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ห่างไกลยา

เสพติด 

สถานศึกษา 
3D 

นโยบายสถานศึกษา 3D 

         รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของการจดัการศึกษาท่ีมุ่งเนน้

ใหค้นไทยทุกคนไดมี้โอกาสเรียนรู้ตลอกชีวติอยา่งมีคุณภาพ  และมุ่งพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุเป้าประสงค ์คือ 

เก่ง ดี มีสุข โดยเฉพาะในดา้นดีนั้น ไดม้อบนโยบายสถานศึกษา 3D  เพื่อใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมท่ีมุ่งเนน้

ส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีดีงาม  3 ดา้น หรือ 3D  คือ  Democracy  ยดึมัน่ประชาธิปไตย  

Decency  มีคุณธรรม ความเป็นไทย  และ Drug-free ห่างไกลยาเสพติด 

           Democracy (ยดึมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนกั เห็นความส าคญั ศรัทธา และเช่ือมัน่

ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อตา้น

การซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

            Decency (มีคุณธรรม ความเป็นไทย) เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผดิชอบชัว่ดี 

มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจ และยดึถือปฏิบติัอยูใ่นวถีิชีวติแห่งความเป็นไทย 

                         Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จกัหลีกเล่ียงป้องกนัตวัเอง ใหห่้างไกลจากยาเสพติด 

 

 

  

 

ยดึมัน่

ประชาธิปไตย 

มคุีณธรรม

ความเป็นไทย 



แนวทางกจิกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D 

      เพื่อใหส้ถานศึกษาทุกสังกดัจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีดี

งามทั้ง 3 ดา้น หรือ 3D จึงไดก้ าหนดแนวทางกิจกกรม คือ ต้องเป็นกจิกรรมเชิงลกึทีน่ าไปสู่ผลสัมฤทธ์ิ ทีท่ า

ให้ผู้เรียนเกดิมโนส านึก รู้ผดิชอบช่ัวดี มีวถิีปฏิบัติอนัดีงามในชีวติจริง และมีส่วนร่วมในกจิกรรมอย่าง

จริงจัง โดยจะท าการคดัเลือกแบบอยา่งสถานศึกษาของแต่ละสังกดัท่ีจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนมีลกัษณะท่ีพึง

ประสงค ์3D ตามเกณฑม์าตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D เพื่อยกยอ่ง ชมเชย ใหร้างวลัและประกาศเกียรติ

คุณเป็นแบบอยา่งสถานศึกษา 3D  

กรอบแนวคดิ 

             การจดัการศึกษามีความส าคญัต่อการพฒันาคุณภาพของผูเ้รียนเพื่อใหบ้รรลุเป้าประสงค ์คือ เก่ง 

ดี มีสุข สถานศึกษาจึงตอ้งจดัการเรียนการสอนและกิจกรรมท่ีจะส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาผูเ้รียนโดย

การบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลูกจิตส านึกใหผู้เ้รียนเกิดความคิดตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ี ความ

รับผดิ ชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และส่ิงแวดลอ้ม มีทกัษะชีวติท่ีดีเพื่อใหส้ามารถด ารงตนอยูใ่นสังคม

ร่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข นโยบายสถานศึกษา 3D จึงมุ่งเนน้ใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีพฤติกรรมท่ีพึ่งประสงค ์3 ดา้น (3D) คือ Democracy ยดึมัน่ประชาธิปไตย Decency มีคุณธรรม 

ความเป็นไทยและ Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด โดยการประสานความร่วมมือกบัทุกภาคส่วนใหส้นบัสนุน

เพื่อใหก้ารด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ 

วสัิยทศัน์ 
             มุ่งพฒันาสถานศึกษาใหผู้เ้รียนมีคุณลกัษณะ 3D คือ ยดึมัน่ประชาธิปไตย มีคุณธรรม ความเป็นไทย 

และห่างไกลยาเสพติดอยา่งย ัง่ยนื 

พนัธกจิ 
1. จดัการเรียนรู้ดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม ความเป็นไทย และดา้นยาเสพติดในสถานศึกษา  
2. ยกระดบัคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ 3D 

ยุทธศาสตร์ 3D 
1. สถานศึกษาตอ้งมีระบบการบริหารจดัการท่ีดี มุ่งมัน่พฒันาโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล  
2. มีการจดัการเรียนการสอน และจดักิจกรรมท่ีเนน้การสร้างองคค์วามรู้และคุณลกัษณะ 3D แกผูเ้รียน 
3. จดัสภาพแวดลอ้มและบรรยากาศการท างานใหเ้ป็นแบบอยา่งท่ีดีท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้และพฒันา

ผูเ้รียน 



 

มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 
 

กระทรวงศึกษาธิการไดก้ าหนดนโยบายสถานศึกษา 3D เพื่อใหส้ถานศึกษาจดักิจกรรมท่ีมุ่งส่งเสริม
การพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะท่ีดีงาม 3 ดา้น หรือ 3D คือ 

Democracy (ยดึมัน่ประชาธิปไตย) มีความตระหนกั เห็นความส าคญั ศรัทธา และเช่ือมัน่การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต และต่อตา้นการซ้ือ
สิทธ์ิขายเสียง 

Decency (มีคุณธรรม ความเป็นไทย) เป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รู้ผดิชอบชัว่ดี มี
จิตส านึก ความภาคภูมิใจ และยดึถือปฏิบติัอยูใ่นวถีิชีวติแห่งความเป็นไทย 

Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู้จกัหลีกเล่ียงป้องกนัตนเองใหห่้างไกลยาเสพติด 
 

หลกัการจัดกจิกรรม 
1) ก าหนดในแผนงาน/ โครงการประจ าปีของสถานศึกษา 
2) สอดแทรกในเน้ือหาวชิาในการจดักลุ่มสาระการเรียนรู้ 
3) มีการส่งเสริมการจดักิจกรรมท่ีครอบคลุมทั้ง 3 ดา้น 
4) ด าเนินการแบบมีส่วนร่วมกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน 

 
ตัวอย่างกจิกรรม 

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย เช่น เวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้, การด าเนินงานสภานกัเรียน
นกัศึกษา การจดัค่ายประชาธิปไตย/ ลงสู่ชุมชน, การส่งเสริมกิจกรรมสร้างส านึก ความรักชาติ, หลกัธรรมาภิ
บาลในการบริหารจดัการ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทย เช่น กิจกรรมครูพระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา, เวทีแลกเปล่ียนการเรียนรู้, กิจกรรมจิตอาสา. ค่ายคุณธรรม จริยธรรม, กิจกรรมท่ีส่งเสริมการ
นิยมไทย/ ความภูมิใจในความเป็นไทย, หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด เช่น การดดักรองกลุ่มเส่ียง, การช่วยเหลือแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน,   

กิจกรรมแกนน า, กิจกรรมรณรงค์, กิจกรรมชมรม, การประกวดดนตรี, แข่งขนักีฬา, เปิดเวทีให้
แสดงออก, การจดันิทรรศการความรู้, การขจดัมุมอบัลบัตา, มีแหล่งเรียนรู้ดา้นยาเสพติด, การประสานความ
ร่วมมือการด าเนินงานร่วมกบัชุมชน ทอ้งถ่ิน 
 
 



เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D 
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D จดัท าข้ึนเพื่อใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งใช้

เป็นเกณฑพ์ิจารณาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประกอบดว้ย 
(1) มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D (2) ตวับ่งช้ี และ (3) แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
     สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทุกระดบั ทุกสังกดั และประเภทการศึกษา 
           หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง หมายถึง หน่วยงานอ านวยการในการก ากบัดูแล สถานศึกษาท่ีอยูใ่นความ
รับผดิชอบในพื้นท่ี 
          เกณฑม์าตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D สามารถปรับใชใ้หเ้หมาะสมกบัผูเ้รียนและบริบทของ
สถานศึกษาหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 

มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D  
               สถานศึกษา 3D หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีการบริหารจดัการ มีผลการพฒันาผูเ้รียนตาม
เป้าประสงค ์3D ไดแ้ก่ Democracy (ยดึมัน่ประชาธิปไตย) Decency (มีคุณธรรม ความเป็นไทย) และ 
Drug-Free (ห่างไกลประชาธิปไตย) มีนวตักรรมและเป็นแบบอยา่งท่ีดี ควรมีมาตรฐาน 2 ดา้น 
ประกอบดว้ย 
1. ด้านการบิหารจัดการสถานศึกษา 3D  

สถานศึกษามีกระบวนการจดัการเพื่อเร่งรัดพฒันาคุณภาพผูเ้รียน โดยมีการวางแผน การจดั
กิจกรรม จดัสภาพแวดลอ้มและส่ิงอ านวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่วมมือกบัทุกฝ่าย 
และมีการติดตามประเมินผลตามแนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษา 3D ไดแ้ก่ 
1) การวางแผนพฒันาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D และส่งเสริม สนบัสนุน

ทรัพยากร บุคลากร และส่ิงอ านวยความสะดวก 
2) การจดัการเรียนรู้ จดักิจกรรมดา้นประชาธิปไตย ดา้นคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทย  และ

ดา้นยาเสพติด 
3) การพฒันาครู คณาจารย ์ผูบ้ริหาร และบุคลากรการศึกษา ใหมี้องคค์วามรู้และทกัษะการ

ปฏิบติังานท่ีมีคุณภาพ 
4) การมีส่วนร่วมกบัทุกฝ่ายในการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D  
5) การก ากบั ติดตาม ประเมินผล ใหส้ถานศึกษาพฒันาเขา้สู่เกณฑม์าตรฐานคุณภาพ

สถานศึกษา 3D 
 
 



2. ด้านผลทีเ่กดิกบัผู้เรียน มีความรู้ มีเจตคติทีด่ี ตลอดจนเกดิพฤติกรรมตามคุณลกัษณะทีพ่ึง่
ประสงค์ 3D 
               สถานศึกษาจดัการศึกษาและจดักิจกรรมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ มีเจตคติท่ีดี 
และมีพฤติกรรมตามคุณลกัษณะท่ีพึ่งประสงคท์ั้ง 3 ดา้น (3D) 
               คุณลกัษณะทีพ่ึง่ประสงค์ของผู้เรียน ประกอบคุณลกัษณะ 3 ดา้น ไดแ้ก่ 
1) Democracy ยดึมัน่ประชาธิปไตย ตอ้งมีความตระหนกั เห็นความส าคญั ศรัทธา และเช่ือมัน่

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข รังเกียจการทุจริต 
และต่อตา้นการซ้ือสิทธ์ิขายเสียง 

2) Decency มีคุณธรรม ความเป็นไทย ตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม ผูผ้ดิชอบชัว่
ดี มีจิตส านึก ความภาคภูมิใจ และยดึถือปฏิบติัอยูใ่นวถีิชีวติแห่งความเป็นไทย 

3) Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด ตอ้งรู้จกัหลีกเล่ียง ป้องกนัตนเองใหห่้างไกลจากยาเสพติด 


