
 
ประกาศโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 

เรื่อง  การนํานโยบายค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการสู�การปฏิบัติ 
 

ตามหนังสือท่ี  ศธ  ๐๔๐๑๐/ว๑๓๒๔  ลงวันท่ี  ๒๙  กันยายน  ๒๕๕๗  สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแจ5งว�า คณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  และกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย
สร5างสรรค�ประเทศไทยให5เข5มแข็ง  โดยต5องสร5างคนในชาติให5มีค�านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ   
เพ่ือเป>นพ้ืนฐานสําคัญในการปลูกฝAงค�านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมให5เกิดข้ึนกับเยาวชนไทย  ซ่ึงค�านิยม 
ดังกล�าวครอบคลุมและสอดคล5องกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงค�  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
พุทธศักราช ๒๕๕๑  และสํานักงานคณะกรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให5โรงเรียนดําเนินการตามหนังสือ
ข5างต5น โรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม จึงขอประกาศการนํานโยบายค�านิยมหลัก ๑๒ ประการสู�การปฏิบัติ  ดังนี้ 

๑. ทุกกลุ�มสาระการเรียนรู�ผนวกค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ในการจัดการเรียนรู�  และจดั
กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย�างเป>นรูปธรรม  เช�น  กลุ�มสาระการเรียนรู5ภาษาไทย  มีการประกวดเล�าเรื่องอ�าน
ทํานองเสนาะ  ท�องบทอาขยาน  คัดลายมือ  แต�งเพลง  กาพย�  กลอน  ฯลฯ  กลุ�มสาระการเรียนรูสังคม
ศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมการเรียนรู5ตามแหล�งประวัติศาสตร�  ทําโครงงาน/โครงการตาม 
แนวพระราชดําริ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน�  และกลุ�มสาระการเรียนรู5ศิลปะ  มีการประกวด 
วาดภาพ  ร5องเพลงเก่ียวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย  เป>นต5น 

๒. บุคลากรทุกคนดําเนินการปลูกฝ!งและพัฒนาค�านิยมหลัก ๑๒ ประการให�กับนักเรียน อย�าง
สมํ่าเสมอ และต�อเนื่อง เน5นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจําวัน จนเกิดเป>นพฤติกรรมท่ียั่งยืน ท้ังนี้ ให5มีการพัฒนา
และประเมินอย�างเข5มข5นในแต�ละระดับชั้น ดังนี้ 

 - ชั้นมัธยมศึกษาปHท่ี ๑-๓  เน5นในด5านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ( ข5อ  ๕)  เข5าใจเรียนรู5
ประชาธิปไตยท่ีถูกต5อง  (ข5อ ๗)  และปฏิบัติตามพระชารดํารัสพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยู�หัว (ข5อ ๙) 

 -  ชั้นมัธยมศึกษาปHท่ี ๔-๖  เน5นในด5านมีศีลธรรม รักษาความสัตย�  (ข5อ ๖)  ดํารงตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ข5อ ๑๐ )  และการเห็นแก�ประโยชน�ส�วนร�วม (ข5อ ๑๒) 

๓.  บุคลากรทุกกลุ�มสาระการเรียนรู5ร�วมกําหนดวิธีการเรียนรู5ค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการ   
ให5เหมาะสมกับวัยและศักยภาพนักเรียน  เช�น  ให5เรียนรู5ผ�านการศึกษาเปรียบเทียบ  วิเคราะห�  สังเคราะห�
ชีวประวัติ  บุคคลสําคัญ  บุคคลท่ีทําคุณประโยชน�ต�อส�วนรวม  หรือเหตุการณ�สําคัญในอดีตและปAจจุบัน   
เพ่ือการพัฒนาการอยู�ร�วมกันในเชิงสร5างสรรค� 

๔. ให5หัวหน5ากลุ�มสาระการเรียนรู5  กํากับ  ติดตาม  นิเทศการดําเนินงานเก่ียวกับค�านิยมหลัก  ๑๒  
ประการ  ให5บรรลุวัตถุประสงค� 

๕. ให5กลุ�มการบริหารงานวิชาการดําเนินการติดตาม  นิเทศ  และประเมินผลกลุ�มสาระการเรียนรู5   
ท่ีดําเนินการเก่ียวกับค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการอย�างเป>นรูปธรรม  และเกิดประสิทธิผลท่ีชัดเจน 
  



๒ 

 ต้ังแต�วันท่ีประกาศเป>นต5นไป 

 จึงประกาศมาให5ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี  ๑  เดือนพฤษภาคม  พุทธศักราช  ๒๕๕๘ 

 
(นายบวร  ใจปMNา) 

ผู5อํานวยการโรงเรียนอุบลรัตน�พิทยาคม 
  



๓ 

ความหมาย หรือ คุณลักษณะอันพึงประสงค+ที่ต�องการ 

 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+  

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเป>นไทย 
ปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตนนับถือ และจงรักภักดีต�อสถาบันพระมหากษัตริย�  

๒. ซ่ือสัตย+ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ+ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม  

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในความถูกต5อง ประพฤติตรงตามความเป>นจริง
ต�อตนเองและผู5อ่ืน ละความเห็นแก�ตัว รู5จักแบ�งปAนช�วยเหลือสังคมและบุคคลท่ีควรให5  
รู5จักควบคุมตัวเองเม่ือประสบกับความยากลําบาก และสิ่งท่ีก�อให5เกิดความเสียหาย  

๓. กตัญ4ูต�อพ�อแม� ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย+  

นิยาม การประพฤติท่ีแสดงถึงการรู5จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคาสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ 
ความเอาใจใส� รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณของพ�อแม� ผู5ปกครอง และครูอาจารย�  

๔. ใฝ6หาความรู� หม่ันศึกษาเล�าเรียนท้ังทางตรง และทางอ�อม  

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาเล�าเรียน แสวงหา
ความรู5ท้ังทางตรงและทางอ5อม  

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

นิยาม การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค�า ความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ� สืบทอด 
วัฒนธรรมและประเพณีไทยอันดีงาม  

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย+ หวังดีต�อผู�อ่ืน เผ่ือแผ�และแบ�งป!น  

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดม่ันในคําสัญญา มีจิตใจโอบอ5อมอารี ช�วยเหลือผู5อ่ืน 
เท�าท่ีช�วยได5 ท้ังกําลังทรัพย� กําลังกาย และกําลังสติปAญญา  

๗. เข�าใจเรียนรู�การเป>นประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป>นประมุขท่ีถูกต�อง  

นิยาม การแสดงถึงการมีความรู5 ความเข5าใจ ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีและสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิ
ของผู5อ่ืนภายใต5การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป>นประมุข  

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ�  

นิยาม การปฏิบัติตนตามข5อตกลง กฎเกณฑ� ระเบียบ ข5อบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพ
และนอบน5อมต�อผู5ใหญ�  

๙. มีสติรู�ตัว รู�คิด รู�ทํา รู�ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  

นิยาม การประพฤติปฏิบัติตนอย�างมีสติรู5ตัว รู5คิด รู5ทําอย�างรอบคอบ ถูกต5องเหมาะสม และ 
น5อมนําพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยู�หัวมาเป>นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  

  



๔ 

 

๑๐. รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นิยาม การดําเนินชีวิตอย�างพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ5มกันในตัวท่ีดี มีความรู5 มีคุณธรรม 
และปรับตัวเพ่ืออยู�ในสังคมได5อย�างมีความสุข ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ5าอยู�หัว 

๑๑. มีความเข�มแข็งท้ังร�ายกาย และจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ6ายต่ํา หรือกิเลสมีความละอาย 
เกรงกลัวต�อบาปตามหลักของศาสนา  

นิยาม การปฏิบัติตนให5มีร�างกายสมบูรณ�แข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีจิตใจท่ีเข5มแข็ง 
มีความละอาย เกรงกลัวต�อบาป ไม�กระทําความชั่วใด ๆ ยึดม่ันในการทาความดีของศาสนา  

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน+ของส�วนรวม และของชาติมากกว�าผลประโยชน+ของตนเอง  

นิยาม การปฏิบัติตนและให5ความร�วมมือในกิจกรรมท่ีเป>นประโยชน�ต�อส�วนรวม และประเทศชาติ 
ยอมเสียสละประโยชน�ส�วนตนเพ่ือรักษาประโยชน�ของส�วนรวม 

 
  



๕ 

 
แนวทางดําเนินกิจกรรมที่ส�งเสริมให�เกิดค�านิยมหลกั ๑๒ ประการ ในโรงเรียน 

 

ข้ันท่ี ๑ สร�าง ความตระหนัก 

๑. จัดทําแผ�นปRายประชาสัมพันธ� เก่ียวกับค�านิยมหลัก ของคนไทย ๑๒ ประการ ระดับโรงเรียน 
ระดับชั้นเรียน  

๒. ประชุมชี้แจงแก�ครู บุคลากรในโรงเรียน นักเรียน  

ข้ันท่ี ๒ ดําเนินการ 

๑. วางแผนการดําเนินงาน มอบหมายผู5รับผิดชอบ  
๒. จัดทําโครงการ หรือกิจกรรมเพ่ือสนองนโยบาย  
๓. ดําเนินการจัดกิจกรรมส�งเสริมให5เกิดค�านิยมหลัก ๑๒ ประการ โดยบูรณาการกับการจัด

กิจกรรมการเรียนรู5ท่ีหลากหลาย เช�น การผนวกในกิจกรรมตามกลุ�มสาระการเรียนรู5  กิจกรรมพัฒนา
ผู5เรียน จัดกระบวนการเรียนรู5ผ�านสื่อ เพลง วีดีทัศน� กิจกรรมในและนอกห5องเรียน ฯลฯ  

ข้ันท่ี ๓ ประเมินผล 

๑. นิเทศติดตามการดําเนินงานในระดับชั้นเรียน ระดับโรงเรียน  แบ�งเป>น ๓ ระยะ ระยะก�อน
ดําเนินการ ระหว�างดําเนินการ  หลังดําเนินการ  

๒. นําเสนอวิธีปฏิบัติท่ีดีเก่ียวกับการปลูกฝAงค�านิยม  ๑๒ ประการ  

ข้ันท่ี ๔ สรุปและรายงานผล 

๑. สรุปรายงานผลการดาเนินงานอย�างต�อเนื่อง  
๒. วางแผนแก5ไข ปรับปรุง และพัฒนาอย�างต�อเนื่อง สู�ความยั่งยืน  

  



๖ 

 
การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู�เรียนตามค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 

 
การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู5เรียนตามค�านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ควรจําแนกการประเมิน

เป>นรายข5อ  โดยใช5วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  จึงเสนอประเด็นพฤติกรรมชี้วัดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค�  หรือตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีต5องการให5เกิดข้ึนกับผู5เรียน  ดังนี้ 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย+ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. แสดงความเคารพต�อสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย�สมํ่าเสมอ  ด5วยความเหมาะสม 
๒. ไม�ดูถูกเหยียดหยามสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
๓. ไม�ทําลายสัญลักษณ�ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
๔. ปกปRองสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย� 
๕. ประพฤติตนเป>นคนดีของโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

๒. ซ่ือสัตย+ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ+ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ไม�ลักขโมย คดโกง เอาสิ่งของและทรัพย�สินของผู5อ่ืนและของส�วนรวม 
๒. ไม�พูดจาโกหก หลอกลวงผู5อ่ืน 
๓. เสียสละทรัพย�สิน แรงงาน เพ่ือคนอ่ืนและส�วนรวม 
๔. มีความอดทด อดกลั้นต�อสิ่งยั่วยุท่ีผิด 
๕. ไม�เป>นนักเลง อันธพาล ก�อกวนผู5อ่ืน 

๓. กตัญ4ูต�อพ�อแม� ผู�ปกครอง ครูบาอาจารย+ 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. แสดงความเคารพ  กราบไหว5ต�อพ�อแม�  ผู5ปกครอง ครูอาจารย�และผู5ใหญ�อย�างถูกต5อง

เหมาะสมอย�างไทย 
๒. ให5ความเคารพ เชื่อฟAง ช�วยเหลืองานพ�อแม� ครูอาจารย�และผู5ใหญ�เหมาะสมตามวัย 
๓. ไม�แสดงความก5าวร5าว  เกลียดชังต�อพ�อแม�  ครูอาจารย�และญาติผู5ใหญ� 

๔. ใฝ6หาความรู�  หม่ันศึกษา  เล�าเรียนท้ังทางตรงและทางอ�อม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ใช5เวลาว�างให5เป>นประโยชน�  ศึกษาค5นคว5าหรืออ�านหนังสือทุกวัน 
๒. เอาใจใส�ทําการบ5าน  ทบทวนบทเรียน และทํางานท่ีครูมอบหมายจนสําเร็จ 
๓. สามารถสืบค5น  แสวงหาความรู5จากระบบอินเตอร�เน็ต  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และ

ระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ได5เหมาะสมตามวัย 
  



๗ 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ชื่นชมและเข5าร�วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท5องถ่ิน  และประเพณีไทยสมํ่าเสมอ 
๒. ตระหนักและเห็นความสําคัญขอนุรักษ� สืบสานต�อ วัฒนธรรมประเพณีตามความสนใจ 

ได5เหมาะสมตามวัย 
๓. สามารถแสดงออกหรือเข5าใจในวัฒนธรรมประเพณีท5องถ่ินและประเพณีไทย 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย+  หวังดีต�อผู�อ่ืน  เผ่ือแผ�และแบ�งป!น 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. ปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงาม เหมาะสมตามวัย 
๒. รักษาความสัตย�และเกียรติยศศักด์ิศรีของตนเอง  เหมาะสมตามวัย 
๓. ให5ความช�วยเหลือ  แบ�งปAนสิ่งของเครื่องใช5ต�อเพ่ือนและผู5อ่ืน  เหมาะสมตามวัย 

๗. เข�าใจเรียนรู�การเป>นประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป>นประมุขท่ีถูกต�อง 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. มีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปAญญาธรรมเหมาะสมตามวัย 
๒. แสดงความคิดเห็นอย�างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู5อ่ืน 
๓. ปฏิบัติตามข5อตกลง  กฎ  กติกา  และระเบียบของโรงเรียน ห5องเรียน  หมู�คณะและองค�กร

ได5เหมาะสมตามวัย 

๘. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู�น�อยรู�จักเคารพผู�ใหญ� 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช5ส�วนตนและส�วนรวมเป>นระเบียบเรียบร5อยเสมอ 
๒. แต�งกายสะอาดเป>นระเบียบเรียบร5อย และเหมาะสมแก�กาลเทศะ 
๓. ปฏิบัติตามข5อตกลง ระเบียบและกฎหมายได5เหมาะสมตามวัย 
๔. เคารพเชื่อฟAงพ�อแม�  ครูอาจารย� และผู5ใหญ� 

๙. มีสติ รู�ตัว รู�คิด รู�ทํา ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. มีสติ ควบคุมอารมณ�ตนเองได5อย�างเหมาะสม 
๒. คิดและแก5ปAญหาได5ด5วยเหตุผล 
๓. ปฏิบัติตนเป>นคนดีสมํ่าเสมอ 

  



๘ 

๑๐. รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ�าอยู�หัว  รู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเป>น  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�ายจําหน�าย  และพร�อม
ท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพร�อม  เม่ือมีภูมิคุ�มกันท่ีดี 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. เป>นคนมีเหตุมีผล  ไม�ใช5อารมณ�ตัดสินปAญหา 
๒. เป>นคนมีความพอประมาณแก�ตนเองในการใช5จ�าย  ไม�ฟุUมเฟVอย  ประหยัด  อดออม   
๓. วางแผนการใช5จ�าย  และการหารายได5เหมาะสมตามวัย 

๑๑. มีความเข�มแข็งท้ังทางร�างกายและจิตใจ  ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝ6ายต่ําหรือกิเลส 
มีความละอายเกรงกลัวต�อบาปตามหลักของศาสนา 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. มีน้ําหนัก ส�วนสูง และสมรรถภาพทางกายผ�านเกณฑ�มาตรฐานเด็กไทย 
๒. ไม�กระทําผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  และกฎหมาย 
๓. ประพฤติตามหลักศาสนา ไม�มัวเมาในกิเลส และอบายมุข 

๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน+ของส�วนรวม  และของชาติมากกว�าผลประโยชน+ของตนเอง 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค+/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
๑. เสียสละเพ่ือประโยชน�ส�วนรวม 
๒. ไม�ทําลายสิ่งของ  เครื่องใช5ท่ีเป>นของส�วนรวม 
๓. อนุรักษ�ธรรมชาติและสิ่งแวดล5อม 
๔. มีจิตสาธารณะ 

 

แนวการประเมินและให�คะแนนในแต�ละพฤติกรรม 
 
คุณลักษณะและพฤติกรรมตามค�านิยมหลัก ๑๒ ประการ ในแต�ละพฤติกรรมจะมีตัวชี้วัดให5ครูใช5

วิธีการประเมินพฤติกรรมและการปฏิบัติตนของนักเรียน ด5วยวิธีการท่ีหลากหลาย และกระทําหลาย ๆ ครั้ง 
เช�น การสังเกต พฤติกรรมนักเรียน ในระหว�างเรียน หรือการปฏิบัติตนในโรงเรียนและสัมภาษณ�ถึงพฤติกรรม 
ท่ีปฏิบัติตนเม่ืออยู�ท่ีบ5าน แล5วตัดสินให5คะแนนแต�ละพฤติกรรม ดังนี้ 

 
ระดับ  ๓ หมายถึง  ดีเยี่ยม มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ   ๓-๔  ตัวชี้วัด 
ระดับ  ๒ หมายถึง  ดี  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ   ๒  ตัวชี้วัด 
ระดับ  ๑ หมายถึง  ผ�าน  มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติ   ๑  ตัวชี้วัด 
ระดับ  ๐ หมายถึง  ไม�ผ�าน ไม�มีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติทุกตัวชี้วัด 


