
๑๑๘ 

บทที่ ๔ 
ค ำอธิบำยรำยมำตรฐำนกำรศึกษำ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมิน  

.................................................. 
 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมำตรกำรสง่เสริม*  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้  (๒ เรื่อง ๆ ละ ๕ คะแนน) คือ 
 

ตัวบ่งชี้ 
ที ่

ชื่อตัวบ่งชี้ น้ ำหนัก เทียบเคียงกับ 
 ตัวบ่งชี ้
ของ สมศ. 

๑ ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา 
(ให้ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง/โครงการ) โดยผ่านความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 

๑๐ ตัวบ่งชี้ที่ 16 

 รวม ๑ ตัวบ่งชี้ ๑๐  
 

ค ำอธิบำยตัวบ่งช้ี 
 มำตรกำรส่งเสริม หมายถึง แนวทางชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคมในด้านต่างๆ 

ขั้นตอนกำรจัดท ำตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม 
สถานศึกษาต้องเลือกโครงการพิเศษ เพ่ือส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาที่ท าแล้วประสบ

ความส าเร็จยิ่ง อย่างน้อย ๒ โครงการ เป็นโครงการที่มุ่งส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ปัญหาของชุมชน สังคม 
เช่น 

 การส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ น าผลของโครงการหลวงมาสู่
ภาคปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  

 การส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา ความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
 การส่งเสริมสุขภาพ   

 ตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา          
โดยสถานศึกษาเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐหรือของประเทศ  ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไป     
โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคมและแก้ปัญหาสังคมของสถานศึกษาในการชี้น าเรื่องต่าง ๆ 
เช่น การส่งเสริมและสืบสานโครงการมาจากพระราชด าริ  ความรักชาติ บ ารุงศาสนา เทิดทูน
พระมหากษัตริย์ สุขภาพ ค่านิยมและจิตสาธารณะ ความคิดสร้างสรรค์  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ 
นโยบายรัฐบาล เศรษฐกิจ การพร้อมรับการเป็นสมาชิกสังคมอาเซียน พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุบัติภัย สิ่ง
เสพติด  ความฟุ่มเฟือย  การแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างสังคมสันติสุขและความปรองดอง  ตลอดจน
การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นสถานศึกษาพอเพียงแบบอย่าง ฯลฯ โดย
สถานศึกษาเลือกด าเนินการ ๒ เรื่อง  มี ๑ ตัวบ่งชี้ (เป็นตัวบ่งชี้ที่ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ตามยุคสมัย 
หรือตามนโยบายภาครัฐ เพ่ือให้สามารถตอบสนองนโยบายการขับเคลื่อนคุณภาพโดยรวม) 
 
 



๑๑๙ 

 การส่งเสริมค่านิยม ความเป็นไทย  
 การส่งเสริมความมีจิตสาธารณะ   
 การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
 เป็นผู้น าในการสร้างความปรองดองตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดสันติสุข   
 เป็นผู้น าในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสการต่อต้านสิ่งเสพติด  
 เป็นผู้น าในการลดความฟุ่มเฟือย   
 เป็นผู้น าในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง ปัญหาพลังงาน สิ่งแวดล้อม อุบัติภัย ยาเสพติด 

อาชญากรรม หรือ วิกฤตในอนาคต เป็นต้น   
 เป็นผู้น าในการส่งเสริมการน าเทคโนโลยีไปสร้างหรือพัฒนาอาชีพในชุมชน 
 การชี้น าการจัดการศึกษาแบบใหม่ที่ช่วยปฏิรูปคุณภาพการศึกษาของประเทศ หรือการเป็น 

World Class ของสถาบัน  ฯลฯ 
 การสร้างชุมชนสุขภาพดี 
 การส่งเสริมมารยาทไทยแก่ชุมชน 
 การสร้างวินัยจราจรแก่ชุมชน 

       ในการเลือกโครงการพิเศษใด ๆ จะต้องเสนอให้คณะกรรมการสถานศึกษา/สภาการศึกษา 
รับทราบ ให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการอย่างเป็นระบบ จริงจัง พร้อมมีการประเมินและจัดท า
รายงานผลโครงการในรอบปี   ทั้งนี ้ผลความส าเร็จของโครงการ ควรตรวจสอบทั้ง 

๑. ผลที่ปรากฏต่อสังคม/ชุมชน โดยดูจากตัวชี้วัด คือ ควำมพึงพอใจของประชาชน พฤติกรรม
มารยาทของประชาชน (กรณีเลือกท าโครงการส่งเสริมมารยาทไทยแก่ชุมชน) และ 

๒. ผลที่ปรากฏต่อผู้เรียนในคุณลักษณะนั้นๆ ที่ก าหนด ในที่นี้ คือ พฤติกรรมมารยาทไทยของ
นักเรียน (กรณีเลือกโครงการส่งเสริมมารยาทไทยแก่ชุมชน) 

 
 

รูปแบบของกำรน ำเสนอมำตรกำรส่งเสริมของสถำบัน 
 มาตรการส่งเสริมของสถาบัน  คือ  .....................................................................................................  
 มี ๒ ประเด็น  คือ 
 ประเด็นที่ ๑ ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมด้านใด?  .................................................................... 

 ชื่อโครงการที่สนับสนุนประเด็นที่ ๑  คือ ............................................................................................  
 ด าเนินการส าเร็จแล้วผลลัพธ์คืออะไร?  ..............................................................................................  
 รายละเอียดโครงการ ...................................................................................................................... ..... 
 ประเด็นที่ ๒ ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคมด้านใด?  .................................................................... 

 ชื่อโครงการที่สนับสนุนประเด็นที่ ๒  คือ ....................................................................................... ..... 
 ด าเนินการส าเร็จแล้วผลลัพธ์คืออะไร?  ..............................................................................................  
 รายละเอียดโครงการ ................................................................................................... ....................... 
 
 
 
 
 



๑๒๐ 

ตัวบ่งช้ีมำตรกำรส่งเสริม  ผลการชี้น าและ/หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ของสถานศึกษา  
 (ให้ระบุชื่อเรื่อง/โครงการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง/โครงการ) โดยผ่านความ 
 เห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 
น้ ำหนัก  : ๑๐ คะแนน (๒ เรื่อง ๆ ละ ๕ คะแนน) 

เกณฑ์กำรพิจำรณำ : ข้อ 
(๑)  มีแผนงานการชี้น า หรือแก้ปัญหาในด้านที่ระบุ 
(๒)  การด าเนินงานตามแผน 
(๓)  มีการจัดโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน/หน่วยงานภายนอก 
(๔)  มีการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
(๕)  ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่องระดับกองทัพ/ภูมิภาค 
(๖)  ได้รับประกาศนียบัตร/รางวัล/การยกย่องระดับชาติ/นานาชาติ 
 

เกณฑป์ระเมิน หมายเหตุ 
  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ - ๖ ข้อ ไมม่ีผลการด าเนนิงาน  
หรือต่ ากวา่ระดบั 

คะแนน ๑ ให้นับเป็น ๐ 

ข้อมูลและเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ : 
๑. แผนงาน โครงการที่แสดงถึงการชี้น า ช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาให้สังคม โดยได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
๓. หลักฐานการติดตามงานในโครงการเป็นระยะๆ  
๔. แบบประเมินโครงการว่าบรรลุตามค่าเป้าหมาย/ตัวชี้วัดความส าเร็จในโครงการหรือไม่  และ

ประเมินผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองทัพ  
๕. รายงานผลการด าเนินงาน/สรุปผลการด าเนินการของโครงการ/กิจกรรมตามตัวบ่งชี้  พร้อม 

เอกสารหลักฐานประกอบ 
๖. รายงานการประเมินแผนของสถานศึกษา (ถ้ามี) 
๗. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคม จากการด าเนินงานของโครงการ 
 ๘. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 

๙. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
๑๐. เอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 



๑๒๑ 

ตัวอย่ำงกำรก ำหนดประเด็นกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคม 
ตัวอย่ำงท่ี ๑ ของวิทยำลัยเชียงรำย 
 ประเด็นการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม 

- ประเด็นที่ ๑ ด้านสุขภาพ 
- ประเด็นที่ ๒ ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเทคโนโลยี 

 
ตัวอย่ำงท่ี ๒ ของมหำวิทยำลัยอิสลำมยะลำ 
 ประเด็นการชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม 
 ประเด็นที่ ๑  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและบุคลากรด้วยกระบวนการกลุ่มศึกษา 

 ค านิยาม 
๑. พัฒนาศักยภาพ  หมายถึง การพัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในทุกมิติ

ชีวิต 
๒. กลุ่มศึกษา  หมายถึง ใช้กระบวนการกลุ่มศึกษาในการพัฒนาภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดีใน

รูปแบบการจัดกลุ่มพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 ส่งเสริมกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและบุคลำกรด้วยกระบวนกำรกลุ่มศึกษำ  หมายถึง การ
พัฒนาขีดความสามารถของนักศึกษาและบุคลากรในทุกมิติชีวิต  โดยใช้กระบวนการกลุ่มศึกษาในการ
พัฒนาภาวะผู้น าและผู้ตามท่ีดี  ในรูปแบบการจัดกลุ่มพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย 
 

 ประเด็นที่ ๒  บริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือเสริมสร้างสังคมอารยะ 
ค านิยาม 
๑. บริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การให้บริการวิชาความรู้ และชี้น าสังคมสู่การพัฒนาใน

หลากหลายรูปแบบ 
๒. เสริมสร้างสังคมอารยะ หมายถึง การสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยการให้เกียรติในความ

แตกต่างของสังคม 
 

บริกำรวิชำกำรแก่สังคมเพื่อเสริมสร้ำงสังคมอำรยะ หมายถึง การให้บริการวิชาความรู้ และชี้น า
สังคมสู่การพัฒนาในหลากหลายรูปแบบ  เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน โดยการให้เกียรติในความ
แตกต่างของสังคม 
 
 
 

........................................................ 
 

 


