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ภาคผนวก 



นโยบายสถานศึกษา 3D 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายจุรินทร ลักษณวิศิษฎ) ไดเล็งเห็นความสําคัญของการ

จัดการการศึกษาที่มุงเนนใหคนไทยทุกคนไดมีโอกาสเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ และมุงพัฒนาผูเรียน
ใหบรรลุเปาประสงค คือ เกง ดี มีสุข โดยเฉพาะดานดีน้ันไดมอบนโยบายสถานศึกษา 3D เพื่อให
สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่มุงสงเสริมการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดีงาม 3 ดาน หรือ 3D คือ 
Democracy ยึดมั่นประชาธิปไตย Decency มีคุณธรรม ความเปนไทย และ Drug-Free หางไกลยาเสพติด 
 Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนักเห็นความสําคัญศรัทธา และเช่ือมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริต และตอตานการซื้อ
สิทธ์ิขายเสียง 
 Decency (มีคุณธรรม ความเปนไทย) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิดชอบช่ัวดี มี
จิตสํานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิตแหงความเปนไทย 

Drug-Free (หางไกลยาเสพติด) รูจักหลีกเลี่ยง ปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
ดานผลที่เกิดกับผูเรียน มีความรู มีเจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 3D 
 สถานศึกษาจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดการเรียนรู มีความรู มีเจตคติท่ีดี และมี
พฤติกรรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคท้ัง 3 ดาน (3D)  
 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน ประกอบดวยคุณลักษณะ 3 ดาน ไดแก 
 1) Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มีความตระหนักเห็นความสําคัญศรัทธา และเช่ือมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการทุจริต และตอตานการซื้อ
สิทธ์ิขายเสียง 
 2) Decency (มีคุณธรรม ความเปนไทย) เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิดชอบช่ัวดี มี
จิตสํานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือปฏิบัติอยูในวิถีชีวิตแหงความเปนไทย 

3) Drug-Free (หางไกลยาเสพติด) รูจักหลีกเลี่ยง ปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพติด 
ดานผลที่เกิดกับผูเรียน มีความรู มีเจตคติที่ดี ตลอดจนเกิดพฤติกรรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค 3D 
 

มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D ตัวบงชี้ 
1. ผลท่ีเกิดกับผูเรยีน 
1.1 Democracy (ยึดมั่นประชาธิปไตย) มี
ความตระหนักเห็นความสําคัญศรัทธา และ
เช่ือมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รังเกียจการ
ทุจริต และตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียง 

มีความรูมีเจตคติที่ดีตลอดจนเกิดพฤติกรรมตาม
คุณลักษณะที่พึงประสงค 3D 
1. ผูเรียนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุข 
2. ผูเรียนรูจักหนาที่ รักษาสิทธิเสรีภาพของตนเองและ
เคารพในสิทธิเสรีภาพของผูอื่น 
3. ผูเรียนมีจิตสํานึก ตระหนักรู มีความรู และปฏิบัติตน
ตามกฎหมายตอตานการซื้อสิทธ์ิขายเสียงและรังเกียจการ
ทุจริต 
4. ผูเรียนมีการจัดกิจกรรมกลุมชมนุม/ ชมรม/ องคกร 
นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผูเรียนรวมดําเนินกิจกรรมกับ
สถานศึกษาและชุมชน และมีผลการดําเนินงานกิจกรรม
อาสาสมัครดานประชาธิปไตย 



มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษา 3D ตัวบงชี้ 
1.2 Decency (มีคุณธรรม ความเปนไทย) เปน
ผูมีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงาม รูผิดชอบ
ช่ัวดี มีจิตสํานึกความภาคภูมิใจ และยึดถือ
ปฏิบัติอยูในวิถีชีวิตแหงความเปนไทย 

1. ผูเรียนมีวินัย มีความประหยัด มีความกตัญูกตเวที มี
ความซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติตนเปนประโยชนตอสวนรวม 
2. มีความรู ความเขาใจ ช่ืนชมและสืบสานศิลปะ 
วัฒนธรรม และประเพณีที่ดีงามของทองถ่ินและของไทย 
3. ผูเรียนรูจักตนเอง รักและเห็นคุณคาของตนเองและ
ผูอื่น มีพฤติกรรมในทางสรางสรรค สามารถปรับตนให
ดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

1.3 Drug-Free (หางไกลยาเสพติด) รูจัก
หลีกเลี่ยง ปองกันตนเองใหหางไกลจากยาเสพ
ติด 

1. ผูเรียนมีความรู และตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด
และสิ่งมอมเมาไมเสพ หรือแสวงหาผลประโยชนจากสิ่ง
เสพติดและสิ่งมอมเมาอันหมายถึงบุหรี่และสุราดวย 
2. ผูเรียนรวมดําเนินกิจกรรมกับสถานศึกษาและชุมชน
เพื่อปองกันภัยจากยาเสพติด 
3. ผูเรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ 
ดนตรี และกีฬา มีความช่ืนชม และรวมกิจกรรมดาน
ศิลปะ ดนตรี และกีฬา 

 



                        บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 นักศึกษามีสวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพของคณะฯ หลายรูปแบบ ไดแก 
 1. การศึกษาและรับรูการดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ ในสวนที่เกี่ยวของและมีผลกระทบ
โดยตรงตอนักศึกษา เชน มาตรฐานคุณภาพดานการเรียนการสอน คุณสมบัติอาจารย ดานกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายคุณภาพ และแนวทางการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพของคณะฯ เปนตน 
 2. การใหความรวมมือ และสะทอนภาพจริงตอบทบาทของอาจารย และการดําเนินงานของ
หนวยงานที่เกี่ยวของกับนักศึกษา  เชน การประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยรวมถึงการใหขอมูล
ในกรณีที่นักศึกษาพิจารณาเห็นวาการดําเนินงานดังกลาว ไมเปนไปตามข้ันตอนหรือเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไวเพื่อกระตุนใหผูเกี่ยวของปรับแนวทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพตอไป 
 3. การใหขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนตอการดําเนินงานของคณะฯ เชน เสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประเมินคุณภาพการสอน คุณภาพอาจารย สภาพแวดลอม และดัชนีช้ีวัดคุณภาพเหลาน้ัน อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาระบบคุณภาพของคณะฯ ในอนาคต 
 4. การเผยแพรและเชิญชวนใหนักศึกษาทั้งภายในและภายนอก รูจักคณะฯ และการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของคณะฯ อยางตอเน่ือง 
 5. การรวมกลุมภายในสโมสรนักศึกษา ในการสรางเครือขายการติดตาม และรับรูการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพของคณะฯ ชวยสรางโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียนรู เสริมสรางวิสัยทัศน
การดําเนินงานประกันคุณภาพใหเขมแข็ง กอประโยชนแกนักศึกษาอยางแทจริงตอไป 
ภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 

1. การจัดการเรียนการสอน  
2. การวิจัย  
3. การใหบริการวิชาการแกสังคม  
4. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

บทบาทนักศึกษากับการประกันคุณภาพ 
1. ใหความรวมมือใหขอมูลเพื่อนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  
2. รับรู ติดตาม และใหขอเสนอแนะ หรือใหขอมูลยอนกลับ เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพ 
3. ศึกษา ติดตาม กํากับวาขอมูลที่ใหไปมีการนําไปปรับปรุงหรือใชประโยชนจากการประเมิน

หรือไม 
4. สนับสนุนใหระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันดําเนินไปได 
5. นําความรูและทักษะดานประกันคุณภาพไปใชประโยชนในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานกิจกรรม

นักศึกษา  
ภารกิจของนักศึกษากับการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพ 

การจัดการเรียนการสอน  
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง วางแผนการเรียนรู   ดําเนินการตามแผน ประเมินผลการเรียนรู 
- รวมทํางานกับอาจารย บุคลากรสายสนับสนุน 
- นําความรูดานประกันคุณภาพการศึกษาไปใชในการทํากิจกรรม 
- ใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 
- เขารวมกิจกรรมตางๆ ของสถาบันเพื่อเปนการเรียนรูและฝกฝนตนเอง เปนการเสริมการเรียน

การสอน 


