
องค์ประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3 ดี”   

หลกัการ 

 การจดัการศึกษามีความสาํคญัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน กระทรวงศึกษาธิการโดย

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการไดใ้หค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในดา้นการ

จดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน เพื่อสร้างองคค์วามรู้ กระบวนการคิดวเิคราะห์  

เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มีทกัษะการดาํรงชีวติท่ีเกิดจากการฝึกหดั 

สามารถใชค้วามรู้ใหเ้กิดประโยชน์ในการพฒันาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดา้นหน่ึงคือการบ่ม

เพาะปลูกฝัง ปลูกจิตสาํนึกใหผู้เ้รียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผดิชอบต่อตนเอง สังคม และ

ประเทศชาติ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข  สถานศึกษา    ควรจะได้

ประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดักิจกรรมท่ีจะมุ่งเนน้ภารกิจท่ีจะก่อใหเ้กิดผลดงักล่าวตาม

นโยบาย  3 ดี ไดแ้ก่ DEMOCRACY ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  DECENCY ดา้นการส่งเสริมใหมี้

คุณธรรม  จริยธรรมและความเป็นไทย และ DRUG – FREE คือดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติด

ทุกชนิด 

 DEMOCRACY คือ การมีความตระหนกัเห็นความสาํคญั ศรัทธาและเช่ือมัน่ในการปกครอง

ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข รังเกียจการทุจริตและต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิ ขาย

เสียง 

 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รู้จกัผดิชอบ ชัว่ดี มีความภาคภูมิใจใน

ความเป็นไทย รวมทั้งยดึถือและปฏิบติัในการดาํรงชีพสืบไป 

 DRUG – FREE คือ การมีความเขา้ใจ รู้จกัพิษภยัของยาเสพติดและรู้จกัการหลีกเล่ียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ี   จาํนวน 2 ตวับ่งช้ี  ประกอบดว้ย  

ตัวบ่งช้ีที ่10.1 :  การบริหารจดัการสถานศึกษา 3 ดี 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี  :  สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจดัการเพื่อเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียนโดยมีการ

วางแผนการจดักิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้ม และส่ิงอาํนวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกบั

ทุกฝ่าย และการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาํเนินงานของสถานศึกษา 3 ดี การกาํหนดนโยบาย 

จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน :  ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

1. นโยบายและแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  

2. คาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทาํงาน หรือมอบหมายผูรั้บผดิชอบ 

3. เอกสารหลกัฐานท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงกลไกการสนบัสนุนทรัพยากร ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

การสร้างและพฒันาเครือข่าย การกาํกบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน 

4. รายงานผลการดาํเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนาํผลไปพฒันาปรับปรุง 

แนวปฏิบัติทีด่ี 

1. สถานศึกษาดาํเนินการกาํหนดนโยบาย จดัทาํแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย       

สถานศึกษา 3 ดี  

2. มีการกาํหนดผูรั้บผดิชอบในการดาํเนินงานตามแผนพฒันาสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

3. ดาํเนินการส่งเสริมและสนบัสนุนทรัพยากรและส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสอดคลอ้งกบั

แผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย 3 ดี  

4. สถานศึกษาจดัสภาพแวดลอ้มและการบริการ มีโครงสร้างสาระการเรียนรู้ แผนกิจกรรม

การเรียน  การสอนท่ีหลากหลายเพื่อพฒันาคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์3 ดี  

5. มีการนาํส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศและสร้างสรรคน์วตักรรม/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ

ตอบสนองนโยบาย  3 ดี ท่ีเหมาะสมกบับริบทของสถานศึกษา  

6. มีกลไกในการสร้างและพฒันาเครือข่ายใหมี้ส่วนร่วมและใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรม

ส่งเสริม 3 ดี  ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 

7. มีระบบ กลไกและแผนการกาํกบัติดตามประเมินผลท่ีชดัเจน พร้อมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 

3 ดี  

 



เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 

1. วางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  และส่งเสริมสนบัสนุนทั้ง

ทรัพยากร     ส่ิงอาํนวยความสะดวก และบุคคล 

2. จดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม และดา้นภูมิคุม้กนัภยั

จาก        ยาเสพติด       

3. พฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการปฏิบติังานเพื่อ

การพฒันาสถานศึกษา 3 ดี อยา่งมีคุณภาพ 

4. ใหค้วามร่วมมือกบัทุกฝ่ายในการดาํเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี  

5. กาํกบั ติดตามใหส้ถานศึกษาพฒันาหรือมีนวตักรรมส่งเสริมใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา 3 ดี  

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดาํเนินงาน  1  ขอ้ มีการดาํเนินงาน  3  ขอ้ มีการดาํเนินงานครบทั้ง  5  ขอ้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตัวบ่งช้ีที ่10.2 :   ผลท่ีเกิดกบัผูเ้รียนตามนโยบาย 3 ดี  มีความรู้ เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรม 

ชนิดตัวบ่งช้ี :  ผลผลิต 

คําอธิบายตัวบ่งช้ี : สถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพของผูเ้รียนทั้งในดา้นการจดัการเรียนการสอนและจดั

กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน โดยประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนจดัการเรียนการสอนและกิจกรรม

พฒันาผูเ้รียน ตามนโยบาย 3 ดี  เพื่อใหผู้เ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตย รู้จกัสิทธิและ

หนา้ท่ีของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ื้น มีวนิยั มีความประหยดั  มีความกตญั�ูกตเวที ซ่ือสัตยสุ์จริต รู้

และตระหนกัในโทษภยัของยาเสพติด สร้างภูมิคุม้กนัจากส่ิงเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ ตลอดจนมี

สุนทรียภาพและลกัษณะนิสัยดา้นศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถดาํรงตนอยูร่่วมกบัผูอ่ื้น

ไดอ้ยา่งมีความสุข   

ข้อมูลอ้างองิสําหรับผู้ประเมิน : ขอ้มูลพื้นฐานและเอกสารหลกัฐานอา้งอิงท่ีเก่ียวขอ้งมีดงัน้ี 

1. โครงการกิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  ดา้น

การส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย และดา้นการสร้างภูมิคุม้กนัภยัจาก

ยาเสพติดทุกชนิด 

2. รายงานผลการเขา้ร่วมโครงการของนิสิตนกัศึกษา 

3. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  

เกณฑ์การประเมิน  : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 1 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี จาํนวน 2 ดา้น 

มีกิจกรรมสนบัสนุนนโยบาย

สถานศึกษา 3 ดี ครบทั้ง 3 ดา้น 

หมายเหตุ :  กิจกรรมสนบัสนุนนโยบายสถานศึกษา 3 ดี  ประกอบดว้ย  ดา้นการส่งเสริมประชาธิปไตย  

(DEMOCRACY) ดา้นการส่งเสริมใหมี้คุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย ( DECENCY) และดา้น

การสร้างภูมิคุม้กนัภยัจากยาเสพติดทุกชนิด  (DRUG – FREE) และการนบักิจกรรมส่งเสริมนโยบาย

ดงักล่าวได ้จะตอ้งมีจาํนวนนิสิต/นกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการ/กิจกรรมในดา้นนั้น ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 

10 ของนิสิต/นกัศึกษาระดบัปริญญาตรีทั้งสถาบนั 

 

ข้อมูลจาก :  เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 

3 ดี (3D) คร้ังท่ี 1/2552 วนัท่ี 13 มกราคม 2553 ณ  หอ้งประชุมศูนยว์ทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏั

รําไพพรรณี 


