
กิจกรรมส่งเสรมิค่านิยมไทย 12 ประการ 
         การสรา้งค่านิยมหลักของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ (คสช.)เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดย

ต้องสร้างคนในชาติ ให้มคี่านิยมไทย 12 ประการ  

          1 มคีวามรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

          1.1 เป็นพลเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ยืนตรงเคารพธงชาติ  ร้องเพลงชาติและอธิบายความหมายของเพลงชาติได้ถูกต้อง 

          1.2 ธ ารงไว้ซึง่ความเป็นไทย  พฤติกรรมบ่งชี ้  เช่น  เข้าร่วม ส่งเสรมิ สนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี ปรองดองที่เป็น

ประโยชน์ต่อ โรงเรียน ชุมชนและสงัคม 

          1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏบิัติตนตามหลกัของศาสนา พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาทีต่นเองนับถือ (ศาสนาพุทธ) 

และปฏิบตัิตนตามหลักของศาสนาทีต่นนับถือ 

          1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พฤติกรรมบ่งชี้  เช่น  มีส่วนรว่มหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
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          2 มคีวามซื่อสัตย์สุจริต 

          2.1 ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อตนเองทัง้ทายกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ่งชี ้เช่น ให้ข้อมูลที่ถูกตอ้งและเปน็จริงปราศจาก

ความล าเอยีง  และปฏิบัติตนโดยค านึงถึงความถูกต้องละอายและเกรงกลัวต่อการกระท าผิดและปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา 

           2.2  ประพฤติตรงตามความเป็นจริงต่อผู้อื่นทั้งทายกาย วาจา ใจ  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ไม่ถือเอาสิง่ของหรือผลงานของผู้อื่นมา

เป็นของตนเอง  ปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรงและไม่หาประโยชน์ในทางที่ไม่ถกูต้อง 

   

 
         3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 

          3.1  ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎเกณฑ ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว  โรงเรียน  และสังคม  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ปฏิบัติตาม

ข้อตกลง  กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบงัคบัของครอบครัว  โรงเรียน และสังคม ไม่ละเมิดสิทธขิองผู้อื่น  และตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม

ต่างๆในชวีิตประจ าวันและรับผิดชอบในการท างาน 
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         4 ใฝห่าความรู้ หมั่นศกึษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

          4.1   ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ตั้งใจเรียน  เอาใจใส่และมีความเพียร

พยายามในการเรียนรู้  และสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ตา่งๆ 

          4.2   แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ตา่งๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม  บันทึกความรู้ 

วิเคราะห์สรุปเป็นองคค์วามรู้  และสามารถน าไปใชใ้นชวีิตประจ าวันได้  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ศึกษาค้นคว้าหาความรู้จาก

หนังสือ  เอกสาร  สิ่งพิมพ ์ สื่อ  เทคโนโลยตี่างๆ  แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน และเลือกใช้สื่อได้อย่างเหมาะสม  บันเทงิ

ความรู้  วิเคราะห ์ ตรวจสอบจากสิง่ที่เรียนรู้  สรุปเป็นองคค์วามรู้  และแลกเปลี่ยนความรูด้้วยวิธีการต่างๆเพือ่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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        5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 

         5.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนยีม ประเพณ ี ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมคีวามกตญัญกูตเวที พฤติกรรมบ่งชี ้เช่น แต่งกายและมี

มารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ   กตัญญกูตเวทีตอ่ผู้มีพระคุณ  ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณ ีศิลปะ และวฒันธรรม

ไทย  และชกัชวน แนะน าให้ผู้อื่นตามขนบธรรมเนียมประเพณ ีศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

          5.2 เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น ใชภ้าษาไทยและเลขไทยในการ

สื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและชักชวน แนะน าให้ผู้อื่นเห็นคุณค่าของการใชภ้าษาไทยที่ถูกต้อง 

          5.3 อนุรักษ์และสบืทอดภูมปิญัญาไทย  พฤติกรรมบ่งชี ้ พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  น าภูมิปญัญาไทยมาใชใ้ห้เหมาะสมในวถิีชวีิต   

ร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภูมปิัญญาไทยและแนะน า มีส่วนรว่มในการสบืทอดภูมิปญัญาไทย 
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        6.มศีลีธรรม รักษาความสัตย์ 
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       7. เข้าใจเรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

 

 
      8. มรีะเบยีบวินัย รักษากฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
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               9. มสีตริู้ตัว รู้คิด รู้ท า 

                9.1  ตั้งใจและรับผิดชอบ มีสติ คิดรอบคอบ ท าในสิง่ที่เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่การงาน   พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  เอา

ใจใสต่่อการปฏิบัติหน้าทีท่ี่ไดรั้บมอบหมาย  ตั้งใจและรับผดิชอบในการท างานให้ส าเร็จ  และปรับปรุงและพัฒนาการท างานด้วยตนเอง 

              9.2   ท างานด้วยความเพยีรพยายามและอดทนเพื่อใหง้านส าเร็จตามเป้าหมาย  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ทุ่มเทท างาน  อดทน ไม่

ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคในการท างาน   

พยายามแก้ปัญหาและอุปสรรคในการท างานให้ส าเร็จ และชื่นชมผลงานดว้ยความภาคภมูิใจ 

 

 
            10. รู้จักด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

              10.1  ด าเนินชีวติอย่างพอประมาณ  มีเหตุผล  รอบคอบ  มีคณุธรรม   พฤติกรรมบ่งชี ้เช่น  ใชท้รัพย์สินของตนเอง 

เช่น  เงิน  สิ่งของ เคร่ืองใช ้ ฯลฯ  อย่างประหยัด คุม้ค่า   
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และเก็บรักษาดูแลอย่างดี รวมทัง้การใชเ้วลาอย่างเหมาะสม  ใชท้รัพยากรของส่วนรวมอยา่งประหยัด  คุ้มค่า และเก็บรักษาดูแลอย่าง

ด ี ปฏิบัติตนและตัดสนิใจด้วยความรอบคอบ 

มีเหตุผลและไม่เอาเปรียบผูอ้ื่นและไมท่ าให้ผู้อื่นเดือดรอ้น  พร้อมให้อภัยเมื่อผู้อื่นกระท าผดิ 

              10.2 มีภูมิคุม้กันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมคีวามสุข พฤตกิรรมบ่งชี ้เช่น  วางแผนการเรียน การท างานและ

การใชช้ีวติประจ าวันบนพืน้ฐานของความรู้  ข้อมูล  

ข่าวสารและรูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสงัคมและสภาพแวดล้อม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผูอ้ื่นได้อย่างมีความสุข 

 

 
          11. มคีวามเข้มแข็งทั้งร่ายกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ตอ่อ านาจใฝ่ต า 
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            12. ค านึงถึงผลประโยชนข์องส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

                12.1 ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม่หวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบ่งชี ้ เช่น  ช่วยพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู

ท างานด้วยความเต็มใจ  อาสาท างานให้ผู้อื่น 

ด้วยก าลังกาย ก าลังใจ และก าลงัสตปิัญญาโดยไม่หวงัผลตอบแทนและแบ่งปันสิง่ของ  ทรัพย์สิน และอื่นๆและช่วยแก้ปัญหาหรือสรา้ง

ความสุขให้กับผู้อื่น 

                12.2 เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บง่ชี้  เช่น  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและ

สิ่งแวดล้อมด้วยความเต็มใจ  เข้าร่วมกิจกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแก้ปญัหาหรือร่วมสรา้งสิ่งที่ดงีามของส่วนรวมตามสถานการณ์ที่

เกิดขึน้ด้วยความกระตือรือร้น 
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