แผนยุทธศาสตร
ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
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ดี
D

สงเสริมประชาธิปไตย คุณธรรม ความเปนไทย หางไกลยาเสพติด

Democracy , Decency , Drug-

กระทรวงศึกษาธิการ

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

กรอบแนวคิด
การจัด การศึ กษามี ความสํ า คัญต อ การพั ฒนาคุ ณภาพของผูเรี ย น กระบวนการจั ดการศึกษาที่
สมบูรณจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองดานคือ ดานหนึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนและจัด กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนตามหลักสูตรการศึกษาแตละชวงชั้น เพื่อสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพื่อใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถและประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตที่เกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูให
เกิดประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ อีกดานหนึ่งคือเปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝง
และปลุ กจิ ตสํา นึก เพื่อใหผู เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม มีความรับผิดชอบตอ ตนเอง สังคม ชุ มชน และ
สิ่งแวดลอ ม เกิดความตระหนักในบทบาทหนา ที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อ ใหผูเรีย นสามารถดํารงตนอยูในสังคม
รวมกั บผูอื่น ไดอ ย างมี ความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด และหนวยงานตา งๆ ที่มีหน าที่สงเสริ ม
สนับสนุนและรวมจัด การศึกษา จึงมีสวนสําคัญในการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่จะสงเสริ ม
สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการประสานความรวมมือกับทุกภาคส วนจัดกิจกรรมที่
มุงเน น ภารกิจทั้ ง 3 ด า น (3D) ได แ ก ด านประชาธิ ป ไตย (Democracy) ดานคุ ณธรรมจริย ธรรม และ
ความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
คุณธรรม
ความเปนไทย

สถานศึกษา 3 ดี
สงเสริม
ประชาธิปไตย

หางไกล
ยาเสพติด

คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1. ด า นประชาธิ ป ไตย (Democracy) มี ความตระหนั ก เห็ น ความสํ า คั ญ ศรั ท ธา และเชื่ อ มั่ น
การปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอัน มีพระมหากษั ตริ ยทรงเป นประมุข รวมทั้ งรังเกีย จการทุจริต และ
ตอตานการซื้อสิทธิขายเสียง
2. ด านคุ ณธรรมจริ ย ธรรมและความเป น ไทย (Decency) มี คุณธรรม จริ ย ธรรม ความดี งาม
รูผิดชอบชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความเปนไทย และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิต
3. ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free) รูจักหลีกเลี่ยงหางไกลยาเสพติด
/ วิสัยทัศน ...
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มุงพัฒนาใหผูเรียนมีคุณลักษณะที่ดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรมจริยธรรมและ
ความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน
พันธกิจ
1. จัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด
2. ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสูระดับ 3 ดี
ยุทธศาสตร
1. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่ดี มุงมั่นพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. มีการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมที่เนนการสรางองคความรูและคุณลักษณะ 3 ดี แกผูเรียน
3. จัดสภาพแวดลอมและบรรยากาศการทํางานใหเปนแบบอยางที่ดี เอื้อตอการเรียนรูและพัฒนาผูเรียน
ประเด็นยุทธศาสตร
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เปาประสงค
1. ผูเรียนไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงคอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามนโยบาย 3 ดี
ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
2. สถานศึกษาไดรบั การรับรองคุณภาพและมาตรฐานระดับ 3 ดี ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม
จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดและเปาหมาย
1. รอยละของจํานวนผูเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
(รอยละ 80)
2. รอยละของจํานวนครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา มีองคความรูและการปฏิบัติตาม
เกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (รอยละ 80)
3. ร อ ยละของจํา นวนสถานศึกษาที่ มีการจัด กิ จกรรมพั ฒนาคุณลั กษณะของผู เรีย นตามเกณฑ
คุณภาพระดับ 3 ดี (รอยละ 100)
4. รอยละของจํานวนสถานศึกษาที่ผานเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ 3 ดี (รอยละ 80)
5. รอยละของจํานวนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการความรูและใหการ
สนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาจนผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี (รอยละ 80)
/ กลยุทธ …
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1. เรงรัดพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนทุกระดับ
2. จัดการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด ในระบบการศึกษา
3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษา ใหมีอ งคความรูแ ละทักษะการจัดกิจกรรมที่ มี
คุณภาพ
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อเพื่อการเรียนรู
5. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
สวนราชการ/ หนวยงาน
สํานักงานรัฐมนตรี

บทบาทหนาที่
- ประสานการกําหนดนโยบายสูการปฏิบัติ
- ประสานการติดตาม ผลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบาย
- กําหนดแผนยุทธศาสตรและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา 3ดี
สํานักงานปลัดกระทรวง
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา3ดี
ศึกษาธิการ
- สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก - พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สํ านั กบริ หารงานคณะกรรมการ - กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน
สงเสริมการศึกษาเอกชน
- จัดทําเกณฑประเมินมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี ใหเปนเกณฑมาตรฐาน
สํานักงานเลขาธิการ
ระดับประเทศ
สภาการศึกษา
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา3ดี
สํานักงานคณะกรรมการ
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา3ดี
สํานักงานคณะกรรมการ
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
การอุดมศึกษา
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด
- จัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายสถานศึกษา3ดี
สํานักงานคณะกรรมการ
- พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 ดี
การอาชีวศึกษา
- สนับสนุนใหระบบเครือขายในพื้นที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
- กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานสถานศึกษาในสังกัด
/ แนวทาง …
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หลักการ
1. สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด ตองจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี ทั้ง
3 ดาน ไดแก ดานประชาธิปไตย (Democracy) ดานคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย (Decency)
และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug - Free)
2. เมื่อดําเนินการจัดกิจกรรมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพที่กําหนด ใหเสนอหนวยงานที่
ไดรับมอบหมายในพื้น ที่ พิจารณาคัดเลือ กตามลําดั บจนถึ งกระทรวงศึ กษาธิการ เพื่ อขอรับใบประกาศ
เกียรติคุณจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
3. เกณฑ การประเมิ น คุ ณภาพสถานศึ กษา 3 ดี จะพิ จารณาคั ด เลื อ กโดยผ า นการรั บรองจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา องคกรหรือหนวยงานในพื้นที่ ชุมชน และหนวยงานตนสังกัดตามลําดับ
ขั้นตอนการดําเนินงานคัดเลือกสถานศึกษา 3 ดี
1. จั ด ทํ า รายละเอี ย ดเกณฑ ม าตรฐานคุ ณภาพสถานศึ ก ษา 3 ดี (3D) โดยพิ จ ารณาจาก
องคประกอบ ดังนี้
1.1 มีการพัฒนาครู อาจารย และบุคลากรในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา
1.2 มีการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.3 ผูเรี ยนได เขาร วมกิ จกรรมพั ฒนาตนเองและมีผ ลการพัฒนาอยา งเปน รูป ธรรมและ
ตอเนื่อง
1.4 ชุมชน องคกรหรือเครือขายในพื้นทีม่ ีสวนรวม
2. กําหนดแผนการดําเนินงาน
2.1 ประกาศนโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการ
2.2 จัดกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณและเรียงความเรื่องนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D)
2.3 กําหนดเกณฑการประเมินมาตรฐานและคุณภาพสถานศึกษา 3 ดี
2.4 หนวยงานที่ไดรับมอบหมายระดับเขตพื้นที่ เขตตรวจราชการ พิจารณาคัดเลือกเพื่อ
คนหาสถานศึกษาแบบอยาง
2.5 จัดกิจกรรมนําเสนอผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อขยายผล
2.6 มอบหมายผูตรวจราชการกระทรวงศึก ษาธิ การ และ สํานักบริ หารยุทธศาสตรแ ละ
บูรณาการการศึกษา ตรวจติดตาม และประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการของสถานศึกษา
2.7 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาและจัดพิธมี อบรางวัล
3. ดําเนินการตามแผนการดําเนินงาน
3.1 เผยแพร ประชาสัมพันธ
3.2 สรางการมีสวนรวมโดยจัดประกวดตราสัญลักษณ ใหนักเรียน นักศึกษา เสนอผลงาน
เพื่อใชเปนเครื่องหมายในการรณรงค
/ 3.3 ดําเนินการ ...
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3.3 ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผล โดยมอบหมายความรับผิดชอบในทุกระดับ ดังนี้
ระดับจังหวัด มอบหมายให สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือก
และประเมินผลสถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัด
ระดับเขตตรวจราชการ มอบหมายให สํา นักบริ หารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาทุกเขต ดําเนินการคัดเลือกและประเมินผลสถานศึกษาภายในเขตตรวจราชการ โดยมีผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พรอมทั้งผูแทนขององคกรและหนวยงานที่เกี่ยวของ เปนคณะกรรมการ
ระดับประเทศ มอบหมายให องคกรหลักและหน วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกั ด
รวมดําเนินการ โดยมีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนฝายเลขานุการ
แนวทางกิจกรรม
เปนกิจกรรมเชิงลึกที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ ที่มุงเปาหมายทําใหผูเรียนมีประชาธิปไตย ตอตานการ
ทุจริต ซื้อสิทธิ์ ขายเสี ยง อยูในมโนสํานึก รูผิดชอบชั่วดี มีวิถี ปฏิบัติอั นดีงามในชีวิ ตจริง และมีส วนรวม
ตอตานยาเสพติดอยางจริงจัง
หลักการจัดกิจกรรม
1) กําหนดในแผนงาน/ โครงการประจําปของสถานศึกษา
2) สอดแทรกในเนือ้ หาวิชาในการจัดกลุมสาระการเรียนรู
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) การสงเสริมกิจกรรมสรางสํานึกความรักชาติ
5) นําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการสถานศึกษา
2. กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย
1) กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมที่ส อดคลองกับบริบทของสถานศึกษา วัด ศาสนสถาน และ
ชุมชน เชน สงเสริมครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมจิต อาสา คาย
พุทธบุตร พุทธธรรม คายคุณธรรมจริยธรรม จัดใหสถานศึกษาเปนแหลงเรียนรูท างศาสนา
2) กิจกรรมที่สงเสริมการนิยมไทย ประวัติศาสตรชาติไทย หรือความภูมิใจในความเปนไทย
3) มีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
/ 3. กิจกรรม ...

-63. กิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1) มีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เชน การคัดกรองกลุมเสี่ยง การชวยเหลือแบบเพื่อน
ชวยเพื่อน ทําใหจํานวนนักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง
2) สงเสริมกิจกรรมที่เหมาะสม เชน กิจกรรมนักเรียนแกนนํา ครูแกนนํา กิจกรรมรณรงค
เพื่อการไมสูบบุหรี่ (สถานศึกษาปลอดบุหรี่) กิจกรรม/ชมรม TO BE NUMBER ONE การประกวดดนตรี
แขงขันกีฬา เปดเวทีใหแสดงออก การจัดนิทรรศการความรู
3) การบริหารจัดการดานสวัสดิศึกษา เชน การขจัดมุมอับลับตา
4) มีแหลงเรียนรูดานยาเสพติด
5) มีการประสานความรวมมือการดําเนินงานรวมกับชุมชน ทองถิ่น
ระยะเวลาดําเนินการ
1. ประกาศ/เริ่มดําเนินงานตามนโยบาย
2. ประกวดตราสัญลักษณ /เรียงความ
3. จัดทําเกณฑมาตรฐาน/ประกาศใช
4. คัดเลือกสถานศึกษาแบบอยาง
5. ประเมินผล/คัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ/มอบรางวัล
-----------------------------------
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