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แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)  
----------------------- 

กรอบแนวคิด  
การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษาที่

สมบูรณจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหน่ึงเปนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงช้ัน เพ่ือสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูให
เกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหน่ึงคือเปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝง 
และปลุกจิตสํานึก เพ่ือใหผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดลอม เกิดความตระหนักในบทบาทหนาที่ขึ้นในจิตใจ เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูในสังคม
รวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหนวยงานตางๆ ที่มีหนาที่สงเสริม 
สนับสนุนและรวมจัดการศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่
มุงเนนภารกิจทั้ง 3 ดาน (3D) ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรมจริยธรรม และ 
ความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน 
 1. ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความตระหนัก เห็นความสําคัญ ศรัทธา และเช่ือมั่น 
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการทุจริต และ
ตอตานการซ้ือสิทธิขายเสียง 

2. ดานคุณธรรมจริยธรรมและความเปนไทย (Decency) มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม  
รูผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต 

3. ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด 

สถานศึกษา 3 ดี 

คุณธรรม   
ความเปนไทย 

สงเสริม
ประชาธิปไตย 

หางไกล
ยาเสพติด 

/ วิสัยทัศน ... 
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วิสัยทัศน 
 มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน  
 

พันธกิจ 
1. จัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกัน

ภัยจากยาเสพติด 
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสูระดับ 3 ดี 

 

ยุทธศาสตร 
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ด ีมุงม่ันพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เนนการสรางองคความรูและคุณลักษณะ 3 ดี แกผูเรียน 
3. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานใหเปนแบบอยางที่ดี เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร  
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 

เปาประสงค 
 1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี 
ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

2. สถานศึกษาไดรบัการรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม 
จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

 

ตัวชี้วัดและเปาหมาย 
 1. รอยละของจํานวนผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี     
(รอยละ 80) 
 2. รอยละของจํานวนครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีองคความรูและการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (รอยละ 80)  

3. รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่มีการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑ
คุณภาพระดับ 3 ดี (รอยละ 100) 
 4. รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ 3 ดี (รอยละ 80) 
 5. รอยละของจํานวนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการความรูและใหการ 
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาจนผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (รอยละ 80) 
 
          / กลยุทธ … 
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กลยุทธ 
 1. เรงรัดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนทุกระดับ 

2. จัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด ในระบบการศึกษา 

3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการจัดกิจกรรมที่มี
คุณภาพ 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพ่ือการเรียนรู  
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 

 

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
 

สวนราชการ/ หนวยงาน บทบาทหนาที่ 
สํานักงานรัฐมนตรี - ประสานการกําหนดนโยบายสูการปฏิบัต ิ

- ประสานการติดตาม ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย 
สํานักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 
   - สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  - สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
สงเสริมการศึกษาเอกชน 

- กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 

สํานักงานเลขาธิการ                
สภาการศึกษา 

- จัดทําเกณฑประเมินมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี ใหเปนเกณฑมาตรฐาน
ระดับประเทศ 

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี 
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพ้ืนที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน 
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด 

/ แนวทาง … 
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แนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3 ด ี
 

หลักการ 
1. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ทั้ง 

3 ดาน ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (Decency) 
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) 

 2. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ใหเสนอหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายในพ้ืนที่ พิจารณาคัดเลือกตามลําดับจนถึงกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอรับใบประกาศ
เกียรติคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

3. เกณฑการประเมินคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี จะพิจารณาคัดเลือกโดยผานการรับรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานในพ้ืนที ่ชุมชน และหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ  
 

ขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 3 ดี 
1. จัดทํารายละเอียดเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (3D) โดยพิจารณาจาก

องคประกอบ ดังน้ี  
 1.1 มีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
 1.2 มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 1.3 ผูเรียนไดเขารวมกิจกรรมพัฒนาตนเองและมีผลการพัฒนาอยางเปนรูปธรรมและ

ตอเน่ือง 
 1.4 ชุมชน องคกรหรือเครือขายในพ้ืนทีมี่สวนรวม  
2. กําหนดแผนการดําเนินงาน 
 2.1 ประกาศนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการ 
 2.2 จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณและเรียงความเร่ืองนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 

  2.3 กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 3 ด ี
  2.4 หนวยงานที่ไดรับมอบหมายระดับเขตพ้ืนที ่เขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกเพ่ือ
คนหาสถานศึกษาแบบอยาง 

2.5 จัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือขยายผล 
2.6 มอบหมายผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และ สํานักบริหารยุทธศาสตรและ 

บูรณาการการศึกษา ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา  
2.7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและจัดพิธมีอบรางวัล 

 3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน 
3.1 เผยแพร ประชาสัมพันธ 

  3.2 สรางการมีสวนรวมโดยจัดประกวดตราสัญลักษณ ใหนักเรียน นักศึกษา เสนอผลงาน 
เพ่ือใชเปนเคร่ืองหมายในการรณรงค 

/ 3.3 ดําเนินการ ... 
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  3.3 ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผล โดยมอบหมายความรับผิดชอบในทุกระดับ ดังนี้ 
        ระดับจังหวัด  มอบหมายให สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือก
และประเมินผลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด   
        ระดับเขตตรวจราชการ  มอบหมายให สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตตรวจราชการ โดยมีผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งผูแทนขององคกรและหนวยงานที่เก่ียวของ เปนคณะกรรมการ 
        ระดับประเทศ  มอบหมายให องคกรหลักและหนวยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด  
รวมดําเนินการ โดยมสีํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนฝายเลขานุการ 
 

แนวทางกิจกรรม 
 เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่มุงเปาหมายทําใหผูเรียนมีประชาธิปไตย ตอตานการ
ทุจริต ซื้อสิทธิ์ขายเสียง อยูในมโนสํานึก รูผิดชอบช่ัวดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีสวนรวม
ตอตานยาเสพติดอยางจริงจัง 
 

หลักการจัดกิจกรรม 
 1) กําหนดในแผนงาน/ โครงการประจําปของสถานศึกษา  

2) สอดแทรกในเน้ือหาวิชาในการจัดกลุมสาระการเรียนรู 
3) มีการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน 
4) ดําเนินการแบบมีสวนรวมกับชุมชน ทองถิ่น 

 

ตัวอยางกิจกรรม 
1. กิจกรรมสงเสริมประชาธิปไตย 

1) กิจกรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน เชน เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู 
กิจกรรม อบต.นอย/ เทศบาลนอย จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรู  

2) การดําเนินงานสภานักเรียนนักศึกษา  กรรมการนักเรียนนักศึกษา 
3) การจัดคายประชาธิปไตย/ กิจกรรมประชาธิปไตยลงสูชุมชน 
4) การสงเสริมกิจกรรมสรางสํานึกความรักชาต ิ
5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

 2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ

ชุมชน เชน สงเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู กิจกรรมจิตอาสา คาย
พุทธบุตร พุทธธรรม คายคุณธรรมจริยธรรม จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูทางศาสนา  

2) กิจกรรมที่สงเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตรชาติไทย หรือความภูมิใจในความเปนไทย 
3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 / 3. กิจกรรม ... 
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3. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
1) มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การคัดกรองกลุมเสี่ยง การชวยเหลือแบบเพ่ือน

ชวยเพ่ือน ทําใหจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง  
2) สงเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เชน กิจกรรมนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค

เพ่ือการไมสูบบุหรี ่(สถานศึกษาปลอดบุหร่ี) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตร ี
แขงขันกีฬา เปดเวทีใหแสดงออก การจัดนิทรรศการความรู  

3) การบริหารจัดการดานสวัสดิศึกษา เชน การขจัดมุมอับลับตา  
4) มีแหลงเรียนรูดานยาเสพติด 
5) มีการประสานความรวมมือการดําเนินงานรวมกับชุมชน ทองถิ่น 

 

ระยะเวลาดําเนินการ 
 1. ประกาศ/เริ่มดําเนินงานตามนโยบาย    มิถุนายน  2552 
 2. ประกวดตราสัญลักษณ /เรียงความ    มิถุนายน-กรกฎาคม 2552 

3. จัดทําเกณฑมาตรฐาน/ประกาศใช    มิถุนายน 2552 
4. คัดเลือกสถานศึกษาแบบอยาง    กันยายน-ตุลาคม 2552 
5. ประเมินผล/คัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ/มอบรางวัล       กุมภาพันธ-มีนาคม 2553 

----------------------------------- 


