
 
สวนที่ 4 

ผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้และเกณฑองคประกอบ 
ตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 

 
 
องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี (3D)” 

ตัวบงชี้ที่ 99.1  การบริหารจัดการสถานศึกษา 3ดี (3D) 

เกณฑการใหคะแนน :  
   

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดมีการดําเนินการได 5 ขอ เทากับ 5 คะแนน  
 

  
 

ขอ 
 

การดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐาน 
การดําเนินงาน 
มี ไมมี 

1 วางแผนพัฒนาสถานศึกษาตามแนวนโยบายสถานศึกษา 3ดี (3D) และสงเสริม
สนับสนุนทั้งทรัพยากร ส่ิงอํานวยความสะดวก และบุคคล 

   

2 จัดการเรียนรู จัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย ดานคุณธรรม จริยธรรม และดาน
ภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

   

3 พัฒนาคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีองคความรูและทักษะการ
ปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3ดี (3D) อยางมีคุณภาพ 

   

4 ใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนินนโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3ดี (3D)     
5 กํากับ ติดตามใหสถานศึกษาพัฒนาหรือมีนวัตกรรมสงเสริมใหการดําเนินงาน

เปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี (3D)  
   

 
ผลการประเมินตนเองปที่แลว : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
ผลการประเมินตนเองครั้งน้ี : 5 ขอ   เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน  
เปาหมายของปน้ี : 5 ขอ     ผลการดําเนินงาน : บรรลุเปาหมาย  
เปาหมายของปตอไป : 5 ขอ    เกณฑการประเมิน : 5 คะแนน 
 
 
 
 
 



ผลการดําเนินงานและผลการประเมนิตนเอง 
 ในปการศึกษา2555 มหาวิทยาลัยฯ มีผลการดําเนินการ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐานนโยบาย
รัฐบาล ดังน้ี  
 ในปการศึกษา  2555 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผลการดําเนินการ  5  ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน
นโยบายรัฐบาล สถานศึกษา 3ดี ดังน้ี  

1. มีแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 2555 [มธร.99.1-1(1)]  ที่จัดทําขึ้นโดยคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3ดี [มธร.99.1-1(2)]  โดยมีการทําโครงการและกิจกรรมตามแนวนโยบาย สถานศึกษา 3D 
และมีการควบคุม รายงานผลอยางเปนระบบ [มธร.99.1-1(3)]  ซ่ึงโครงการและกิจกรรมตางๆ ไดรับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ผานสํานักกิจการนักศึกษา ทั้งในดานงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร 
ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ เปนอยางดี  

2. มีการจัดกิจกรรมดานประชาธิปไตย โดยมีรายชื่อโครงการดังน้ี   
ดานประชาธปิไตย [มธร.99.1-2(1)]   

- โครงการการเลือกตั้งคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ป 2555 
- โครงการการรณรงคเลือกตั้งผูวา กทม. 

ดานคุณธรรม จริยธรรม [มธร.99.1-2(2)]   
- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
- นํ้าใจในเมืองใหญสูผูยากไรในชนบท ครั้งที่7 
- โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ชุมชน การบริการสังคม 
- โครงการ การประกวดคนดศีรีธนบุรี 
- การบริจาคโลหิตถวายเปนพระราชกุศล 

ดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด [มธร.99.1-2(3)]   
- การรณรงคปองกันปญหายาเสพติด และการสรางความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
- อบรมพัฒนากีฬาฟุฒซอล “การฝกสอนกีฬาฟุตซอลขั้นพ้ืนฐานใหกับเยาวชน” 
- การแขงขันฟุตบอลกฬีามหาวิทยาลยัแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 
- การแขงขันกีฬาฟุตบอลสโมสรชิงถวยพระราชทานประเภท ข ประจําป 2555 
- การแขงขันกีฬากองเชียรและเชียรลีดเดอร รายการ “การแขงขันกีฬาฟุตบอล

อุดมศึกษา แชมเปยนคัพ ครั้งที่7” 
- การแขงขันฟุตซอลอุดมศึกษาลีก แชมปเปยนชิฟ ครั้งที่4 (14สถาบัน) รายการ 

แขงขันฟุตซอลอุดมศึกษา แชมเปยนชิพ 
- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 ประเภทกีฬา เปตอง 
- การแขงขันกีฬามหาวทิยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 40 (รอบมหกรรม) 
- “นอรทกรุงเทพ ฟุตซอลคัพ ครั้งที่6” 
- การแขงขันฟุตบอลอุดมศึกษา รายการ “AIA-U-CHAMPION CUPครั้งที่ 7” 



- การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยธนบุรี เฟรชชี่เกมส ประจําปการศึกษา 2555  
3. มีการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผานการอบรมเรื่อง “การพัฒนาองค 

ความรูสูสถานศึกษา 3ดี” โดยจัดดําเนินการในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม  2555  เวลา 15.00 – 
17.00 น. ณ  หองประชุม B 209 อาคารแยมชุติ โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการจัดอบรมเพื่อใหองค
ความรูและทักษะการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาสถานศึกษา 3ดี แกคณาจารยของมหาวิทยาลัย [มธร.
99.1-3(1)]   

4.  มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดมีการแตงตั้ง บุคลากร เพ่ือใหความรวมมือกับทุกฝายในการดําเนิน
นโยบายคุณภาพสถานศึกษา 3ดี (3D) โดยมีคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม [มธร.
99.1-4(1)]  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา [มธร.99.1-4(2)]  คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “สถานศึกษา 3ดี (3D)” [มธร.99.1-4(3)]  และมีการ
สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกับชุมชนและหนวยงานภายนอกในการใชทรัพยากร เชน การให
สถานีตํารวจหนองคางพลู ใชพ้ืนที่เพ่ือจัดการอบรมในโครงการ อาสาสมัครจักรยานยนตรับจาง แจงขาว
อาชญากรรม เปนตน [มธร.99.1-4(4)]    

5.  มหาวิทยาลัยธนบุรี ไดมีการสรุปผลการทํางานเพื่อเปนการกํากับ ติดตามใหสถานศึกษา
พัฒนา และมีการสงเสริมใหการดําเนินงานเปนไปตามมาตรฐานสถานศึกษา 3ดี (3D) โดยรวบรวมเปน 
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป 2555 คณะกรรมการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
[มธร.99.1-5(1)] มีการประชุมหารือเพ่ือสรุปประเด็นปญหา และผลการดําเนินงานเพื่อจัดทําเปน
แผนพัฒนากิจกรรมตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี เพ่ือเปนแนวทางในการจัดทํากิจกรรมในดานนี้ตอไป 
[มธร.99.1-5(2)] 
 
จุดแข็ง : 

1.  มหาวิทยาลัยมีการจัดแบงสายบังคับบัญชา ดานกิจกรรมนักศึกษาไวอยางชัดเจน จึงทําให
สามารถมีทรัพยากรและบคุลากรในการจัดทาํกิจกรรมอยางเพียงพอ 

2.  มหาวิทยาลัย มีขั้นตอนในการทํางานที่ชัดเจน จึงทําใหมีโครงการพัฒนานักศึกษาและ
บุคลากรดานนโยบายสถานศึกษา 3 ดีอยางครบถวน 
 
แนวทางเสรมิจุดแข็ง : 

1.  จัดใหมีการอบรม และทบทวนองคความรูในดานกระบวนการจัดกิจกรรม เพ่ือสนองนโยบาย 
3 ดีอยางสม่ําเสมอ 
 
จุดออน : 

1.  นักศึกษาผูเสนอโครงการ มีทักษะดานการบริหารโครงการไมเพียงพอ จึงทําใหโครงการบาง
โครงการยังประสบปญหาเล็กนอย ในการดําเนินงาน 
 



แนวทางปรบัปรุงจุดออน : 
1.  จัดใหมีการอบรม ใหความรูดานการบริหารโครงการแกผูที่เกี่ยวของ 

 
รายการเอกสารหลักฐาน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
มธร.99.1-1 (1) แผนปฎิบัติการประจําป 2555 โดยคณะกรรมการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
 (3) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฎิบัตกิารประจําป 2555 โดย

คณะกรรมการนโยบายสถานศึกษา 3 ดี 
มธร.99.1-2 (1) โครงการดานประชาธิปไตย 

 (2) โครงการดานคุณธรรม จริยธรรม 
 (3) โครงการดานภูมิคุมกันภัยจากยาเสพติด 

มธร.99.1-3 (1) โครงการอบรมเรื่อง “ การพัฒนาองคความรูสูสถานศึกษา 3ดี ” 
มธร.99.1-4 (1) คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 (2) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
 (3) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล “สถานศกึษา 3ดี 

(3D)” 
 (4) เลมสรุปกิจกรรมที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกใหกบัชุมชนและหนวยงาน

ภายนอกในการใชทรัพยากร 
มธร.99.1-5 (1) รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัตกิารประจําป 2555 โดยคณะกรรมการ 

นโยบายสถานศึกษา 3ดี 
 (2) แผนพัฒนากิจกรรมตามนโยบายสถานศกึษา 3 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


