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นโยบายสถานศึกษา 3D
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิ การ ได้เล็งเห็นความสาคัญของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสเรี ยนรู ้ตลอกชีวติ อย่างมีคุณภาพ และมุ่งพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุเป้ าประสงค์ คือ
เก่ง ดี มีสุข โดยเฉพาะในด้านดีน้ นั ได้มอบนโยบายสถานศึกษา 3D เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้น
ส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน หรื อ 3D คือ Democracy ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย
Decency มีคุณธรรม ความเป็ นไทย และ Drug-free ห่างไกลยาเสพติด
Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนัก เห็นความสาคัญ ศรัทธา และเชื่อมัน่
ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ต และต่อต้าน
การซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
Decency (มีคุณธรรม ความเป็ นไทย) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ความดีงาม รู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี
มีจิตสานึก ความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบตั ิอยูใ่ นวิถีชีวติ แห่งความเป็ นไทย
Drug-Free (ห่ างไกลยาเสพติด) รู ้จกั หลีกเลี่ยงป้ องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากยาเสพติด

ยึดมัน่
ประชาธิปไตย

มีคุณธรรม
ความเป็ นไทย

สถานศึกษา
3D
ห่ างไกลยา
เสพติด

แนวทางกิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3D
เพื่อให้สถานศึกษาทุกสังกัดจัดกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ มการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ดี
งามทั้ง 3 ด้าน หรื อ 3D จึงได้กาหนดแนวทางกิจกกรม คือ ต้ องเป็ นกิจกรรมเชิ งลึกทีน่ าไปสู่ ผลสั มฤทธิ์ ทีท่ า
ให้ ผ้ เู รียนเกิดมโนสานึก รู้ ผดิ ชอบชั่ วดี มีวถิ ีปฏิบัติอนั ดีงามในชี วติ จริง และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมอย่ าง
จริงจัง โดยจะทาการคัดเลือกแบบอย่างสถานศึกษาของแต่ละสังกัดที่จดั กิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนมีลกั ษณะที่พึง
ประสงค์ 3D ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D เพื่อยกย่อง ชมเชย ให้รางวัลและประกาศเกียรติ
คุณเป็ นแบบอย่างสถานศึกษา 3D

กรอบแนวคิด
การจัดการศึกษามีความสาคัญต่อการพัฒนาคุณภาพของผูเ้ รี ยนเพื่อให้บรรลุเป้ าประสงค์ คือ เก่ง
ดี มีสุข สถานศึกษาจึงต้องจัดการเรี ยนการสอนและกิจกรรมที่จะส่ งเสริ ม สนับสนุน และพัฒนาผูเ้ รี ยนโดย
การบ่มเพาะ กล่อมเกลา ปลูกฝัง และปลูกจิตสานึกให้ผเู ้ รี ยนเกิดความคิดตระหนักในบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิด ชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน และสิ่ งแวดล้อม มีทกั ษะชีวติ ที่ดีเพื่อให้สามารถดารงตนอยูใ่ นสังคม
ร่ วมกับผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข นโยบายสถานศึกษา 3D จึงมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริ มให้
ผูเ้ รี ยนมีพฤติกรรมที่พ่ ึงประสงค์ 3 ด้าน (3D) คือ Democracy ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย Decency มีคุณธรรม
ความเป็ นไทยและ Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด โดยการประสานความร่ วมมือกับทุกภาคส่ วนให้สนับสนุน
เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุวตั ถุประสงค์
วิสัยทัศน์
มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ผเู ้ รี ยนมีคุณลักษณะ 3D คือ ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย มีคุณธรรม ความเป็ นไทย
และห่างไกลยาเสพติดอย่างยัง่ ยืน
พันธกิจ
1. จัดการเรี ยนรู้ดา้ นประชาธิปไตย ด้านคุณธรรม ความเป็ นไทย และด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสู่ 3D
ยุทธศาสตร์ 3D
1. สถานศึกษาต้องมีระบบการบริ หารจัดการที่ดี มุ่งมัน่ พัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. มีการจัดการเรี ยนการสอน และจัดกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู ้และคุณลักษณะ 3D แกผูเ้ รี ยน
3. จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศการทางานให้เป็ นแบบอย่างที่ดีที่เอื้อต่อการเรี ยนรู ้และพัฒนา
ผูเ้ รี ยน

มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิ การได้กาหนดนโยบายสถานศึกษา 3D เพื่อให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มุ่งส่ งเสริ ม
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ด้าน หรื อ 3D คือ
Democracy (ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย) มีความตระหนัก เห็นความสาคัญ ศรัทธา และเชื่อมัน่ การ
ปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ต และต่อต้านการซื้ อ
สิ ทธิ์ ขายเสี ยง
Decency (มีคุณธรรม ความเป็ นไทย) เป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ความดีงาม รู ้ผดิ ชอบชัว่ ดี มี
จิตสานึก ความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบตั ิอยูใ่ นวิถีชีวติ แห่งความเป็ นไทย
Drug-Free (ห่างไกลยาเสพติด) รู ้จกั หลีกเลี่ยงป้ องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด
หลักการจัดกิจกรรม
1) กาหนดในแผนงาน/ โครงการประจาปี ของสถานศึกษา
2) สอดแทรกในเนื้อหาวิชาในการจัดกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
3) มีการส่ งเสริ มการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
4) ดาเนินการแบบมีส่วนร่ วมกับชุมชน ท้องถิ่น
ตัวอย่างกิจกรรม
กิจกรรมส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย เช่น เวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู ้ , การดาเนินงานสภานักเรี ยน
นักศึกษา การจัดค่ายประชาธิ ปไตย/ ลงสู่ ชุมชน, การส่ งเสริ มกิจกรรมสร้างสานึก ความรักชาติ , หลักธรรมาภิ
บาลในการบริ หารจัดการ
กิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม จริ ยธรรม และความเป็ นไทย เช่น กิจกรรมครู พระสอนศีลธรรมใน
สถานศึกษา, เวทีแลกเปลี่ยนการเรี ยนรู้ , กิจกรรมจิตอาสา. ค่ายคุณธรรม จริ ยธรรม, กิจกรรมที่ส่งเสริ มการ
นิยมไทย/ ความภูมิใจในความเป็ นไทย, หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด เช่น การดัดกรองกลุ่มเสี่ ยง, การช่วยเหลือแบบเพื่อน
ช่วยเพื่อน,
กิจกรรมแกนนา, กิจกรรมรณรงค์, กิจกรรมชมรม, การประกวดดนตรี , แข่งขันกีฬา, เปิ ดเวทีให้
แสดงออก, การจัดนิทรรศการความรู้ , การขจัดมุมอับลับตา, มีแหล่งเรี ยนรู ้ดา้ นยาเสพติด, การประสานความ
ร่ วมมือการดาเนินงานร่ วมกับชุมชน ท้องถิ่น

เกณฑ์ มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D จัดทาขึ้นเพื่อให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็ นเกณฑ์พิจารณาในการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D (2) ตัวบ่งชี้ และ (3) แนวทางการประเมินคุณภาพสถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษา หมายถึง สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และประเภทการศึกษา
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หมายถึง หน่วยงานอานวยการในการกากับดูแล สถานศึกษาที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบในพื้นที่
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับผูเ้ รี ยนและบริ บทของ
สถานศึกษาหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D
สถานศึกษา 3D หมายถึง สถานศึกษาที่มีการบริ หารจัดการ มีผลการพัฒนาผูเ้ รี ยนตาม
เป้ าประสงค์ 3D ได้แก่ Democracy (ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย) Decency (มีคุณธรรม ความเป็ นไทย) และ
Drug-Free (ห่างไกลประชาธิ ปไตย) มีนวัตกรรมและเป็ นแบบอย่างที่ดี ควรมีมาตรฐาน 2 ด้าน
ประกอบด้วย
1. ด้ านการบิหารจัดการสถานศึกษา 3D
สถานศึกษามีกระบวนการจัดการเพื่อเร่ งรัดพัฒนาคุณภาพผูเ้ รี ยน โดยมีการวางแผน การจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดล้อมและสิ่ งอานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความร่ วมมือกับทุกฝ่ าย
และมีการติดตามประเมินผลตามแนวทางการดาเนินงานของสถานศึกษา 3D ได้แก่
1) การวางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3D และส่ งเสริ ม สนับสนุน
ทรัพยากร บุคลากร และสิ่ งอานวยความสะดวก
2) การจัดการเรี ยนรู ้ จัดกิจกรรมด้านประชาธิ ปไตย ด้านคุณธรรม จริ ยธรรม ความเป็ นไทย และ
ด้านยาเสพติด
3) การพัฒนาครู คณาจารย์ ผูบ้ ริ หาร และบุคลากรการศึกษา ให้มีองค์ความรู้และทักษะการ
ปฏิบตั ิงานที่มีคุณภาพ
4) การมีส่วนร่ วมกับทุกฝ่ ายในการดาเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D
5) การกากับ ติดตาม ประเมินผล ให้สถานศึกษาพัฒนาเข้าสู่ เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
สถานศึกษา 3D

2. ด้ านผลทีเ่ กิดกับผู้เรียน มีความรู้ มีเจตคติทดี่ ี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะทีพ่ งึ่
ประสงค์ 3D
สถานศึกษาจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมให้ผเู ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ มีความรู ้ มีเจตคติที่ดี
และมีพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พ่ งึ ประสงค์ท้ งั 3 ด้าน (3D)
คุณลักษณะทีพ่ งึ่ ประสงค์ ของผู้เรียน ประกอบคุณลักษณะ 3 ด้าน ได้แก่
1) Democracy ยึดมัน่ ประชาธิ ปไตย ต้องมีความตระหนัก เห็นความสาคัญ ศรัทธา และเชื่อมัน่
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข รังเกียจการทุจริ ต
และต่อต้านการซื้ อสิ ทธิ์ ขายเสี ยง
2) Decency มีคุณธรรม ความเป็ นไทย ต้องเป็ นผูม้ ีคุณธรรม จริ ยธรรม ความดีงาม ผูผ้ ดิ ชอบชัว่
ดี มีจิตสานึก ความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบตั ิอยูใ่ นวิถีชีวติ แห่งความเป็ นไทย
3) Drug-Free ห่างไกลยาเสพติด ต้องรู ้จกั หลีกเลี่ยง ป้ องกันตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด

