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คํานํา 

 แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3D ไดแก ดานประชาธิปไตย                   ( Democracy) 
ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug- Free)  ซ่ึงท้ัง
สามดานนี้มีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนกระบวนการจัดการศึกษาท่ีสมบูรณ 
 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของนโนบายสถานศึกษา 3D 
จึงไดจัดทําแผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3D เพ่ือดําเนินการสงเสริมสนับสนุน และรวมจัดการศึกษา 
ในดานการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมท่ีจะสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสมโดยการ
จัดกิจกรรมท่ีมุงเนนภารกิจท้ัง 3 ดาน (3D)    ไดแก     ดานประชาธิปไตย                   ( Democracy) ดานคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug- Free) 
 เอกสารฉบับนี้ประกอบไปดวย     กรอบความคิด      เปาประสงคของนโยบาย     พันธกิจยุทธศาสตรการ
ดําเนินงาน        มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา3D              เกณฑการประเมินผลการดําเนินงาน ก า ร ขั บ เ ค ล่ื อ น
นโยบายสูการปฏิบัติ           กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติสถานศึกษา 3 D       
และกลุมเปาหมาย กศน.ตําบล/ศรช. สถานศึกษา กศน.ที่ดําเนินการตามนโนบาย 3ดี 
 หวังเปนอยางยิ่งวาแผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3D จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของ
ผูปฏิบัติงานตามนโยบายสถานศึกษา 3D สังกัดศูนย กศน.อําเภอเกาะคา 
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       กรอบความคิด 

 
การจัดการศึกษามีความสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน กระบวนการจัดการศึกษา ท่ีสมบูรณจึง

เปรียบเสมือนเหรียญสองดาน คือ ดานหนึ่งเปนการจัดการเรียนการสอนลัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาแตละชวงช้ัน เพ่ือสรางองคความรู กระบวนการคิดวิเคราะห เพ่ือใหผูเรียนมีความรู ความสามารถ และ
ประสบการณ มีทักษะการดํารงชีวิตท่ีเกิดจากการฝกหัดสามารถใชความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาตนเอง 
และประกอบอาชีพอีกดานหนึ่ง คือเปนการบมเพาะ กลอมเกลา ปลูกฝง และปลุกจิตสํานึก เพ่ือใหผูเรียนสามารถ
ดํารงตนอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข สถานศึกษาทุกระดับ ทุกสังกัดและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีมีหนาท่ี
สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาผูเรียนอยางเหมาะสม โดยการประสานความรวมมือกับทุกภาคสวนจัดกิจกรรมที่
มุงเนนภารกิจท้ัง 3 ดาน     (3D)     ไดแก          ดานประชาธิปไตย  ( Democracy) ดานคุณธรรม จริยธรรม และ
ความเปนไทย (Decency) และดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug- Free) 
 
     เปาประสงคของนโยบาย 
  

ผูเรียน กศน. มีคุณลักษณะท่ีดี 3 ดาน คือ ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย 
และดานภูมิคุมกันภยัจากยาเสพติดอยางยัง่ยืน 
   
 
          พันธกิจ 

1.จัดการเรียนรูดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย และดานภูมิคุมกนัภยัจาก
ยาเสพติด 

2.ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสถานศึกษาสูระดับ 3 D 
 
         ยุทธศาสตรการดําเนินงาน 
 

1.การจัดระบบการบริหารจดัการท่ีดี มุงม่ันพัฒนาโดยยดึหลักธรรมาภิบาล 
2.การจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อเสริมสรางคุณลักษณะ 3 D ใหกับผูเรียน 
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           มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 D 
 

1. การบริหารจัดการ 
สถานศึกษามีการกําหนดการจัดทําแผนพฒันาและแผนปฏิบัติการประจําปตามแนวนโยบาย
สถานศึกษา 3 D 

1.1 

1.2  การจัดสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรู ดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม
และความเปนไทย และดานภูมิคุมภยัจากยาเสพติด 

1.3  การพัฒนาครู ผูบริหารและบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรู และทักษะการปฏิบัติงาน
ท่ีมีคุณภาพตามนโยบายสถานศึกษา 3 D 
การมีสวนรวมกับทุกฝายในการดําเนนิงานนโยบายคุณภาพสถานศึกษา3 D  1.4 

1.5  การกํากับ ตดิตามใหสถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานสถานศึกษา 3 D 
 
2. การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงผลใหผูเรียน มีความรู เจตคติท่ีดี ตลอดจนเกิดพฤตกิรรมตาม

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค 3 D  
1.1 ดานประชาธิปไตย (Democracy) มีความรู ความตระหนักเห็นความสําคัญ และเช่ือม่ันการ 
1.2 ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งรังเกียจการ

ทุจริตและตอตานการซ้ือสิทธิขายเสียง 
1.3 ดานคุณธรรม จริยธรรม และความเปนไทย (Decency) มีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ความ

ดีงาม รูผิดชอบช่ัวดีและยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิตแหงความเปนไทย 
1.4 ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด (Drug-Tree) มีความรู ความตระหนัก รูจักหลักเล่ียงหางไกล

ยาเสพติดและสรางภูมิคุมกันจากยาเสพติด 
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 มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 D 

1.  การบริหารจัดการ 

ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 
1.1 สถานศึกษา, กศน. 
ตําบล/ ศรช.มีการ
กําหนดนโยบายการ
จัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจําป 

1. มีการประกาศนโยบาย 3 D ของ
สถานศึกษาเปนลายลักษณอักษร 
2. มีแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา 3 D ใน
แผนพัฒนาสถานศึกษา 
3. มีโครงการพัฒนาสถานศึกษา 3 D ท่ีมี
การกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน
ความสําเร็จ ในแผนปฏิบัติการประจําป 
4. มีคําส่ังแตงต้ังบุลุคลากรรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาสถานศึกษา 3 D 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑขอ 1  
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ จอ 1 
และ ขอ 2 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ ขอ 1-
3 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ ขอ 1-
4 

1.2 การจัด
สภาพแวดลอม เพื่อ
สงเสริมการเรียนรูดาน
ประชาธิปไตย ดาน
คุณธรรม และความเปน
ไทย และดานภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติดใน
องคกร 

1. จัดประชุมช้ีแจงเพื่อสรางความตระหนกั 
ความเขาใจ การพัฒนาสถานศึกษา 3 D 
ใหกับบุคลากรทุกคนอยางตอเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 
2. มีแผนปานนิเทศใหความรู หรือจัด
นิทรรศการการเรียนรู หรือมีรายงานการจดั
กิจกรรมสถานศึกษา 3 D website 
3.จัดกิจกรรมฐานการเรียนรูสถานศึกษา3D 
4. ยกยองเชิดชูบุคลากรท่ีปฏิบัติตนเปน
แบบอยางท่ีดตีามนโยบายของสถานศึกษา 
3 D 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
 

1.3 การพัฒนาครู 
ผูบริหาร และบุคลากร
ทางการศึกษา ใหมีองค
ความรู และทักษะการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณภาพ
ตามนโยบายสถานศึกษา 
3 D 

1. บุคลากรขององคกร/สถานศึกษาทกุคน
ไดรับการพัฒนาใหมีความรู ความเขาใจ 
และจิตสํานกึเร่ืองประชาธิปไตย คุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนไทย และภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด 
2. บุคลากรขององคกร/สถานศึกษาไมต่ํา
กวารอยละ 75 มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกบั
เร่ืองประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม 
และความเปนไทย และภูมิคุมกันภยัจาก
ยาเสพติด 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
 
 
 



 

4 
ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 

 3. บุคลากรขององคกร/สถานศึกษา ไมต่ํา
กวารอยละ 75 เปนแบบอยางท่ีในเร่ือง
ประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และ
ความเปนไทย และภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด 
4. บุคลากรขององคกร/สถานศึกษาไมต่ํา
กวารอยละ 75 สามารถใหคําปรึกษา 
แนะนําเร่ืองประชาธิปไตยคุณธรรม 
จริยธรรม และความเปนไทย และภูมิคุมกัน
ภัยจากยาเสพติด 

 

1.4 การมีสวนรวมกับทุก
ฝายในการดําเนินงาน
นโยบายคุณภาพ
สถานศึกษา 3 D 

1. มีการประสานงานภาคีเครือขายเพื่อรวม
จัดกิจกรรมสถานศึกษา 3 D 
2. มีการจัดประชุมแลกเปล่ียนเรียนรูกับ
ภาคีเครือขาย 
3. สงเสริม สนับสนุนภาคีเครือขายใหมี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมสถานศึกษา 3 
D 
4.ยกยองเชิดชูภาคีเครือขายท่ีเปนแบบอยาง
ท่ีดีตามนโยบายของสถานศึกษา 3 D 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
 

1.5 การกํากับติดตาม ให
สถานศึกษาพฒันาสู
เกณฑมาตรฐาน
สถานศึกษา 3 D 

1. มีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับติดตาม 
ประเมินผล 
2. มีแผนการกาํกับติดตามประเมินผล 
3. มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผล 
4. มีการรายงานการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
5. มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพสถานศึกษา 3 
D 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ  ขอ 1 
และ ขอ 2 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ  ขอ 1-
4 
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ  ขอ 1-
5 
 

 
 
 
 



 

5 
2.การจัดกระบวนการเรียนรูท่ีสงผลใหผูเรียนมีความรูเจตคติท่ีดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึง
ประสงค 3 D 

ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 
2.1 ดาน
ประชาธิปไตย 
2.1.1 มีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 

ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 75 
มีความรูตามท่ีกําหนดในหลักสูตร/
กิจกรรมประชาธิปไตยของสถานศึกษา 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงผูเรียนไมเกินรอย
ละ 50 มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึงผูเรียนรอยละ 51-64 
มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึงผูเรียนรอยละ 65-79 
มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึงผูเรียนรอยละ 80 
ข้ึนไปมีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
 

2.1.2 ผูเรียนมี
จิตสํานึก ตระหนักรู
เช่ือม่ันศรัทธาตอการ
ปฏิบัติตามวิถี
ประชาธิปไตย 

ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 75 
ปฏิบัติตามกฎหมายไมซ้ือสิทธิขายเสียง 
ปฏิเสธการทุจริตคอรัปช่ันเคารพสิทธิซ่ึง
กัน และกัน เคารพในกติการวมกัน เห็น
แกประโยชนสวนรวม 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงผูเรียนไมเกินรอย
ละ 50 มีจิตสํานึกประชาธิปไตย 
ระดับคะแนน 2 หมายถึงผูเรียนรอยละ 51-64 
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย 
ระดับคะแนน 3 หมายถึงผูเรียนรอยละ 65-79 
มีจิตสํานึกประชาธิปไตย 
ระดับคะแนน 4 หมายถึงผูเรียนรอยละ 80 
ข้ึนไปมีจิตสํานึกประชาธิปไตย 
 

2.1.3 มีสวนรวมใน
กิจกรรมกลุมชุมชน 
และสถานศึกษา 

ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 75 
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมชุมชน และ
สถานศึกษา 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงผูเรียนไมเกินรอย
ละ 50 มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมชุมชน และ
สถานศึกษา 
ระดับคะแนน 2 หมายถึงผูเรียนรอยละ 51-64 
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมชุมชนและ
สถานศึกษา 
ระดับคะแนน 3 หมายถึงผูเรียนรอยละ 65-79 
มีสวนรวมในกิจกรรมกลุมชุมชน และ
สถานศึกษา 
ระดับคะแนน 4 หมายถึงผูเรียนรอยละ 80 
ข้ึนไปมีสวนรวมในกิจกรรมกลุม ชุมชน 
และสถานศึกษา 
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ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 

2.2 ดานคุณธรรม
จริยธรรม และความ
เปนไทย 
2.2.1. มีความรูความ
เขาใจในคุณธรรม 
จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท่ีดีงามของ
ทองถ่ิน 
 

 
 
 
ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 75 
มีความรูเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท่ีดีงามของ
ทองถ่ินตามท่ีกําหนดในหลักสูตร
สถานศึกษา 3 D 
 

 
 
 
ระดับคะแนน 1 หมายถึงผูเรียนไมเกินรอย
ละ 50 มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 2 หมายถึงผูเรียนรอยละ 51-64 
มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 3 หมายถึงผูเรียนรอยละ 65-79 
มีความรูตามหลักสูตรกําหนด 
ระดับคะแนน 4 หมายถึงผูเรียนรอยละ 80 
ข้ึนไปมีความรูตามหลักสูตรกําหนด 

2.2.2 รูจักตนเองรัก
และเหน็คุณคาตนเอง 
และผูอ่ืน มีพฤติกรรม
ในทางสรางสรรค 
สามารถปรับตนให
ดํารงชีวิตอยูในสังคม
ไดอยางมีความสุข 

1.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 75 
เขาใจ รัก และเห็นคุณคาของตนเอง 
2. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 
75 เขาใจ รัก และเห็นคุณคาของผูอ่ืน 
3. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา 75 มี
พฤติกรรมทางสรางสรรค 
4. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 
75 สามารถปรับตนใหดํารงชีวิตอยูใน
สังคมไดอยางมีความสุข 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
 

2.2.3 ช่ืนชม สืบสาน 
และสรางสรรค 
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท่ีดีงามของ
ทองถ่ิน 

1. ผูเรียน/ผูรับบริการไมตํ่ากวารอยละ 75 
แสดงความช่ืนชมในศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน 
2. ผูเรียน/ผูรับบริการไมตํ่ากวารอยละ 75 
สามารถสรางสรรค 
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของ
ทองถ่ิน 
3. ผูเรียน/ผูรับบริการไมตํ่ากวารอยละ 75 
สามารถสรางสรรคศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน 
4. ผูเรียน/ผูรับบริการไมตํ่ากวารอยละ 75 
ปฏิบัติตนประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินไดอยาง
เหมาะสม 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
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ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 
2.2.4 มีวินัย ประหยดั 
ความกตัญูกตเวที 
ซ่ือสัตยสุจริต ปฏิบัติ
ตน เปนประโยชนตอ
สวนรวม 

1. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 มีวินัยในตนเอง 
2. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 มีความประหยัด 
3.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 มีความซ่ือสัตยสุจริต 
4.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 มี 
ความกตัญูกตเวที 
5.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม
อยางสมํ่าเสมอ 

 
 

2.3 ดานภูมิคุมกันภัย
จากยาเสพติด 
2.3.1 มีความรูและ
ตระหนกัในโทษภยั
ของยาเสพติด และส่ิง
มอมเมา ไมเสพ หรือ
แสวงหาผลประโยชน
จากยาเสพติดและส่ิง
มอมเมา 

 
 
1. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 
75 มีความรูเกีย่วกับโทษภยัของ
ยาเสพติดและส่ิงมอมเมา 
2.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 ไมเสพยาเสพติด 
3.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 ไมแสวงหาประโยชนจากยาเสพติด
และส่ิงมอมเมา 
4.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 แนะนําโทษของยาเสพติด และชวย
ปองกันมิใหผูอ่ืนเสพติดได 

 
 
ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
 

2.3.2 รวมดําเนิน
กิจกรรมกับ
สถานศึกษาและ
ชุมชนเพื่อสราง
ภูมิคุมกันจาก
ยาเสพติด 

1.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 รวมกิจกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดดวยกิจกรรมดนตรี 
2.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 รวมกิจกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดดวยกิจกรรมกฬีาและ
นันทนาการ 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
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ตัวบงชี ้ เกณฑการพิจารณา เกณฑการใหคะแนน 

 3.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 รวมกิจกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดดวยกิจกรรมศิลปะ 
4. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 
75 รวมกิจกรรมเพ่ือสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดดวยการเปนอาสาสมัคร
ตอตานยาเสพติด 

 

2.3.3 มีพฤติกรรม
หลักเล่ียงยาเสพติด 
และมีความเส่ียงกับ
ยาเสพติด 
นอยลง 

1.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 ลด ละ เลิกส่ิงเสพติดและส่ิง 
มอมเมา 
2.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 รูจักปฏิเสธส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา 
3.ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวา รอยละ 
75 สามารถชวยเหลือเพ่ือนใหหลีกเล่ียง
ส่ิงเสพติดและส่ิงมอมเมา 
4. ผูเรียน/ผูรับบริการไมต่ํากวารอยละ 
75 รวมกิจกรรมตอตานยาเสพติดและส่ิง
มอมเมากับชุมชน 

ระดับคะแนน 1 หมายถึงมีเกณฑ 1 ขอ 
ระดับคะแนน 2 หมายถึง มีเกณฑ 2 ขอ 
ระดับคะแนน 3 หมายถึง มีเกณฑ 3 ขอ  
ระดับคะแนน 4 หมายถึง มีเกณฑ 4 ขอ 
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                  เกณฑการประเมินผลการดาํเนินงาน 
 

1. รอยละของจํานวนผูเรียนมีคุณลักษณะท่ีพงึประสงคตามเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 D 
(รอยละ 80) 

2. รอยละของจํานวนครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษามีองคความรูและการปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3 D (รอยละ 80) 

3. รอยละของจํานวนกศน. ตําบลท่ีมีการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียนตามเกณฑคุณภาพ
ระดับ 3 D(รอยละ 100) 

4. รอยละของจํานวนกศน. ตําบลท่ีผานเกณฑการประเมินคุณภาพระดับ 3 D (รอยละ 80) 
5. รอยละของจํานวนกศน. ตําบล ท่ีมีระบบบริหารจัดการ ความรูและใหการสนับสนนุการดําเนินงาน

ของสถานศึกษาจนผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพสถานศกึษา 3 D (รอยละ 80) 
 
 
                  การขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏบิัต ิ
 

1. เรงรัดการจัดกจิกรรมพัฒนาคุณลักษณะของผูเรียน ผูรับบริการ กศน. 
2. จัดกิจกรรมการเรียนรู 3 D ในกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
3. พัฒนาครู อาจารย และบุคลากรทางการศึกษาใหมีองคความรูและทักษะการจัดกจิกรรมการเรียนรู

หรือการสงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีมีคุณภาพ 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือเพ่ือการเรียนรู 
5. สงเสริม สนับสนุน ให กศน. ตําบล/สถานศึกษาพัฒนาเขาสูเกณฑมาตรฐานคุณภาพ 3 D 
6. ประสานงานและสงเสริมภาคีเครือขายใหมีสวนรวมในการจัดกจิกรรมการเรียนรู 3 D 
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กลยุทธ แนวทางการดาํเนินงาน 

1. เรงรัดการจดักิจกรรมพัฒนา
คุณลักษณะของผูเรียน 
ผูรับบริการ กศน. 

1. สถานศึกษากําหนดนโยบายและจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษาตาม
แนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี 
2. มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
3. สถานศึกษาช้ีแจง และสรางความเขาใจคุณลักษณะอันพึงประสงคของ
ผูเรียน ผูรับบริการ 
4.กิจกรรมสงเสริมสนับสนุน 

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู 3 D 
ในกจิกรรมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย 

1. จัดการเรียนรูท่ีหลากหลายตามสาระการเรียนรูท่ีกําหนดอยูในโครงสราง
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
2. จัดทําหนวยการเรียนรู 3 D โครงงาน กิจกรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะ
ชีวิต พัฒนาสังคมและชุมชน 
3. จัด/เผยแพรกิจกรรม 3 D โดยใชส่ือประเภทตางๆ เชน บุคคล ส่ือส่ิงพิมพ 
รายการวิทยุโทรทัศน ฯลฯ 
4. สนับสนุนใหมีการจัดต้ังเปนชมรม/องคกรนักศึกษาเพือ่ดําเนินการจดั
กิจกรรม 3 D 

3. พัฒนาครู อาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีองค
ความรู และทักษะการจัด
กิจกรรมการเรียนรูหรือการ
สงเสริมกิจกรรมการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพ 

1. อบรม/ประชุมช้ีแจง สรางความเขาใจเร่ืองการจัดกจิกรรม 3 D 
2. จัดทําคูมือ/แนวทางการปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสาน
เทศ และส่ือเพ่ือการเรียนรู 

1. ผลิต ประสาน จัดหา ส่ือ/คูมือประกอบการจัดกจิกรรม 
2.การเผยแพรความรู และแลกเปล่ียน ประสบการณผานเว็บไซต 

5. สงเสริมสนับสนุนให
สถานศึกษาพฒันาเขาสูเกณฑ
มาตรฐานคุณภาพ 3 D 

1. สถานศึกษา กําหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาสถานศึกษาเขาสูเกณฑ
มาตรฐาน 3 D 
2. นิเทศ กํากับ ติดตาม ใหเปนไปตามแผน 
 

6. ประสานงานและสงเสริม
ภาคีเครือขายใหมีสวนรวมใน
การจัดกจิกรรมการเรียนรู 3 D 

1. เครือขายมีสวนรวมและใหการสนับสนนุการจัดกิจกรรมสงเสริม 3 D 
2. สรางและพัฒนาเครือขายท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา/หนวยงาน 
3. มีระบบเฝาระวัง/ระบบดแูลชวยเหลือผูเรียน/ผูรับบริการ และวิธีรับขอมูล
ขาวสารจากภาคีเครือขาย จากชุมชนเพื่อสงเสริม 3 D 
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กิจกรรมสงเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายสูการปฏิบัติสถานศึกษา 3 D 
 1. การประกวด 
  - ประกวด กศน. ตําบล 3 D  
 2. การจัดกระบวนการเรียนรู 
  - จัดทําแผนการจัดกระบวนการเรียนรูเฉพาะดาน 
  - บูรณาการเนือ้หา สาระ 3 D ในหลักสูตรวิชาตางๆ ทุกระดับ 

- สงเสริมการใชภูมิปญญาทองถ่ิน วิทยากรทองถ่ินผูทรงคุณวุฒิ ผูนําทางศาสนา ฯลฯ 
  - สงเสริมการใชแหลงเรียนรูรวมกันในชุมชน 
 3. กิจกรรมสงเสริมลักษณะท่ีพึงประสงคของผูเรียน 
  - จัดนิทรรศการทางวิชาการ 
  - จัดบอรด/นิทรรศการ การเรียนรู 
  - สงเสริมการเรียนรูในชุมชน 
  - สรางจิตอาสาในชุมชนกับยุวกาชาดนอกโรงเรียน ลูกเสือนอกโรงเรยีน สมาชิกชมรมสะสมพลังจิต 

 4. การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  - ประชุมช้ีแจงครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 - กําหนดเร่ืองสถานศึกษา 3ดี เปนวาระการประชุมของสถานศึกษาในการประชุมประจําเดือนทกุ

คร้ัง 
 - ศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูและทักษะ 
 -สรางวิทยากรแกนนํา 
             5. ส่ือเทคโนโลยี/ส่ือพื้นบาน 
 -  ใหการศึกษาผานส่ือพื้นบาน และประกวดส่ือพื้นบาน 
 -  E-learning 
              6. การประชาสัมพันธ 
 -  ประชาสัมพนัธผานส่ือทองถ่ิน เชน วิทยชุุมชนโทรทัศนทองถ่ิน หนงัสือพิมพทองถ่ิน 
 -  จัดมหกรรมสถานศึกษา 3 D 
 -  เผยแพรผลงานทางเว็บไซต 
  -  จัดทําจุลสาร/วารสารนโยบายสถานศึกษา 3 D 
  -  แผนพับ 
  -  สต๊ิกเกอร 
  -  แบนเนอร 
  -  เข็มกลัด/ 
  -  ธง 
  -  ปายประกาศหนาสถานศึกษา/กศน ตําบล 
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 7. การติดตามประเมินผล 
  - แตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
  - จัดทําแผนการตรวจติดตามประเมินผล 
  - ออกตรวจติดตามประเมินผล 
  - รายงานผลการตรวจติดตาม 
 8. การมีสวนรวม 
  - แสวงหาเครือขาย และจัดทําทําเนียบ 
  - รวมวางแผน 
  - รวมดําเนินงาน 
  - รวมรับผิดชอบ และรับประโยชน 
  - รวมติดตามประเมินผล 
 
 
 
กลุมเปาหมาย กศน.ตําบล/ศรช. สถานศึกษา กศน.ท่ีดําเนินการ 
ตามนโนบาย 3ดี (คือ ดานประชาธิปไตย ดานคณุธรรม จริยธรรม และความเปนไทย และดานภูมิคุมกันภัยจาก
ยาเสพติด)  

1. ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา 
2. กศน.ตําบล/ศรช.  จํานวน 9 แหง ในเขตอําเภอเกาะคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 
 
 

 เอกสารอางอิง 
 

กระทรวงศึกษาธิการ. (2552). แผนยุทธศาสตร ตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี       (3 D). กรุงเทพ ฯ :  
สํานักกิจการพิเศษสํานักงาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. (2552) เอกสารประกอบการประชุมคณะทํางานจัดทําเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพสถานศึกษา 3 ดี คร้ังท่ี 3 (2552). กรุงเทพ: สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.            
(อัดสําเนา) 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย. (2552). แผนยุทธศาสตรตามนโยบาย
สถานศึกษา 3 D สังกัด สํานักงาน กศน. กรุงเทพ ฯ รานรังสีการพิมพ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค 
 

 คณะผูจัดทํา 
ที่ปรึกษา 
นายศุภกร   ศรีศักดา  ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 
นางอินทราณี    การัตน รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ 

         และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลําปาง 

 
ผูเรียบเรียง 
นางณราวัลย   นนัตะภูม ิ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา 

 

ผูพิมพ/ผูออกแบบปก 
นางสาวทานตะวัน   แปงจิตต เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล 
 
 
 
 
 
 

ผลิตโดย  ศูนยกศน.อําเภอเกาะคา 
385  หมู  3  ตําบลศาลา    อําเภอเกาะคา  จังหวัดลาํปาง  52130 

info@nfekokha.org 
เอกสารหมายเลข    137    /2552 

 
แผนยุทธศาสตรตามนโยบายสถานศึกษา 3 D 

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเกาะคา 

 


