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รายงานการวิเคราะหค์วามสอดคล้องของปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรส์ถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี ๑๐  (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

มาตรฐานการศึกษาของชาติ  (๒๖  ตลุาคม  ๒๕๔๗) 

และมาตรฐานการอดุมศึกษา  (๗  สิงหาคม  ๒๕๔๙) 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาประเทศ ประกอบดว้ยมาตรฐาน ๓ ดา้น  ๑๑ ตวับง่ชี ้ (๑) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตร์ประกอบดว้ยมาตรฐาน ๓ ดา้น  ๑๒ ตวับง่ชี ้ ด้านผลิต

บณัฑิต

(๒) คุณภาพของผลผลติหรอืผลลพัธ ์คอืผลติ

บณัฑติใหเ้ป็นคนไทยทีพ่งึประสงค ์เป็น

บณัฑติทีม่คีุณภาพ  สอดคลอ้งกบัค่า

เป้าหมายของผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชี้

ที ่๒.๙  ๒.๑๐  ๒.๑๑  และ ๒.๑๒  

ของสถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ 

สอดคลอ้งกบัแผนฯ ๑๐  มาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา  

๕.๑ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคุณภาพคน

และสงัคมไทยสูส่งัคมแห่งภูมปิญัญาและการ

เรยีนรู ้

มาตรฐานที ่๑  คุณลกัษณะของคนไทยทีพ่งึ

ประสงค ์ ทัง้ในฐานะพลเมอืงและพลโลก 

คนไทยเป็นคนเก่ง  คนด ี และมคีวามสขุ 

มาตรฐานที ่๑  มาตรฐานดา้นคณุภาพบณัฑติ 

(๑) การพฒันาคนใหม้คุีณธรรม

นําความรู ้เกดิภมูคิุม้กนั 

(๒) การเสรมิสรา้งสขุภาวะคน

ไทยใหม้สีขุภาพแขง็แรงทัง้

กายและใจ และอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มทีน่่าอยู ่

(๓) การเสรมิสรา้งคนไทยใหอ้ยู่

ร่วมกนัในสงัคมไดอ้ยา่งสนัติ

สขุ 

ตวับง่ชี ้

(๑) กาํลงักาย กาํลงัใจ ทีส่มบรูณ์ 

(๒) ความรูแ้ละทกัษะทีจ่าํเป็นและ

เพยีงพอในการดาํรงชวีติและ

พฒันาสงัคม 

(๓) ทกัษะในการเรยีนรูแ้ละการ

ปรบัตวั 

(๔) ทกัษะทางสงัคม 

(๕) คณุธรรม  จติสาธารณะ และ

จติสาํนึกในความเป็นพลเมอืง

ไทยและพลโลก 

ตวับง่ชี ้

(๑) บณัฑติมคีวามรู ้ความเชีย่วชาญ

ในศาสตรข์องตน  สามารถเรยีนรู ้

สรา้งและประยุกตใ์ชค้วามรูเ้พือ่

พฒันาตนเอง สามารถปฎบิตังิาน

และสรา้งงานเพือ่พฒันาสงัคมให้

สามารถแขง่ขนัไดใ้นระดบัสากล 

(๒) บณัฑติมจีติสาํนึก ดาํรงชวีติ และ

ปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ

โดยยดึหลกัคณุธรรมจรยิธรรม 

(๓) บณัฑติมสีขุภาพด ีทัง้ดา้นร่างกาย

และจติใจ  มกีารดแูลเอาใจใส ่

รกัษาสขุภาพของตนเองอยา่ง

ถกูตอ้งเหมาะสม 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

๕.๒ ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเขม้แขง็

ของชมุชนและสงัคมใหเ้ป็นรากฐานทีม่ ัน่คง

ของประเทศ 

มาตรฐานที ่๒  แนวการจดัการศกึษา 

จดัการเรยีนรูท้ีมุ่ง่พฒันาผูเ้รยีนเป็นสาํคญั และ

การบรหิารโดยใชส้ถานศกึษาเป็นฐาน 

มาตรฐานที ่๒  มาตรฐานดา้นการจดัการการ

อุดมศกึษา 
(๑) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรบ์ริหาร

วิชาการ  การวิจยั  และบริการวิชาการ

(๒) คณุภาพดา้นการจดัการของคณะ ไดม้าตรฐานตาม

คา่เป้าหมายของผลการดาํเนนิงานตามตวับ่งชีท้ี ่ 

ของ

สถาบนัวฒันธรรมและศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผน

ฯ ๑๐  มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ และ

มาตรฐานการอุดมศกึษา  

๗.๕    ซึง่เกีย่วกบัคณุภาพของปจัจยันําเขา้ ทีส่่งเสรมิ

มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิารการอุดมศกึษา 

๑.๑  ๒.๗  ๗.๑  ๗.๒  ๗.๔  ๗.๘  ๘.๑  ๘.๒  ๙.๑  และ  

๙.๒  ซึง่เกีย่วกบัคณุภาพของกระบวนการ ทีส่่งเสรมิ

มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิารการอุดมศกึษา 

๑.๒  ๗.๖  ๗.๗  ๗.๙  และ  ๙.๓ ซึง่เกีย่วกบัคณุภาพ

ของผลลพัธ ์ทีส่่งเสรมิมาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการ

บรหิารการอุดมศกึษา 

๒.๔  ๒.๕  ๒.๖  ๒.๑๓  ๔.๓  และ  ๕.๒  ซึง่เกีย่วกบั

คุณภาพของปจัจยันําเขา้ ทีส่่งเสรมิมาตรฐานดา้นพนัธกจิ

ของการบรหิารการอุดมศกึษา 

๒.๑  ๒.๒  ๒.๓  ๒.๘  ๓.๑  ๓.๒  ๔.๑  ๕.๑  และ  ๖.๑  

ซึง่เกีย่วกบัคณุภาพของกระบวนการ ทีส่่งเสรมิมาตรฐาน

ดา้นพนัธกจิของการบรหิารการอุดมศกึษา 

๔.๔  ๔.๕  ๕.๓  ๕.๔  ๕.๕  ๖.๒ และ  ๖.๓ ซึง่เกีย่วกบั

คุณภาพของผลลพัธ ์ทีส่่งเสรมิมาตรฐานดา้นพนัธกจิของ

การบรหิารการอุดมศกึษา   

(๑) การบรหิารจดัการ

กระบวนการชมุชนเขม้แขง็ 

(๒) การสรา้งความมัน่คงของ

เศรษฐกจิชมุชน 

(๓) การเสรมิสรา้งศกัยภาพของ

ชมุชนในการอยูร่ว่มกนักบั

ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งสนัตแิละ

เกือ้กลู 

ตวับง่ชี ้

(๑) การจดัหลกัสตูรการเรยีนรูแ้ละ

สภาพแวดลอ้มทีส่ง่เสรมิให้

ผูเ้รยีนไดพ้ฒันาตามธรรมชาติ

และเตม็ตามศกัยภาพ 

(๒) มกีารพฒันาผูบ้รหิาร คร ู

อาจารย ์และบคุลากรทางการ

ศกึษาอยา่งเป็นระบบและมี

คุณภาพ 

(๓) มกีารบรหิารจดัการทีใ่ช้

สถานศกึษาเป็นฐาน 

ตวับง่ชี ้

ก. มาตรฐานดา้นธรรมาภบิาลของการบรหิาร

การอุดมศกึษา 

(๑) การมกีารบรหิารจดัการบคุลากรทีม่ี

ประสทิธภิาพและประสทิธผิล 

(๒) มกีารบรหิารจดัการทรพัยากร และ

เทคโนโลยสีารสนเทศ และการ

สือ่สารทีม่ปีระสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

(๓) มรีะบบการประกนัคณุภาพ 

ข. มาตรฐานดา้นพนัธกจิของการบรหิารการ

อุดมศกึษา 

(๑) มหีลกัสตูรและการเรยีนการสอนที่

ทนัสมยั 

(๒) มกีารวจิยัเพือ่สรา้งและประยกุตใ์ช้

องคค์วามรูใ้หม ่

(๓) มกีารใหบ้รกิารทางวชิาการที่

ทนัสมยั 

(๔) มกีารอนุรกัษ ์ฟ้ืนฟู สบืสาน พฒันา 

เผยแพร่ วฒันธรรม ภมูปิญัญา

ทอ้งถิ่น 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

๕.๓ ยทุธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้ง

เศรษฐกจิใหส้มดุลและยัง่ยนื 

มาตรฐานที ่๓  แนวการสรา้งสงัคมแหง่การ

เรยีนรู/้สงัคมแห่งความรู ้ การสรา้งวชิาการ

เรยีนรู ้และแหล่งการเรยีนรูใ้หเ้ขม้แขง็ 

มาตรฐานที ่๓  การสรา้งและพฒันาสงัคม

ฐานความรู ้และสงัคมแหง่การเรยีนรู ้
(๑) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรด์า้น

งานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์ กบัการ

บริหารวิชาการ

(๒) คณุภาพของกระบวนการ ในการสรา้งสงัคม

แหง่การเรยีนรู/้สงัคมแหง่ความรู ้ การสรา้ง

วชิาการเรยีนรู ้และแหล่งการเรยีนรูใ้ห้

เขม้แขง็  เป็นฐานใหเ้กดิเศรษฐกจิทีส่มดุล

และยัง่ยนื  สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของ

ผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่๔.๒  และ 

๗.๓   

ของสถาบนัวฒันธรรมและ

ศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผนฯ ๑๐  มาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา  

 

(๑) การปรบัโครงสรา้งการผลติ

เพือ่เพิ่มผลติภาพและ

คุณค่าของสนิคา้และบรกิาร

บนฐานความรูแ้ละความ

เป็นไทย 

(๒) การสรา้งภมูคุิม้กนัของระบบ

เศรษฐกจิ 

(๓) การสนบัสนุนใหเ้กดิการ

แขง่ขนัทีเ่ป็นธรรมและการ

กระจายผลประโยชน์จาก

การพฒันาอยา่งเป็นธรรม 

ตวับง่ชี ้

(๑) การบรกิารวชิาการและสรา้ง

ความร่วมมอืระหวา่ง

สถานศกึษากบัชมุชนใหเ้ป็น

สงัคมแหง่การเรยีนรู/้สงัคมแห่ง

ความรู ้

(๒) การศกึษา วจิยั สรา้งเสรมิ 

สนบัสนุนแหล่งการเรยีนรู ้และ

กลไกการเรยีนรู ้

(๓) การสรา้งและจดัการความรูใ้น

ทุกระดบั ทุกมติ ิของสงัคม 

ตวับง่ชี ้

(๑) มกีารแสวงหา  การสรา้ง และ

การใชป้ระโยชน์ความรู ้ ทัง้สว่น

ทีเ่ป็นภมูปิญัญาทอ้งถิ่น และ

เทศ  เพือ่เสรมิสรา้งสงัคม

ฐานความรู ้

(๒) มกีารบรหิารจดัการความรูอ้ยา่ง

เป็นระบบ  โดยใชห้ลกัการวจิยั

แบบบรูณาการ  หลกัการ

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ หลกัการ

สรา้งเครอืขา่ย  และหลกัการ

ประสานความร่วมมอื รวมพลงั 

อนันําไปสูส่งัคมแหง่การเรยีนรู ้
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

๕.๔ ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบนฐานความ

หลากหลายทางชวีภาพและการสรา้งความ

มัน่คงของฐานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม 

  (๑) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรด์า้นทาํนุ

บาํรงุศิลปวฒันธรรม

(๒) คุณภาพของผลลพัธ ์ ในการพฒันาคุณค่า

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น สอดคลอ้งกบัคา่

เป้าหมายของผลการดาํเนินงานตามตวับง่ชี้

ที ่๖.๑    

ของสถาบนั

วฒันธรรมและศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผนฯ 

๑๐  มาตรฐานการศกึษาของชาต ิ และ

มาตรฐานการอุดมศกึษา  

 

(๑) การรกัษาฐานทรพัยากร

และความสมดุลของระบบ

นิเวศ 

(๒) การสรา้งสภาพแวดลอ้มทีด่ี

เพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ

และการพฒันาทีย่ ัง่ยนื 

(๓) การพฒันาคุณค่าความ

หลากหลายทางชวีภาพและ

ภมูปิญัญาทอ้งถิ่น 
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แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

๕.๕ ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งธรรมาภิ

บาลในการบรหิารจดัการประเทศ มุ่ง

เสริมสรา้งความเป็นธรรมในสงัคมอย่าง

ยัง่ยนื  

  (๑) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรด์า้น

บริหารวิชาการ

(๒) คณุภาพของกระบวนการ  ในการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่๗.๑    และ 

คุณภาพของผลลพัธ ์  ในการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ของภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ร่วมในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา 

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่ ๗.๖    

 ของสถาบนัวฒันธรรมและ

ศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผนฯ ๑๐  มาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา  

 

(๑) การเสรมิสรา้ง และพฒันา

วฒันธรรมประชาธปิไตย

และธรรมาภบิาลใหเ้ป็นสว่น

หน่ึงของวถิกีารดาํเนินชวีติ

ในสงัคมไทย 

(๒) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ของภาคประชาชนให้

สามารถเขา้ร่วมในการ

บรหิารจดัการประเทศ 

(๓) สรา้งภาคราชการทีม่ี

ประสทิธภิาพและมธีรรมาภิ

บาล เน้นการบรกิารแทน

การกาํกบัควบคุม และ

ทาํงานร่วมกบัหุน้สว่นการ

พฒันา 

 

  

 

 

 

 



[Type text] 

 

  
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

(๔) การเสรมิสรา้ง และพฒันา

วฒันธรรมประชาธปิไตย

และธรรมาภบิาลใหเ้ป็นสว่น

หน่ึงของวถิกีารดาํเนินชวีติ

ในสงัคมไทย 

(๕) เสรมิสรา้งความเขม้แขง็

ของภาคประชาชนให้

สามารถเขา้ร่วมในการ

บรหิารจดัการประเทศ 

(๖) สรา้งภาคราชการทีม่ี

ประสทิธภิาพและมธีรรมาภิ

บาล เน้นการบรกิารแทน

การกาํกบัควบคุม และ

ทาํงานร่วมกบัหุน้สว่นการ

พฒันา 

(๗) การกระจายอาํนาจการ

บรหิารจดัการประเทศสู่

ภูมภิาค ทอ้งถิน่ และชมุชน

เพิ่มขึน้ต่อเน่ือง 

 

  (๓) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรด์า้น

บริหารวิชาการ

(๔) คณุภาพของกระบวนการ  ในการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่๗.๑    และ 

คุณภาพของผลลพัธ ์  ในการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ของภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ร่วมในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา 

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่ ๗.๖    

 ของสถาบนัวฒันธรรมและ

ศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผนฯ ๑๐  มาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา  

 

 

 

 

 



[Type text] 

 

  
 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ 

ฉบบัท่ี ๑๐ 
มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการอดุมศึกษา ความสอดคลอ้ง 

(๘) สง่เสรมิภาคธรุกจิเอกชนให้

เกดิความเขม้แขง็ สจุรติ และ

มธีรรมาภบิาล 

(๙) การปฏริปูกฎหมาย 

กฎระเบยีบ และขัน้ตอน 

กระบวนการเกีย่วกบัการ

พฒันาเศรษฐกจิและสงัคม

เพือ่สรา้งความสมดุลในการ

จดัสรรประโยชน์จากการ

พฒันา 

(๑๐) การรกัษาและเสรมิสรา้ง

ความมัน่คงเพือ่สนบัสนุน

การบรหิารจดัการประเทศสู่

ดุลยภาพและความยัง่ยนื 

  (๕) ปรชัญา ปณิธาน และยทุธศาสตรด์า้น

บริหารวิชาการ

(๖) คณุภาพของกระบวนการ  ในการเสรมิสรา้ง

ธรรมาภบิาลในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่๗.๑    และ 

คุณภาพของผลลพัธ ์  ในการเสรมิสรา้ง

ความเขม้แขง็ของภาคประชาชนใหส้ามารถ

เขา้ร่วมในการบรหิารจดัการอุดมศกึษา 

สอดคลอ้งกบัคา่เป้าหมายของผลการ

ดาํเนินงานตามตวับง่ชีท้ี ่ ๗.๖    

 ของสถาบนัวฒันธรรมและ

ศลิปะ สอดคลอ้งกบัแผนฯ ๑๐  มาตรฐาน

การศกึษาของชาต ิ และมาตรฐานการ

อุดมศกึษา  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


