระบบ Pre-Degree ของมหาวิทยาลยั ให้แก่ 
นักเรียนชั้นมัธยมปลายสง่ผลใหม้ีผู้สนใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์มากขึ้น 

๗. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยแีละการสื่อสารท าให้ ผู้คนสามารถเข้าถึงการ
เรียนรู้ได้ง่าย โดยปราศจากเรื่องสถานที่ 

๘. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารท าให้ ผู้คนสามารถเข้าถึง 
    การเรียนรู้ได้ง่าย 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 หรืองานที่รับมาจากคนอ่ืนอีกต่อเป็น outsource  
     กล่าวโดยสรุปก็คือ  ไม่ใช่งานประจ าแบบเป็นลูกจ้าง 
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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. ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับผู้ที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาทิ 
อาชีพที่เหมาะสมรองรับสังคมสูงวัย หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ
หลักสูตรการดูแลผู้สูงวัย หลักสูตร BUDDY โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชน โรงเรียน และผู้เรียน หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์สินค้าออนไลน์ระดับต าบล 

๖. นโยบายภาครัฐสนับสนุนงบประมาณและผลักดัน สถาบันการศึกษาให้
ผลิตบัณฑิตสายงานทางด้าน STEM (Science, Technology, Engineering, 
Mathematics) ไม่เน้นสายงานทางด้านสังคมศาสตร์  
๗. เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติต่างๆ เป็นต้น 
๘. นโยบายรัฐบาลเน้นด้านจดัการเรียนรู้ตลอดชีวิตส าหรับประชาชนทุกช่วง
วัย เน้นส่งเสริมและยกระดับทักษะภาษาอังกฤษ (English for All) 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาวิทยานิพนธ์เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ดับบัณฑิตศึกษา 
 

๑.  พฒันาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทัง้ด้านวิชาการและเทคโนโลย ี
     สารสนเทศ 
๒. พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้สามารถน า 
    งานวิจัยและผลงานวิชาการไปเผยแพร่ 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยพัฒนางานวิชาการ โดยจัดหาแหล่ง  
    ทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์ 

๔. พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาองค์กรไปสู่  
    ความส าเร็จ 
๕. มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
 
 

ที่มาข้อมูล :  การระดมสมองของคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ และผู้บริหารระดับสูงของคณะฯ รวมทั้งการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ของหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ และนักศึกษาที่ส่งให้งานนโยบายและแผน 
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 การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 

๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาใหม่  งานบริการการศึกษา/  ๓๐,๐๐๐  งบรายได้ 
 กรรมการประชาสัมพันธ์/     
๒. กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อผลิตบณัฑติตาม รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั/     
    ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์ อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
 /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
๓. กิจกรรมประเมินความพึงพอใจของนายจ้าง หน่วยวิเทศสัมพันธ์ - - -  
 งานนโยบายและแผน     
กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความต้องการของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย      
๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั/   ๑๘,๒๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
     อนุกรรมการวิชาการ(ฝ่ายวิชาการ)     
 /อาจารยป์ระจ าหลักสูตร     
กลยุทธ์ที่ ๓  พัฒนาคุณภาพอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑. ส่งเสริม/สนับสนุนอาจารย์เข้ารับการอบรมในสายงานอาชีพ กก.พัฒนาบุคลากร/   ๑๐๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ 
    (ก) สายอาจารย์ ๑๐๐% อาจารย์ประจ าหลักสตูร    (โอนเป็นงบรายได้) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
๑. กิจกรรมบริการห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษ และสารสนเทศ หน่วยวิเทศสัมพันธ์งานนโยบาย     
 และแผน     
กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุสมบัตติามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
๑. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะบณัฑิต      
ที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของคณะ      
    ๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะนติิศาสตร ์ กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/  ๓๕,๐๐๐  รายได ้
          ปีการศึกษา ๒๕๖๔ หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๑.๒ โครงการแนะแนวหลักสูตรนิติศาสตร์  กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/  ๑๐,๐๐๐  รายได ้
     หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๑.๓ โครงการ Basic English For RULAW Students (ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษากฎหมาย) อาจารย์ประจ าหลักสตูร/   ๕๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร์ 
           กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา     
    ๑.๔ โครงการสัปดาห์รพี ๖๔   ๑๐๐,๐๐๐   
          - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย  กก.สัปดาหร์พีฯ/ภาควิชากฎหมาย  (๓๐,๐๐๐)   
          - กิจกรรมศาลจ าลอง  กก.สัปดาหร์พี/นักศึกษา ป.โท  (๑๕,๐๐๐)  งบสัปดาหร์พ ี
          - กิจกรรมถวายพวงมาลา กก.สัปดาหร์พ ี  (๑๕,๐๐๐)   
          - กิจกรรมนิทรรศการพระราชประวตัิพระองค์เจ้ารพ ี กก.สัปดาหร์พ ี  (๒๐,๐๐๐)   
          - กิจกรรมอภิปรายทางวชิาการ กก.สัปดาหร์พี/ภาควิชากฎหมาย  (๒๐,๐๐๐)   
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที ่๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคณุสมบัตติามคณุลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ (ต่อ) 
    ๑.๕ โครงการอบรมวิธีการเขียนค าตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย ส าหรับนักศึกษาคณะนิตศิาสตร์ ภาควิชากฎหมาย   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษบางนา  (ส – อา) 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๑.๖ โครงการรับขวัญน้องนักศกึษาฝึกงาน (นักศึกษา ป.ตรี) กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๑๗๐,๐๐๐ งบนักศึกษา 
     หน่วยกิจการนักศึกษา     
    ๑.๗ โครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนติิศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษบางนา  (ส – อา) 
     หน่วยกิจการนักศึกษา    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๑.๘ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องนักศึกษาฝึกงานต่อต้านยาเสพติด (ศิลาทรายเกมส์) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ กรรมการนักศึกษาฝึกงาน    ๑๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษบางนา  (ส – อา) 
            หน่วยกิจการนักศึกษา/    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
 กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา     
    ๑.๙ โครงการแข่งขันว่าความในคดีกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ กก.ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา   ๓๙,๒๐๐ งบเงินทุนคณะนิติศาสตร์ 
          2020 International Humanitarian Law (IHL) Competition IP&IT     
    ๑.๑๐ โครงการ RULAW Moot Court Academy 2021 คณะกรรมการทรัพยส์ินทางปัญญา   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษบางนา  (ส – อา) 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
    ๑.๑๑ โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   (นักศึกษา ป.โท) ส านักงานบัณฑติศึกษา   - งบบัณฑิตวิทยาลัย 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

กลยุทธ์ที ่๖ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับบณัฑิตศึกษา 
    ๑. โครงการ “วิธีเขียนรายงานและการค้นคว้าอิสระ ระดับบณัฑติศึกษา”  ส านักงานบัณฑติศึกษา  ๑๕,๐๐๐  งบรายได ้
    ๒. โครงการ Library Tour “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และกระบวนการสืบค้นข้อมลูส านักหอสมดุกลาง” ส านักงานบัณฑติศึกษา   ๑๕,๐๐๐ ภาคพิเศษบางนา รุ่น 20 (ป.โท) 
        (รูปแบบออนไลน์)     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๗ มีการบริการศิษยเ์ก่าที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูลและความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า 
    ๑. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า กก.ฝ่ายกิจการนักศึกษา/   ๔๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษบางนา  (ส – อา) 
 หน่วยกิจการนักศึกษา    โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนนุการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรูด้า้นกฎหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและวิชาการ      

เป้าประสงค์ที ่๓ มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ใช้ประโยชน์หรือตพีิมพ์เผยแพร ่      
กลยุทธ์ที ่๘ พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจยัรุ่นใหม่ใหม้คีวามรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยหรืองานวิชาการ      
๑. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างสรรค์งานวิจัยผลงานวิชาการ      
    ๑.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของอาจารย์และนักวจิัย กรรมการวิจัย   ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
กลยุทธ์ที ่๙ ส่งเสรมิและสนับสนนุให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมทั้งแหล่งตีพิมพ์   
๑. โครงการผลิตผลงานวิจัย (ท่ีไดร้ับทุนวิจัย)      
    ๑.๑ โครงการวจิัยเรื่อง “กฎหมายเพื่อการส่งเสริมและคุม้ครองภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริตและ กรรมการวิจัย  ๕๙,๔๐๐  รายได ้
          ประพฤติมิชอบ ภายใต้เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓      
          (รศ. ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์)      
    ๑.๒  โครงการวิจัยเรื่อง “ปัญหาในการด าเนินคดีอาญาที่เด็กหรอืเยาวขนกระท าความผดิ : กรณีศกึษาเฉพาะ กรรมการวิจัย  ๕๕,๙๒๐  รายได ้
           กรณีผู้เสียหายเป็นโจทก ์      
           (อ.สุภธิดา สุกใส)      
๒. โครงการวารสารรามค าแหงฉบับนิติศาสตร์ (๒ ฉบับ/ปี) รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย/  ๑๕๐,๐๐๐  เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
 กรรมการวิจัย     
๓. โครงการจัดท าหนังสือรวมบทความเนื่องในโอกาสครบรอบ “๔๘ ปี คณะนิตศิาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง” ส านักงานบัณฑติ  ๔๔,๕๐๐  เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทันสมยั และสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม     
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการวิชาการ การเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน     
เป้าประสงค์ที่ ๔  ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ      
กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนด าเนินการตามความต้องการของชุมชน      
๑. โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  (แบบให้เปล่า)      
      ๑.๑ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม หมู่บ้านฮอลลวีู้ด กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/  ๒๕,๐๐๐  งบรายได ้
            เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๔ ศูนย์บริการและให้ความ     
           เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยหนี้” ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
      ๑.๒ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม ชุมชนอัลเอีย๊ะติซอม กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/  ๒๕,๐๐๐  งบรายได ้
            เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๓ ศูนย์บริการและให้ความ     
           เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยละเมิด” ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
กลยุทธ์ที่ ๑๑ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ      
๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการบริการวิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหา เพื่อน าไปใช้ในรอบต่อไป กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/     
 ศูนย์บริการและให้ความ     
 ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
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หน้า 47 

 
    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

เป้าประสงค์ที ่๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ป ี     
กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการของผู้รับบริการ      

๑. โครงการบริการวิชาการแก่บุคคลทั่วไป (แบบเก็บเงินจากผู้เข้ารว่มโครงการ) กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/    งบประมาณจากผู้สมคัรอบรม 
    ๑.๑ โครงการอบรมกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง รุ่นที่ ๒  ศูนย์บริการและให้ความ     
           (คณะนติิศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหงกรุงเทพมหานคร) ช่วยเหลือสังคมทางกฎหมาย     
กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ผูร้ับบริการ กก.บริการวิชาการแกส่ังคม/    งบประมาณจากผู้สมคัรอบรม 
๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการบริการวิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหา 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 ๑๔ ส่งเสรมิกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม       
๑. โครงการอนุรักษ์และส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรมและประเพณ ี      
      ๑.๑ โครงการไหว้ครูคณะนติศิาสตร์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ กก.ท านุบ ารุงฯ   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ  จันทร์ – ศุกร์ 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๒ โครงการสืบสานประเพณีไทย “วันสงกรานต์ ๒๕๖๔” กก.ท านุบ ารุงฯ   ๓๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิตศิาสตร ์
กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน       
๑. กระบวนวิชาที่มีการบูรณาการกับการเรยีนการสอน      
      ๑.๑ โครงการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและการลงโทษ 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 ๑๖ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์กรไปสูค่วามส าเร็จ      
๑. โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน      
      ๑.๑ โครงการสัมมนาประจ าปีคณะนติิศาสตร์ ๒๕๖๔ เรื่อง “การพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน” กรรมการพัฒนาบุคลากร  ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ งบรายได ้
     งบโครงการภาคพิเศษ จ – ศ 
     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
      ๑.๒ กิจกรรมส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม และส่งเสรมิสุขภาพในการท างาน “เสียงตามสาย คณะนิติศาสตร์” คณะกรรมการประชาสมัพันธ ์     
      

      ๑.๓ โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เรื่อง “การใช้งานโปรแกรมออนไลน์ Google G Suite” กรรมการพัฒนาบุคลากร/   ๓๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 

     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
     ๑.๔ โครงการอบรม “การวิเคราะห์ค่างานเพื่อก าหนดกรอบต าแหน่งให้สูงขึ้น  กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๔๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
           ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน”     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 

     ๑.๕ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจ า กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๗๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
           เพื่อขอก าหนดต าแหนง่ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”     โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
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    หน่วย : ล้านบาท 

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
งบประมาณ 

แหล่งงบประมาณ 
แผ่นดิน รายได้ กองทุน/อื่น 

๒. กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนนุบุคลาการสายสนับสนุนให้มีความก้าวหนา้ในอาชพี      
    ๒.๑ ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากรสายสนบัสนุนเขา้รับการอบรมในสายงานอาชีพ กรรมการพัฒนาบุคลากร   ๕๐,๐๐๐ งบโครงการภาคพิเศษ เสาร์ – อาทติย์ 
                  โอนงบประมาณเป็นงบรายได้ (เพิ่มเติม) 
กลยุทธ์ที่ ๑๗ มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
๑. มีกระบวนการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและประเมินผล      

    ๑.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการและจัดเก็บข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไขและประเมิลผล รองคณบดฝี่ายบริหาร     

กลยุทธ์ที่ ๑๘ มีการส่งเสรมิสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร      

๑. กิจกรรมจัดท าระบบสารสนเทศของคณะนิติศาสตร์ ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศ   ๑๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิติศาสตร ์
กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการบริหารจดัการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศที่ดีที่เอ้ือตอ่การท างาน      
๑. กิจกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ภายในคณะ ๕ ส. รองคณบดฝี่ายบริหาร/     
 กก.พัฒนาบุคลากร/     
 งานอาคารสถานที่/     
 หัวหน้างานบริหารและธรุการ/     
 หน่วยพัสด ุ     
กลยุทธ์ที่ ๒๐ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ     

๑. กิจกรรมการหาเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจยั/   ๒๐,๐๐๐ เงินทุนคณะนิติศาสตร ์

    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 โครงการการจัดการความรู้ด้านวิจยั  กก.จัดการความรู้,   ๑๐,๔๐๐ งบเงินทนุคณะนิติศาสตร์ 
            หัวข้อเรื่อง “การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพิมพ์” อนุกรรมการวิชาการฯ     
      ๑.๒ โครงการการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน  กก.จัดการความรู้,   ๑๐,๔๐๐ งบเงินทนุคณะนิติศาสตร์ 
            หัวข้อเรื่อง “การจัดท าต ารา/การจดัท าเอกสารประกอบการการสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการขอต าแหน่ง อนุกรรมการวิชาการฯ     
            ทางวิชาการ ปี ๖๔”      
      
      
      
      
      
      
      
      

รวมเงินทั้งสิ้น  ๕๓๕,๓๒๐.- ๑,๖๗๙,๕๐๐.-  
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) 

แผนผังเชิงยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Strategy Map) 
วิสัยทัศน ์เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านกฎหมาย ท่ีใช้นวัตกรรมในการพัฒนาการศึกษา เพ่ือสร้างก าลังคนยุคใหม่ในการพัฒนาประเทศ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ๑. ให้โอกาสประชาชนได้รับ

การศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยและวิชาการ 

๓.  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริการวิชาการ การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตแก่ชุมชน สังคมเพ่ือให้เกิด
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 

๔.  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท านุบ ารุงศาสนา ศลิปะ และ
วัฒนธรรมไทย 

๕.  การพัฒนาประสิทธิภาพการ 
บริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
และความเป็นนานาชาติ 

เป้าประสงค์ 
 

๑. บัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม 
ตามมาตฐานวิชาชีพ 
๒. ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวิชาชีพ 

๓.  มีงานวิจัยและผลงานวิชาการ 
ที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 
 

๔  ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการ
วิชาการของคณะ 
 

๕  เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากร
มีความเข้าใจในศิลปและ
วัฒนธรรม 
 

๖  มีการประเมินความส าเร็จของ
การบริหารจัดการตามตัวบ่งชี้
ของแผนที่ก าหนดไว้ 
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ด้านประสิทธิผล กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพนัธเ์ชิง
รุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตร
ให้เป็นไปตามแผน 

กลยุทธ์ที่ ๘  พัฒนางานวจิัยเชงิ
ปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจยั
หรืองานวิชาการ      

กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและ
ผลงานวชิาการ โดยจัดหาแหล่งทุน
จากงบประมาณแผ่นดนิและ
ภายนอก                                      
รวมทั้งแหล่งตีพิมพ ์

กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่  
 

กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและ
วัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียน
การสอน 

ด้านคุณภาพ กลยุทธ์ที่ ๒.พัฒนาหลักสูตรให้ 
ทันสมัยตามความต้องการของผู้มี 
ส่วนได้เสีย 
กลยุทธ์ที่ ๓. พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ 
ความรู้ที่ทันสมัยทั้งดา้นวชิาชีพและ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

กลยุทธ์ที่ ๔. จัดหาสิง่สนับสนุนการ
เรียนรู้ด้านกายภาพและวชิาการให้
เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 

กลยุทธ์ที่ ๕. พฒันาผู้เรียนให้มี
คุณสมบัติตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ 
เผยแพร่วิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

กลยุทธ์ที่ ๗  มีการบริการศิษย์เก่า 
ที่หลากหลายรูปแบบเพื่อให้ข้อมูล 
และความรู้ที่สรา้งประโยชน์ 
 

กลยุทธ์ที่ ๒๐  สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครฐั
และเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ 

ด้านประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่ ๑๐  วิเคราะห์ความ
ต้องการของชุมชนและด าเนนิการ
ตามความต้องการของชุมชน 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความ
ต้องการของหน่วยงาน/โครงการ 
และด าเนนิการตามความต้องการ
ของหน่วยงาน 

กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากับติดตาม
ประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ 

 

ด้านการพัฒนาองค์กร 
ด้านประสิทธิผล 

กลยุทธ์ที่ ๑๖  พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนนุให้มีศักยภาพที่จะพฒันา
องค์กรไปสู่ความส าเร็จได ้

กลยุทธ์ที่ ๑๗  มีธรรมาภิบาลใน
การบริหารองค์กร 

กลยุทธ์ที่ ๑๘  ส่งเสริมสนบัสนนุให้
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

กลยุทธ์ที่ ๑๙  มีการบริหารจัดการ
สภาพแวดล้อมให้น่าอยู่ และมี
บรรยากาศที่ดีที่เอ้ือต่อการท างาน 

กลยุทธ์ที่ ๗ ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวชิาการ 
กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนนุให้
มีการจัดการความรู้เพื่อมีข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ของคณะ 

 


