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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
เรื่อง  ใหถือเปนนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคณุภาพ  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตร 

ตามนโยบายสถานศึกษา  ๓ ดี (3D)  ของรัฐบาล 
_________________________________________________________________ 

 

 ดวยกระทรวงศึกษาไดประกาศนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือมุงพัฒนาให
ผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีดี  ๓  ดาน  คือ  ดานประชาธิปไตย  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และความเปนไทย  และ
ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดอยางยั่งยืน  เพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสถานศึกษา  รวมท้ังผูเรียน
ตามนโยบายของรัฐบาล “สถานศึกษา  ๓  ดี” 

 จากท่ีกลาวมานี้  คณะผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนา
คุณภาพมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (3D)  ของรัฐบาล  ซ่ึง
สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดเปนอยางดี  จึงขอประกาศใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยทุกทานทราบท่ัว
กันวาใหถือเปนนโยบายสําคัญในการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพ  สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี (3D)  ของรัฐบาลอยางเครงครัด  เพ่ือรวมกันนําพามหาวิทยาลัยใหเปนสถานศึกษาชั้นนํา  
สามารถพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนท่ียอมรับจากองคกรท้ังระดับชาติและนานาชาติตอไป 
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องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา ๓ ดี (3D)”   
หลักการ 
 การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพของผู เรียน กระทรวงศึกษาธิการโดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดการ
เรียนการสอน และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพ่ือสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห  เพ่ือใหผูเรียนมี
ความรู ความสามารถ และประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝกหัด สามารถใชความรูใหเกิด
ประโยชนในการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพ  อีกดานหนึ่งคือการบมเพาะปลูกฝง ปลูกจิตสํานึกใหผูเรียน
มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และประเทศชาติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยู
รวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  สถานศึกษาควรจะไดประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมท่ีจะ
มุงเนนภารกิจท่ีจะกอใหเกิดผลดังกลาวตามนโยบาย ๓ ดี ( 3 D) ไดแก DEMOCRACY ดานการสงเสริม
ประชาธิปไตย DECENCY ดานการสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และ DRUG – FREE คือ
ดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติดทุกชนิด 
 DEMOCRACY  คือ การมีความตระหนักเห็นความสําคัญ ศรัทธาและเชื่อม่ันในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข รังเกียจการทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิ์ ขายเสียง 
 DECENCY  คือ การมีคุณธรรม จริยธรรม มีความดีงาม รูจักผิดชอบ ชั่วดี มีความภาคภูมิใจในความ
เปนไทย รวมท้ังยึดถือและปฏิบัติในการดํารงชีพสืบไป 
 DRUG – FREE คือ การมีความเขาใจ รูจักพิษภัยของยาเสพติดและรูจักการหลีกเลี่ยง 
 
ตัวบงช้ี   จํานวน ๒ ตัวบงชี้  ประกอบดวย 
 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๑ :      การบริหารจัดการสถานศึกษา ๓ ดี (3D) 
 
ชนิดของตัวบงช้ี :  กระบวนการ 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  
 สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการเพ่ือเรงรัดพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยมีการวางแผนการจัด
กิจกรรม จัดสภาพแวดลอม และสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานศึกษา มีความรวมมือกับทุกฝาย และการ
ติดตามประเมินผลตามแนวทางการดําเนินงานของสถานศึกษา ๓ ดี (3D) การกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย ๓ ดี (3D) 
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน :  ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของดังนี้ 

๑. นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (3D) 
๒. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ 
๓. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงกลไกการสนับสนุนทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก การสราง

และพัฒนาเครือขาย การกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน 
 ๔.  รายงานผลการดําเนินงาน การติดตามประเมินผลและการนําผลไปพัฒนาปรับปรุง 
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แนวปฏิบัติท่ีดี 

๑. สถานศึกษาดําเนินการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี (3D) 

๒. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสถานศึกษาอยางชัดเจน 
๓. ดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสอดคลองกับแผนพัฒนา

สถานศึกษาตามแนวนโยบาย ๓ ดี (3D) 
๔. สถานศึกษาจัดสภาพแวดลอมและการบริการ มีโครงสรางสาระการเรียนรู แผนกิจกรรมการเรียน

การสอนท่ีหลากหลายเพ่ือพัฒนาคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ๓ ดี (3D) 
๕. มีการนําสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและสรางสรรคนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมเพ่ือตอบสนอง

นโยบาย ๓ ดี (3D) ท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา  
๖. มีกลไกในการสรางและพัฒนาเครือขายใหมีสวนรวมและใหการสนับสนุนกิจกรรมสงเสริม ๓ ดี 

(3D) ท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา 
๗. มีระบบ กลไกและแผนการกํากับติดตามประเมินผลท่ีชัดเจน พรอมรายงานผลการติดตาม

ประเมินผลและการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี 
(3D) 

 
เกณฑมาตรฐาน : ขอ 

๑. วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (3D) และสงเสริมสนับสนุน       
ท้ังทรัพยากร สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคคล 

๒. จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดานภูมิคุมกันภัย   
จากยาเสพติด 

๓. พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือการ
พัฒนาสถานศึกษา ๓ ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

๔. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา ๓ ดี (3D) 
๕. กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตาม

มาตรฐานสถานศึกษา ๓ ดี (3D) 
 
เกณฑการประเมิน 
 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มีการดําเนินการ    

๑ ขอ 
มีการดําเนินการ   

๒ ขอ 
มีการดําเนินการ   

๓ ขอ 
มีการดําเนินการ     

๔ ขอ 
มีการดําเนินการ  

๕ ขอ 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

 
ตัวบงช้ีท่ี ๑๐.๒ :   ผลท่ีเกิดกับผู เรียนตามนโยบาย ๓ ดี (3D) มีความรู  เจตนคติท่ีดี ตลอดจนเกิด 

พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง ๓ ดาน 
 
ชนิดตัวบงช้ี :    ผลผลิต 
 
คําอธิบายตัวบงช้ี :  สถานศึกษาไดพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและจัด
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน โดยประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน ตามนโยบาย ๓ ดี (3D) เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตย รูจักสิทธิและหนาท่ี
ของตน เคารพในสิทธิของผูอ่ืน มีวินัย มีความประหยัด  มีความกตัญูกตเวที ซ่ือสัตยสุจริต รูและตระหนักใน
โทษภัยของยาเสพติด สรางภูมิคุมกันจากสิ่งเสพติดและอบายมุขตาง ๆ ตลอดจนมีสุนทรียภาพและลักษณะ
นิสัยดานศิลปะ ดนตรีและกีฬา เพ่ือใหผูเรียนสามารถดํารงตนอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข   
 
ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน : ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเก่ียวของมีดังนี้ 

๑. โครงการกิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (3D) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย ดาน
การสงเสริมใหมีคุณธรรม จริยธรรมและความเปนไทย และดานการสรางภูมิคุมกันภัยจากยาเสพ
ติดทุกชนิด 

๒. รายงานผลการเขารวมโครงการของนิสิตนักศึกษา 
๓. รายงานการประเมินผลโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนนโยบายสถานศึกษา ๓ ดี (3D) 

 
เกณฑการประเมิน  : 
 

คะแนน ๑ คะแนน 3 คะแนน 5 
มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย

สถานศึกษา ๓ ดี  
จํานวน ๑ ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี  
จํานวน ๒ ดาน 

มีกิจกรรมสนับสนุนนโยบาย
สถานศึกษา ๓ ดี  
จํานวน ๓ ดาน 
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