ประกาศโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม
เรื่อง การนํานโยบายคานิยมหลัก ๑๒ ประการสูการปฏิบัติ
ตามหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๓๒๔ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๗ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานแจ5งวา คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
สร5างสรรคประเทศไทยให5เข5มแข็ง โดยต5องสร5างคนในชาติให5มีคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
เพื่อเป>นพื้นฐานสําคัญในการปลูกฝAงคานิยม คุณธรรม จริยธรรมให5เกิดขึ้นกับเยาวชนไทย ซึ่งคานิยม
ดังกลาวครอบคลุมและสอดคล5องกับคุณลักษณะที่พึงประสงค ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ และสํานักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให5โรงเรียนดําเนินการตามหนังสือ
ข5างต5น โรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม จึงขอประกาศการนํานโยบายคานิยมหลัก ๑๒ ประการสูการปฏิบัติ ดังนี้
๑. ทุกกลุมสาระการเรียนรูผนวกคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในการจัดการเรียนรู และจัด
กิจกรรมพัฒนานักเรียนอยางเป>นรูปธรรม เชน กลุมสาระการเรียนรู5ภาษาไทย มีการประกวดเลาเรื่องอาน
ทํานองเสนาะ ทองบทอาขยาน คัดลายมือ แตงเพลง กาพย กลอน ฯลฯ กลุมสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีกิจกรรมการเรียนรู5ตามแหลงประวัติศาสตร ทําโครงงาน/โครงการตาม
แนวพระราชดําริ กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน และกลุมสาระการเรียนรู5ศิลปะ มีการประกวด
วาดภาพ ร5องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย เป>นต5น
๒. บุคลากรทุกคนดําเนินการปลูกฝ!งและพัฒนาคานิยมหลัก ๑๒ ประการใหกับนักเรียน อยาง
สม่ําเสมอ และตอเนื่อง เน5นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน จนเกิดเป>นพฤติกรรมที่ยั่งยืน ทั้งนี้ ให5มีการพัฒนา
และประเมินอยางเข5มข5นในแตละระดับชั้น ดังนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปHที่ ๑-๓ เน5นในด5านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ( ข5อ ๕) เข5าใจเรียนรู5
ประชาธิปไตยที่ถูกต5อง (ข5อ ๗) และปฏิบัติตามพระชารดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยูหัว (ข5อ ๙)
- ชั้นมัธยมศึกษาปHที่ ๔-๖ เน5นในด5านมีศีลธรรม รักษาความสัตย (ข5อ ๖) ดํารงตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ข5อ ๑๐ ) และการเห็นแกประโยชนสวนรวม (ข5อ ๑๒)
๓. บุคลากรทุกกลุมสาระการเรียนรู5รวมกําหนดวิธีการเรียนรู5คานิยมหลัก ๑๒ ประการ
ให5เหมาะสมกับวัยและศักยภาพนักเรียน เชน ให5เรียนรู5ผานการศึกษาเปรียบเทียบ วิเคราะห สังเคราะห
ชีวประวัติ บุคคลสําคัญ บุคคลที่ทําคุณประโยชนตอสวนรวม หรือเหตุการณสําคัญในอดีตและปAจจุบัน
เพื่อการพัฒนาการอยูรวมกันในเชิงสร5างสรรค
๔. ให5หัวหน5ากลุมสาระการเรียนรู5 กํากับ ติดตาม นิเทศการดําเนินงานเกี่ยวกับคานิยมหลัก ๑๒
ประการ ให5บรรลุวัตถุประสงค
๕. ให5กลุมการบริหารงานวิชาการดําเนินการติดตาม นิเทศ และประเมินผลกลุมสาระการเรียนรู5
ที่ดําเนินการเกี่ยวกับคานิยมหลัก ๑๒ ประการอยางเป>นรูปธรรม และเกิดประสิทธิผลที่ชัดเจน

๒
ตั้งแตวันที่ประกาศเป>นต5นไป
จึงประกาศมาให5ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘
(นายบวร ใจปMNา)
ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตนพิทยาคม

๓
ความหมาย หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค+ที่ตองการ
๑.

มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+
นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเป>นไทย
ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย

๒.

ซื่อสัตย+ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ+ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกต5อง ประพฤติตรงตามความเป>นจริง
ตอตนเองและผู5อื่น ละความเห็นแกตัว รู5จักแบงปAนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให5
รู5จักควบคุมตัวเองเมื่อประสบกับความยากลําบาก และสิ่งที่กอให5เกิดความเสียหาย

๓.

กตัญ4ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย+
นิยาม การประพฤติที่แสดงถึงการรู5จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคาสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ
ความเอาใจใส รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณของพอแม ผู5ปกครอง และครูอาจารย

๔.

ใฝ6หาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหา
ความรู5ทั้งทางตรงและทางอ5อม

๕.

รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
นิยาม การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคา ความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ สืบทอด
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม

๖.

มีศีลธรรม รักษาความสัตย+ หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงป!น
นิยาม การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดมั่นในคําสัญญา มีจิตใจโอบอ5อมอารี ชวยเหลือผู5อื่น
เทาที่ชวยได5 ทั้งกําลังทรัพย กําลังกาย และกําลังสติปAญญา

๗.

เขาใจเรียนรูการเป>นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป>นประมุขที่ถูกตอง
นิยาม การแสดงถึงการมีความรู5 ความเข5าใจ ปฏิบัติตนตามหน5าที่และสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิ
ของผู5อื่นภายใต5การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเป>นประมุข

๘.

มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
นิยาม การปฏิบัติตนตามข5อตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ข5อบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพ
และนอบน5อมตอผู5ใหญ

๙.

มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรู5ตัว รู5คิด รู5ทําอยางรอบคอบ ถูกต5องเหมาะสม และ
น5อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยูหัวมาเป>นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต

๔
๑๐.

รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
นิยาม การดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ5มกันในตัวที่ดี มีความรู5 มีคุณธรรม
และปรับตัวเพื่ออยูในสังคมได5อยางมีความสุข ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ5าอยูหัว

๑๑.

มีความเขมแข็งทั้งรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝ6ายต่ํา หรือกิเลสมีความละอาย
เกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
นิยาม การปฏิบัติตนให5มีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่เข5มแข็ง
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทาความดีของศาสนา

๑๒.

คํานึงถึงผลประโยชน+ของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน+ของตนเอง
นิยาม การปฏิบัติตนและให5ความรวมมือในกิจกรรมที่เป>นประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ
ยอมเสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม

๕
แนวทางดําเนินกิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในโรงเรียน
ขั้นที่ ๑ สราง ความตระหนัก
๑. จัดทําแผนปRายประชาสัมพันธ เกี่ยวกับคานิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน
ระดับชั้นเรียน
๒. ประชุมชี้แจงแกครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน
ขั้นที่ ๒ ดําเนินการ
๑. วางแผนการดําเนินงาน มอบหมายผู5รับผิดชอบ
๒. จัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพื่อสนองนโยบาย
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริมให5เกิดคานิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยบูรณาการกับการจัด
กิจกรรมการเรียนรู5ที่หลากหลาย เชน การผนวกในกิจกรรมตามกลุมสาระการเรียนรู5 กิจกรรมพัฒนา
ผู5เรียน จัดกระบวนการเรียนรู5ผานสื่อ เพลง วีดีทัศน กิจกรรมในและนอกห5องเรียน ฯลฯ
ขั้นที่ ๓ ประเมินผล
๑. นิเทศติดตามการดําเนินงานในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน แบงเป>น ๓ ระยะ ระยะกอน
ดําเนินการ ระหวางดําเนินการ หลังดําเนินการ
๒. นําเสนอวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการปลูกฝAงคานิยม ๑๒ ประการ
ขั้นที่ ๔ สรุปและรายงานผล
๑. สรุปรายงานผลการดาเนินงานอยางตอเนื่อง
๒. วางแผนแก5ไข ปรับปรุง และพัฒนาอยางตอเนื่อง สูความยั่งยืน

๖
การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผูเรียนตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ
การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู5เรียนตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ควรจําแนกการประเมิน
เป>นรายข5อ โดยใช5วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย จึงเสนอประเด็นพฤติกรรมชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค หรือตัวชี้วัดความสําเร็จที่ต5องการให5เกิดขึ้นกับผู5เรียน ดังนี้
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แสดงความเคารพตอสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยสม่ําเสมอ ด5วยความเหมาะสม
๒. ไมดูถูกเหยียดหยามสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๓. ไมทําลายสัญลักษณของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๔. ปกปRองสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
๕. ประพฤติตนเป>นคนดีของโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ
๒. ซื่อสัตย+ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ+ในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ไมลักขโมย คดโกง เอาสิ่งของและทรัพยสินของผู5อื่นและของสวนรวม
๒. ไมพูดจาโกหก หลอกลวงผู5อื่น
๓. เสียสละทรัพยสิน แรงงาน เพื่อคนอื่นและสวนรวม
๔. มีความอดทด อดกลั้นตอสิ่งยั่วยุที่ผิด
๕. ไมเป>นนักเลง อันธพาล กอกวนผู5อื่น
๓. กตัญ4ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย+
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. แสดงความเคารพ กราบไหว5ตอพอแม ผู5ปกครอง ครูอาจารยและผู5ใหญอยางถูกต5อง
เหมาะสมอยางไทย
๒. ให5ความเคารพ เชื่อฟAง ชวยเหลืองานพอแม ครูอาจารยและผู5ใหญเหมาะสมตามวัย
๓. ไมแสดงความก5าวร5าว เกลียดชังตอพอแม ครูอาจารยและญาติผู5ใหญ
๔. ใฝ6หาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียนทั้งทางตรงและทางออม
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ใช5เวลาวางให5เป>นประโยชน ศึกษาค5นคว5าหรืออานหนังสือทุกวัน
๒. เอาใจใสทําการบ5าน ทบทวนบทเรียน และทํางานที่ครูมอบหมายจนสําเร็จ
๓. สามารถสืบค5น แสวงหาความรู5จากระบบอินเตอรเน็ต เทคโนโลยีทางการศึกษา และ
ระบบสื่อสารอื่น ๆ ได5เหมาะสมตามวัย

๗
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ชื่นชมและเข5ารวมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท5องถิ่น และประเพณีไทยสม่ําเสมอ
๒. ตระหนักและเห็นความสําคัญขอนุรักษ สืบสานตอ วัฒนธรรมประเพณีตามความสนใจ
ได5เหมาะสมตามวัย
๓. สามารถแสดงออกหรือเข5าใจในวัฒนธรรมประเพณีท5องถิ่นและประเพณีไทย
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย+ หวังดีตอผูอื่น เผื่อแผและแบงป!น
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงาม เหมาะสมตามวัย
๒. รักษาความสัตยและเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเอง เหมาะสมตามวัย
๓. ให5ความชวยเหลือ แบงปAนสิ่งของเครื่องใช5ตอเพื่อนและผู5อื่น เหมาะสมตามวัย
๗. เขาใจเรียนรูการเป>นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป>นประมุขที่ถูกตอง
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. มีคารวะธรรม สามัคคีธรรม และปAญญาธรรมเหมาะสมตามวัย
๒. แสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู5อื่น
๓. ปฏิบัติตามข5อตกลง กฎ กติกา และระเบียบของโรงเรียน ห5องเรียน หมูคณะและองคกร
ได5เหมาะสมตามวัย
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช5สวนตนและสวนรวมเป>นระเบียบเรียบร5อยเสมอ
๒. แตงกายสะอาดเป>นระเบียบเรียบร5อย และเหมาะสมแกกาลเทศะ
๓. ปฏิบัติตามข5อตกลง ระเบียบและกฎหมายได5เหมาะสมตามวัย
๔. เคารพเชื่อฟAงพอแม ครูอาจารย และผู5ใหญ
๙. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. มีสติ ควบคุมอารมณตนเองได5อยางเหมาะสม
๒. คิดและแก5ปAญหาได5ด5วยเหตุผล
๓. ปฏิบัติตนเป>นคนดีสม่ําเสมอ

๘
๑๐. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเป>น มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอม
ที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพรอม เมื่อมีภูมิคุมกันที่ดี
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. เป>นคนมีเหตุมีผล ไมใช5อารมณตัดสินปAญหา
๒. เป>นคนมีความพอประมาณแกตนเองในการใช5จาย ไมฟุUมเฟVอย ประหยัด อดออม
๓. วางแผนการใช5จาย และการหารายได5เหมาะสมตามวัย
๑๑. มีความเขมแข็งทั้งทางรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝ6ายต่ําหรือกิเลส
มีความละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. มีน้ําหนัก สวนสูง และสมรรถภาพทางกายผานเกณฑมาตรฐานเด็กไทย
๒. ไมกระทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน และกฎหมาย
๓. ประพฤติตามหลักศาสนา ไมมัวเมาในกิเลส และอบายมุข
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน+ของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชน+ของตนเอง
พฤติกรรมที่พึงประสงค+/ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม
๒. ไมทําลายสิ่งของ เครื่องใช5ที่เป>นของสวนรวม
๓. อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม
๔. มีจิตสาธารณะ

แนวการประเมินและใหคะแนนในแตละพฤติกรรม
คุณลักษณะและพฤติกรรมตามคานิยมหลัก ๑๒ ประการ ในแตละพฤติกรรมจะมีตัวชี้วัดให5ครูใช5
วิธีการประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียน ด5วยวิธีการที่หลากหลาย และกระทําหลาย ๆ ครั้ง
เชน การสังเกต พฤติกรรมนักเรียน ในระหวางเรียน หรือการปฏิบัติตนในโรงเรียนและสัมภาษณถึงพฤติกรรม
ที่ปฏิบัติตนเมื่ออยูที่บ5าน แล5วตัดสินให5คะแนนแตละพฤติกรรม ดังนี้
ระดับ
ระดับ
ระดับ
ระดับ

๓
๒
๑
๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ดีเยี่ยม
ดี
ผาน
ไมผาน

มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ๓-๔ ตัวชี้วัด
มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ๒ ตัวชี้วัด
มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ ๑ ตัวชี้วัด
ไมมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติทุกตัวชี้วัด

