แผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน

ประจําปการศึกษา 2559
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คํานํา
การจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําป 2559 คณะนิติศาสตรมหาวิทยาลัยเวส
เทิรน เลมนี้ เปนเอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการบริหารจัดการ การพัฒนาดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ใหการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค มีประสิทธิภาพ ภายใตแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณ ประจําปการศึกษา 2559
และ หวังวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนในดานการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนา ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ของคณะนิติศาสตร ตลอดจนเพื่อเปน
แนวทางใหผูปฏิบัติในสวนตางๆ สามารถนําแผนสูการปฏิบัติไดอยางแทจริง และสอดคลองกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย

สิงหาคม พ.ศ. 2559
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ขอมูลพื้นฐาน
การจัดตั้งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ตั้งอยูเลขที600
่ ตําบลสระลงเรือ อําเภอหวยกระเจา
จังหวัด
กาญจนบุรี 71170 โทรศัพท : 035–651000 ตอ 7132 โทรสาร : 035–651144 email law.wtu@gmail.com มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ในฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดเปด
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามาตั้งแตปการศึกษา
2541 ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของปญหาการขาดแคลนบุคลากรทางดานกฎหมาย ซึ่งนอกจากจะเปน
การชวยเพิ่มจํานวนบุคลากรทางดานกฎหมายที่ขาดแคลนแลว ยังเปนการขยายบทบาทของสถาบันในการ
จัดการเรียนการสอน และเปนการขยายโอกาสทางการศึกษาในวิชากฎหมายแกผูเรียนในสวนภูมิภาค จึง
ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชากฎหมายดําเนินการและรางหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตร
มหาบัณฑิตขึ้นมา คณะนิติศาสตร ไดรับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย (ปจจุบันคือ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา) ใหเปดดําเนินการสอนในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2542 ไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูสําเร็จการศึกษาประจําป
การศึกษา 2545 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2546 และไดรับการรับรองมาตรฐานการศึกษาสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษาประจําปการศึกษา 2546 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2546 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตไดรับการ
รับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2550 โดยเปดหลักสูตร จํานวน 2
สาขาวิชา คือ สาขาวิชากฎหมายมหาชน และสาขาวิชากฎหมายธุรกิจ
1.ปรัชญา สรรคสรางบัณฑิตเพื่อประสิทธิ์ความยุติธรรมแกสังคม
2.ปณิธาน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน มุงสรางบัณฑิตทางกฎหมายใหเปนผูที่กอปรดวยความรู
ความสามารถในทางวิชาชีพคูคุณธรรม และมุงผดุงความยุติธรรมแกสังคมโดยรวม สามารถนําวิชาความรู
ที่ไดรับจากการศึกษาไปใชใหเกิดประโยชนตอสวนรวม รูจักคิดและแกไขปญหา อีกทั้งมีความคิดริเริ่ม
สรางสรรคในทางวิชาการ เปนผูที่ถึงพรอมดวยจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ โดยมุงมั่นสรางสันติสุขและความ
สมานฉันทใหบังเกิดแกสังคมและประเทศชาติ
3.พันธกิจ อบรมบมนิสัยใหนิสิตเปนผูมีวินัย ซื่อสัตย ยึดมั่นในรากฐานการดําเนินชีวิตอันดีงาม รูจัก
ตนเอง รูจักผูอื่น รับผิดชอบตอสังคม ศึกษาและเคารพกฎหมายใหเปนบัณฑิตผูมีความสามารถ สราง
สังคมและประเทศชาติใหมั่นคงเจริญกาวหนา
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4. อัตลักษณและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย
อัตลักษณและเอกลักษณ
อัตลักษณ (
Identity) หมายถึง คุณสมบัติที่เปนตัวตนในผลผลิตของผูเรียนตามปรัชญา
ปณิธานพันธกิจและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
เอกลักษณ (
Uniqueness) หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปน
ลักษณะที่โดดเดนของมหาวิทยาลัย/คณะวิชา
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (IDWTU : Identity of Western University)
Intellectual
: เปนปญญาชน
Development
: พัฒนาคนดี
Work Ability
: ปฏิบัติงานมีทักษะ
Talent
: มีสมรรถนะพิเศษ
Unity
: รวมมือ สามัคคี
เอกลักษณของมหาวิทยาลัยเวสเทิรน (UWTU : Uniqueness of Western University)
United creative
: รวมมือกันสรางสรรค
Wisdom
: ชั้นนําทางปญญา
Technology
: พัฒนาดวยเทคโนโลยี
Universality
: ผลิตบัณฑิตสูระดับสากล/ มีความรูกวางขวาง

5

สวนที่ 2
แผนการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ประจําปการศึกษา 2559
หลักการและเหตุผล
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเวสเทิรน ไดตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจอันดีงานของ นิสิต และบุคลากรใน คณะ โดย
สงเสริมการประยุกตใชภูมิปญญาไทย นํากระบวนการจัดการความรู สนับสนุนใหมีการรวบรวมองคความรู
เกี่ยวกับ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย ฯ เพื่อเปนเครื่องมือในการ
พัฒนาตนใหทุกคนไดเขาถึงความรู ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะสงผลดีตอตนเองและสังคม
ตอไป
วัตถุประสงค
1.เพื่อสงเสริมใหบุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร ไดสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย
2. เพื่อสงเสริมใหนิสิต คณะนิติศาสตร มีความสมบูรณและความพรอมเพื่อเปนบัณฑิตที่พึง
ประสงคของมหาวิทยาลัย
3. เพื่อการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
4. เพื่อการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย
5. เพื่อการบูรณาการงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการบริการวิชาการ
ตัวชี้วัด ความสําเร็จตามวัตถุประสงค
1. มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมให บุคลากรและนิสิต คณะนิติศาสตร ไดสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย 3 โครงการ
2. มีโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริม นิสิตคณะนิติศาสตร มี คุณธรรมและจริยธรรมตามปรัชญาของ
คณะนิติศาสตร 1 โครงการ
3. สอดแทรกความรู ดานคุณธรรม จริยธรรม ลงในเนื้อหาวิชาตางๆ ที่เกี่ยวของ 1 รายวิชา
4. มีโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม สามารถบูรณาการกับการวิจัยได
อยางนอย 1 เรื่อง
5. มีโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมสามารถบูรณาการกับการเรียนการ
บริการวิชาการไดอยางนอย 1 โครงการ
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6. จํานวนโครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไวในแผนปฏิบัติการสามารถดําเนิน
โครงการไดเสร็จสิ้นไมนอยกวารอยละ 80
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และความเสี่ยง
จุดแข็ง
สงเสริมการจัดกิจกรรมและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบตางๆ รวมทั้งสอดแทรกใน
เนื้อหาวิชาที่สอน
จุดออน
นิสิตนอกศูนยบริการหลักเขารวมกิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมนอย
โอกาส
สงเสริมและสนับสนุนใหมีโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
กับกิจกรรมของนิสิต และบุคลากร
ความเสี่ยง
ผูสอนไมสามารถโยงความสัมพันธของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนได

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
พันธกิจที่ 4 การสงเสริมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

กลยุทธ
(1) พัฒนากิจกรรมนิสิตให
มีสวนขัดเกลาดาน
คุณธรรมจริยธรรมการ
เปนพลเมืองดีและมีจิต
อาสา

(2) สอดแทรกความรูดาน
คุณธรรม จริยธรรมลงใน
เนื้อหาวิชาตางๆ
ที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด

คา
เปาหมาย
ป 2559

1.1.1 มีโครงการ/กิจกรรม 4 โครงการ
ที่สงเสริมใหบุคลากรและ
นิสิตคณะนิติศาสตร ไดสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 3 โครงการ

โครงการ / กิจกรรม
- สงเสริมใหนิสิตเขารวมโครงการทั้งหมด 4
โครงการ ไดแก
1. โครงการอนุรักษสืบสานประเพณีสงกรานต
2. โครงการสืบสานลอยกระทง ประทีปบูชา ขมา
สายนที
3. โครงการถนนสายวัฒนธรรมเลิศล้ําความเปน
ไทยครั้งที่ 3
4. โครงการแหเทียนพรรษา

1.1.2 มีโครงการ/กิจกรรม 1 โครงการ -โครงการเทิดพระเกียรติวันรพี 59 และทําบุญ
ที่สงเสริมนิสิตคณะ
คณะนิติศาสตร
นิติศาสตร มีคุณธรรมและ
จริยธรรมตามปรัชญาของ
คณะนิติศาสตร 1
โครงการ
1.1.3 สอดแทรกความรู
ดานคุณธรรม จริยธรรม

1 โครงการ -สอดแทรกความรู ดานคุณธรรม จริยธรรมลง
ในรายวิชา LA4228 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

งบประมาณ ผูรับผิดชอบ
-

- อ.เทวราช

15,000
28,000

อ.เทวราช
อ.เทวราช

47,510

อ.เทวราช

28,000

อ.เทวราช

7,000

- อ.เทวราช

-

- อ.บุญมาก

ลงในเนื้อหาวิชาตางๆ ที่
เกี่ยวของ 1 รายวิชา
1.1.4 มีโครงการ/กิจกรรม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมสามารถ
บูรณาการกับการวิจัยได
อยางนอย 1 เรื่อง

1 เรื่อง

-มีโครงการหลายโครงการที่สามารถนํามาบูรณา

การกับงานวิจัยได 1 เรื่อง คือ กรณีปญหา
กฎหมายที่มีอิทธิพลตอการสงเสริมวัฒนธรรม
ชุมชนทองถิ่นดั่งเดิมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น : กรณีศึกษาอําเภอสังขละบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี
1.1.5 มีโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ -มีโครงการหลายโครงการที่สามารถนํามาบูรณา
การกับการบริการวิชาการได
ดานการทํานุบํารุงศิลปะ

25,000

อ.ณัฏฐพิชา
อ.เทวราช

-

อ.เทวราช

-

อ.เทวราช

และวัฒนธรรม สามารถ
บูรณาการกับการเรียน
และการบริการวิชาการได
อยางนอย 1 โครงการ
1.1.6 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งไวใน
แผนปฏิบัติการสามารถ
ดําเนินโครงการไดเสร็จสิ้น
ไมนอยกวารอยละ 80

80%

-มีจํานวนโครงการตามแผนงาน 5 โครงการ
ดําเนินการดําเนินการเสร็จสิ้นตามแผนไมนอย
กวารอยละ 80

แผนงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และงบประมาณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙
แผนงานที่

แผนงาน/โครงการ

๔. การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
คณะนิติศาสตร

๑.โครงการเทิดพระเกียรติวัน
รพี ๕๙ และทําบุญคณะ
๒. โครงการอนุรักษสืบสาน
ประเพณีสงกรานต
๓. โครงการสืบสานลอยกระทง
ประทีปบูชา ขมาสายนที
๔.โครงการถนนสายวัฒนธรรม
เลิศล้ําความเปนไทยครั้งที่ 3
๕.โครงการแหเทียนพรรษา

ชวงเวลา
ดําเนินการ คาตอบแทน

งบประมาณดําเนินงาน (บาท)

รวมทั้งสิ้น

คาใชสอย

คาวัสดุ

คา
ครุภัณฑ

อื่นๆ

(บาท)

ผูรับผิดชอบ

ส.ค.๕๙

-

๒,๐๐๐

๓,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑,๐๐๐

๗,๐๐๐

- อ.เทวราช สนโศรก

เม.ย.๖๐

-

๒,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๒,๐๐๐

๑,๐๐๐

๑๕,๐๐๐ - สํานักกิจการนิสิต

พ.ย.๕๙

-

๓,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒,๐๐๐

๒๘,๐๐๐ - สํานักกิจการนิสิต

ก.พ.๖๐

๒๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๗,๕๑๐

๔๗,๕๑๐ - สํานักกิจการนิสิต

ก.ค.๖๐

-

๓,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

๕,๐๐๐

๕,๐๐๐

๒๘,๐๐๐ - สํานักกิจการนิสิต
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