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รายงานการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)
มาตรฐานการศึกษาของชาติ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๗)
และมาตรฐานการอุดมศึกษา (๗ สิงหาคม ๒๕๔๙)

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
๕.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคน
ั
และสังคมไทยสูส่ งั คมแห่งภูมปิ ญญาและการ
เรียนรู้
(๑) การพัฒนาคนให้มคี ณ
ุ ธรรม
นําความรู้ เกิดภูมคิ มุ้ กัน
(๒) การเสริมสร้างสุขภาวะคน
ไทยให้มสี ขุ ภาพแข็งแรงทัง้
กายและใจ และอยูใ่ น
สภาพแวดล้อมทีน่ ่าอยู่
(๓) การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่
ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติ
สุข

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๑ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ คุณลักษณะของคนไทยทีพ่ งึ
ประสงค์ ทัง้ ในฐานะพลเมืองและพลโลก
คนไทยเป็ นคนเก่ง คนดี และมีความสุข
ตัวบ่งชี้
(๑)
กําลังกาย กําลังใจ ทีส่ มบูรณ์
(๒) ความรูแ้ ละทักษะทีจ่ าํ เป็ นและ
เพียงพอในการดํารงชีวติ และ
พัฒนาสังคม
(๓) ทักษะในการเรียนรูแ้ ละการ
ปรับตัว
(๔) ทักษะทางสังคม
(๕) คุณธรรม จิตสาธารณะ และ
จิตสํานึกในความเป็ นพลเมือง
ไทยและพลโลก

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ความสอดคล้อง

ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้
มาตรฐานที่ ๑ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต

(๑) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ด้านผลิต

ตัวบ่งชี้
(๑)

(๒)
(๓)

บัณฑิตมีความรู้ ความเชีย่ วชาญ
ในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้
สร้างและประยุกต์ใช้ความรูเ้ พือ่
พัฒนาตนเอง สามารถปฎิบตั งิ าน
และสร้างงานเพือ่ พัฒนาสังคมให้
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
บัณฑิตมีจติ สํานึก ดํารงชีวติ และ
ปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบ
โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
บัณฑิตมีสขุ ภาพดี ทัง้ ด้านร่างกาย
และจิตใจ มีการดูแลเอาใจใส่
รักษาสุขภาพของตนเองอย่าง
ถูกต้องเหมาะสม

บัณฑิ ตของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
(๒) คุณภาพของผลผลิตหรือผลลัพธ์ คือผลิต
บัณฑิตให้เป็ นคนไทยทีพ่ งึ ประสงค์ เป็ น
บัณฑิตทีม่ คี ุณภาพ สอดคล้องกับค่า
เป้าหมายของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ที่ ๒.๙ ๒.๑๐ ๒.๑๑ และ ๒.๑๒

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐
๕.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสังคมให้เป็ นรากฐานทีม่ นคง
ั่
ของประเทศ
(๑) การบริหารจัดการ
กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
(๒) การสร้างความมันคงของ
่
เศรษฐกิจชุมชน
(๓) การเสริมสร้างศักยภาพของ
ชุมชนในการอยูร่ ว่ มกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมอย่างสันติและ
เกือ้ กูล

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานที่ ๒ แนวการจัดการศึกษา
จัดการเรียนรูท้ ม่ี งุ่ พัฒนาผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ และ
การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน
ตัวบ่งชี้
(๑) การจัดหลักสูตรการเรียนรูแ้ ละ
สภาพแวดล้อมทีส่ ง่ เสริมให้
ผูเ้ รียนได้พฒ
ั นาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพ
(๒) มีการพัฒนาผูบ้ ริหาร ครู
อาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างเป็ นระบบและมี
คุณภาพ
(๓) มีการบริหารจัดการทีใ่ ช้
สถานศึกษาเป็ นฐาน

มาตรฐานที่ ๒ มาตรฐานด้านการจัดการการ
อุดมศึกษา
ตัวบ่งชี้
ก. มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหาร
การอุดมศึกษา
(๑) การมีการบริหารจัดการบุคลากรทีม่ ี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๒) มีการบริหารจัดการทรัพยากร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
(๓) มีระบบการประกันคุณภาพ
ข. มาตรฐานด้านพันธกิจของการบริหารการ
อุดมศึกษา
(๑) มีหลักสูตรและการเรียนการสอนที่
ทันสมัย
(๒) มีการวิจยั เพือ่ สร้างและประยุกต์ใช้
องค์ความรูใ้ หม่
(๓) มีการให้บริการทางวิชาการที่
ทันสมัย
(๔) มีการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟู สืบสาน พัฒนา
เผยแพร่ วัฒนธรรม ภูมปิ ญั ญา
ท้องถิ่น

ความสอดคล้อง

(๑) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์บริหาร

(๒ )

วิ ชาการ การวิ จยั และบริการวิ ชาการของ
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ สอดคล้องกับแผน
ฯ ๑๐ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา

คุณภาพด้านการจัดการของคณะ ได้มาตรฐานตาม
ค่าเป้าหมายของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี
๗.๕ ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพของปจั จัยนําเข้า ทีส่ ่งเสริม
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
๑.๑ ๒.๗ ๗.๑ ๗.๒ ๗.๔ ๗.๘ ๘.๑ ๘.๒ ๙.๑ และ
๙.๒ ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพของกระบวนการ ทีส่ ่งเสริม
มาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา
๑.๒ ๗.๖ ๗.๗ ๗.๙ และ ๙.๓ ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพ
ของผลลัพธ์ ทีส่ ่งเสริมมาตรฐานด้านธรรมาภิบาลของการ
บริหารการอุดมศึกษา
๒.๔ ๒.๕ ๒.๖ ๒.๑๓ ๔.๓ และ ๕.๒ ซึง่ เกีย่ วกับ
คุณภาพของปจั จัยนําเข้า ทีส่ ่งเสริมมาตรฐานด้านพันธกิจ
ของการบริหารการอุดมศึกษา
๒.๑ ๒.๒ ๒.๓ ๒.๘ ๓.๑ ๓.๒ ๔.๑ ๕.๑ และ ๖.๑
ซึง่ เกีย่ วกับคุณภาพของกระบวนการ ทีส่ ่งเสริมมาตรฐาน
ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
๔.๔ ๔.๕ ๕.๓ ๕.๔ ๕.๕ ๖.๒ และ ๖.๓ ซึง่ เกีย่ วกับ
คุณภาพของผลลัพธ์ ทีส่ ่งเสริมมาตรฐานด้านพันธกิจของ
การบริหารการอุดมศึกษา

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐
๕.๓ ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้สมดุลและยังยื
่ น

(๑)

(๒)
( ๓)

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานที่ ๓ แนวการสร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ การสร้างวิชาการ
เรียนรู้ และแหล่งการเรียนรูใ้ ห้เข้มแข็ง
การปรับโครงสร้างการผลิต ตัวบ่งชี้
(๑)
การบริการวิชาการและสร้าง
เพือ่ เพิ่มผลิตภาพและ
ความร่วมมือระหว่าง
คุณค่าของสินค้าและบริการ
สถานศึกษากับชุมชนให้เป็ น
บนฐานความรูแ้ ละความ
สังคมแห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่ง
เป็ นไทย
ความรู้
การสร้างภูมคิ ุม้ กันของระบบ
(๒)
การศึกษา วิจยั สร้างเสริม
เศรษฐกิจ
สนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ และ
การสนับสนุนให้เกิดการ
กลไกการเรียนรู้
แข่งขันทีเ่ ป็ นธรรมและการ
(๓)
การสร้างและจัดการความรูใ้ น
กระจายผลประโยชน์จาก
ทุกระดับ ทุกมิติ ของสังคม
การพัฒนาอย่างเป็ นธรรม

มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ ๓ การสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
(๑)

(๒)

มีการแสวงหา การสร้าง และ
การใช้ประโยชน์ความรู้ ทัง้ ส่วน
ั
ทีเ่ ป็ นภูมปิ ญญาท้
องถิ่น และ
เทศ เพือ่ เสริมสร้างสังคม
ฐานความรู้
มีการบริหารจัดการความรูอ้ ย่าง
เป็ นระบบ โดยใช้หลักการวิจยั
แบบบูรณาการ หลักการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ หลักการ
สร้างเครือข่าย และหลักการ
ประสานความร่วมมือ รวมพลัง
อันนําไปสูส่ งั คมแห่งการเรียนรู้

ความสอดคล้อง

(๑) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ดา้ น

งานวิ จยั และงานสร้างสรรค์ กับการ
บริหารวิ ชาการของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
(๒) คุณภาพของกระบวนการ ในการสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู/้ สังคมแห่งความรู้ การสร้าง
วิชาการเรียนรู้ และแหล่งการเรียนรูใ้ ห้
เข้มแข็ง เป็ นฐานให้เกิดเศรษฐกิจทีส่ มดุล
และยังยื
่ น สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของ
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๔.๒ และ
๗.๓

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐
๕.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
มันคงของฐานทรั
่
พยากรและสิง่ แวดล้อม
(๑) การรักษาฐานทรัพยากร
และความสมดุลของระบบ
นิเวศ
(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมทีด่ ี
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ
และการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
(๓) การพัฒนาคุณค่าความ
หลากหลายทางชีวภาพและ
ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ความสอดคล้อง

(๑) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ดา้ นทํานุ

บํารุงศิ ลปวัฒนธรรมของสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ สอดคล้องกับแผนฯ
๑๐ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
(๒) คุณภาพของผลลัพธ์ ในการพัฒนาคุณค่า
ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น สอดคล้องกับค่า
เป้าหมายของผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ที่ ๖.๑

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐
๕.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ่ง
เสริมสร้างความเป็ นธรรมในสังคมอย่าง
ยังยืน
่

(๑)

(๒)

(๓)

การเสริมสร้าง และพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลให้เป็ นส่วน
หนึ่งของวิถกี ารดําเนินชีวติ
ในสังคมไทย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนให้
สามารถเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการประเทศ
สร้างภาคราชการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล เน้นการบริการแทน
การกํากับควบคุม และ
ทํางานร่วมกับหุน้ ส่วนการ
พัฒนา

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ความสอดคล้อง

(๑) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ดา้ น

บริหารวิ ชาการ ของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
(๒) คุณภาพของกระบวนการ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑ และ
คุณภาพของผลลัพธ์ ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถ
เข้าร่วมในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๖

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐

(๔)

(๕)

(๖)

(๗)

การเสริมสร้าง และพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
และธรรมาภิบาลให้เป็ นส่วน
หนึ่งของวิถกี ารดําเนินชีวติ
ในสังคมไทย
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคประชาชนให้
สามารถเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการประเทศ
สร้างภาคราชการทีม่ ี
ประสิทธิภาพและมีธรรมาภิ
บาล เน้นการบริการแทน
การกํากับควบคุม และ
ทํางานร่วมกับหุน้ ส่วนการ
พัฒนา
การกระจายอํานาจการ
บริหารจัดการประเทศสู่
ภูมภิ าค ท้องถิน่ และชุมชน
เพิ่มขึน้ ต่อเนื่อง

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ความสอดคล้อง

(๓) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ดา้ น

บริหารวิ ชาการ ของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
(๔) คุณภาพของกระบวนการ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑ และ
คุณภาพของผลลัพธ์ ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถ
เข้าร่วมในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๖

[Type text]
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐

(๘)
(๙)

(๑๐)

ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้
เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และ
มีธรรมาภิบาล
การปฏิรปู กฎหมาย
กฎระเบียบ และขัน้ ตอน
กระบวนการเกีย่ วกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพือ่ สร้างความสมดุลในการ
จัดสรรประโยชน์จากการ
พัฒนา
การรักษาและเสริมสร้าง
ความมันคงเพื
่
อ่ สนับสนุน
การบริหารจัดการประเทศสู่
ดุลยภาพและความยังยื
่ น

มาตรฐานการศึกษาของชาติ

มาตรฐานการอุดมศึกษา

ความสอดคล้อง

(๕) ปรัชญา ปณิธาน และยุทธศาสตร์ดา้ น

บริหารวิ ชาการ ของสถาบันวัฒนธรรมและ
ศิลปะ สอดคล้องกับแผนฯ ๑๐ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา
(๖) คุณภาพของกระบวนการ ในการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๑ และ
คุณภาพของผลลัพธ์ ในการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถ
เข้าร่วมในการบริหารจัดการอุดมศึกษา
สอดคล้องกับค่าเป้าหมายของผลการ
ดําเนินงานตามตัวบ่งชีท้ ่ี ๗.๖

