
 รายงานแผนและผลการปฏิบัตริาชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๑  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านนิตศิาสตรด์้วยรปูแบบท่ีหลากหลาย เพื่อให้โอกาสประชาชนในการเรยีนรู้กฎหมายตลอดชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ให้โอกาสประชาชนได้รับการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป้าประสงค์ที่ ๑ บัณฑิตมีคุณภาพคุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 
                           รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                          รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑. จัดการเรยีนการสอนเพื่อผลิต          
บัณฑิตตามคณุลักษณะที่พึงประสงค์          
 ๑. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม ่ ร้อยละ ๙๐ ๑. โครงการประชาสัมพันธ์รับ พ.ย.๖๓ – ก.ย. ๖๔ - ๓๐,๐๐๐ -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  ระดับอุดมศึกษา (เป้าหมาย นักศึกษาใหม่       รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

   ๓,๐๐๐ คน)        งานบริการการศึกษา/ 

 ๒. ความคิดเห็นของประชาชนท่ัวไป ร้อยละ ๖๐        กรรมการประชาสัมพันธ์/ 

  ที่มีต่อการสร้างโอกาสความ (มร.)        กรรมการฝ่ายกิจการ/ 

  เสมอภาคและความเป็นธรรม         นักศึกษา 

  ทางการศึกษา          

            

            

            

            

            

            

            

            

 หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๒ 
กลยุทธ์ที่ ๑ การประชาสัมพันธ์เชงิรุกเพื่อจัดหานักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน (ต่อ) 
              รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

 ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ ร้อยละ ๘๐ ๑. กิจกรรมการจัดการเรียน ต.ค.๖๓ – ก.ย. ๖๔      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  (นิติศาสตร์) (เป้าหมาย     การสอนเพื่อผลติบณัฑิต       /กรรมการวิชาการฯ/ 

   เป้า ๓,๐๐๐ คน    ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ์       /อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   (มร.)         

 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า เป้า ร้อยละ ๗๐         

  หรือประกอบอาชีพอิสระในสาขา          

  ที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี          

 ๑ ความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีตอ่ ๓.๖๐ ๒. กิจกรรมประเมินความ ต.ค.๖๓ – ก.ย. ๖๔      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  ผู้ส าเร็จการศึกษา ม.ร.     พึงพอใจของนายจ้าง       รองคณบดีฝ่ายนโยบายและ 

           แผน 

           หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

           งานนโยบายและแผน 

            

            

            

            

            

 หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 
 
 
 



 ๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัยตามความต้องการของผู้มสีว่นได้ส่วนเสีย 
                                                                                                                                                                                                                                                รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๒. พัฒนาหลักสูตรใหไ้ดม้าตรฐานตาม          
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร          
 ๑. หลักสตูรที่ได้รับการพัฒนา เป้า ๒ ๑. กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔   ๖๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  ให้ทันสมัย       (เงินทุนคณะฯ)   อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ 

 ๒.  ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่าน เป้า ๑๐๐        งานประกันคุณภาพ 
  การประกันคณุภาพการศึกษาระดบัดี          

            

            

            

            
            

            

            

            

            
            

            

            
หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๔ 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาอาจารย์ให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมยัทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                       รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๓. พัฒนาอาจารย์ใหม้ีองค์ความรูท้ี่ทันสมัย          
ทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลยสีารสนเทศ          
 ๑. ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการ เป้า ๑๐๐ ๑. ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย ์ ต.ค.๖๓ – ก.ย. ๖๔   ๑๐๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  พัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัย  เข้ารับการอบรมในสายงานอาชีพ    งบภาคพิเศษ   อนุกรรมการวิชาการ 

  ทั้งด้านวิชาชีพและเทคโนโลย ี      (ส – อา)   /(ฝ่ายวิชาการ) 

  สารสนเทศ      (โอนเป็นงบ   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

        รายได้)    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและวิชาการให้เพียงพอ ทันสมัย และเหมาะสม 
                                                                                                                                                                                                                                                รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๔. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านกายภาพและ          
วิชาการ          
 ๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา เป้า ๓.๕๑ ๑. กิจกรรมบริการ ต.ค.๖๓ – ก.ย. ๖๔      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  อาจารย์ บุคลากรต่อสิ่งสนับสนุน  ห้องปฏิบัติการภาษา       รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

  การเรยีนรู ้  ภาษาอังกฤษ และสารสนเทศ       หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 

           งานนโยบายและแผน 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 
 



 ๖ 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบัตติามคณุลักษณ์ที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ                                                                                                                                                                
                                                                             รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๖. โครงการพัฒนานักศึกษาตามคณุลักษณะ          
ที่พึงประสงค์ตามอตัลักษณ์ของคณะ          
 ๑. ร้อยละของนักศึกษามีคณุสมบัต ิ ๓๐ ๑.๑ โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ พ.ค. – ก.ค.๖๔  ๓๕,๐๐๐    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  ตามอัตลักษณ์ของคณะ        คณะนิติศาสตร์        /กก. ฝ่ายกิจการ นศ. 

 ๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้ ร้อยละ ๖๐       ปีการศึกษา ๒๕๖๔       และ หน.กิจการ นศ. 

  ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถ (ของจ านวน ๑.๒ โครงการแนะแนวหลักสูตร  มิ.ย. – ส.ค. ๖๔  ๑๐,๐๐๐    รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  น าไปปฏิบตัิได้จริง ผู้เข้าร่วม       นิติศาสตร ์       /กก. ฝ่ายกิจการ นศ. 

   โครงการ)        และ หน.กิจการ นศ. 

   มร. ๑.๓ โครงการ Basic English For  ๑๕ – ๑๗ ธ.ค. ๖๓   ๕๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

    RULAW Students    (เงินทุนคณะฯ)   /กก. ฝ่ายกิจการ นศ./ 

    (ภาษาอังกฤษพื้นฐานส าหรับนกัศึกษา       และ หน.กิจการ นศ./ 

    กฎหมาย)       อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    ๑.๔ โครงการสัปดาห์รพ ี๖๔ ก.ค. - ส.ค. ๖๔  ๑๐๐,๐๐๐    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

         - กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหา ก.ค. - ส.ค. ๖๔  (๓๐,๐๐๐)    กก.วิชาการฯ/ 

           ทางกฎหมาย “สัปดาห์รพ”ี   (งบ รพี ๖๔)    กรรมการสัปดาห์รพี/ 

           ภาควิชากฎหมาย 

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๗ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบัตติามคณุลักษณ์ที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ  (ต่อ)                                                                                                                                                          
                                                                             รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

        - กิจกรรมศาลจ าลอง  ก.ค. - ส.ค. ๖๔  (๑๕,๐๐๐)   - ผู้อ านวยการส านักงาน/ 

          “สัปดาห์รพ”ี (นักศึกษา ป.โท)   (งบ รพี ๖๔    บัณฑิตศึกษา 

           ส านักงานบัณฑิต/ 

           นักศึกษาปริญญาโท 

       - กิจกรรมถวายพวงมาลา  ก.ค. - ส.ค. ๖๔  (๑๒,๕๐๐)    กรรมการสัปดาห์รพี 

        “สัปดาหร์พ”ี   (งบ รพี ๖๔)     

         - กิจกรรมนิทรรศการพระราช ก.ค. - ส.ค. ๖๔  (๒๒,๕๐๐)    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

           ประวัติพระองค์เจ้ารพีฯ   (งบ รพี ๖๔)    กรรมการสัปดาห์รพี/ 

           กก.กิจการนักศึกษา 

         - กิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ ก.ค. - ส.ค. ๖๔  (๒๐,๐๐๐)    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

    “สัปดาหร์พี“   (งบ รพี ๖๔)    กก.วิชาการฯ/ 

           หน่วยส่งเสริมฯ 

    ๑.๕ โครงการอบรมวิธีการเขียน ม.ค. – ก.ย. ๖๔   ๓๐,๐๐๐   ภาควิชากฎหมาย 

    ค าตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนยั    (งบภาคพิเศษ     

    ส าหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์    บางนา ส – อา)    

             (โอนเป็นงบ    

             รายได้)    

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบัตติามคณุลักษณ์ที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                                                                               รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

    ๑. ๖ โครงการรับขวัญน้องนักศึกษา ก.พ. – ก.ย. ๖๔   ๑๗๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

           ฝึกงาน (นักศึกษา ป.ตรี)    (งบ นศ.)   /กก. ฝ่ายกิจการ นศ. 

           และ หน.กิจการ นศ. 

    ๑.๗ โครงการนักศึกษาฝึกงาน ม.ค.  – ก.ย. ๖๔   ๔๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

          คณะนิติศาสตร์     (งบภาคพิเศษ    กก. ฝ่ายกิจการ นศ. 

          ปีการศึกษา ๒๕๖๔    บางนา ส – อา)   และ หน.กิจการ นศ. 

        (โอนเป็นงบ   หน่วยกิจการฯ 

        รายได้)    

    ๑.๘ โครงการแข่งขันว่าความในคดี ต.ค. ๖๓ –  ก.ย. ๖๔   ๓๙,๒๐๐   กก.ศูนย์ IP&IT 

    กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ    (เงินทุนคณะฯ)    

    2020 International Humanitarian         

    Law (IHL) Competition              

            

    ๑.๙ โครงการกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้อง     ส.ค. – ก.ย. ๖๔   ๑๐,๐๐๐   กก.นักศึกษาฝึกงาน 

         นักศึกษาฝึกงานต่อต้านยาเสพติด     (งบภาคพิเศษ    กก. ฝ่ายกิจการ นศ. 

          (ศิลาทรายเกมส์) ปีการศึกษา     บางนา ส – อา)   และ หน.กิจการ นศ. 

          ๒๕๖๔    (โอนเป็นงบ    

        รายได้)    

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๙ 
 
กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาผู้เรียนใหม้ีคุณสมบัตติามคณุลักษณ์ที่พึงประสงคต์ามอัตลักษณ์ของคณะ (ต่อ) 
                                                                                                                                                                                                                                                           รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

    ๑.๑๐ โครงการ ม.ค. – ส.ค. ๖๔   ๕๐,๐๐๐   กก.ศูนย์ IP&IT 

    RU Law Moot Court Academy2021     (งบภาคพิเศษ     

        บางนา ส – อา)    

        (โอนเป็นงบ    

        รายได้)    

    ๑.๑๑ โครงการปฐมนเิทศนักศึกษา  มิ.ย. – ก.ค. ๖๔   งบบัณฑิต   ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา/ 

            ใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    วิทยาลัย   ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

            (นักศึกษา ป.โท)        

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 



 ๑๐ 
กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสรมิให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธใ์นระดับบณัฑิตศึกษา 
                                                                                                                                                                                                                                                รอบ ๔  เดือน                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                   รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๗. ส่งเสริมใหม้ีการตีพิมพ์เผยแพร ่          

วิทยานิพนธใ์นระดับบณัฑิตศึกษา          

 ๑. ร้อยละวิทยานิพนธ์ท่ีได้รบัการ เป้า ๑๐๐ ๑ โครงการ “วิธีเขียนรายงานและ ม.ค.  – มี.ค. ๖๔  ๑๕,๐๐๐    ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา/ 

  ตีพมิพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ  การค้นคว้าอิสระ ระดับบณัฑิตศึกษา       ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

  นานาชาติ  ๒. โครงการ  Library Tour  มิ.ย. - ก.ค. ๖๔   (๑๕,๐๐๐)   ผู้อ านวยการบัณฑิตศึกษา/ 

       “ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และ    (งบบางนา    ส านักงานบัณฑิตศึกษา 

       กระบวนการสืบค้นฐานข้อมูล    รุ่น ๒๐)    

       ส านักหอสมุดกลาง”    (โอนเป็นงบ    

        รายได้)    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบุท่ีมาของงบประมาณ 
 



 ๑๑ 
      เป้าประสงค์ที่ ๒ ศิษย์เก่าได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ือใช้ประโยชน์ในวชิาชีพเพ่ิมขึน้ 

กลยุทธ์ที่ ๗ มีการบริการศิษย์เก่าที่หลากหลายรูปแบบเพ่ือให้ข้อมูลและความรู้ท่ีสร้างประโยชน์              รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดการ

ปฏิบัติราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๘. โครงการ/กิจกรรมให้ข้อมลู          

และความรู้ที่สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เก่า  ๑. โครงการพัฒนาความรู้เพื่อการ พ.ย. ๖๓ – ก.พ. ๖๔   ๔๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา/ 

 ๑. จ านวนรูปแบบของการบริการที ่ เป้า ๑ ประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า    (งบภาคพิเศษ    กรรมการฝ่ายกจิการนักศึกษา/ 

  สร้างประโยชน์ให้กับศิษย์เกา่      บางนา ส – อา)   หน่วยกิจการนักศึกษา 

 ๒. นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมคีวามรู ้ ร้อยละ ๖๐     (โอนเป็นงบ    

  ความเข้าใจเพิ่มขึ้นและสามารถ (ของจ านวน     รายได้)    

  น าไปปฏิบตัิได้จริง ผู้เข้าร่วม         

   โครงการ)         

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 



 ๑๒ 
พันธกิจกที่ ๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านกฎหมาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนการพัฒนางานวิจัยและวชิาการ 
เป้าประสงค์ที่ ๓ มีงานวิจัยและผลงานวิชาการที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพ์เผยแพร่ 
กลยุทธ์ที่ ๘ พัฒนางานวิจัยเชิงปฏิบัติการให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการท าวิจัยหรืองานวิชาการ                                                     รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/
กิจกรรม 

ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๙. โครงการส่งเสรมิและสนับสนุนการ          

สร้างสรรค์งานวิจยัผลงานวิชาการ          

 ๑. ร้อยละของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่สามารถ ๕๐ ๑. โครงการพัฒนาศักยภาพ ธ.ค. ๖๓ – ส.ค. ๖๔   ๓๐,๐๐๐   รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย/ 
  พัฒนาและสามารถน างานวิจยัและ      ด้านการวิจัยของอาจารย์และ    (เงินทุนคณะ)   กรรมการวิจัย 

  ผลงานวิชาการไปเผยแพร ่  นักวิจัย        
 ๒. ระดับความคิดเห็นของการ  มร. ๓.๕๕         
  น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง          
 ๓. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมด้านการวิจยั ร้อยละ ๒๐         

  ที่ท าวิจัย ของจ านวน         
   ผู้เข้าอบรม         
   มร.         

            

            

            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๑๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๙ ส่งเสริมและสนับสนนุให้นักวิจัยพัฒนางานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยจัดหาแหล่งทุนจากงบประมาณแผ่นดินและภายนอก รวมท้ังแหล่งตีพิมพ์                                         รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๐. โครงการผลติผลงานวิจัย (ที่ได้รับทุนวิจัย)          

 ๑. ๑. จ านวนนักวิจัยที่สามารถจัดหา จ านวน  ๑.โครงการวิจัย  ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  ๕๙,๔๐๐    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวจิัย/ 
  งบประมาณแหล่งทุนจาก ๒ ท่าน    เรื่อง “กฎหมายเพื่อการส่งเสรมิและ       คณะกรรมการวิจัย 

  งบประมาณแผ่นดินหรือ  คุ้มครองภาคประชาชนในการต่อต้าน        
  ภายนอก รวมทั้ง  การทุจริตและประพฤตมิิชอบ ภายใต้        
  แหล่งตีพิมพ ์  เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญู        
 ๒. ร้อยละของงานวิจัยและผลงานวิชาการ ร้อยละ ๗๐ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช        
  ที่ใช้ประโยชน์หรือตีพิมพเ์ผยแพร ่  ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓         
 ๓. จ านวนวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์ ๒ ฉบับ (รศ. ดร.พันธ์เทพ วิทิตอนันต์)        
  เผยแพรต่่อป ี  ๒. โครงการวิจัย ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔  ๕๕,๙๒๐    รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย/ 

 ๔. หนังสือรวมบทความฯ ไดร้ับการผลิต ๑ ฉบับ     เรื่อง “ปัญหาในการด าเนินคดอีาญา       คณะกรรมการวิจัย 

  เผยแพร่   ที่เด็กหรือเยาวขนกระท าความผดิ        
    : กรณีศึกษาเฉพาะกรณีผู้เสียหาย        
    เป็นโจทก์        
    (อ.สุภธิดา สุกใส)        
    ๖. โครงการวารสารรามค าแหง ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔   ๑๕๐,๐๐๐   รองคณบดฝี่ายวิชาการและวิจัย/ 
    ฉบับนิติศาสตร์ (๒ ฉบับ/ปี)    (เงินทุนคณะฯ)   กรรมการวิจัย 
    ๗. โครงการจัดท าหนังสือรวมบทความ พ.ย. ๖๒ – ต.ค. ๖๔   ๔๔,๕๐๐   ส านักงานบัณฑติศึกษา 
    เนื่องในโอกาสครบรอบ “๔๘ ปี     (เงินทุนคณะฯ)    
    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง”        

 



 ๑๔ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมและสนับสนนุการบริการวิชาการในรูปแบบทีห่ลากหลาย ทันสมยั และสอดคลอ้งกับความต้องการของสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการวิชาการ การเรยีนรู้ตลอดชีวิตแก่ชุมชน สังคม เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ท่ี ๔ ชุมชนเข้มแข็งจากการบริการวิชาการของคณะ 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความต้องการของชุมขน                              รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                           รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน (แบบให้เปล่า)        

 ๑. จ านวนชุมชนเข้มแข็งจากการ ๑ ชุมชน ๑.๑ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต.ค. ๖๓ – พ.ค. ๖๔  ๒๕,๐๐๐    รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั/ 

  บริการวิชาการของคณะ  และสังคม หมู่บ้านฮอลลีวู้ด       กก.บริการวิชาการ/ 

 ๒. จ านวนชุมชนที่มีการวิเคราะห์  ๑ ชุมชน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปีท่ี ๔       ศูนย์บริการและให้ 

  ความต้องการและน าสู่การปฏิบัต ิ  เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์       ความช่วยเหลือ/ 

  ที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชนนั้น  ว่าด้วยหนี”้       คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 ๓. ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม (ม.ร.) ๖๕          
  โครงการที่มตี่อประโยชน์ท่ีไดร้ับ           
 ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการกบั ๑ กระบวนวิชา         
  การเรยีนการสอน           
 ๕. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมทีส่ามารถ ร้อยละ ๒๐         
  น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์           
 ๖ ปัญหาเกี่ยวกับคดีหนีส้ินของคน ร้อยละ ๒๐         
  ในชุมชนลดลง          

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 



 ๑๕ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ วิเคราะห์ความต้องการของชุมชนและด าเนินการตามความต้องการของชุมขน    (ต่อ)                           รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๑. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน (แบบให้เปล่า) (ต่อ)        

 ๑. จ านวนชุมชนเข้มแข็งจากการ ๑ ชุมชน ๑.๒ โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ต.ค. ๖๓ – พ.ค. ๖๔  ๒๕,๐๐๐ -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั/ 

  บริการวิชาการของคณะ  และสังคม ชุมชนอัลเอี๊ยะติซอม        กก.บริการวิชาการ/ 

 ๒. จ านวนชุมชนที่มีการวิเคราะห์  ๑ ชุมชน เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร ปทีี่ ๓       ศูนย์บริการและให้ 

  ความต้องการและน าสู่การปฏิบัต ิ  เรื่อง “กฎหมายแพ่งและพาณิชย ์       ความช่วยเหลือ/ 

  ที่เป็นไปตามความต้องการของชุมชน  ว่าด้วยละเมดิ”       คณะกรรมการบริการวิชาการ 

 ๓. ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม (ม.ร.) ๖๕          
  โครงการที่มตี่อประโยชน์ท่ีไดร้ับ           
 ๔. จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการกบั ๑ กระบวนวิชา         
  การเรยีนการสอน           
 ๕. ร้อยละของผูผ้่านการอบรมทีส่ามารถ ร้อยละ ๖๐         
  น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์           
 ๖. จ านวนสถิติของการท าละเมิดของคน ร้อยละ ๖๐         
  ในชุมชนลดลง          
            
            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๑๖ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๑ มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ                            รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กจิกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๒ มีการกับกับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการ        

 ๑. จ านวนชุมชนที่มีการก ากับติดตาม ๒ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จากการ ส.ค. – ก.ย. ๖๔   -   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั/ 

  ประเมินผลลัพธ์จากการบริการ  บริการวิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหา       กก.บริการวิชาการ/ 

  วิชาการ  เพื่อน าไปใช้ในรอบต่อไป       ศูนย์บริการและให้ 

           ความช่วยเหลือ/ 

           คณะกรรมการบริการวิชาการ 

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 
 



 ๑๗ 
เป้าประสงค์ที่ ๕ มีรายได้จากการบริการวิชาการ/ป ี
กลยุทธ์ที่ ๑๒ วิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการ/โครงการ และด าเนินการตามความต้องการ                             รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๓. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมของหน่วยงาน (แบบเก็บเงินจากผู้เข้าร่วมโครงการ)        

 ๑ รายได้ต่อปีจากการบริการวิชาการ ๕ แสนบาท ๑. โครงการอบรมกฎหมายปกครอง ม.ค. – ก.ย. ๖๔   เก็บจาก   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั/ 

    และวิธีพิจารณาคดีปกครองช้ันสูง รุน่ที่ ๒    ผู้เข้ารวม   กก.บริการวิชาการ/ 

 ๒ จ านวนโครงการที่มกีารวิเคราะห์ ๑ โครงการ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง    โครงการ   ศูนย์บริการและให้ 

  ความต้องการและน าสู่การปฏิบัต ิ  กรุงเทพมหานคร)       ความช่วยเหลือ/ 

           คณะกรรมการบริการวิชาการ/ 

 ๓ ร้อยละความคิดเห็นของผู้เข้าร่วม ม.ร.) ๖๕        คณะกรรมการโครงการอบรม 

  โครงการที่มตี่อประโยชน์ท่ีไดร้ับ          กฎหมายปกครองและ 

           วิธีพิจารณาคดีปกครองชั้นสูง  

 ๔ จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการกบั ๑ กระบวนวิชา        รุ่นท่ี ๒ (คณะนิติศาสตร ์

  การเรยีนการสอน           มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
           กรุงเทพมหานคร) 
 ๕ ร้อยละของผูผ้่านการอบรมทีส่ามารถ ร้อยละ ๖๐         
  น าความรูไ้ปใช้ประโยชน์           
            
            
            
            
            
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๑๘ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๓ มีการก ากับคิดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิชาการแก่ผูร้ับบริการ           รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๔. มีการก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการบริการวิขาการแก่ผู้รับบริการ        

 ๑ ร้อยละของผู้รับบริการ/โครงการที่มีการ ร้อยละ ๑๐ ๑. กิจกรรมการน าผลลัพธ์จาการ ส.ค. – ก.ย. ๖๔      รองคณบดฝี่ายวิชาการฯ 
  ก ากับติดตามประเมินผลลัพธ์จากการ - บริการวิชาการมาวิเคราะห์แก้ปญัหา       ศูนย์บริการและให ้
  บริการวิชาการ  เพื่อน าไปใช้ในรอบต่อไป       ความช่วยเหลือสังคมทาง 
           กฎหมาย 
            

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 



 ๑๙ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนนุการรักษาศลิปะ วัฒนธรรม และประเพณีไทย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนการท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 
เป้าประสงค์ที่ ๖  เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมีความเขา้ใจในศิลปะและวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ที่ ๑๔ ส่งเสรมิกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม                                                 รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๕. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี         

 ๑ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๑. โครงการไหว้ครู คณะนิติศาสตร์ ก.ค. - ส.ค. ๖๔   ๓๐,๐๐๐   กรรมการท านุบ ารุงฯ 

  มีความเข้าใจในศลิปะและวัฒนธรรม      ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔    (งบ จ – ศ)    

 ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ ๘๐     (โอนเป็นงบ    

  ศิลปวัฒนธรรมเห็นประโยชน์และ      รายได้)    

  คุณค่าในศลิปวัฒธรรม          

 ๑ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐ ๒. โครงการสืบสานประเพณีไทย เม.ย. ๖๔   ๓๐,๐๐๐   กรรมการท านุบ ารุงฯ 
  มีความเข้าใจในศลิปะและวัฒนธรรม      “วันสงกรานต์ ๒๕๖๔”    (เงินทุนคณะฯ)    
 ๒ ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ ๘๐         

  ศิลปวัฒนธรรมเห็นประโยชน์และ          
  คุณค่าในศลิปวัฒธรรม          
            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๐ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๕ น าศิลปะและวัฒนธรรมไปบูรณาการกับการเรียนการสอน                                          รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๖. โครงการอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน        

 ๑ จ านวนกระบวนวิชาที่บูรณาการ ๑ กระบวนวิชา ๑. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์กฎหมาย ม.ค. – มิ.ย. ๖๔  ๓๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ - - คณะกรรมการท านุบ ารุงฯ 

  กับศิลปะและวัฒนธรรม   เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและ   ท านุบ ารุงฯ (งบ จ – ศ)    
 ๒ โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐๐ การลงโทษ    (โอนเป็นงบ    

  ที่มีการบูรณาการด้านศลิปวัฒนธรรม (มร.)     รายได้)    

  ร่วมกับการเรียนการสอนหรือการวิจัย          

 ๓ ผู้เข้าร่วมโครงการท านุบ ารุง ร้อยละ ๘๐         

  ศิลปะและวัฒนธรรมเห็นประโยชน์ (มร.)         
  และคณุค่าในศิลปวัฒนธรรม          

 ๔. ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการมีความรู ้ ร้อยละ ๘๐         

  ความเช้าใจเพิ่มขึ้นหลังเข้าร่วม          
  โครงการ          
            
            
            
            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๑ 
 

รายงานแผนและผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
หน่วยงาน  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และความเป็นนานาชาติ 
เป้าประสงค์ที่ ๗ มีการประเมินความส าเร็จของการบรหิารจดัการตามตัวบ่งช้ีของแผนที่ก าหนดไว ้
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์กรไปสูค่วามส าเร็จ                                         รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๗ โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน          

 ๑. ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที ่ ร้อยละ ๙๕ ๑. โครงการสมัมนาประจ าปี  ๒๑ – ๒๓ มิ.ย. ๖๔ - ๑๕๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  ได้รับการพัฒนาตรงตามสายงาน  คณะนติิศาสตร์ ๒๕๖๔   พัฒนาบุคลากร (งบ จ – ศ)   กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

  เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพ  เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพในการท างาน    (โอนเป็นงบ   รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ/ 

 ๒ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๘๐     รายได้)   กรรมการสวัสดิการ 

  ที่มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นหลัง  ๒. กิจกรรมส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม ม.ค. – ก.ย.๖๔      รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

  เข้าการเข้าร่วมอบรม      และส่งเสริมสุขภาพในการท างาน       กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

 ๓ ร้อยละของผูเ้ข้าร่วมโครงการ ร้อยละ ๒๐ “เสียงตามสาย คณะนติิศาสตร์”       คณะกรรมการ ITA 
  ที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน ์          

 ๔ ร้อยละของความส าเร็จของแผนกลยุทธ์ ร้อยละ ๙๕ ๓. ส่งเสริม/สนับสนุนบุคลากร ม.ค. – ก.ย.๖๔   ๕๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

  ที่บรรลุเป้าหมาย  สายสนบัสนุนเข้ารับการอบรมใน    (งบ ส – อา)   กรรมการพัฒนาบุคลากร 

    สายงานอาชีพ    (โอนเป็นงบ    

        รายได้)    
            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 



 ๒๒ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๖ พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนใหม้ีศักยภาพท่ีจะพัฒนาองค์กรไปสูค่วามส าเร็จ  (ต่อ)                                      รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

    ๔. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ค.– ก.ย. ๖๔   ๓๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

    เรื่อง “การใช้งานโปรแกรม    (งบ ส – อา)   กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

    ออนไลน์ Google G Suite”    (โอนเป็นงบ   ศูนย์เทคโนโลยีฯ 

        รายได้)    

    ๕. โครงการอบรม ม.ค. – ส.ค. ๖๔   ๔๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

        เรื่อง “การวิเคราะห์ค่างานเพื่อ    (งบ ส – อา)   กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

        ก าหนดกรอบต าแหน่งให้สูงข้ึน    (โอนเป็นงบ    

        ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน”    รายได)้    

    ๖. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ม.ค. – ส.ค. ๖๔   ๗๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

        หลักสูตร “การเขียนคู่มือการ    (งบ ส – อา)   กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

        ปฏิบัติงานจากงานประจ า”    (โอนเป็นงบ    

        รายได้)    

            

            

            

            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
 



 ๒๓ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๗ มีธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร                                รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๘. มีกระบวนการบริหารจดัการและจัดเก็บ          

ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการเพื่อน ามาแก้ไข          

และประเมินผล          

 ๑. จ านวนข้อร้องเรียนจากการบริหาร ข้อร้องเรียน  ๑. กิจกรรมการบริหารจัดการและ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔      รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

  จัดการคณะ เป็น ๐ จัดเก็บข้อร้องเรยีนของผู้รับบริการเพื่อ        

    น ามาแกไ้ขและประเมินผล        
            

            

            

            

            

            
            
            
            
            
            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๔ 
 
กลยุทธ์ที่ ๑๘ ส่งเสริมสนับสนนุให้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพ่ือการติดสินใจของฝ่ายบริหาร                                    รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๑๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้น าระบบเทคโนโลย ี          

สารสนเทศมาใช้เพื่อการติดสินใจของฝ่าย          

บริหาร          

 ๑. จ านวนระบบสารสนเทศท่ีมีการ เป้า ๑ ๑. กิจกรรมจัดท าระบบสารสนเทศ ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔   ๑๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

  พัฒนาเพื่อใช้ในการตัดสินใจของ  ของคณะนิติศาสตร์     (งบเงินทุนฯ)   รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ/ 

  ฝ่ายบรหิาร         ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

            
            

            

            

            
            
            
            
            
            
            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๕ 
  
กลยุทธ์ที่ ๑๙ มีการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่และปลอดภัย และมีบรรยากาศท่ีดีที่เอื้อต่อการท างาน                รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๒๐. การบริหารจัดการสภาพแวดล้อมภายใน          

องค์กร          

 ๑. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร เป้าหมาย ๔.๐๐ ๑. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ภายในคณะ ม.ค.– ก.ย. ๖๔      รองคณบดีฝ่ายบริหาร/ 

  นักศึกษา และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี  ๕ ส.       กรรมการพัฒนาบุคลากร/ 

           หน่วยอาคารสถานท่ี/ 

           หัวหน้างานบริหารและ/ 

           บุคลากรคณะนิติศาสตร์ 

            

            

            

            
            

            
            
            
            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๖ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๐ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในหรือต่างประเทศ                 รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

๒๑. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง          

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในหรือ          

ต่างประเทศ          

 ๑. จ านวนเครือข่ายความร่วมมือ  ๑ เครือข่าย ๑. กิจกรรมการหาเครือข่าย ต.ค. ๖๓ – ก.ย. ๖๔   ๒๐,๐๐๐   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

    ความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษา    (เงินทุนคณะ)   /อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    และหน่วยงานภายนอก ท้ังภาครัฐและ        

    เอกชนท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ        

    (กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ        

    “ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค าแหง        

    และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)        

            

            
            
            
            
            

            

            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 



 ๒๗ 
 
กลยุทธ์ที่ ๒๑ ส่งเสริมสนับสนนุให้มีการจัดการความรู้เพ่ือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของคณะ                                                 รอบ ๔  เดือน                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                    รอบ    ๑๒ เดือน 

โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิตและชือ่ตัวชี้วัดใน
แผน 

 

ค่าเป้าหมาย 
ที่มาตัวชี้วัด
การปฏิบัติ
ราชการ 

รายละเอียดของชื่อโครงการ/กิจกรรม 
ของเป้าหมายตัวชี้วัด 

เดือน/ป ี
ที่จะด าเนนิการ 

โครงการ/กจิกรรม 

งบประมาณ 
ของโครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ 
งบคลัง งบรายได้ 

 
 งบอ่ืนๆ 

 

วัน/เดือน/ป ี
ที่ด าเนินการ 

เบิกงบประมาณ
จ่ายจริง 

          

๒๒. โครงการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง          
กับแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติราชการ          
 ๑. จ านวนกิจกรรมที่มีการน าการจัดการ เป้า ๒ ๑. โครงการการจดัการความรู้  พ.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ - - ๑๐,๔๐๐   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

  ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู ้      ด้านการเรียนการสอน    (เงินทุนคณะ)   กรรมการจัดการความรู้, 

  และน าสู่การปฏิบัต ิ      หัวข้อเรื่อง การจัดท าต ารา/       อนุกรรมการวิชาการและวิจัย 

        การจัดท าเอกสารประกอบการ        

        การสอนเพื่อให้สอดคล้องกับการ        

        ขอต าแหน่งทางวิชาการ ปี ๖๔        

    ๒. โครงการการจดัการความรู ้ พ.ย. ๖๓ – ก.ย. ๖๔ - - ๑๐,๔๐๐   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

        ด้านวิจัย    (เงินทุนคณะ)   กรรมการจัดการความรู้, 

        หัวข้อเรื่อง การเขียนบทความวิชาการ       อนุกรรมการวิชาการและวิจัย 

        และบทความวิจัยเพื่อให้ได้ตีพมิพ์        

            

            
            
            

            

หมายเหตุ  งบอ่ืนๆ (งบบริจาค,งบโครงการพิเศษ,งบจากหน่วยงานของรัฐภายนอก ฯลฯ ) โปรดระบทุี่มาของงบประมาณ 
  ผู้ประสานงานของหน่วยงาน นายพจน์ บัลลังก์โพธ์ิ / นางสาววิจรรษณี  พงษ์สัตย์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๓๑๐-๘๑๗๒ 


