
 

 



 

 

 

 

 

แนวทางจดักิจกรรม 

ค่านิยมหลกัของคนไทย   

๑๒  ประการ  

ส ูก่ารปฏิบติัในสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ค าน า 
             คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้ประกาศนโยบายและเป้าหมายของชาติ เรื่อง ค่านิยมหลัก
ของคนไทย ๑๒ ประการ   เพ่ือปลูกฝังคนไทยอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวมของ
ประเทศชาติเป็นหลัก โดยมีเป้าหมายให้ทุกคนในชาติร่วมกันสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งและเป็นสุข ซึ่ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
สู่การปฏิบัติ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงตระหนักในความส าคัญและเป้าหมายในการ
พัฒนาความเข้มแข็งของคนในชาติและประโยชน์ของชาติ จึงได้นโยบายดังกล่าวมาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษา อันเป็นภาระหน้าที่ของส านักงานโดยตรง ที่มุ่งส่งเสริมเด็กและเยาวชนควรได้รับการพัฒนาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนสมรรถนะที่ส าคัญตามที่หลักสูตร
ก าหนดไว้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และสนับสนุนให้สถานศึกษาได้ด าเนินการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และปฏิบัติตามค่านิยมหลักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
             เพ่ือให้การขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นไปอย่างยิ่งมี
ประสิทธิภาพ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงได้จัดท า
เอกสารแนวทางจัดกิจกรรมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาขึ้น เพื่อจะ    
เป็นประโยชน์ส าหรับสถานศึกษาในการเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ แก่นักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ อันจะเป็นการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไปสู่การด ารงอยู่
อย่างสันติสุขต่อไป 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ 1 
ความหมายค่านิยม          1 
แนวทางด าเนินการส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      ๔ 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการตามนโยบายของ คสช.       5 
แนวปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา   6 
ปัจจัยการเสริมสร้างค่านิยมหลักให้มีประสิทธิภาพ        7 

ส่วนที่ 2 
 การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา     ๑๓ 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของนโยบาย 12 ประการในสถานศึกษา   ๒๖ 
ส่วนที่ 3 
 แนวทางการวัดผลประเมินผล          ๖๙ 

การวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมของโรงเรียน      ๗๓ 
แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ    ๗๘ 
คณะผู้จัดท า           ๘๓ 



๑ 
 

 
ส่วนที่  ๑ 

แนวทางการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศกึษา เขต ๓๒ 

 
ความหมาย 

“ค่านิยม” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ หมายถึง “สิ่งที่บุคคลหรือสังคมยึดถือ
เป็นเครื่องช่วยตัดสินใจและก าหนดการกระท าของตนเอง” 

“ค่านิยม”(Value) ในความหมายทางสังคมศาสตร์หรือการศึกษา หมายถึง “แนวความคิดความ
ประพฤติหรือสภาพการกระท าใดๆที่บุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การ
ประพฤติ จึงยอมรับยึดถือมาเป็นแนวประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ หรืออย่างน้อยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือให้
บรรลุจุดมุ่งหมายของตน หรือของสังคม” 

“ค่านิยมหลัก”(Core Value)  หมายถึง ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของบุคคลในสังคมที่เห็นว่า
เป็นสิ่งที่มีคุณค่า ยอมรับและปฏิบัติร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของตนเองและสังคม 

ลักษณะของค่านิยม 
 ความรู้สึก ความคิด ความเชื่อ ที่บุคคลยึดถือและเรียกว่าเป็นค่านิยม มีลักษณะดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นสิ่งที่บุคคลเลือกหรือยอมรับ โดยไม่ได้ถูกบังคับ บุคคลมีเสรีภาพในการตัดสินใจเลือก  
หรือยอมรับค่านิยมใดก็ได้ที่เห็นว่าเหมาะสม น่าปฏิบัติ 

๒. เป็นสิ่งที่บุคคลมีโอกาสเลือกจากหลายตัวเลือก ไม่ใช่เพราะมีจ ากัดเพียงหนึ่งตัวเลือก 
จึงท าให้ต้องยอมรับโดยบริยาย 

๓. เป็นสิ่งที่บุคคลได้ไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ ตลอดจนมีการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของ 
หลายตัวเลือก เมื่อเห็นว่าตัวเลือกใดดีที่สุด เหมาะสมที่สุด หรือมีเหตุผลในการสร้างความพอใจได้มากที่สุดก็
ตัดสินใจเลือกตัวเลือกนั้น 

๔. เป็นสิ่งที่บุคคล ยึดถือ ยกย่อง เทิดทูน และภาคภูมิใจ 
๕. เป็นสิ่งที่บุคคลสามารถยอมรับอย่างเปิดเผยและพร้อมที่จะสนับสนุนค่านิยมที่ตนยอมรับ 
๖. เป็นสิ่งที่บุคคลยึดถือ ปฏิบัติจริง ไม่ใช่เพียงค าพูดเท่านั้น 
๗. เป็นสิ่งที่บุคคลปฏิบัติอยู่เสมอๆบ่อยๆไม่ใช่ปฏิบัติเป็นครั้งคราว 

ค่านิยมท่ีเป็นความเชื่อของบุคคลส่วนใหญ่ที่เชื่อว่าสิ่งใดมีค่ามีความส าคัญ และเป็นที่ปรารถนาใน 
ขณะที่สิ่งอ่ืนมีค่า มีความส าคัญน้อยกว่าหรือเป็นไม่เป็นที่ต้องการในลักษณะดังกล่าว ค่านิยมจึงเป็นมาตรฐาน
ในการรับรู้ การประเมิน การเลือก และการตัดสินใจของบุคคลว่าควรท าหรือไม่ควรท า มีค่าหรือไม่มีค่า ส าคัญ
หรือไม่ส าคัญ นอกจากนี้ ค่านิยมยังท าหน้าที่เป็นตัวก าหนดเป้าหมายและสร้างแรงจูงใจ ผลักดันให้บุ คคลมุ่ง
ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ 

ประเภทของค่านิยม 
ค่านิยม แบ่งเป็นประเภทย่อยๆได้หลายประเภท เช่น ค่านิยมทางจริยธรรม ศาสนา การเมือง ฯลฯ

โดยทั่วไป ในด้านจิตวิทยาและสังคมวิทยา แบ่งค่านิยม ออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 
 



๒ 
 

๑. ค่านิยมส่วนบุคคล (Individual Value) หมายถึง สิ่งที่บุคคลพอใจหรือเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
แล้วยอมรับ ยึดถือ ไว้เป็นความเชื่อหรือความรู้สึกนึกคิดของตนเอง ค่านิยมจะฝังอยู่ในตัวบุคคลในรูปของความ
เชื่อตลอดไป จนกว่าจะพบกับค่านิยมใหม่ ซึ่งตนพอใจกว่า ก็จะยอมรับไว้เมื่อบุคคลประสบกับการเลือกหรือ
เผชิญกับเหตุการณ์ และต้องตัดสินใจ อย่างใดอย่างหนึ่งจะน าค่านิยมมาประกอบการตัดสินใจทุกครั้งไป 
ค่านิยม จึงเป็นเสมือนพื้นฐานแห่งการประพฤติ ปฏิบัติของบุคคลโดยตรง 

๒. ค่านิยมทางสังคม (Social Value)หมายถึง ระบบความชอบความเชื่อท่ียึดถือของคนใน 
แต่ละสังคม ค่านิยมประเภทนี้เกิดจากการเรียนรู้ทางสังคมในระดับต่างๆ ซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
การสังเกตค่านิยมของสังคม อาจพิจารณาได้จากพฤติกรรมเด่นๆของสมาชิกในสังคม แล้วอนุมานว่าสังคมนั้นมี
ค่านิยมอย่างไร เช่น ค่านิยมสังคมไทยที่เป็นที่นิยมดั้งเดิม คือ การยึดถือตัวบุคคล การรักความสนุก เป็นต้น 
 
การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม 
 การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยมคืออะไร 
 การศึกษาค่านิยม(Values Education)เป็นกระบวนการที่ผู้คนถ่ายทอดค่านิยมให้กับผู้อ่ืน อาจเป็น
กิจกรรม ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในองค์กรหน่วยงานต่างๆซึ่งผู้ที่อาวุโส ผู้น า หรือผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่า
ถ่ายทอดให้สมาชิกอ่ืนๆ การให้การศึกษาด้านค่านิยมด าเนินการได้ท้ังที่บ้าน สถานศึกษา ทุกระดับ ทุกประเภท 
รวมถึงในสถานที่อ่ืนๆ เช่น ฑัณทสถาน สถานบริการ สถานประกอบการ บริษัท ฯลฯ 
 การศึกษาที่เน้นค่านิยมในสถานศึกษา(Value-Based Education) คือ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่มุ่งปลูกฝังสร้างเสริมค่านิยมให้ผู้เรียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
เพ่ิมพูนความรอบรู้ทางวิชาการ และพัฒนาทักษะทางสังคมและทักษะสัมพันธภาพของนักเรียนที่จะคงอยู่ไป
ตลอดชีวิต  สิ่งแวดล้อมส าคัญที่เอ้ือต่อการปลูกฝังค่านิยมที่พึงประสงค์ คือ การเป็นแบบอย่างของผู้บริหาร 
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษานั้นๆ 
 การจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม ยังเป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่การปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การ
ปรับปรุงบรรยากาศการเรียนรู้ การแก้ปัญหาที่เฉพาะเจาะจง การสร้างเสริมพลังอ านาจให้บุคคล นักเรียน ครู 
และโรงเรียน นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและสังคม โดยผ่านการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ แบบแผนการด าเนินชีวิตด้านจริยธรรม ที่ท าให้ผู้เรียนซึมซับค่านิยมที่พึงประสงค์ใน
สังคม 
 

ข้อควรค านึงในการจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม 
๑. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่สูตรส าเร็จ และเกิดผลทันทีทันใด หากแต่เป็นกระบวนการเติบโต  

พัฒนาที่ต้องอาศัยเวลา อย่างไรก็ตามเราอาจเห็นผลข้างเคียง หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามค่านิยมที่พึง
ประสงค์เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ 

๒. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่เพียงบางอย่าง “ที่จัดให้เด็ก” เท่านั้น เรื่องส าคัญมากคือผู้ใหญ่ต้อง 
เข้าร่วมอย่างจริงจัง และเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมให้เด็ก 

๓. การศึกษาทีเ่น้นค่านิยมไม่ใช่การเพ่ิมวิชาหรือเรื่องอ่ืนที่ยัดเยียดเพ่ิมเติมเข้ามาในหลักสูตร แต่เป็น 
กระบวนการที่ต้องด าเนินการต่อเนื่องให้บรรลุผลตลอดหลักสูตร รวมทั้งเป็นการสร้างเสริมเพ่ิมพูน คุณภาพ
ชีวิตในสถานศึกษาโดยองค์รวม 

๔. การศึกษาที่เน้นค่านิยมไม่ใช่การแสดงตนให้ “สุภาพ ดูดี มีมารยาท”หากแต่เป็นความฉลาด 
ทางอารมณ์จากส านึกที่แท้จริง เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคาดหวังอย่างสูง ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน รวมถึงการคิด
วิจารณญาณที่เข้มข้น 



๓ 
 

แนวทางการจัดการศึกษาที่เน้นค่านิยม 

๑. แนวทางทางปัญญา เป็นวิธีการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ หรือพัฒนาสติปัญญาให้ผู้เรียน  
รับรู้ เรียนรู้ เข้าใจ ยอมรับ ค่านิยมตั้งแต่ระดับรูปธรรมไปถึงระดับนามธรรม โดยเชื่อว่า สติปัญญา ความรู้ 
ความคิด เป็นรากฐานของคุณธรรมจริยธรรม 

๒. แนวทางอบรมสั่งสอน เป็นวิธีการที่กลุ่มหรือสังคมก าหนดค่านิยมที่พึงประสงค์ไว้ล่วงหน้าแล้ว  
ว่าสิ่งใด “ดี” หรือ “ไม่ด”ีแล้วจึงจัดให้มีการอบรมสั่งสอน และฝึกปฏิบัติตามค่านิยมนั้นๆกระทั่งปฏิบัติจนเป็น
นิสัย แนวทางการจัดการศึกษาแบบอบรมสั่งสอนอาจเหมาะส าหรับผู้เรียน ระดับปฐมวัยและประถมศึกษา  
ที่ยังมีพัฒนาการด้านศีลธรรม จริยธรรม อยู่ในระยะต้นๆ โดยมีการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีในการจัดการ
เรียนรู้มาด าเนินการ ดังนี้ 

๒.๑  การปลูกฝังค่านิยมโดยการเสริมแรงและการลงโทษ 
       เป็นการประยุกต์ใช้แนวคิดด้านพัฒนาการของโคลเบอร์ก (Kolberg) ที่เห็นว่าเด็ก 

ปฐมวัยและประถมศึกษายังอยู่ในระยะพัฒนาการที่จะประพฤติตนตามกฎเกณฑ์ต่างๆ เพราะหลีกเลี่ยงการ
ลงโทษ ความถูก ผิด ตัดสินโดยพิจารณาผล ถ้าถูกลงโทษถือว่า ท าไม่ดี เด็กวัยนี้ จึงยังไม่มีเหตุผลในการ
ตัดสินใจท าสิ่งต่างๆ นอกจากปฏิบัติตามค าสอนของผู้ใหญ่ 
        พัฒนาการอีกขั้นหนึ่ง เด็กจะประพฤติปฏิบัติ เพ่ือมุ่งหวังรางวัลส่วนตัว โดยจะน าความ
ต้องการของตนมาก าหนดสิ่งที่ถูกและผิด ถ้าหากปฏิบัติสิ่งใดแล้วได้รางวัลก็จะยึดถือว่า สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 
ดังนั้น การชมเชยและให้รางวัล เมื่อเด็กท าในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม จึงเป็นวิธีปลูกฝังค่านิยมให้กับเด็ก 
เนื่องจากเด็กยังไม่สามารถตัดสินสิ่งต่างๆได้ด้วยเหตุผลของตนเองหากเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีแล้ว ได้รับรางวัล
ตอบแทน การยกย่อง ชมเชย จะแสดงพฤติกรรมนั้นซ้ าอีก แต่หากแสดงพฤติกรรมใดแล้วไม่ได้รับรางวัล การใส่
ใจ ยกย่อง ชมเชย หรือถูกลงโทษ เด็กจะระงับหรือหยุดการกระท านั้นๆ ดังนั้น การเรียนรู้ถึงพฤติกรรมของเด็ก
ว่า สิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ใหญ่ในการน ามาใช้ในการอบรมปลูกฝังเด็ก 

๒.๒ การเรียนรู้ค่านิยมโดยการสังเกตจากตัวแบบ 
  เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตจากตัวแบบ ทั้งตัวแบบในชีวิตจริงหรือตัวแบบเชิงสัญลักษณ์ ตัว
แบบจะท าหน้าที่ทั้งสร้างหรือพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์และระงับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เด็กจะเรียนรู้
จากพฤติกรรมจริยธรรมจากตัวแบบ 
 ผู้ใหญ่และสังคม คือ ตัวแบบ ที่เด็กดู สังเกตและลอกเลียนแบบ การเป็นปลูกฝังค่านิยมตามแนวทางนี้คือ การ
สร้างและเลือกตัวแบบที่ดีให้เด็กได้รับรู้ สัมผัส สังเกต โดยมีกระบวนการในการพัฒนาการเรียนรู้  ๔ ขั้นตอน 
คือ 

๑) การตั้งใจ เป็นการที่เด็กได้เห็นตัวแบบที่น่าสนใจ เป็นพฤติกรรมที่ชัดเจน ไม่ซับซ้อน 
และเม่ือเด็กสนใจแสดงพฤติกรรม จะต้องมีการเสริมแรง เพ่ือให้เด็กเกิดพฤติกรรมซ้ า 

๒) การเก็บจ า เมื่อเด็กสังเกตเห็นตัวแบบแสดงพฤติกรรมบ่อยๆ เด็กเกิดความสนใจ 
ต้องการแสดงพฤติกรรมเช่นเดียวกับตัวแบบ เด็กจะหาวิธีเก็บและจดจ าข้อมูลการแสดงพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับ
สถานการณ ์

๓) การกระท า เมื่อเด็กจดจ าข้อมูลได้และเก็บไว้ในความทรงจ า เมื่อพบสถานการณ์ที่ 
เกี่ยวข้องมากระตุ้น เด็กจะน าข้อมูลมาแสดงเป็นพฤติกรรมที่ใกล้เคียงกับพฤตกิรรมตัวแบบ เพ่ือให้ได้ผลเหมือน
ตัวแบบ 
 
 



๔ 
 

๔) การจูงใจ เมื่อเด็กสังเกตตัวแบบและจดจ าข้อมูลไว้และเมื่อพบสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง 
ถ้าหากมีการจูงใจและเด็กคาดว่าจะได้รับการเสริมแรง เด็กจะแสดงพฤติกรรมออกมา ดังนั้นถ้าหากเด็กแสดง
พฤติกรรมดี จึงควรได้รับผลในลักษณะการเสริมแรงเหมือนตัวแบบ ได้รับการจูงใจจึงเป็นสิ่งสนับสนุนให้เด็ก
แสดงพฤติกรรมจริยธรรม 

๒.๓  แนวทางการปลูกฝังค่านิยมผ่านกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านจิตพิสัย 
วิธีการที่ใช้แนวทางการอบรมสั่งสอนเพ่ือปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างคุณลักษณะที่ 

นิยมน ามาประยุกต์ใช้กับผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ การเสริมสร้างค่านิยมโดยผ่าน
กระบวนการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสัย  
  จิตพิสัย เป็นพฤติกรรมทางด้านจิตใจเกี่ยวกับค่านิยมความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติความ
เชื่อ ความสนใจ และคุณธรรม พฤติกรรมของผู้เรียนจะไม่เกิดขึ้นทันที การจัดการเรียนการสอน จึงต้องใช้วิธี
ปลูกฝัง และสอดแทรกค่านิยมที่พึงประสงค์ โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคุณลักษณะด้านจิตพิสัยออกเป็น ๕ 
ขั้นตอน ได้แก่ 

๑) ขั้นการรับรู้หรือการยอมรับ เป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใด 
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมาในรูปของ
ความรู้สึกท่ีเกิดข้ึน ในชั้นนี้ครูผู้สอนต้องมีสิ่งเร้า เรื่องราว สถานการณ์ที่เตรียมไว้ล่วงหน้า เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียน
สนใจ ใส่ใจ รับรู้ 

๒) ขั้นการตอบสนอง เป็นการกระท าท่ีแสดงออกมา ในรูปของความเต็มใจ ยินยอม และ 
พอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว ในขั้นนี้ครูผู้สอนต้องกระตุ้นให้ ผู้เรียน
ตอบสนองต่อสิ่งเร้า เพ่ือพัฒนาความสนใจให้เกิดขึ้นจากข้ันการรับรู้ เพ่ือพัฒนาต่ออย่างมีทิศทาง 

๓) ขั้นการเห็นคุณค่า เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้แสดงออกให้เห็นถึงการให้คุณค่าหรือไม่ให้ 
คุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อเนื่องจากที่ผู้เรียนได้ตอบสนอง ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนการเกิดค่านิยม ที่
น ามาซึ่งการเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ยอมรับนับถือในคุณค่านั้นๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็น
ความเชื่อ 

๔) ขั้นการจัดระบบ หรือรวบรวมจัดระเบียบค่านิยม เป็นขั้นตอนท่ีผู้เรียนได้น าประสบการณ์ 
ที่เกิดขึ้นเป็นการรวบรวมค่านิยมใหม่ที่เกิดขึ้น จากแนวคิดและการจัดระบบค่านิยมที่จะยึดถือต่อไป หากไม่
สามารถยอมรับค่านิยมใหม่ก็จะยึดถือค่านิยมเก่าต่อไป แต่ถ้ายอมรับค่านิยมใหม่ก็จะยกเลิกค่านิยมที่ยึดถือ 

๕) ขั้นการพัฒนาเป็นลักษณะนิสัย เป็นขั้นตอนการสร้างลักษณะนิสัยตามค่านิยมยึดถือ 
การน าค่านิยมท่ียึดถือมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 
 

แนวทางด าเนินการส าหรับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 ประสิทธิภาพการเสริมสร้างค่านิยมของสถานศึกษาจะด าเนินงานได้อย่างมีระบบและต่อเนื่องยั่งยืน 
ต้องงได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควบคู่กันไปด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต ๓๒ จึงได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมอย่างเป็นระบบดังต่อไปนี้ 
  ๑. ก าหนดมาตรฐานค่านิยมหลักท่ีสถานศึกษาต้องออกแบบ ให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบท 
และเป้าหมายของสังคมโดยรอบ ที่สถานศึกษาพึงก าหนดให้เกิดขึ้นอย่างสมดุล 
  ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีบทบาทหน้าที่ในการ
ด าเนินงานเสริมสร้างค่านิยม ตรวจสอบ และวางแผนพัฒนาอย่างมี่ประสิทธิภาพ 
  ๓. สร้างระบบการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ที่เน้นการกระจายอ านาจ ตรวจสอบการเปิด
โอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและการสร้างวิถีการท างานร่วมกันเป็นทีมคุณภาพ 



๕ 
 

  ๔. ออกแบบเครือข่ายระดับผู้ปฏิบัติ ที่องค์ประกอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องครบถ้วน
ขับเคลื่อนการด าเนินงานผ่านระบบทีมงาน ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
  ๕. เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีความก้าวหน้าทาง
วิชาการ ด้วยการหาข้อสรุปร่วมกันจากนักวิชาการหลากหลายระดับ และผู้เกี่ยวข้อง 
  ๖. สร้างขวัญก าลังใจด้วยการประกวดระดับบุคคล ระดับทีมงาน ระดับโรงเรียน เพ่ือรับ
รางวัล ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยม 
  ๗. ยกย่อง ชมเชย ประกาศเกียรติคุณบุคคล โรงเรียน และหน่วยงาน ที่ประสบความส าเร็จ
จากการมีค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ จนได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ และสังคมคุณธรรมจริยธรรม 
 

ค่านิยมหลกัของคนไทย  ๑๒  ประการตามนโยบายของ คสช. 
Twelve Values Announced by the Head of the National Council For Peace and Order (NCPO) 

ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ เป็นสิ่งที่ดีงาม เอกลักษณ์ และเป็นอุดมการณ์ของ                 
การด ารงตนของคนในชาติให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เพ่ือให้เกิดผลในการด ารงชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม               
และเป็นความส าเร็จของชาติที่จะน าคนไทยทุกคนไปสู่ความแข็งแกร่งและมั่นคงของประเทศชาติ และที่ส าคัญ                                       
การน าค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มาขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จะส่งผลในการส่งเสริมเด็กและ
เยาวชนให้ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนเรียนรู้ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจน
สมรรถนะที่ส าคัญตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ และปฏิบัติตามค่านิยมหลักที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น อันประกอบด้วย 
ค่านยิมหลัก ๑๒ ประการ ดังนี้ 
               ๑.มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (Adore the nation, religion, and HM the King.) 

    ๒. ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม (Be honest, dedicated, 
patient, and have a fine ideology for public.) 
 ๓. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ (Be grateful to parents, guardians, and 
teachers.) 
 ๔. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม (Study hard, always.) 
 ๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม (Maintain good Thai customs and traditions.) 
 ๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อ่ืน  เผื่อแผ่และแบ่งปัน(Beethiacal, honest, well-
intentioned, and generous.) 

    ๗.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง (Learn and 
understand the democracy headed under HM the King properly.) 

    ๘. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ (Be disciplined, obey the laws, 
and pay respect to elderly people.) 

๙. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  (Be 
conscious, thoughtful, and make good things by following HM the King’s statement.) 
 ๑๐.รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมที่ จะ
ขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  (Live philosophically with the self-sufficiency 
economy.) 
 



๖ 
 

   ๑๑.มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส   
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  (Set the mind and the body strong, overcome 
desires, and be afraid of sins as stated in religion.) 
 

   ๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 (Be dedicated to the public’s and the nation’s benefits rather than one’s own benefits.) 
 
แนวปฏิบัติเพ่ือการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒ ประกาศสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้น านโยบายค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒
ประการสู่การปฏิบัติ  โดยก าหนดแนวปฏิบัติในสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาด าเนินการนั้นส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ พิจารณาแล้ว เห็นว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักส าคัญในการ
ปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ให้แก่ผู้เรียน บุคลากร ครู และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เรียนรู้ 
สามารถปฏิบัติเป็นกิจนิสัยในชีวิตประจ าวันได้ โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาดังนี้ 

๑.สถานศึกษาก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
ก าหนดแนวคิดในการขับเคลื่อน แผนงานโครงการ และกิจกรรมที่สร้างเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ 

๒.สถานศึกษาก าหนดรูปแบบและเป้าหมายการขับเคลื่อน การสร้างเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทั้งสถานศึกษา ได้แก่ ค่านิยมของผู้บริหาร ครู บุคลากร และ
ผู้เรียน 

๓.สถานศึกษาผนวกค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ในการจัดการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นรูปธรรม  เช่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  มีการประกวดเล่าเรื่องอ่าน
ท านองเสนาะ  ท่องบทอาขยาน  คัดลายมือ  แต่งเพลง  กาพย์  กลอน  ฯลฯ  กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  มีกิจกรรมการเรียนรู้ตามแหล่งประวัติศาสตร์  ท าโครงงาน/โครงการตามแนว
พระราชด าริ  กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์  และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  มีการประกวดวาด
ภาพ  ร้องเพลงเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีไทย  เป็นต้น 

๔. สถานศึกษาปลูกฝังและพัฒนาค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการให้กับนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  และ
ต่อเนื่อง  เน้นการปฏิบัติจริงในชีวิตประจ าวัน  จนเกิดเป็นพฤติกรรมที่ยั่งยืน  ทั้งนี้  ให้มีการพัฒนาและ
ประเมินอย่างเข้มข้นในแต่ละระดับชั้น  ดังนี้ 
  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑ - ๓  เน้นในด้านการรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ (ข้อ ๑)  
ความกตัญญู (ข้อ ๓)  และการมีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  (ข้อ ๘) 
  -  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ - ๖  เน้นในด้านซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  (ข้อ ๒ )  ใฝ่หาความรู้  
หมั่นศึกษาเล่าเรียน  (ข้อ ๔)  และมีความเข้มแข็งทั้งกายใจ  (ข้อ ๑๑ ) 
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ เน้นในด้านรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย ( ข้อ  ๕)  เข้าใจเรียนรู้
ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง  (ข้อ ๗)  และปฏิบัติตามพระชารด ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ข้อ ๙) 
  -  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ เน้นในด้านมีศีลธรรม รักษาความสัตย์  (ข้อ ๖)  ด ารงตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ( ข้อ ๑๐ )  และการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม (ข้อ ๑๒) 
 



๗ 
 

บุคลากรด าเนินงาน 
 

๕. สถานศึกษาก าหนดวิธีการเรียนรู้ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ  ให้เหมาะสมกับวัยและศักยภาพผู้เรียน  
เช่น 
  -  ระดับประถมศึกษา  ให้เรียนรู้ผ่านบทเพลง  นิทาน  เหตุการณ์  หรือการศึกษาจากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ  อาทิ  สถานที่จริงทางประวัติศาสตร์  หน่วยงานตามโครงการพระราชด าริ  พิพิธภัณฑ์ ฯลฯ 
  -  ระดับมัธยมศึกษา  ให้เรียนรู้ผ่านการศึกษาเปรียบเทียบ  วิเคราะห์  สังเคราะห์ชีวประวัติ  
บุคคลส าคัญ  บุคคลที่ท าคุณประโยชน์ต่อส่วนรวม  หรือเหตุการณ์ส าคัญในอดีตและปัจจุบัน  เพ่ือการ
พัฒนาการอยู่ร่วมกันในเชิงสร้างสรรค์ 
 
ปัจจัยการเสริมสร้างค่านิยมหลักให้มีประสิทธิภาพ 

การเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา จะต้องด าเนินการอย่างเป็น
ระบบและการกระท าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือปลูกฝังสิ่งที่ดีงาม มีคุณค่าให้กับกลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยที่จะขับเคลื่อน
แนวทางให้มีประสิทธิภาพ จึงต้องก าหนดสิ่งเหล่านี้ 
 
 

  การตรวจสอบผล                              แนวทางการเสริมสร้าง                       คา่นิยมหลักด าเนินงาน 
   การด าเนินงาน 
 
      กระบวนการด าเนินงาน 
 
 
แนวทางการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒  ประการส าหรับนักเรียนในสถานศึกษา ประกอบด้วย 

๑. บุคลากรด าเนินงาน บุคลากรที่มีบทบาทในระดับสถานศึกษาในการด าเนินงานเสริมสร้าง 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ประกอบด้วย 

   ๑.๑ ผู้บริหารสถานศึกษา เป็นบุคคลแรกในสถานศึกษาต้องรู้และเข้าใจและ 
วางแผนการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ดังนี้  

๑) วิเคราะห์สภาพความเปลี่ยนแปลงทางสังคม เพ่ือตรวจสอบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ 
ความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เก่ียวข้องกับค่านิยมที่มีความเหมาะสมกับนักเรียน 

๒) ตระหนักและเห็นคุณค่าของค่านิยมที่จะต้องปลูกฝังให้สอดคล้องกับระดับเจตคติของ 
นักเรียน ตรงตามการรับรู้และยอมรับได้ของนักเรียน 

๓) เลือกแนวทาง รูปแบบและกระบวนการด าเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ให้เหมาะสมกับสภาพและพฤติกรรมพัฒนาการของนักเรียนบนพ้ืนฐานความเห็นชอบของครูและผู้ปกครอง 

๔) จัดโครงสร้างบุคลากรตามความรู้ความสามารถ เข้าใจในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ 
ประการ ส าหรับนักเรียนที่เน้นการท าตามต้นแบบการปรับพฤติกรรมที่ยั่งยืน และการสร้างมโนทัศน์พฤติกรรม
เหมาะสมของสังคม 

๕) ก ากับ ติดตามและประเมินผล นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
หรือไม่ ควรปรับปรุงรูปแบบและกระบวนการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างไร จึงจะเหมาะสม 

    ๑.๒ ครูผู้สอน เป็นกลุ่มบุคคลที่จะต้องลงมือปฏิบัติ เพ่ือท าให้เกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์กับ 
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย โดยด าเนินการ ดังนี้ 



๘ 
 

๑) ศึกษา วิเคราะห์ นักเรียนเพ่ือหาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมให้ปรากฏขึ้นในตัวนักเรียน 
อย่างเหมาะสม 

๒) จัดท าแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาเจตคติ ทักษะ 
กระบวนการคิดท่ีสอดคล้องกับค่านิยมหลัก ๑๒ ประการตามแต่ละระดับการศึกษาท่ีเน้นค่านิยมซึ่งแตกต่างกัน 

๓) ออกแบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเลือกจัดท าโครงการ โดยก าหนดเป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมค่านิยมหลัก ส าหรับนักเรียนควบคู่ไปกับการบูรณาการเสริมสร้างใน ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 

๔) เลือกใช้เครื่องมือและหาวิธีการตรวจสอบตรวจสอบพฤติกรรมที่พัฒนาขึ้นของนักเรียน 
เพ่ือเปรียบเทียบความก้าวหน้าหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียน 

๕) สรุปผลการพัฒนาค่านิยมหลัก ตามจุดเน้นแต่ละระดับการศึกษา เพ่ือเสนอรายงาน 
พัฒนาการให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

    ๑.๓ ผู้ปกครองนักเรียน เป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดนักเรียนที่จะต้องช่วยสนับสนุนให้นักเรียน  
มีพัฒนาการที่ดีด้านค่านิยม ซึ่งมีบทบาทส าคัญดังนี้ 

๑) ตระหนักและเห็นคุณค่า พฤติกรรมของนักเรียนที่จะต้องเสริมสร้างให้เกิดขึ้น โดยเน้น 
ความสอดคล้องกับครรลองของสังคมไทยที่ต้องการพัฒนาความเป็นคนดีที่มีประโยชน์ในสังคม 

๒) ส่งเสริมและสนับสนุนปลูกฝังให้นักเรียนเป็นคนดี เมื่ออยู่ในสังคมครอบครัวด าเนินชีวิต  
โดยยึดคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม ภายใต้การปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุตรหลาน 

๓) สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียนที่เบี่ยงเบนไป สืบเนื่องจากความวุ่นวายของสังคม 
ปัจจุบัน  พยายามหาแนวทางในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่บุตรหลานที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างชาญฉลาด 

๔) ตรวจสอบพฤติกรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน 
พฤติกรรมที่ดีงามเหมาะสม และป้องกัน แก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากความดีงาม 

๒. ค่านิยมหลักด าเนินงาน  ค่านิยมท่ีมุ่งเน้นเป็นพิเศษในแต่ละระดับการศึกษาที่จะต้องเสริมสร้างให้ 
เกิดข้ึนและด ารงอยู่ โดยพิจารณาจากระดับของค่านิยมที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของนักเรียน ควบคู่กับการ
ตรวจสอบกับแนวทฤษฎีทางพัฒนาการด้านคุณธรรม จริยธรรม ทฤษฎีการสร้างเสริมคุณค่าจริยธรรมของ
นักวิชาการท่ีหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยสรุป ได้ก าหนดจุดเน้นค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ 
ดังต่อไปนี้                                                                                                
      ๒.๑ ระยะที่ ๑ จุดเน้นค่านิยมส าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๑ – ๓ (อายุ ๗-๙ ปี)   
ถือว่าเป็นวัยเด็ก เน้นปลูกฝังค่านิยมพ้ืนฐานที่สมควรพัฒนาและเกิดขึ้นก่อนค่านิยมอ่ืนๆ สามารถสร้างความ
เข้มแข็งและเป็นรากฐานส าคัญต่อการเพิ่มเติมค่านิยมอ่ืนๆต่อไป ในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ประกอบด้วย 

 ๑. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  
  ๒. กตัญญูต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์    

         ๓. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 
   ๒.๒  ระยะที่  ๒  จุ ด เน้ นค่ านิ ยมส าหรั บนั ก เ รี ยนระดับชั้ นประถมศึ กษาปีที่  ๔  - ๖                     
(อายุ ๑๐ - ๑๒ ปี) ถือว่าเป็นวัยก่อนวัยรุ่น เน้นการปลูกฝังค่านิยมเพ่ิมเติมจากค่านิยมพ้ืนฐานระดับต้น 
เสริมสร้างให้รู้จักและเข้าใจตนเองเพ่ิมขึ้น มุ่งมั่นและเห็นคุณค่ามนุษย์ที่จะต้องยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมี
คุณค่า วิเคราะห์ แยกแยะและอธิบายความแตกต่างของความดีงามและความชั่วร้ายได้อย่างมีเหตุผล ช่วยสร้าง
ความเข้มแข็งของค่านิยมทั้งในกลุ่มความเป็นครอบครัวและการด ารงตนอยู่ในสังคม ประกอบด้วย 
 



๙ 
 

                      ๑. ซ่ือสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม เพ่ือส่วนรวม 
         ๒. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
         ๓. มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจใฝ่ต่ าหรือกิเลส   
มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 
               ๒.๓ ระยะที่ ๓ จุดเน้นค่านิยมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ (อายุ ๑๓ - ๑๕ ปี) 
ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนต้น เน้นการปลูกฝังค่านิยมเพ่ิมพูนจากค่านิยมพ้ืนฐานระดับต้นและระยะที่ ๒ พยายาม
ชี้แนะให้เห็นความส าคัญของความเหมาะสมในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคม มีความเคารพ ยอมรับและให้เกียรติ 
รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความคิดอิงอยู่บนพื้นฐานความเป็นเหตุเป็นผล ใช้วิจารณญาณและไตร่ตรอง
ก่อนการตัดสินใจที่ เน้นคุณค่าการยอมรับในศักดิ์ศรีของบุคคลที่อยู่ร่วมกันในสังคม ภายใต้ความมี
สติสัมปชัญญะ ทั้งในช่วงของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อมต่อค่านิยมในกลุ่ม
ความเป็นครอบครัว การด ารงตนอยู่ในสังคม การสร้างคุณภาพชีวิตปกติสุขของสังคมที่เอ้ืออาทร เห็นอกเห็นใจ
ซึ่งกันและกัน ยอมรับให้เกียรติกัน ประกอบด้วย 
   ๑. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม    
        ๒. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

            ๓. มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      ๒.๔ ระยะที่ ๔ จุดเน้นค่านิยมส าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ (อายุ ๑๖ - ๑๘ ปี) 
ถือว่าเป็นวัยรุ่นตอนกลาง เน้นการปลูกฝังค่านิยมหลัก ๑๒ ประการที่เหลืออยู่ทั้งหมดจากระยะท่ี ๓ รวมทั้งการ
สร้างเสริมค่านิยมในองค์รวมทั้งหมดท้ังปวง เพื่อการหล่อหลอมความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพฤติกรรมที่สอดรับ
กับความมีคุณธรรม จริยธรรมของสังคม วัฒนธรรมความเป็นไทย มุ่งมั่นบูรณาการสร้างสรรค์ค่านิยมความเป็น
เลิศ เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เป็นที่ยอมรับ ยกย่อง ให้ความเชื่อนับถือจากบุคคลในสังคม เป็นการสร้าง
องค์รวม เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของค่านิยมในกลุ่มความเป็นครอบครัว การด ารงอยู่ในสังคม ชุมชนท้องถิ่น ที่
ให้เกียรติและยอมรับเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน การเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่ก็มีความหมายและ
ตอบสนองต่อความสงบสุข ร่มเย็น จิตใจที่งดงาม การเห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม การมีจิตส านึกที่มั่นคงต่อ
หลักการและแนวคิด อิงความเชื่อและอุดมการณ์ที่เคารพในความเป็นมนุษย์ ความเป็นธรรมชาติ การไม่เอา
เปรียบและเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ สรรพสัตว์  และเห็นคุณค่าแห่งธรรมชาติ ประกอบด้วย 
                      ๑. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
         ๒. รู้จักด ารงตนอยู่ โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระราชด า รัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รู้จักออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี   
 

            ๓. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 ๓. กระบวนการด าเนินงาน  การด าเนินงานเสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการของ
สถานศึกษา มีกระบวนการด าเนินงาน ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
    ๓.๑  วิเคราะห์ผู้เรียน  ด าเนินการศึกษาสภาพ วิเคราะห์และจัดกลุ่มนักเรียนที่ต้องการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการตรวจสอบและประเมินพัฒนาการของ
นักเรียน 
     ๓.๒  เลือกวิธีการเสริมสร้าง พิจารณาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ระบุพฤติกรรมที่
แสดงออกถึงความมีค่านิยมหลักดังกล่าว เพ่ือคัดเลือกวิธีการเสริมสร้างที่เหมาะสมกับลักษณะค่านิยมพร้อมทั้ง
ค านึงถึงความแตกต่างของกลุ่มนักเรียนที่ได้จ าแนกไว้ล่วงหน้า 



๑๐ 
 

     ๓.๓  ออกแบบการเสริมสร้าง วิธีการที่สถานศึกษาเลือกใช้เพ่ือการเสริมสร้างค่านิยมหลักของคน
ไทย ๑๒ ประการ มีหลากหลายวิธีการ และแต่ละวิธีการจะมีรูปแบบและรายละเอียดการด าเนินงานที่แตกต่าง
กันไป ดังนี้ 
                     ๑) การบูรณาการค่านิยมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยใช้การพิจารณาพฤติกรรมส าคัญของ
ค่านิยม เพ่ือใช้ในการเทียบเคียงกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวบ่งชี้นั้นๆ ก่อนที่
จะน าไปใช้เขียนแผนจัดการเรียนรู้ ออกแบบกิจกรรมที่เน้นการพัฒนากรอบแนวคิดปรับพฤติกรรมตามค่านิยม 
จัดหาสื่อหรือออกแบบสถานการณ์ให้นักเรียนได้ร่วมคิดร่วมวิเคราะห์ และสรุปผลพฤติกรรมค่านิยมที่เหมาสม
ในการปฏิบัติ พร้อมทั้งก าหนดวิธีการเครื่องมือ เพ่ือตรวจสอบพฤติกรรมโดยระบุเกณฑ์การพิจารณาระดับ
คุณค่าของพฤติกรรมประกอบการประเมินด้วย 
            ๒) การบรรจุค่านิยมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน พิจารณากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือออกแบบ
กิจกรรมให้นักเรียนได้ปฏิบัติที่เน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมตามค่านิยม การศึกษาแบบอย่างที่เหมาะสมกับ
สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน โดยยึดกระบวนการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ซ่ึงเปิดโอกาสให้นักเรียนมีอิสระ 
ในการคิดหาเหตุผล สร้างเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่นักเรียนมีโอกาสน าเสนอ วิเคราะห์ตัดสินใจ โต้เถียง
และยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืนที่มีเหตุผลดีกว่าได้อย่างเต็มอกเต็มใจ เป็นการเรียนรู้เพ่ิมเติมจาก ๘ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติการเรียนรู้ความสนใจของนักเรียนอย่างอิสระ สนุกสนาน และมี
ความสุขกับการปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละกิจกรรมที่ใช้เพ่ือการพัฒนาเจตคติของนักเรียน 
            ๓) การจัดท าโครงการเฉพาะเพ่ือเสริมสร้างค่านิยม พิจารณาความส าคัญมากน้อยของ
ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการที่เน้นในแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับระดับอายุและพัฒนาการ
ทางด้านร่างกาย พัฒนาการทางด้านทักษะกระบวนการคิดของนักเรียนออกแบบโครงการ ก าหนดวัตถุประสงค์ 
คัดกรองกลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม พิจารณาเลือกสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ สนับสนุน  จัดเตรียม
เครื่องมือเพ่ือตรวจสอบพัฒนาการที่มีคุณภาพ ด าเนินการเก็บข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์ แปลผล จัดระดับ
คุณค่าได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคม การจัดท าโครงการเฉพาะที่เน้นการปลูกผังค่านิยม การกระตุ้น
จิตส านึกเห็นคุณค่า การศึกษาเลียนแบบจากตัวอย่างการวิเคราะห์ตัดสินใจในขณะปฏิบัติงานโดยใช้ระบบกลุ่ม 
การไตร่ตรองอย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือสรุปความเป็นเหตุเป็นผล ค่านิยมที่เหมาะสมในสังคม การสร้างรูปแบบ 
แบบแผน และอุดมการณ์ความเชื่อ ค่านิยมแห่งความเป็นเลิศ เป็นต้น 
     ๓.๔ สร้างเครื่องมือเสริมสร้าง เครื่องมือในการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ มี ๒ ลักษณะ 
คือ 
  ๑) เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกผังค่านิยมหลัก ๑๒ประการ เครื่องมืดังกล่าวจักท าและพัฒนาขึ้น
เพ่ือใช้ในการการด าเนินการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน เ พ่ือให้ เกิดคุณธรรมจริยธรรมและ 
ค่านิยมท่ีก าหนดเป็นเป้าหมายไว้ในแต่ละระดับการศึกษา เครื่องมือดังกล่าวจึงมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับทาง
สถานศึกษาว่าต้องการจะใช้รูปแบบการเสริมสร้างแบบใด หรือจะเลือกใช้ทั้งหมด ทั้งการบูรณาการค่านิยมกับ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การบรรจุค่านิยมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือการจัดท าโครงการเฉพาะเพ่ือเสริมสร้าง
ค่านิยม พิจารณาเลือกให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบท สภาพและคุณลักษณะของนักเรียน กับเป็นไปตาม
ความสามารถในการด าเนินงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
  ๒) เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบค่านิยมหลัก ๑๒ ประการของนักเรียน เครื่องมือประเมิน
พฤติกรรมตรวจสอบความรู้ ความเข้าใจ สอบถามความคิดเห็น หรือปฏิบัติตามสถานการณ์ แล้วแปลผล
พฤติกรรมสุ่การให้ระดับคุณค่าของค่านิยมของนักเรียน โดยครูผู้สอนเลือกและออกแบบให้สอดคล้องกับ
เครื่องมือที่ใช้ในการปลูกฝังค่านิยมหลักสามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการวิเครา ะห์
สะท้อนถึงพฤติกรรมค่านิยมของนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 



๑๑ 
 

    ๓.๕ เสริมสร้างค่านิยม ด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมหลัก ค่านิยม ๑๒ ประการตามที่สถานศึกษาได้
ออกแบบไว้ในขั้นตอนที่ ๒ สถานศึกษาก าหนดโครงสร้างบุคลกร เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละรูปแบบที่ได้
ออกแบบการเสริมสร้าง จัดหา จักเตรียมสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอและพร้องส าหรับ
การใช้งาน ก าหนดปฏิทินในการด าเนินงาน การนิเทศ ติดตาม ก ากับและตรวจสอบประเมินผลการเสริมสร้าง 
ระบุรายการของกิจกรรมที่มีรายละเอียดชัดเจน สามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ งมุ่งเน้นการ
พัฒนาและปลูกฝังค่านิยมที่เป็นระบบมีความเหมาะสมด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง 
     ๓.๖ ตรวจสอบการเสริมสร้าง พิจารณาค่านิยมหลัก ๑๒ ประการเพ่ือก าหนดเป็นพฤติกรรมซึ่ง
สามารถสังเกตและยืนยันค่านิยมได้ พฤติกรรมดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้ด้วยวิธีก ารที่ทาง
สถานศึกษาจะต้องเลือกใช้ โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและมีความถูกต้องในเชิงวิชาการด้านการวัด
และประเมินผลการศึกษา การตรวจสอบประเมินผล และแปลความหมายพฤติกรรมนับว่ามีความส าคัญอย่าง
มาก เพราะถ้าระบุพฤติกรรมที่จะด าเนินการตรวจสอบไม่ตรงกับค่านิยมที่ต้องการเสริมสร้างแก่นักเรียน        
ก็จะท าให้ผู้ตรวจสอบประเมินผล แปลความหมายคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงและไม่สามารถยืนยันค่านิยม
ที่แปรเปลี่ยนไปของนักเรียนได้ เมื่อระบุพฤติกรรมและเลือกใช้วิธีการแล้วก็ต้องสร้างเครื่องมือที่มีคุณภาพน าไป
ตรวจสอบได้อย่างเหมาะสมอีกด้วยเครื่องมือต้องวัดได้ตรงตามพฤติกรรมและนักเรียนสะท้อนค่านิยมผ่านการ
ตอบค าถาม การแสดงความคิดเห็นหรือการแก้ไขสถานการณ์ตามที่เครื่องมือได้ออกแบบไว้ตรวจสอบนักเรียน 
และเมื่อได้ข้อมูลจากการตรวจสอบด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพแล้ว ก็ต้องมีกระบวนการประเมินผลเพ่ือตัดสิน
คุณค่าของพฤติกรรมนักเรียนที่เก็บข้อมูลได้โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายและอธิบายค่านิยมที่
ผ่านการเสริมสร้างได้อย่างถูกต้อง 
    ๓.๗ แปลผลและสรุป อธิบายลักษณะการได้รับการยอมรับค่านิยมที่เกิดขึ้นกับนักเรียน ซึ่งผ่าน
กระบวนการเสริมสร้างด้วยรูปแบบที่ทางสถานศึกษาได้เลือกใช้และกระบวนการตรวจสอบด้วยเครื่องมือการ
ประเมินผลการผ่านระดับคุณค่าของค่านิยมแล้ว นักเรียนที่ผ่านการเสริมสร้างค่านิยมมีแนวโน้มที่จะรักษาความ
มีค่านิยมที่ถูกต้อง เหมาะสมและเชื่อถือ ยอมรับได้ตามมาตรฐานของสังคมไทยและเป้าหมายของหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดไว้อย่างชัดเจน สถานศึกษาสามารถสรุปจ านวนมากน้อยเพียงใด ค่านิยมด้านใด 
รายละเอียดใดที่นักเรียนผ่านเกณฑ์สูงสุด รายละเอียดใดที่นักเรียนผ่านเกณฑ์ต่ าสุด นักเรียนชั้นใด ระดับ
การศึกษาใด มีค่านิยมด้านใดที่สามารถอ้างอิงความเป็นแบบอย่างด้านความประพฤติที่ดีงามได้ นักเรียนชั้นใด 
ระดับการศึกษาใดที่มีค่านิยมอยู่ในระดับที่ต้องแก้ไข ปรับปรุงและพัฒนาในโอกาสต่อไป สถานศึกษาสรุปผล 
จัดท ารายงานเพ่ือจัดเก็บเป็นสารสนเทศ ส าหรับใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในท านอง
เดียวกัน สถานศึกษาก็ใช้เป็นข้อมูล สารสนเทศเพ่ือการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ
สาธารณชนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 ๔. การตรวจสอบผลการด าเนินงาน สถานศึกษาด าเนินการเสริมสร้างค่านิยมให้แก่นักเรียนในแต่ละ
ระดับการศึกษาแล้วก็ควรด าเนินการตรวจสอบผลการด าเนินงานดังกล่าว เพ่ือยืนยันผลการพัฒนาค่านิยมที่
ผ่านการประเมินจากความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมนักเรียนโดยสถานศึกษาควรด าเนินงานตรวจสอบผล
ภายในโรงเรียนด้วยวิธีการและเครื่องมือที่สอดคล้องกับรูปแบบการเสริมสร้างและจากบุคลากรภายนอกที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องคือชุมชนท้องถิ่น เพ่ือยืนยันค่านิยมด้วยเช่นเดียวกัน ควรด าเนินงานตรวจสอบ ๒ ลักษณะดังนี้คือ 
      ๔.๑ ตรวจสอบโดยโรงเรียน ผู้เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างค่านิยม ด าเนินงานตรวจสอบ ผ่าน
กิจกรรมดังนี้ 
   ๑) การทดสอบพฤติกรรมค่านิยมที่แปรเปลี่ยนผ่านการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ก าหนดให้ 
   ๒) การให้นักเรียนร่วมทีมกันจัดท าโครงงานแล้วตรวจสอบผ่านการสังเกตระหว่างการ
ด าเนินงาน และสัมภาษณ์เมื่อเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงงานแล้ว 



๑๒ 
 

   ๓) การน าเสนอด้วยปากเปล่า เสนอประกอบสื่อมัลติมีเดีย เกี่ยวกับเงื่อนไขของกิจกรรมการ
พัฒนาและเผยแพร่พฤติกรรมที่ดีผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ 
  ๔) การพิจารณาตรวจสอบระหว่างที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หรือกิจกรรมสนับสนุนการเรียนรู้
ด้วยการสังเกต การสัมภาษณ์และการตรวจสอบผลงานประกอบค าอธิบาย 
     ๔.๒ ตรวจสอบโดยชุมชนท้องถิ่น สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆ นอกสถานศึกษา ได้มี
โอกาสตรวจสอบพฤติกรรมค่านิยม เพ่ือเป็นการยืนยันผ่านกิจกรรม ดังนี้ 
  ๑) การประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปลูกฝั งค่านิยม 
เพ่ือสร้างสังคมดีงามอุดมไปด้วยคนดีในสังคมส่วนรวม 
  ๒) การจัดนิทรรศการด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยให้นักเรียนเป็นผู้ด าเนินการ ตั้งแต่การ
วางแผน การออกแบบและการน าเสนอนิทรรศการ 
  ๓) การจัดการแสดงในโอกาสพิเศษ ก่อนปิดภาคเรียนหรือโอกาสพิเศษอ่ืนๆ โดยนักเรียนเป็น
ผู้แสดง และเป็นผู้อ านวยการแสดง มีครูเป็นเพียงผู้อ านวยความสะดวกเท่านั้น 
  ๔) การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวิชาการท่ีเน้นการคิดเก่ียวข้องกับค่านิยมซึ่งองค์ประกอบ
ของผู้ร่วมสัมมนามีท้ังครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและบุคลากรจากชุมชนท้องถิ่น 
  ๕) การจัดท าประชาพิจารณ์เพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับพฤติกรรมที่สังเกตได้และผ่านกระบวนการ
วิเคราะห์วิจารณ์จากชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ส่วนที่ ๒ 
การขบัเคลื่อนค่านิยมหลัก 12  ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

ผู้เรียนเป็นเป้าหมายส าคัญในการพัฒนาค่านิยมหลัก  การสร้างเสริมค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียน ต้องมีการ
ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนว่าต้องการปลูกฝังค่านิยมหลักใด ด้วยกิจกรรมใด และมีปัจจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม
การปลูกฝังค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียน การสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการส าหรับผู้เรียนมีแนวทางการ
ขับเคลื่อนค่านิยมหลัก 12 ประการสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 3 แนวทาง ดังนี้ 

1. การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 
3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 

โดยมีรายละเอียดในแต่ละแนวทาง  ดังนี้ 
1.  การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ 

การจัดการเรียนรู้เป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งในด้านความรู้ความสามารถ   
ทักษะ กระบวนการ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  เจตคติและค่านิยมหลักต่างๆ การสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 
ประการแก่ผู้เรียน  โดยการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน  ดังนี้ 

1.1 แนวด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก  12  ประการ 
1.2 แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ 
1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ 
มีรายละเอียดในการสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการในการจัดการเรียนรู้  ดังนี้ 
1.1 แนวด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก  12  ประการ 
       การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ต้องยึด 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นหลักยึดส าคัญ เนื่องจากมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจะเป็น 
ข้อก าหนดที่บ่งบอกว่าต้องการให้ผู้เรียนรู้อะไร  ปฏิบัติอะไร  มีสมรรถนะส าคัญ  มีทักษะ  กระบวนการค่านิยม
หลัก  หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใด  ดังนั้นในการจัดการเรียนรู้จึงต้องเข้าใจในรายละเอียดเป้าหมายต่างๆ         
ของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดให้ชัดเจน  แล้วจึงก าหนดหลักฐานร่องรอย  ภาระงาน หรือชิ้นงานของ 
ผู้เรียน  ซึ่งจะแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยม 
หลักให้มีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้  ตลอดจนแนวทางการวัดและประเมิน 
พฤติกรรม ภาระงาน  ชิ้นงาน  เหล่านั้น  แล้วจึงออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาและสร้างเสริม 
ให้ผู้เรียนได้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดดังกล่าว  โดยมีหลักฐานร่องรอยภาระงาน  ชิ้นงาน   
เป็นเครื่องยืนยัน 

การจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ  มีแนวด าเนินการดังนี้ 
1)  วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด  และสาระการเรียนรู้แกนกลางที่หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ก าหนดในแต่ละตัวชี้วัด  รวมถึงพัฒนาสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นที่
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัด  เพื่อพัฒนาว่า  “ผู้เรียนรู้อะไร  ผู้เรียนปฏิบัติอะไร  ผู้เรียนต้องมี         
ต้องใช้ทักษะ  กระบวนการใดในการเรียนรู้  ผู้เรียนต้องใช้หรือแสดงสมรรถนะส าคัญใด  และมีคุณลักษณะ           
อันพึงประสงค์ใด”  ซึ่งจะท าให้เข้าใจ  เป้าหมายการจัดการเรียนรู้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งจะน าไปสู่การบูรณาการ 
ค่านิยมหลัก  พฤติกรรมการแสดงออก  ภาระงาน  ชิ้นงาน  การออกแบบการจัดการเรียนรู้  และการ
ประเมินผล    

2)  วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างค่านิยมหลัก 12 ประการกับตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้
แกนกลาง  และสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น  ซึ่งในแต่ละตัวชี้วัด  อาจมีสร้างเสริมได้หลายค่านิยมหลัก 
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3)  ก าหนดภาระงาน  ชิ้นงาน  ตลอดจนการวัดและประเมินผลงานของผู้เรียนที่แสดงออกหรือเป็น
เครื่องยืนยันว่าผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายการเรียนรู้ในแต่ละตัวชี้วัด  โดยก าหนดวิธีการประเมิน  ประเด็น
การประเมิน  เครื่องมือและเกณฑ์การประเมิน 

4)  ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เพื่อพัฒนาผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  หรือ ตัวชี้วัดที่
ก าหนด  และมีการบูรณาการค่านิยมหลักในสาระการเรียนรู้  และใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือ
เสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับผู้เรียนพร้อมๆกับผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามตัวชี้วัด 

5)  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  เพ่ือสร้างเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลักให้กับผู้เรียน  โดยยึดเป้าหมายการ
เรียนรู้เป็นส าคัญ  ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  บูรณาการค่านิยมหลักในกิจกรรมการเรียนรู้  สร้างสภาพแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการเรียนรู้  ใช้แหล่งเรียนรู้  และภูมิปัญญาที่เหมาะสม  ให้ผู้เรียนเรียนรู้อย่ างอบอุ่นและมีความสุขมี
ความเป็นกัลยาณมิตร  และมีครูเป็นแม่แบบ  ค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียน 

6)  วัดและประเมินผล  เน้นการยึดเป้าหมายการเรียนรู้เป็นหลัก  ใช้วิธีการวัดและประเมินที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับเป้าหมาย  และกิจกรรมการเรียนรู้  เน้นพฤติกรรมของความรู้ความคิด  เจตคติและการ
ประเมินตามสภาพจริง  โดยด าเนินการวัดและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 

 
1.2แนวด าเนินการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างค่านิยมหลัก  12  ประการ   น าเสนอเป็นแผนภูมิ   

ดังนี้ 
แผนภูมิ  แนวด าเนินการบูรณาการค่านิยมหลัก  12  ประการในการจัดการเรียนรู้ 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   2. วิเคราะห์คา่นิยมหลกั  12  ประการ 

1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้/ตวัชีว้ดัและ 

การเรียนรู้แกนกลาง/สาระการเรียนรู้ท้องถ่ิน 

  5. จดักิจกรรมการเรียนรู้ 

  3. ก าหนดภาระงาน/ชิน้งาน และแนวทาง 
การวดัและประเมินผล 

  4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 

  6. การวดัและประเมินผล 
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 แนวทางทางการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการ มีวิธีการและกิจกรรม           
ที่หลากหลาย  ในที่นี้มุ่งน าเสนอการจัดการเรียนรู้เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก  12  ประการที่ส าคัญ  และมี 
ประสิทธิภาพ  3  แนวทาง  ดังนี้ 

1.2.1  การจัดการเรียนรู้  โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นส าคัญ 
1.2.2  การจัดการเรียนรู้  โดยการเป็นแบบอย่างทางค่านิยมหลัก 
1.2.3  การจัดการเรียนรู้  โดยบูรณาการค่านิยมหลัก  12  ประการในการจัดการเรียนรู้ 

ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 
1.2.1  การจัดการเรียนรู้  โดยยึดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นส าคัญ  หลักสูตรแกนกลาง 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  ให้ความส าคัญแก่มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นอย่างยิ่ง  
ซึ่งมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจะเป็นเป้าหมายการเรียนรู้ที่ครูต้องยึดในการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนด  เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดที่ปรากฏในหลักสูตแกนกลาง
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  พุทธศักราช  2551  พบว่า  ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้มีตัวชี้วัดที่ระบุไว้เพ่ือมุ่งสร้าง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสร้างค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียนโดยตรง   

1.2.2  การเป็นแม่แบบทางค่านิยมหลัก  การเป็นแบบอย่างในการสร้างเสริมหรือปลูกฝังค่านิยม 
หลักเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งเป็นการสร้างศรัทธา  และส่งเสริมการปฏิบัติได้อย่างดี  เพราะผู้เรียนใช้ชีวิต
ตลอดทั้งวัน  และอยู่ในโรงเรียนระยะเวลายาวนาน  การซึมซับแบบอย่างหรือตัวแบบที่ดีเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง
ในการปลูกฝังค่านิยมหลักท่ีพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียน 
กิจกรรมส าหรับส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นแบบอย่างทางค่านิยมหลัก  มีดังนี้ 

1)  การให้นักเรียนเห็นความสามารถของผู้ใหญ่  ของครูและบุคลากรในโรงเรียน  ซึ่งท าให้นักเรียน 
เกิดความศรัทธา  คล้อยตามความเชื่อและค่านิยมหลักไปด้วย  เช่น  การแสดงความสามารถในการสอน 
บทอาขยาน  ท านองเสนาะ  การพูด  การเขียน  การอธิบายต่างๆ  เป็นต้น 

2)  การแสดงความเป็นกันเอง  ให้ความคุ้นเคย  และเป็นมิตรกับผู้เรียนในโอกาสต่างๆ หรือสถานที่ 
ต่างๆแม้ทั้งในและนอกเวลาเรียน หรือในชุมชนต่างๆ  การแสดงความเป็นกันเอง  การให้ความคุ้นเคย  และ 
เป็นมิตรนี้  ท าให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่  ครู  และผู้เรียน  มีการพูดคุย  ถ่ายทอดประสบการณ์   
หรือความคิดต่างๆอย่างเป็นธรรมชาติ  ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งให้ผู้เรียนเห็นตัวแบบ  และสร้างตัวแบบ              
ทางค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียน 

3)  การจัดท าป้ายนิเทศ  แสดงเรื่องจริงของบุคคลต่างๆ ที่สอดคล้องและสร้างเสริมค่านิยมหลักให้แก่
ผู้เรียน  โดยค านึงถึงวัยและความสนใจของผู้เรียนเป็นหลัก  เช่น  นักกีฬา  นักดนตรี  บุคคลผู้ท าประโยชน์ให้
สังคม  ประเทศชาติ  ทั้งในอดีตและปัจจุบัน  เป็นต้น 

4)  การให้ผู้เรียนศึกษารายงาน  และน าเสนอผลการศึกษารายงานเกี่ยวกับบุคคลตัวอย่างในแนวคิด
หรือค่านิยมหลักของผู้เรียน  โดยไม่จ ากัดหัวข้อและแหล่งข้อมูล  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยน
แนวคิดซึ่งกันและกัน  ภายใต้การส่งเสริมเสนอแนะของครู 

5)  การให้นักเรียนหาบุคคลที่ไม่สมควรถือเป็นแบบอย่าง    เพ่ือเปรียบเทียบค่านิยมหลักที่ดีและไม่ดี   เช่น   การ
วิเคราะห์ของสิ่งที่ดีและไม่ดี   ในนิทาน    เรื่องเล่า   เหตุการณ์จริงตามหน้าหนังสือพิมพ์   หรือเรื่องราว ต่างๆ เป็นต้น 

6)  การให้ผู้เรียนวิเคราะห์แม่แบบ  ซึ่งเป็นแม่แบบที่ผู้เรียนมีความศรัทธา  ประทับใจ  และอยาก
เลียนแบบให้เป็นอย่างนั้น  แม่แบบจึงมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม  ความรู้ความคิดและค่านิยมหลักของผู้เรียน โดย
อาจท าตารางวิเคราะห์แม่แบบ  ดังนี้ 
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7)  การมีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับผู้เรียน การร่วมท างานกับผู้เรียน ท าให้ผู้เรียนได้เห็นว่าผู้ใหญ่หรือครู
มีวิธีการปฏิบัติอย่างไร พูดอย่างไร ท าอย่างไร ท าให้ผู้เรียนสนใจและรับเอาอิทธิพลการแสดง การกระท าหรือ
ค่านิยมหลักเหล่านั้นอย่างเต็มใจ ในการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมกับผู้เรียน  ควรมีการแสดงที่เป็นแม่แบบการ
ปฏิบัติตน ดังนี้ 

 (1)  ตั้งใจฟังผู้เรียน ให้พวกเขารู้ว่าครูสนใจ ตั้งใจ และเต็มใจฟังพวกเขา ผู้เรียนก็จะสนใจฟังครูด้วย
เหมือนกัน 

 (2)  อย่าถือสิทธิความเป็นครู ใช้เวลาทั้งหมดพูดคนเดียว จะไม่เป็นผลดีต่อผู้เรียน 
 (3)  อย่าใช้วิธีเทศน์  ควรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 
 (4)  เลือกเวลาที่เหมาะสม เพ่ือปฏิบัติ  เริ่มการอภิปราย  เสริมค าพูด  ตัดบทสู่ประเด็นเร้าความคิด 

ช่วยตอบค าถาม  สรุปค่านิยมหลักและจริยธรรม 
 (5)  ให้ผู้เรียนเขียนจดหมายถึงบุคคลที่เป็นแม่แบบ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกบุคคลที่เป็นแม่แบบของ

ผู้เรียน  แล้วให้เขียนจดหมายไปถึงบุคคลนั้น  โดยไม่ต้องการค าตอบ  มีใจความส าคัญ  เช่น  แสดงความ
ขอบคุณที่เป็นแม่แบบ  รู้สึกชื่นชอบที่บุคคลนั้นเป็นแบบอย่างด้านหนึ่งด้านใดที่ตนชอบ ความประทับใจ ที่
ผู้เรียนมีต่อแม่แบบนั้น  แนวปฏิบัตินั้นมีความส าคัญต่อผู้เรียนอย่างไร  ผู้เรียนอยากเป็นเช่นแม่แบบในเรื่องใด
มากที่สุด  ฯลฯ 

เมื่อผู้เรียนเขียนจดหมายเสร็จแล้ว  ให้ผู้เรียนจับคู่แลกเปลี่ยนกันอ่านหรือแบ่งเป็นกลุ่มๆก็ได้ครูอาจให้
ผู้เรียนคัดเลือกจดหมายของคนใดคนหนึ่งอา่นดังๆให้ผู้เรียนในชั้นฟังต่อไปครูควรสนับสนุนให้ผู้เรียนส่งจดหมาย
ไปถึงแม่แบบของผู้เรียน  ครูต้องให้ความมั่นใจว่าผู้ที่ได้รับจะมีความยินดีและประทับใจ 

 กิจกรรมเขียนจดหมายจะท าให้ครูได้ประโยชน์ด้านการพัฒนาค่านิยมหลักและจริยธรรม  ดังนี้  
แนะน าจุดเด่นของบุคคลที่เป็นแบบอย่างท่ีดี  ผู้เรียนได้ยืนยันค่านิยมหลักจริยธรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง แนะน า
ให้ผู้เรียนได้แสดงความรู้สึกชื่นชมแทนของขวัญแก่บุคคลอื่นด้วยประสบการณ์ตรง  ท าให้ผู้เรียนได้รับความเป็น 
มิตรไมตรีจากผู้รับจดหมาย  ฝึกการสื่อสารระหว่างแม่แบบและผู้เรียน  ผู้เรียนจะเกิดความตระหนักในค่านิยม 
หลักด้านดีจากบุคคลนั้น ๆ 

การเป็นแบบอย่างทางค่านิยมหลักสามารถใช้ได้ทุกโอกาสในการจัดการเรียนรู้และทุกตัวชี้วัด             
ซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียนที่มีประสิทธิภาพ ครูผู้สอนจึงควรน าไปประยุกต์ใช้ให้ 
เหมาะสมกบัเป้าหมายการจัดการเรียนรู้  สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้  และผู้เรียน 

1.2.3  การจัดการเรียนรู้  โดยบูรณาการค่านิยมหลัก  12  ประการในการจัดการเรียนรู้   
การจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการค่านิยมหลัก  12  ประการในการจัดการเรียนรู้  มีแนวด าเนินการ  ดังนี้ 

1)  การวิเคราะห์ความสอดคล้อง สัมพันธ์กันระหว่างมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด คุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และค่านิยมหลัก12 ประการ  โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้  
คุณลักษณะอันพึงประสงค์  และค่านิยมหลัก  12  ประการ  ว่าในตัวชี้วัดนั้นสามารถบูรณาการคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์  และค่านิยมหลัก  12  ประการใดลงในตัวชี้วัดนั้น 

2) ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและสร้างเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานและ
ตัวชี้วัด มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักท่ีต้องการ พร้อมทั้งก าหนดพฤติกรรมแสดงออกและ การ
วัดและประเมินผล 

3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามแนวทางที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งวัดและประเมิน โดยยึดเป้าหมายเป็น
ส าคัญ คือ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด และประเมินค่านิยมหลักที่ได้ก าหนดไว้ 

การจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ เป็นแนวทางส าคัญที่
ครูผู้สอนทุกคนสามารถดาเนินการสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการในการจัดการเรียนรู้ของตน 
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จากแนวทางการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 3 แนวทางดังกล่าว ควร
เลือกใช้เหมาะสมกับจุดเน้น เป้าหมาย สภาพแวดล้อมและตัวผู้เรียน จึงจะทาให้การจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้าง
เสริมค่านิยมหลัก 12 ประการบรรลุผล 
 

1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
การจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ยึด

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเป็นหลักส าคัญ ดังนั้น การวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญ ซึ่งต้องวิเคราะห์อย่างพินิจพิจารณาว่า ในตัวชี้วัดดังกล่าวนั้นจะสามารถสร้างเสริมค่านิยมหลักใด 
ปลูกฝังค่านิยมหลักใด และกิจกรรมการเรียนรู้ใดที่ใช้พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวชี้วัด และในขณะเดียวกันก็สามารถสร้างเสริมค่านิยมหลักให้เกิดกับผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน โดยมีกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดังนี้ 

1.3.1 การทากิจกรรมกลุ่มหรือการทางานเป็นกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา 
อภิปราย สัมผัสถึงประสบการณ์ตรงหรือประสบการณ์ทางอ้อม ผู้เรียนมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน สร้างเสริมความรู้ 
ทัศนคติและค่านิยมหลักร่วมกัน 

1.3.2 การศึกษาเรื่องราว เหตุการณ์ นิทาน วรรณคดี หรือ ข่าวสารจากชีวิตจริง และนาเสนอ 
อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิด สะท้อนความคิดความรู้สึกในแง่มุมต่าง ๆ 

1.3.3 การใช้สื่อวีดีทัศน์ ภาพยนตร์ ภาพเคลื่อนไหว (CLIP) รูปภาพ ภาพนิ่งต่าง ๆ จะช่วยสร้างความรู้
ความเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ทั้งสิ่งเรียนรู้ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น นอกจากนั้นกิจกรรมดังกล่าวยัง
ช่วยเสริมค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียนผ่านสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ 

1.3.4 การใช้ค าพูดหรือข้อความต่าง ๆ มาอ้างอิง ซึ่งมีผลต่อการปลูกฝังค่านิยมหลัก และ สาระการ
เรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดได้ เช่น สุภาษิต ค าพังเพย พระบรมราโชวาท หรือ ค าสอนต่าง ๆ 
เป็นต้น 

1.3.5 การอธิบาย การเทศนา และการตักเตือน การอธิบายจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจ กฎ ระเบียบ 
กติกา และค่านิยมหลัก ซึ่งจะบอกให้ผู้เรียนรู้ค่าสิ่งที่ถูกท่ีควรที่ต้องปฏิบัติหรือเกิดใช้เป็นอย่างไร ซึ่งการอธิบาย 
การเทศนา และการตักเตอืนจะต้องมีการให้เหตุผลถึงความจ าเป็น ความส าคัญให้ผู้เรียนทราบด้วย 

การเทศนาและว่ากล่าวตักเตือน จะช่วยให้ผู้เรียนรับทราบถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับ สิ่งที่ถูก – ผิด 
โดยการเทศนาและการว่ากล่าวตักเตือน ต้องใช้ค าพูดให้เหมาะสมอ่อนหวาน มีกาลเทศะ ที่เหมาะสม ค านึงถึง
ว่าผู้ถูกว่ากล่าวตักเตือน และวุฒิภาวะของผู้เรียนด้วย 

1.3.6 การยกย่องสรรเสริญ และชมเชย เป็นสิ่งที่ควรท าอย่างจริงใจและในเชิงบวก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมค่านิยมหลักอย่างยิ่ง 

1.3.7 การแก้ไข และการวิจารณ์ข้อบกพร่องเพ่ือแก้ไข เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่สะท้อนให้ผู้เรียน
ทราบว่ามีสิ่งที่ควรแก้ไข โดยผ่านการวิพากษ์วิจารณ์ ซึ่งต้องด าเนินการอย่างระมัดระวัง เนื่องจาก เป็น
พฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับและไม่ควรปฏิบัติอีก โดยสิ่งที่ควรตระหนักอย่างยิ่ง คือ เมื่อใช้วิธีการนี้แล้วต้อง
แสดงให้ผู้เรียนทราบว่าสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือสมควรนั้น คืออะไร ตรงไหน ผิดอย่างไร ไม่เหมาะสมอย่างไร หรือขัด
กับกฎ ระเบียบอย่างไร 

1.3.8 การตัดสินและการให้รางวัล เป็นการให้รางวัลเมื่อปฏิบัติได้ตามกฎเกณฑ์ หรือท างาน ที่เสร็จ
สมบูรณ์ ตรงตามค่านิยมหลักท่ีต้องการ เช่น ตั้งใจท างาน มีความรับผิดชอบ ซื่อตรง อดทน เป็นต้น การตัดสิน
ควรยึดความยุติธรรม โปร่งใส ส่วนการให้รางวัลควรพิจารณาให้เหมาะสมกับวัยและความต้องการของผู้เรียน 
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1.3.9 การให้คะแนน เป็นการสร้างเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลักที่ได้ผลดีในการสร้างเสริมค่านิยม
หลักด้วยการให้คะแนน ผู้เรียนควรทราบเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ วิธีการปฏิบัติ หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้
ชัดเจนก่อนด าเนินกิจกรรม 

1.3.10 ระเบียบข้อบังคับ เป็นข้อก าหนดให้ปฏิบัติตาม ผู้ปฏิบัติ คือ ผู้เรียนต้องรักษากฎ วินัย 
ข้อบังคับ และจ าเป็นต้องรู้สิ่งใดควรท า ไม่ควรท า และเกิดผลอย่างไร 

การใช้กฎระเบียบ ข้อบังคับ จึงควรมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
1) มีกฎระเบียบ ข้อบังคับ มีความชัดเจน เข้าใจได ้
2) มีการอธิบาย ขยายความ และเหตุผลของกฎระเบียบต่าง ๆ ให้เข้าใจ 
3) กฎระเบียบ ข้อบังคับไม่ควรมีมากจนเกินไป 
4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับเหล่านั้นด้วย 
5) กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับตามโอกาสอันควร 

1.3.11 การใช้ค าขวัญ ค าคม ค าพังเพย ค าสุภาษิต ในการปลูกฝังค่านิยมหลัก ซ่ึงเป็นประโยชน์ 
ข้อความหรือวลีสั้น ๆ เข้าใจง่ายและจ านาน โดยแสดงหรือพูดย้ า หรือให้ผู้เรียนได้เรียน ได้พูด ได้สัมผัส ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การท ากิจกรรมกลุ่ม การคิดสร้างสรรค ์การวาดภาพ การอธิบาย การประกวด เป็นต้น 

 
1.3.12 การใช้สถานการณ์จริง  สถานการณ์จ าลอง ละคร และบทบาทสมมติ จะช่วยให้ผู้เรียนได้มี

โอกาสท างานกลุ่มร่วมกัน  หรือท างานเป็นรายบุคคล ได้มีโอกาสทบทวน ครุ่นคิดในค่านิยมหลักและ สิ่งต่าง ๆ 
ที่ต้องแสดง หรือต้องกระท า ท าให้เข้าใจความคิด พฤติกรรม หรือการแสดงออกต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ 

1.3.13 กิจกรรมการอ่านและการพูด  โดยคัดสรรเนื้อหาหรือสรรหาเรื่องที่อ่านที่ส่งเสริมและปลูกฝัง
ค่านิยมหลักแล้วอภิปรายซักถาม และให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความคิดความรู้สึกและค่านิยมหลักต่าง ๆ ที่บูรณาการใน
การจัดการเรียนรู้ 
กิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าวที่เสนอแนะเป็นกิจกรรมบางส่วนที่สามารถสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และค่านิยมหลัก 12 ประการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสม 
 
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้น าองค์ความรู้  ทักษะจากการเรียนรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติ กิจกรรมพัฒนา
ตนเองเพ่ือเป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรม  มีวินัยและมีจิตส านึกสาธารณะที่ดีงาม เป็นคนมีปัญญาในการใช้
ทักษะชีวิต การคิดการสื่อสาร การแก้ปัญหา  และการใช้เทคโนโลยี และเป็นคนมีความสุขในการด าเนินชีวิต
อย่างพอเพียง  โดยอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสร้างสรรค์ 

ลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ลักษณะ  ดังนี้ 
1. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง รู้รักษ์สิ่งแวดล้อมสามารถ

คิดตัดสินใจ คิดแก้ปัญหา ก าหนดเป้าหมาย วางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ สามารถปรับตนได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียน ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาแก่
ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน   

2. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี ความ
รับผิดชอบ การท างานร่วมกัน การรู้จักแก้ปัญหา การตัดสินใจที่เหมาะสม ความมีเหตุผล การช่วยเหลือแบ่งปัน 
เอ้ืออาทรและสมานฉันท์ โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน ให้ได้
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ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกข้ันตอน ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผน ประเมิน และปรับปรุงการ
ท างาน เน้นการท างานร่วมกันเป็นกลุ่มตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียนและบริบทของ
สถานศึกษาและท้องถิ่น กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย 

  2.1 กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ และนักศึกษาวิชาทหาร 
2.2 กิจกรรมชุมนุม ชมรม 

           3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณประโยชน์ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบ าเพ็ญตนให้เป็น
ประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่นตามความสนใจในลักษณะอาสาสมัคร เพ่ือแสดงถึงความรับผิดชอบ 
ความดีงาม ความเสียสละต่อสังคม และการมีจิตสาธารณะ เช่น กิจกรรมอาสาพัฒนาต่าง ๆ กิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม 
 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  
ทั้ง 3 ลักษณะดังกล่าว มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ดังภาพ 
 
 

 
2.1 วัตถุประสงค์และคุณลักษณะของนักเรียนในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
       หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ท ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละลักษณะ เมื่อวิเคราะห์วัตถุประสงค์ และรายละเอียดของหลักการ วิธีการของกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนในแต่ละกิจกรรม พบว่า ในแต่ละลักษณะของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีคุณลักษณะของผู้เรียนที่ต้องการให้
บังเกิดข้ึน ดังนี้ 
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กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วัตถุประสงค์ คุณลักษณะท่ีต้องการให้เกิด 
1. กิจกรรมแนะแนว 1. เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจ รัก และ

เห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผน
การศึกษา อาศัยช่วยทั้งส่วนตัว
และสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนปรับตัวได้อย่าง
เหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข 

- มีทักษะชีวิต 
- รู้จักตนเอง 
- รักษ์สิ่งแวดล้อม 

2. กิจกรรมนักเรียน 
   2.1 ลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษา 
วิชาทหาร 
   2.2 ชุมนุม ชมรม 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีระเบียบ
วินัย มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี มี
ความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
ท างานร่วมกัน รู้จักแก้ปัญหา มี
เหตุผล มีการตัดสินใจที่เหมาะสม 
ช่วยเหลือ แบ่งปัน เอ้ืออาทร และ
สมานฉันท์ 
 
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียน
ได้ปฏิบัติตามความถนัดและความ
สนใจ 

- รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
- ความมีระเบียบ วินัย 
- ความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี 
- ความรับผิดชอบ 
- ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
- แก้ปัญหาเป็น 
- ตัดสินใจที่เหมาะสม 
- การไม่เห็นแก่ตัว 
- ความมีเหตุผล 
- ช่วยเหลือแบ่งปัน 
- เอ้ืออาทร 
- สมานฉันท์ 

3. ชุมนุม ชมรม 1. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรม
ตามความสนใจ ความถนัด และ
ความต้องการของตน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ให้เกิดประสบการณ์ท้ัง
ทางวิชาการและวิชาชีพตาม
ศักยภาพ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและ
ส่วนรวม 
4. เพ่ือให้ผู้เรียนท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ตามวิถีประชาธิปไตย 

- บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และท้องถิ่น 
- มีความรับผิดชอบ 
- ความดีงาม 
- ความเสียสละต่อสังคม 
- มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
ชุมชนสังคม ประเทศชาติ  
มีจิตสาธารณะ จิตอาสา 
- ค่านิยมหลักประชาธิปไตย 
- เมตตา กรุณา เสียสละ 
- มีคุณธรรม จริยธรรม 
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2.2 แนวด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนับเป็นกิจกรรมที่ปลูกฝังและสร้างเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยม

หลักของผู้เรียนโดยตรง การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพ่ือสร้างสรรค์ค่านิยมหลัก 12 ประการ มีแนว
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. วิเคราะห์วัตถุประสงค์ คุณลักษณะอันเป็นเป้าหมายของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และลักษณะของ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้ชัดเจนว่า ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลักษณะแต่ละกิจกรรมมีเป้าหมายใด สมรรถนะ 
หรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ใด 
           2. วิเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างวัตถุประสงค์และคุณลักษณะอันเป็นเป้าหมายของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนในแต่ละลักษณะกับค่านิยมหลัก 12 ประการ 

3. ก าหนดค่านิยมหลัก 12 ประการที่ต้องการสร้างเสริมหรือปลูกฝังในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนั้น 
4. ออกแบบกิจกรรมตามแนวทางของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางของหลักสูตร  โดยค านึงถึง

เป้าหมายของกิจกรรมและค่านิยมหลัก 12 ประการที่ต้องการปลูกฝัง สร้างเสริมให้แก่ผู้เรียน 
5. ด าเนินกิจกรรมตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ 
6. ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 

จากแนวด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ น าเสนอ เป็นแผนภูมิ 
ดังนี้ 
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3. การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรเป็นกิจกรรมที่สถานศึกษาจัดขึ้นเพ่ือสร้างโอกาสเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนด้วยรูปแบบ

และวิธีการที่หลากหลาย โดยไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพและ
การสร้างเสริมประสบการณ์ ทักษะความรู้ความสามารถการพัฒนาบุคลิกภาพและปรับตัวเข้าสู่สังคม สุขภาพ 
คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลักต่าง ๆ ให้แก่ผู้เรียน โดยมีขอบข่ายของกิจกรรมเสริมหลักสูตร ได้แก่ 
กิจกรรมการบ าเพ็ญประโยชน์และสร้างจิตส านึก กิจกรรมสร้างเสริมความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมเสริมทักษะทางสังคมและประชาธิปไตย กิจกรรมทาง
ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมหลัก กิจกรรมกีฬา กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ
กายและจิตใจ และกิจกรรมอ่ืนที่สถานศึกษาพิจารณาเห็นสมควร เป็นต้น 

การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ มีแนวคิดในการจัดกิจกรรม 
ดังนี้ 

1. วิเคราะห์สภาพความต้องการ ปัญหา และบริบทของสถานศึกษา ชุมชน และผู้เรียน ซึ่งการ
วิเคราะห์ดังกล่าวจะท าให้ทราบและเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ ที่สถานศึกษาผู้เรียนและสังคมเผชิญอยู่ 

2. สรุปและระบุสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหรือจุดพัฒนา 
3. วิเคราะห์และก าหนดค่านิยมหลักท่ีควรหรือต้องการสร้างเสริมและปลูกฝัง 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์สอดคล้องระหว่างปัญหา / จุดพัฒนากับค่านิยมหลัก 
5. ก าหนดเป้าหมายการพัฒนาออกแบบกจิกรรมการพัฒนาและก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
6. ด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
7. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
โดยน าเสนอเป็นแผนภูมิ ดังนี้ 
 

 แผนภูมิ การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
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กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ 
1. ก าหนดโครงการ / กิจกรรมที่พัฒนาค่านิยมหลักของผู้เรียนโดยตรง โดยกิจกรรมโครงการที่ 

ก าหนดขึ้น ควรมีวัตถุประสงค์ของการปลูกฝังและสร้างเสริมค่านิยมหลักให้ชัดเจนสอดคล้องค่านิยมหลักของ
สังคม กิจกรรมโครงการดังกล่าวสามารกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจและเข้าเรียนกิจกรรมอย่างเต็มใจ 
ตลอดกิจกรรมโครงการ ควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมหรือผู้เรียนเป็นผู้น าเสนอและเป็นผู้น าผู้ด าเนินการโดยมีครูและ
บุคลากร ของโรงเรียนให้ค าปรึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน เช่น 

- กิจกรรม / โครงการบริจาคสิ่งของให้แก่ผู้ยากไร้ หรือประสบกับความยากล าบากต่าง ๆ 
- โครงการลดภาวะโลกร้อน 
- โครงการวันส าคัญทางศาสนา และของชาติ 
- โครงการธนาคารขยะ 
- โครงการออมทรัพย์ 

                            - กิจกรรมการรณรงค์การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

กิจกรรมโครงการที่สถานศึกษาด าเนินการนั้น จะเห็นได้ว่ามีอย่างหลากหลาย สถานศึกษา จึงควรมี
การวิเคราะห์ปัญหา บริบท และเป้าหมายของการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชัดเจน และบูรณาการค่านิยมหลัก 
ในกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา จะท าให้ลดความซ้ าซ้อน จ าเจ หรือความไม่ชัดเจนให้ดียิ่งขึ้น 

2. อบรมหน้าแถว หรือหน้าเสาธง หน้าเสาธงเป็นศูนย์รวมที่ผู้เรียนและครูทุกคนพบกันตอนเช้า  
ก่อนที่จะแยกย้ายกันไปตามห้องต่าง ๆ การเข้าแถวหน้าเสาธงจึงควรจัดกิจกรรมเพ่ือปลูกฝังค่านิยมหลักมาก
ที่สุด แต่ผู้จัดต้องมีการวางแผนและคัดเลือกค่านิยมหลักที่เหมาะสม ไม่ซ้ าซากและใช้เวลาไม่มากจนเกินไป 
เพราะอากาศร้อน ผู้เรียนอาจเบื่อหน่ายและจะท าให้ผู้เรียนไม่อยากเข้าแถวหน้าเสาธงได้ กิจกรรมสั้น ๆ อย่าง
ใดอย่างหนึ่ง 

 - ประกาศรายชื่อผู้กระท าความดีอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือเป็นตัวอย่าง เช่น แสดงความซื่อสัตย์       
ความกตัญญ ูความรับผิดชอบ เป็นต้น 

- ขอบคุณทีมนักกีฬาห้องเรียน ผู้แทนนักเรียน ฯลฯ ที่น าชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน 
- จดหมายชมเชยจากชุมชนที่มีต่อคนในโรงเรียนที่ให้ความร่วมมือด้านต่าง ๆ 
- แสดงความเสียใจต่อการสูญเสีย เพราะไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ เช่น ถูกท าร้าย เพราะหนี

ผู้ปกครองเที่ยวกลางคืน 
              - ฝากคติพจน์ประจ าวัน หรือแนวคิดให้นักเรียน โดยการอ่านค าพูด ค าคม ค าขวัญ พุทธภาษิต ฯลฯ 

- ถ้าใกล้กับวันส าคัญที่โรงเรียนต้องหยุดราชการก็สรุปเรื่องราวสั้น ๆ ให้นักเรียนร าลึกถึงวันนั้น ๆ  
หน้าแถวด้วย เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ วันรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ซึ่งถือเป็น “วันพ่อ” และ “วันแม่” วันส าคัญของพระพุทธศาสนา  
เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา เป็นต้น 

กิจกรรมการเข้าแถวหน้าเสาธง จึงเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ช่วยเสริมสร้างและปลูกฝังค่านิยมหลัก 
12 ประการ ได้เป็นอย่างด ี
          3. การจัดกิจกรรมโฮมรูม หรือพบครูประจ าชั้น ห้องเรียนเป็นเสมือนบ้านของผู้เรียน มีบรรยากาศของ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการช่วยเหลือ เห็นอกเห็นใจ ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น
ในการหาทางแก้ปัญหา และมีการปฏิบัติร่วมกันระหว่างนักเรียน ครูเป็นเพียงผู้ช่วยควบคุม การด าเนินการ 
และเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้งานได้บรรลุจุดประสงค์เป็นส าคัญ 
 



๒๔ 
 

ความมุ่งหมายของกิจกรรมโฮมรูม 
1. ให้ผู้เรียนมีโอกาสใกล้ชิดกับครูประจ าชั้น เพ่ือขอค าปรึกษา ขอความช่วยเหลือ และเรียนรู้ 

การปรับบุคลิกภาพ ตลอดจนเรียนรู้การด ารงชีวิตของตน 
2. เพ่ือให้ครูรู้จักและเข้าใจผู้เรียนอย่างแท้จริง ให้ความรู้ในสิ่งที่เขาต้องการ พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียน

แสดงความคิดเห็น ความคิดริเริ่ม และความรู้สึกที่ต้องการระบาย 
3. ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มอบหมายความรับผิดชอบให้ท าตามความถนัดและความ

สนใจ ซึ่งจะท าให้กิจกรรมนั้นมีความหมายและเกิดคุณค่า 
ช่วงเวลาการท ากิจกรรมโฮมรูมหรือพบครูประจ าชั้น อาจท าทั้งในเวลาเช้าที่ห้องเรียนก่อนที่ผู้เรียนจะ

เริ่มเรียนรู้รายวิชาต่าง ๆ เวลาพักกลางวันหรือก่อนกลับบ้าน โดยครูเลือกใช้เวลาให้เหมาะสม เวลาที่ใช้ในการ
โฮมรูมหรือพบปะผู้เรียนใช้เวลาไม่มาก 5 – 10 นาที สิ่งส าคัญในกิจกรรมนี้ทุกครั้งครูควรก าหนดเรื่องราว 
เป้าหมาย สาระ และค่านิยมหลักให้ชัดเจน 

กิจกรรมโฮมรูม ครูควรสร้างบรรยากาศที่อบอุ่น เป็นกัลยาณมิตร ผู้เรียนรู้สึกปลอดภัย ตลอดจนมีการ
สื่อสาร 2 ทาง คือ ผู้เรียนมีโอกาสสะท้อนหรือร่วมพูดร่วมคิดในกิจกรรมโฮมรูมที่ครูได้ก าหนดขึ้น 

4. การจัดสิ่งแวดล้อม สิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้เรียนในห้องเรียนและสถานศึกษามีอิทธิพลในการ 
โน้มน้าวจิตใจขอผู้เรียนให้ประพฤติปฏิบัติในแนวทางต่าง ๆ ได้มาก หากสถานศึกษาพยายามจัดสิ่งแวดล้อม  
ให้มีสภาพสดชื่น ร่มเย็น น่าอยู่อาศัย ถ้าสิ่งต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้พบเห็นในสถานศึกษาเป็นสิ่งดีงาม เช่น มีป้าย
นิเทศ รูปภาพ หรือข้อความที่ให้ข้อคิด มีคติเตือนใจ หรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม
หลักต่าง ๆ ให้ผู้เรียนได้เห็นได้สัมผัส แล้วสิ่งดีงามเหล่านั้นก็จะแทรกซึมไปในจิตใจของผู้เรียนทีละน้อย
จนกระท่ังกลายเป็นสิ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนยึดถือปฏิบัติสืบไป 
 5. การก าหนดระเบียบข้อบังคับ โรงเรียน ห้องเรียน ต้องมีระเบียบข้อบังคับ เพ่ือควบคุมผู้เรียนจ านวน
มากให้เชื่อฟังและปฏิบัติตาม ท าให้ครูและผู้เรียนรักษากฎวินัย ข้อบังคับ และรู้ขอบเขตว่าสิ่งใดควรไม่ควร
อย่างไร การก าหนดระเบียบข้อบังคับ เพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ มีแนวทาง ดังนี้ 

     1. อธิบาย / บอกความหมาย / เป้าหมายของกฎระเบียบ ข้อบังคับ และต้องการให้ผู้เรียนมี
ค่านิยมหลักใด 
               2. แสดงกฎระเบียบ ข้อบังคับอย่างชัดเจน 
               3. อธิบายเหตุผลของกฎระเบียบ ข้อบังคับ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจและยอมรับ 
               4. ต้องเตือนให้ระลึกถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับตามโอกาสอันควรและเหมาะสม 
               5. ปฏิบัติตามกฎอย่างสม่ าเสมอ เสมอภาคและทั่วถึง 
               6. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับนั้น ๆ โดยค านึงถึงค่านิยมหลักและ
ความต้องการของผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม 
               7. วันส าคัญต่าง ๆ ได้แก่ วันส าคัญทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม หรือวันส าคัญของชาติ เป็นต้น 
ซึ่งพิธีกรรมและวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่จัดในพิธีของวันส าคัญต่าง ๆ เช่น การสืบทอดค่านิยมหลักจากคนรุ่นนี้ไปสู่
คนอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งสถานศึกษาควรใช้กิจกรรมและแนวทางเหล่านี้ในการปลูกฝังค่านิยมหลักให้แก่ผู้เรียน 
               8. ห้องสมุดช่วยพัฒนาค่านิยมหลัก ห้องสมุดมีบทบาทส าคัญท่ีจะช่วยสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนา
ค่านิยมหลักได้อย่างดียิ่ง โดยจัดหาหนังสือเอกสารและข้อมูลของแต่ละหัวข้อค่านิยมหลักที่ครูให้นักเรียน
ค้นคว้า หรือที่ครูต้องการใช้ให้พร้อมสอดคล้องตามหลักสูตร นอกจากนี้ห้องสมุดยังเป็นสถานที่จัดนิทรรศการ
หรือจัดแผ่นป้ายเผยแพร่ค่านิยมหลักได้อย่างดี ห้องสมุดจึงเป็นแหล่งเรียนรู้ส าคัญที่ต้องปลูกฝังและสร้างเสริม
ค่านิยมหลักให้อย่างดียิ่ง 



๒๕ 
 

               9. กิจกรรมการประกวดและแข่งขัน กิจกรรมการประกวดและแข่งขันในสถานศึกษาเป็นกิจกรรม
ส าคัญกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการให้แก่ผู้เรียนได้เป็นอย่างดี โดย
ก าหนดกิจกรรมการประกวดและแข่งขันให้สอดคล้องกับค่านิยมหลักที่ต้องการปลูกฝัง เช่น 

กิจกรรมประกวด 
ค่านิยมหลักที่ 1 การวาดภาพพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ค่านิยมหลักที่ 2 การประกวดโครงงานจิตอาสา 
ค่านิยมหลักที่ 4 การประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับความขยันหมั่นเพียร 
กิจกรรมการแข่งขัน 
ค่านิยมหลักที่ 1, 4 การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ 
ค่านิยมหลักที่ 1, 4 การแข่งขันการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย 

ฯลฯ 
               กิจกรรมที่สถานศึกษาได้ด าเนินการนั้น สามารถสร้างเสริมค่านิยมหลักได้หลายค่านิยมหลัก      
ในแต่ละกิจกรรม ก่อนการจัดกิจกรรมการประกวดและการแข่งขัน จึงควรบูรณาการก าหนดเป้าหมายค่านิยม
หลักควบคู่กับเป้าหมายของกิจกรรมนั้น ๆ 
 
               10. การบันทึกค่านิยมหลัก เป็นการบันทึกพฤติกรรม การกระท าหรือความคิดต่าง ๆ ต่อ     
ค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยครูหรือผู้เรียนร่วมกันก าหนดหัวข้อที่จะบันทึกในค่านิยมหลักที่เลือกหรือที่
ก าหนดโดยบันทึก อย่างต่อเนื่อง มีกิจกรรมการน าเสนอ การแสดงผลงาน หรือการยกย่อง ให้รางวัลบันทึก
ค่านิยมหลักของนักเรียนในโอกาสต่าง ๆ 
               11. การเลือกและลงคะแนนเสียง เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเป็นปกติ       
ในห้องเรียนหรือโรงเรียน เช่น การเลือกหัวหน้าห้อง หัวหน้ากลุ่ม กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
หรือฝึกปฏิบัติต่าง ๆ เป็นต้น การเลือกและลงคะแนนเสียง เป็นแนวทางหนึ่งในการเสริมสร้างค่านิยมหลักที่ดี 
โดยก่อนด าเนินกิจกรรมควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
               1. ก าหนดเป้าหมายของกิจกรรม และค่านิยมหลักที่ต้องการเน้น เช่น ความซื่อสัตย์             
ความรับผิดชอบ หรือความเสียสละ เป็นต้น 
 
               2. ใช้ค าถามเพ่ือถามแนวคิด ค่านิยมหลักในกิจกรรมนั้น เช่น 
                       - ถ้าต้องการเลือกหัวหน้าห้อง ควรเป็นคนมีลักษณะอย่างไร ? 
                    - คุณลักษณะดังกล่าวดีอย่างไร มีผลอย่างไรต่อหน้าที่หรือการปฏิบัติกิจกรรมเหล่านั้น ? 
               3. ให้ผู้เรียนตัดสินใจเลือกและลงคะแนนโดยอิสระ 
               4. สรุปผลการเลือกและการลงคะแนน 
               5. ร่วมอภิปรายกิจกรรมผลการเลือก คุณลักษณะหรือค่านิยมหลักที่ต้องการว่าได้บรรลุผล       
ตามความต้องการหรือไม่ เพราะเหตุใด พึงพอใจหรือไม ่เป็นต้น 
                กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือสร้างเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ ดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง
เสนอแนะแก่สถานศึกษา สถานศึกษาสามารถใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตรอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม สร้างเสริมค่านิยม
หลัก 12 ประการได ้โดยยึดเป้าหมายผู้เรียนเป็นส าคัญ 
    



๒๖ 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการในสถานศึกษา 

เพ่ือให้การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลในสถานศึกษา 
มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่หลากหลายวิธีการ  ซึ่งสามารถจัดได้ตามความพร้อมของสถานศึกษาแต่ละแห่ง  โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เสนอ
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก ๑๒  ประการไว้  ๒  ลักษณะ  ดังนี้ 
 ๑.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยบูรณาการค่านิยมหลัก ๑๒  ประการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  และทุกระดับชั้น 
 ๒.  การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  หรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมตามโครงการชองโรงเรียน  โดยจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามกลุ่มเป้าหมาย
หรือนักเรียนทุกคน 
 
ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ กับการส่งเสริม/พัฒนาในชีวิต/กิจวัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้โครงการ/กิจกรรม
และอ่ืนๆ 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 

วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
   ๑.๑ ส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย 

 
ไทยภาษา/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง/                    
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

   ๑.๒ เข้าใจ เลื่อมใสหลักศาสนาที่ตนนับถือ        สังคมศึกษา/หน้าทีพ่ลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน         

   ๑.๓ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน
พระมหากษัตริย์  สังคมศึกษา/ศิลปะ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

 
 
 
 
 



๒๗ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการฯ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 

วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 
   ๒.๑ พูดความจริง ปฏิบัติตามค าพูดของตนเองตรงไป               
ตรงมาไม่คดโกง 

 
 
 

 
สังคมศึกษา/หน้าทีพ่ลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
  
 

 

   ๒.๒ แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและส่วนร่วมด้วย
ทรัพย์สิน ก าลังกายค าพูดและความคิดโดยไม่หวังผลตอบแทน  สังคมศึกษา/ศิลปะ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

   ๒.๓ ไม่ท้อถอย ใส่ใจ จดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้เป็นเวลานาน ยืน
หยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และควบคุม การแสดงออกทางกาย วาจา 
และอารมณ์เมื่อประสบกับความยากล าบาก 

 
 ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุข

ศึกษา/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 

๒.๔ มีแนวคิด หลักการในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนร่วม  สังคมศึกษา/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
   ๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณ พ่อแม่ผู้ปกครองและครู
อาจารย์ 

 
 สังคมศึกษา/หนา้ที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 

๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 
   ๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเล่าเรียน        

ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุข
ศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

   ๔.๒ แสวงหาความรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน  
ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง/ 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 
 



๒๘ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการฯ( ต่อ ) 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 
วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
   ๕.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณีไทยด้วยความ
ภาคภูมิใจ 

 
 ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/หน้าที่พลเมือง/                 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

 

   ๕.๒ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย  สังคมศึกษา/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

   ๕.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่ออนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย  ภาษาไทย/สังคมศึกษา/หน้าทีพ่ลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 

   ๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืนคงอยู่ต่อไป  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุขศึกษา/              
หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และ
แบ่งปัน 
   ๖.๑ ปฏิบัติตนตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม 

 
 

ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง/                           
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
] 

 

   ๖.๒ รักษาค าพูด  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือ/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

  ๖.๓ ปรารถนาดี มีความจริงใจต่อผู้อื่น  
ภาษาไทย/สังคมศึกษา/ศิลปะ/สุขศึกษา/หน้าที่พลเมือง/                         
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

  ๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

 



๒๙ 

 

 
ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ฯ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 

วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขที่ถูกต้อง 
   ๗.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพ
สิทธิและหน้าที่ของผู้อ่ืนภายใต้ระเบียบและกฎหมาย 

 
 

 

ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

 

 

๗.๒ ประพฤติ ปฏิบัติตนโดยยึดแนวทางการปกครองตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
   ๘.๑ มีระเบียบวินัย  ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/

ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  

   ๘.๒ เคารพกฎหมาย  
ภาษาไทย/สังคมศึกษา/การงานฯ/ศิลปะ/สุขศึกษา/
ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
 

   ๘.๓ เคารพผู้ใหญ่  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

 



๓๐ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการฯ( ต่อ ) 

 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 

วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิ ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
   ๙.๑ ด าเนินชวีิตอย่างมีสติ 

 

 
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตาม
พระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออม
ไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย 
จ าหน่ายและพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
   ๑๐.๑ มีความพอประมาณ มีเหตุผล 

 

       ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 

 

   ๑๐.๒ ประหยัด อดออม  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

   ๑๐.๓ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีการเพ่ิมมูลค่าของ
ทรัพยากร 

 
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

 
 
 
 



๓๑ 

 

ตารางท่ี ๑ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการฯ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ๑๒ ประการ/ตัวชี้วัด 

การส่งเสริม/พัฒนา อ่ืนๆ 

วิถีชีวิต/
กิจวัตร 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการ/
กิจกรรม 

 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจ
ฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาปตามหลัก
ศาสนา 
   ๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง 

 
 
 

ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/การงานฯ/ศิลปะ/สุขศึกษา/
ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

 

 

   ๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็งม่ันคง  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

  

   ๑๑.๓ มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป  
ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/
ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 
   ๑๒.๑ ปฏิบัติตนที่เป็นผลประโยชน์ของส่วนร่วมและ
ประเทศชาติ 

 
 ภาษาไทย/คณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์/สังคมศึกษา/การงานฯ/

ศิลปะ/สุขศึกษา/ภาษาอังกฤษ/หน้าที่พลเมือง/กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

 
       

 

 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงความเชื่อมโยงของสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการกับสาระในคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน จุดเน้นโรงเรียนสุจริตและ
ระดับชั้นที่เน้นของค่านิยมหลักแต่ละข้อ 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน จุดเน้นโรงเรียนสุจริต ระดับชั้นที่เน้น 
๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ข้อ ๑ ข้อ ๑ ข้อ ๑ ป.๑-๓ 
๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งามเพ่ือส่วนรวม 

ข้อ ๒ (๒.๑,๒.๒) 
ข้อ ๖ (๖.๑,๖.๒) ข้อ ๓ ข้อ ๑ ป.๔-๖ 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ข้อ ๘ (๘.๑,๘.๒) ข้อ ๑,๘ ข้อ ๑ ป.๑-๓ 
๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

ข้อ ๔ (๔.๑,๔.๒) 
ข้อ ๑ ข้อ ๑ ป.๔-๖ 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ข้อ ๗ (๗.๑,๗.๒) ข้อ ๕ ข้อ ๒, ข้อ ๕ ม.๑-๓ 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อ
แผ่และแบ่งปัน 

      ข้อ ๑ (๑.๓) 
ข้อ ๒ (๒.๑,๒.๒) 

      ข้อ ๕ (๕.๑) 
      ข้อ ๘ (๘.๑) 

ข้อ ๘ ข้อ ๑ ม.๔-๖ 

๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขที่ถูกต้อง 

      ข้อ ๑ (๑.๑,๑.๒,๑.๔) 
      ข้อ ๓ (๓.๑) ข้อ ๗ ข้อ ๑ ม.๑-๓ 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการ
เคารพผู้ใหญ่ 

      ข้อ ๓ (๓.๑) 
      ข้อ ๗ (๗.๑) ข้อ ๔ ข้อ ๒ ป.๑-๓ 

๙. มีสติรู้ตัวรู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

      ข้อ ๑ (๑.๓) 
      ข้อ ๕ (๕.๑) ข้อ ๕ ข้อ ๑ ม.๑-๓ 

 
 
 
 



๓๓ 

 

ตารางท่ี ๒ แสดงความเชื่อมโยงของสาระในค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการฯ( ต่อ ) 
 

ค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรมพื้นฐาน จุดเน้นโรงเรียนสุจริต ระดับชั้นที่เน้น 
๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมี
ไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

    ข้อ ๕ (๕.๑,๕.๒) ข้อ ๒ ข้อ ๔ ม.๔-๖ 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจไม่ยอม
แพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักศาสนา 

ข้อ ๑ (๑.๓) ข้อ ๖ ข้อ ๑ ป.๔-๖ 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

ข้อ ๘ (๘.๒) ข้อ ๘ ข้อ ๑ ม.๔-๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
๑. มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ ๑.๑ การส านึกและภูมิใจในความเป็นไทย ๑. แสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

๒. อธิบายความหมายของเพลง และร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมีได้อย่างถูกต้อง 
๓. เข้ากิจกรรมในวันส าคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. บอก อธิบายสะท้อนความรู้สึกต่อพระราชกรณียกิจ 
๕. เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๖. น้อมน าหลักการ แนวคิดตามพระราชด ารัสมาเป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิต 
๗. น้อมน าหลักการแนวคิดตามพระราชด ารัสพระราชกรณียกิจ
ไปปฏิบัติในครอบครัว ในชุมชน 

๘. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ฯลฯ 

 ๑.๒ เข้าใจ เลื่อมใส ในหลักศาสนาที่ตนนับถือ ๑. อธิบายความหมายและความส าคัญของหลักธรรมชาติตามศาสนาที่ตน
นับถือ 
๒. เข้ารว่มกิจกรรมทางศาสนาที่ตนนับถือ 
๓. ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ 
๔. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศาสนิกชน 

ฯลฯ 
 
 
 



๓๕ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
 ๑.๓ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
๑. แสดงความเคารพเมื่อได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญพระบารม ี
๒. อธิบายความหมายของเพลง และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีได้อย่าง
ถูกต้อง 
๓. เข้ากิจกรรมในวันส าคัญที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๔. บอก อธิบายสะท้อนความรู้สึกต่อพระราชกรณียกิจ 
๕. เข้ารว่มกิจกรรมและมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๖. น้อมน าหลักการ แนวคิดตามพระราชด ารัสมาเป็นแนวทางในการด าเนิน
ชีวิต 
๗. น้อมน าหลักการ แนวคิดตามพระราชด ารัสพระราชกรณียกิจไปปฏิบัติใน
ครอบครัว ในชุมชน 
๘. แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ฯลฯ 

๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดี
งามเพ่ือส่วนรวม 

๒.๑ พูดความจริงปฏิบัติตามค าพูดของตนเอง
ตรงไปตรงมาไม่คดโกง 

๑. พูดความจริง 
๒. ปฏิบัติตามค าสัญญา 
๓. ไม่น าสิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
๔. ไม่หาประโยชน์ในทางท่ีไม่ถูกต้องฯลฯ 

 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
 ๒.๒ แบ่งปันหรือให้ความช่วยเหลือผู้อื่นและ

ส่วนรวมด้วยทรัพย์สินก าลังกายค าพูดและ
ความคิดโดยไม่หวังผลตอบแทน 

๑.แบ่งปันสิ่งของให้ผู้อื่น 
๒. ช่วยเหลืองานของห้องเรียน 
๓. ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยทรัพย์สินก าลังกายก าลังใจและสติปัญญา 
๔. อาสาท างานให้ผู้อ่ืนและส่วนรวมตามก าลังและความสามารถ
ของตน 
๕. ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองและครูท างาน 
๖.เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์หรือเพ่ือแก้ปัญหาให้แก่
โรงเรียนชุมชนและสังคมฯลฯ 

 ๒.๓ ไม่ท้อถ้อยใส่ใจจดจ่อกับสิ่งต่างๆ ได้เป็น
เวลานานยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องและควบคุมการ
แสดงออกทางกายวาจาและอารมณ์เม่ือประสบ
กับความยากล าบาก 

๑. เมื่อประสบปัญหาหรือความยากล าบากในการเรียนหรือการ
ท างานใดๆ ก็ไม่ถอยไม่ยกเลิกกลางคันยังคงด าเนินต่อไปจน
ส าเร็จ 
๒. สามารถอ่านหนังสือท างานท ากิจกรรมต่างๆ ได้เป็น
เวลานานๆ 
๓.ปฏิเสธค าชักชวนที่ไม่ถูกต้อง 
๔. เมื่อประสบกับเหตุการณ์ที่ท าให้เกิดอารมณ์ต่าง  ๆเช่น โกรธ โมโห 
เสียใจ น้อยใจ เศร้าใจ ฯลฯ ก็ไม่สามารถระงับอารมณ์ได้ไม่แสดงกิริยา
ที่ไม่เหมาะสมฯลฯ 

 ๒.๔ มีแนวคิดหลักการในการปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม
เพ่ือส่วนรวม 

๑. มีความมุ่งมั่นในการท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมฯลฯ 

 
 



๓๗ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ ๓.๑ รู้บุญคุณและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ผู้ปกครองและครูอาจารย์ 
๑. บอกอธิบายความส าคัญความดีของพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 
๒. ปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 
๓. แสดงความรักความเคารพต่อพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 
๔. เอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์ 
๕. รักษาชื่อเสียงของตนเองพ่อแม่ผู้ปกครองครูอาจารย์และวงศ์ตระกูลฯลฯ 

๔. ใฝ่หาความรู้หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง
และทางอ้อม 

๔.๑ ตั้งใจเพียรพยายาม ๑. สนใจ ตั้งใจเรียน 
๒. ชักถามเม่ือเกิดความสงสัยจนเข้าใจกระจ่าง 
๓. ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้อย่างเต็มความสามารถ 
๔.ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๕. กระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
๖. แลกเปลี่ยนความรู้ด้วยวิธตี่างๆฯลฯ 

 ๔.๒ แสวงหาความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 

๑. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในโรงเรียน/ชุมชน/
ท้องถิ่น 
๒. สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น อินเทอร์เน็ต สอบถามผู้รู้ อ่าน
หนังสือ ข่าว เป็นต้นฯลฯ 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม ๕.๑ ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยด้วยความภาคภูมิใจ 

๑. แสดงมารยาทงดงามแบบไทย เช่น การไหว้การกราบพระกราบผู้ใหญ่การสนทนา
กับบุคคลระดับต่างๆ การพูดจาไพเราะ การรับ-ส่งของแก่พระภิกษุการยิ้มแบบไทย 
การยืน เดินนั่ง นอน เป็นต้น 
๒. มารยาทในการรับประทานอาหารและมารยาทในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น(ความเกรงใจ) 
๓. แต่งกายแบบไทยอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
๔. ใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นในการสื่อสาร 
๕. การร่วมแรงช่วยเหลืองานผู้อื่น (การลงแขก) 



๓๘ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
 ๕.๒ เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี

ไทย 
๑. เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่นและ
กิจกรรมทางศาสนาฯลฯ 

 ๕.๓ เป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติตนเพื่อ
อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 

๑. แต่งกายแบบไทยในชีวิตประจ าวันอย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ 
๒. ใช้ภาษาไทย และภาษาท้องถิ่นในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันอย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ 
๓. ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย 
๔. เป็นผู้น าและด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยฯลฯ 

 ๕.๔ สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยให้ยั่งยืนคง
อยู่ต่อไป 

๑.ร่วมกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทย 
๒.เป็นผู้น าและด าเนินกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีไทยฯลฯ 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น 
เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๖.๑ ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ดีงาม ๑. ไม่ท าร้ายหรือเบียดเบียนผู้อืน่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
๒. ไม่น าทรัพย์สิ่งของหรือผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
๓. ให้เกยีรติ ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือละเมิดร่างกายผู้อื่น 
๔.ไมพู่ดเท็จ พูดส่อเสียด พูดให้ร้ายผู้อ่ืน 
๕. ประกอบกิจการต่างๆ และใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทฯลฯ 

 ๖.๒ รักษาค าพูด ๑. ปฏิบัติตามข้อตกลง ค าสัญญาฯลฯ 
 ๖.๓ ปรารถนาดี มีความจริงใจต่อผู้อ่ืน ๑. ให้ค าแนะน าแก่ผู้อ่ืนด้วยความปรารถนาดี 

๒. ตักเตือนผู้อ่ืนเมื่อเห็นว่าจะมีอันตรายหรือท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องฯลฯ 
 ๖.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน ๑. แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของแก่ผู้ที่มีความต้องการ 

๒. ให้ของฝาก ของขวัญ ของที่ระลึก แก่ผู้อ่ืนตามโอกาสอันควรฯลฯ 
 
 
 



๓๙ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
๗. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

๗.๑ ประพฤติ ปฏิบัติตนตามสิทธิหน้าที่ของ
ตน เคารพสิทธิและหน้าที่ของผู้อื่นภายใต้
ระเบียบและกฎหมาย 

๑.ใช้สิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งตัวแทน หรือหัวหน้าห้องหรือสภา
นักเรียนการเลือกตั้งผู้แทนในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
๒. ใช้สิทธิ์ในการรับบริการทางการศึกษา การรักษาพยาบาล 
๓. เคารพสิทธิ และหน้าที่ของผู้อื่นฯลฯ 

๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพผู้ใหญ่ 

๘.๑ มีระเบียบวินัย ๑. ปฏิบัติตนตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว
ห้องเรียน โรงเรียน ชุมชนท้องถิ่น สังคม 
๒. ตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆฯลฯ 

 ๘.๒ เคารพกฎหมาย ๑. ปฏิบัติตนตามกฎหมายฯลฯ 
 ๘.๓ เคารพผู้ใหญ่ ๑. แสดงกิริยาไหว้ กราบ สนทนาใช้ค าพูดที่สุภาพถูกต้องเหมาะสมกับวัย 

๒. รับฟังค าตักเตือน ค าสอน ค าแนะน า ข้อเสนอแนะฯลฯ 
 ๘.๔ รู้จักให้และแบ่งปันแก่ผู้อ่ืน ๑. แบ่งปันทรัพย์ สิ่งของให้แก่ผู้ที่มีความต้องการ 

๒. ให้ของฝาก ของขวัญ ของที่ระลึก แก่ผู้อ่ืนตามโอกาสอันควรฯลฯ 
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบตัิตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๙.๑ ด าเนินชีวิตอย่างมีสติ ๑. วางแผนปฏิบัติงาน กิจกรรม โดยผ่านกระบวนการคิดอย่างรอบคอบ
เหมาะสมกับวัย 
๒. ปฏิบัติตนเกี่ยวกับการเรียน การคบเพื่อน การอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
การท างานอย่างมีสติ คิดรอบคอบไม่ประมาทเหมาะสมกับวัยฯลฯ 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้
เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกิน พอใช้ ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการ
เมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๐.๑ มีความพอประมาณ มีเหตุผล ๑. ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ และด าเนินชีวิตอย่างมีเหตุผลเหมาะสมฐานะไม่
มากก็น้อย 



๔๐ 

 

ตารางท่ี ๓ แสดงตัวชี้วัดและตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกของค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม ตัวชี้วัด ตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออก 
 ๑๐.๒ ประหยัด อดออม ๑. วางแผนการใช้จ่ายของตนเองและครอบครัว 

๒. มีวินัยในการใช้จ่ายแงะบันทึกรายรับรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 
๓. มีการออมเงิน 

 ๑๐.๓ ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และมีการ
เพ่ิมมูลค่าของทรัพยากร 

๑. ใช้น้ า ไฟฟ้า แก๊ส น้ ามัน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ อย่างประหยัดและ
คุ้มค่า 
๒. มี่การท าให้น้ า ไฟฟ้า แก๊ส น้ ามัน สิ่งของ เครื่องใช้ต่างๆ ที่มีอยู่เดิมมี
คุณค่าหรือราคามากขึ้นฯลฯ 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายและจิตใจไม่
ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลสมีความ
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๑.๑ ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้สมบูรณ์
แข็งแรง 

๑. รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ 
๒. พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ 
๓. ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอฯลฯ 

 ๑๑.๒ มีจิตใจที่เข้มแข็งมั่นคง ๑. ควบคุมอารมณ์และการแสดงออกของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถเอาชนะกิเลสคือความโลภ โกรธ หลง ได้ฯลฯ 

 ๑๑.๓ มีความละอาย เกรงกลัวต่อบาป ๑. เกรงกลัวต่อการกระท าผิดทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน 
๒. ละอายต่อการกระท าผิดทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 

ฯลฯ 
๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของ
ชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๑๒.๑ ปฏิบัติตนที่เป็นผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมและประเทศชาติ 

๑. ยอมสละเวลา ความสุขส่วนตัวมาช่วยพ่อแม่ผู้ปกครองและครูท างาน 
๒. เข้าร่วมกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
๓. ยอมสละเวลา ความสุขส่วนตัว ทรัพย์ สิ่งของมาช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ฯลฯ 

 

 



๔๑ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ 

 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๑. มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 

ความภาคภูม ิ
ใจความเป็นไทย
และส านึกในคุณ
ของแผ่นดินหลัก
ศาสนาที่ตนนบัถือ
และซาบซึ้งในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑.๑.๑ ยนืตรงเคารพธงชาติ
ร้องเพลงชาต ิและอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได้
ถูกต้อง 
๑.๑.๒ บอกอธิบาย
ความหมายของสัญลักษณ์
ของชาต ิ
๑.๑.๓ เข้าร่วมกิจกรรมที่
แสดงออกถึงความรักชาติ 
๑.๑.๔ แสดงความสามัคคี
ปรองดองในการอยู่รว่มกัน
ของคนในชาต ิ
ปรองดองในการอยู่
ร่วมกันของคนในชาติ 
๑.๑.๕ บอกอธิบาย
แสดงศิลปะดนตรี  
กีฬาไทย 
๑.๑.๖ เข้าร่วม
กิจกรรมศิลปะ ดนตรี 
กีฬาไทย 
 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู ้
- เป้าหมาย 
- กิจกรรม 
- การวัดผล
และ
ประเมินผล 
เช่น ศลิปะ 
สังคม 
ภาษาไทย 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- ลูกเสือ  
เนตรนาร ี
ยุวกาชาด 
-ชุมนุมต่างๆ  
เช่น ดนตรีไทย 
-จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูลโดย
สังเกตพฤติกรรม
ผู้บริหารครูบุคลากร
และผู้ที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องการเป็น
แบบอย่างที่ดี
เกี่ยวกับความรัก
ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
- น้อมน าเอาพระราช
ด ารัสไปประพฤติ
ปฏิบัติ 
-นักเรียนแต่งกาย
ตามวัฒนธรรม
ประเพณ ี

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
-โครงการเกี่ยวกับ
ความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
เช่น โครงการวนั
ส าคัญต่างๆ  
โครงการเกี่ยวกับ
ศิลปะ ดนตร ีกีฬา
ไทย ฯลฯ 

มุมเกี่ยวกับ
สถาบันชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
ฯลฯ 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วัฒนธรรม
องค์กร 
- วิสัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- การจัดการคน 
- เงิน 
- วัสด ุ
- ชุมชนประสาน
จราจร 
- มีระบบนิเทศ
ภายใน 

ผู้ปกครองดูแล
พฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
- น้อมน าเอา
พระราชด ารัส
ไปประพฤติ
ปฏิบัติ 



๔๒ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 
 
 
 
 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๑. มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

 ๑.๑.๗ บอกอธิบาย
ความเป็นมา และ
สะท้อนความรู้เกี่ยวกับ
สถาปัตยกรรมไทย 
๑.๑.๘ แต่งกายตาม
วัฒนธรรมประเพณีของ
ท้องถิ่น 
๑.๑.๙ ใช้ภาษาไทยในการ
สื่อสารอย่างถูกต้อง 
๑.๑.๑๐ อธิบายสะท้อน
ความรู้สึกเกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ของชาติไทยและบรรพบุรุษ
ของไทย ฯลฯ 
 

       



๔๓ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๑. มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

 ๑.๒.๑ อธิบายความหมาย
และความส าคัญของ
หลักธรรมตามศาสนาที่ตน
นับถือ 
๑.๒.๒ เข้ารว่มกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนนับถือ 
๑.๒.๓ ปฏิบัติตนตามหลัก
ศาสนาที่ตนนบัถือ 
๑.๒.๔ ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของ          
ศาสนิกชนฯลฯ 
-------------------------------------- 
๑.๓.๑ แสดงความเคารพ
เมื่อได้ยินเสียงเพลง
สรรเสริญพระบารม ี
๑.๓.๒ อธบิายความหมาย
ของเพลง และร้องเพลง
สรรเสริญพระบารมีได้
อย่างถูกต้อง 
 

       



๔๔ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 

 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๑. มีความรักชาติ
ศาสนา
พระมหากษัตริย์ 
(ต่อ) 

 ๑.๓.๓ เข้าร่วมกิจกรรมในวนั
ส าคัญที่เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๑.๓.๔บอก อธิบายสะท้อน
ความรู้สึกต่อพระราช          
กรณียกิจ 
๑.๓.๕ เข้ารว่มกิจกรรมและมี
ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
๑.๓.๖ น้อมน าหลักการ
แนวคิดตามพระราชด ารัสมา
เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต 
๑.๓.๗ น้อมน าหลักการ
แนวคิดตามพระราชด ารัส 
พระราชกรณียกิจไปปฏิบัติใน
ครอบครัวในชุมชน 
๑.๓.๘ แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ฯลฯ 

       



๔๕ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๒. ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 
 

การประพฤติ
ตรงตามจริงทั้ง
กาย วาจา ใจ 
ให้การช่วยเหลือ
ผู้อื่นและสังคม
ยอมรับสภาพ
ความยาก   
ล าบากมีแนวคิด
หลักการในการ
ปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม
เพ่ือส่วนรวม 

๒.๑.๑ พูดความจริง 
๒.๑.๒ ปฏิบัติตามค าสัญญา 
๒.๑.๓ ไม่น าสิ่งของหรือ
ผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของ
ตนเอง 
๒.๑.๔ ไม่หาผลประโยชน์
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง ฯลฯ 
----------------------------
๒.๒.๑ แบ่งปันทรัพย์สิ่งของ
ให้ผู้อื่น 
๒.๒.๒ช่วยเหลืองานของ
ห้องเรียน 
๒.๒.๓ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วย
ทรพัย์สินก าลังกายก าลังใจ
และสติปัญญา 
๒.๒.๔ อาสาท างานให้ผู้อ่ืน
และส่วนรวมตามก าลังและ
ความสามารถของตน 
๒.๒.๕ ช่วยพ่อแม่ผู้ปกครอง
และครูท างาน 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้ 
- เป้าหมาย
กิจกรรม 
- การวัดและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน 
- ลูกเสือ  
เนตรนาร ี
ยุวกาชาด
ชุมนุมต่างๆ  
เช่น จิต
อาสา 
-กิจกรรม
เพ่ือสังคม
และ
สาธารณประ
โยชน ์

ศึกษาข้อมูล
สังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและผู้
ที่เก่ียวข้องใน
เรื่องการเป็น
แบบอย่างที่ดี 
เกี่ยวกับความ 

ซื่อสัตย์ 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
-โครงการ
เกี่ยวกับเสียสละ 
อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่ง
ที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม เช่น 
โครงการของ
หายได้คืน ฯลฯ 

- ไม่มีของหาย 
- ทรัพย์สิน
ส่วนรวมไม่
เสียหาย 
- ลดความ
ขัดแย้งใน
องค์กร 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วัฒนธรรม
องค์กร 
- ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

- ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตน
เป็น
แบบอย่าง
เกี่ยวกับ
ความ
ซื่อสัตย์ 
เสียสละ 
อดทน 
- ไม่ซื้อสิทธิ์
ขายเสียง 



๔๖ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้
กิจกรรม
พัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 

บรรยากาศ 
และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๒. ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 
(ต่อ) 

 ๒.๒.๖ เข้าร่วมกิจกรรมท่ี
เป็นประโยชน์หรือเพ่ือ
แก้ปัญหาให้แก่โรงเรียน
ชุมชนและสังคม  ฯลฯ 
---------------------------------
๒.๓.๑ เมื่อประสบปัญหา
หรือความยากล าบากในการ
เรียนหรือการท างานใดๆ ก็
ไม่ท้อถอยไม่เลิกกลางคัน
ยังคงด าเนินต่อไปจนส าเร็จ 
๒.๓.๒ สมาอ่านหนังสือ
ท างานท ากิจกรรมต่างๆ ได้
เป็นเวลานานๆ 
๒.๓.๓ ปฏิเสธค าชักชวนที่
ไม่ถูกต้อง 
 

       



๔๗ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๒. ซื่อสัตย์ 
เสียสละ อดทน 
มีอุดมการณ์ใน
สิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 
(ต่อ) 

 ๒.๓.๔ เมื่อ
ประสบกับ
เหตุการณ์ที่ท าให้
เกิดอารมณ์ต่างๆ 
เช่น โกรธโมโห
เสียใจน้อยใจเศร้า
ใจ ฯลฯ ก็
สามารถระงับ
อารมณ์ได้ไม่
แสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสมฯลฯ 
--------------------- 
๒.๔.๑ มีความ
มุ่งม่ันในการท าสิ่ง
ที่เป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวมฯลฯ 

       

 
 
 
 
 



๔๘ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๓.กตัญญูต่อพ่อ
แม่ผู้ปกครอง 
ครูบาอาอาจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรู้จัก
บุญคุณและ
ตอบแทน
บุญคุณของ
พ่อแม่
ผู้ปกครอง
และครู
อาจารย์ 

๓.๑.๑ บอก อธิบาย
ความส าคัญ ความดี
ของพ่อแม่ผู้ปกครอง 
ครู อาจารย ์
๓.๑.๒ ปฏิบัติตาม
ค าสั่งสอนของพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู
อาจารย ์
๓.๑.๓ แสดงความรัก
ความเคารพต่อพ่อ
แม่ผู้ปกครอง ครู
อาจารย ์
๓.๑.๔ เอาใจใส ่ดูแล
ช่วยเหลือ พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์  
๓.๑.๕ รักษาชื่อเสียง
ของตนเอง พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง คร ู
อาจารย์ และ 
วงค์ตระกูล ฯลฯ  

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู้ 
- เป้าหมาย 
- กิจกรรม 
- การวัดผลและ
ประเมินผล เช่น 
ศิลปะ สังคม 
ภาษาไทย 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม 
พัฒนาผู้เรียน 
- ลูกเสือเนตรนาร ี 
ยุวกาชาด 
-ชุมนมต่างๆ เช่น 
ดนตรีไทย 
-ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเก่ียวกับความ
กตัญญูต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ 
-ปฏิบัติตามค าสั่ง
สอนของพ่อแม่ 
อาจารย์ 
-การปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่ถูกต้อง
เหมาะสมด้วย
ความเต็มใจ 
-มีจิตอาสา
ช่วยเหลือพ่อแม่  
ครู อาจารย์ 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติ
การ
แผนพัฒนา 
-โครงการ
เกี่ยวกับ
ความกตัญญู
ต่อพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง 
ครูอาจารย์ 
เช่น 
โครงการวัน
ส าคัญต่างๆ 
ฯลฯ  
-กล่าวสุนทร
พจน์ความ
กตัญญู 

มีมุมเกี่ยวกับ
ความกตัญญูต่อ
พ่อแม่ 
ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์  
-ป้ายนิเทศ 
-คลิปวีดีโอ
เกี่ยวกับความ
กตัญญู 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-วิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
-มีระบบ
นิเทศภายใน 

-ผู้ปกครองดูแล
พฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 



๔๙ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๔. ใฝห่าความรู้
หมั่นศึกษาเล่า
เรียนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความตั้งใจ
เพียรพยายาม
ในการศึกษา
เล่าเรียนโดย
การแสวงหา
ความรู้ทั้งใน
และนอก
โรงเรียน 

๔.๑.๑ สนใจ ตั้งใจ
เรียน 
๔.๑.๒ ซักถามเมื่อ
เกิดความสงสัยจน
เข้าใจกระจ่าง 
๔.๑.๓ ปฏิบัติกิจกรรม
การเรียนรู้อย่างเต็ม
ความสามารถ 
๔.๑.๔ ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนของ
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
๔.๑.๕ กระตือรือร้นใน
การเรียนรู้สิ่งใหม่  ๆ
๔.๑.๖ แลกเปลี่ยน
ความรู้ด้วยวิธีต่างๆ  
๔.๒.๑ ศึกษาค้นคว้า
ข้อมูลเพ่ิมเติมจาก
แหล่งเรียนรู้ต่างๆ  
๔.๒.๒ สืบค้นข้อมูล
จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ  

ศึกษาหน่วยการ
เรียนรู ้
-เป้าหมาย 
-กิจกรรม 
-การวดัผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-ลูกเสือ  
เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
-ชุมนุมต่างๆ 
เช่น ดนตรีไทย 
-ระบบการดูแล
ช่วยเหลือ
นักเรียน  
จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 
 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหารครู
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเก่ียวกับใฝ่หา
ความรู้หมั่นศึกษา
เล่าเรียน ทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติ
การ
แผนพัฒนา 
-โครงการ
เกี่ยวกับ
ใฝ่หาความรู้
หมั่นศึกษา
เล่าเรียนทั้ง
ทางตรงและ
ทางอ้อม 

จัดแหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียน เช่น 
ห้องสมุด ห้อง
คอมพิวเตอร์ 
ฯลฯ 
-แหล่งเรียนรู้
ภายนอก
โรงเรียนภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นมี
ท าเนียบแหล่ง
เรียนรู้นอก
ห้องเรียน นอก
โรงเรียน 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-วิสันทัศน ์
-พันธกิจ 
-มีระบบ
นิเทศภายใน 

-ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียน
และปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่าง 



๕๐ 
 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๕. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม 

การเห็นคุณค่า
และความส าคัญ
มีความ
ภาคภูมิใจ 
อนุรักษ์ สืบทอด
วัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอัน
ดีงาม 

๕.๑.๑ แสดงมารยาท
งดงามแบบไทย เช่น 
การไหว้ การกราบ
พระ กราบผู้ใหญ่ 
การสนทนา กับ
บุคคลระดับต่างๆ
การพูดจาไพเราะ  
การรับ-ส่งของแก่
พระภิกษุ การยิ้ม
แบบไทย การยืน 
เดินนั่งนอน เป็นต้น 
๕.๑.๒ มารยาทใน
การรับประทาน
อาหาร 
๕.๑.๓ มารยาทใน
การอยู่ร่วมกับผู้อื่น 
(ความเกรงใจ) 

ศึกษาหน่วยการ
เรียนรู ้
- เป้าหมาย 
- กิจกรรม 
- การวัดผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ลูกเสือ เนตร
นารียุวกาชาด 
- ชุมนุมต่างๆ 
- ระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต
พฤติกรรม  
ผู้บริหารครู
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การรักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีอัน
งดงาม เช่น การ
ไหว้ การกราบ
พระ กราบผู้ใหญ่ 
การสนทนากับ
บุคคลระดับต่างๆ 
การพูดจาไพเราะ 
การรับ-ส่งของแก่
พระภิกษุการยิ้ม
แบบไทย การยืน 
เดิน นั่ง นอน   
เป็นต้น 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติ
การ
แผนพัฒนา  
- โครงการ
เกี่ยวกับ
อนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ไทย ฯลฯ 

มีมุมอนุรักษ์
ประเพณี 
วัฒนธรรม 
-แหล่งเรียนรู้ที่
เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-วิสัยทัศน์ 
-พันธกิจ 
-มีระบบ
นิเทศภายใน 

-ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียน
และปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่าง 

 



๕๑ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม กิจกรรมการเรยีนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๕. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม(ต่อ) 

 ๕.๑.๔ แต่งกายแบบไทย
อย่างเหมาะสม ตาม
กาลเทศะ 
๕.๑.๕ ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาท้องถิ่นในการ
สื่อสาร 
๕.๑.๖ การรว่มแรง
ช่วยเหลืองานผู้อื่น 
 (การลงแขก)ฯลฯ 
---------------------------
๕.๒.๑ เข้ารว่มกิจกรรม
ทางวัฒนธรรม ประเพณี
ไทย ประเพณีท้องถิ่น
และกิจกรรมทางศาสนา 
ฯลฯ  
---------------------------
๕.๓.๑ แต่งกายแบบไทย
ในชีวิตประจ าวันอย่าง
เหมาะสมตามกาลเทศะ 

       

 
 



๕๒ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ ( ต่อ ) 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม กิจกรรมการเรยีนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๕. รักษา
วัฒนธรรม
ประเพณีไทย
อันงดงาม(ต่อ) 

 ๕.๓.๒ ใช้ภาษาไทย และภาษา
ท้องถิ่นในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวันอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับกาลเทศะ 
๕.๓.๓ รว่มกิจกรรมอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
๕.๓.๔ เปน็ผู้น าและด าเนิน
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีไทย ฯลฯ 
--------------------------- 
๕.๔.๑รว่มกิจกรรมสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีไทย 
๕.๔.๒ เปน็ผู้น าและด าเนิน
กิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีไทย ฯลฯ 

   
 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 



๕๓ 

 

ตารางที่ ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ  ( ต่อ ) 

 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๖. มีศิลธรรม
รักษาความ
สัตย์หวังดีต่อ
ผู้อื่นเผื่อแผ่
แบ่งปัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตนตาม
ข้อปฏิบัติที่ดีงาม
รักษาค าพูด
ปรารถนาดีมีความ
จริงใจรู้จักการให้
และแบ่งปันผู้อื่น 

๖.๑.๑ ไม่ท าร้ายหรือ
เบียดเบียนผู้อื่นทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ 
๖.๑.๒ ไม่น าทรัพย์
สิ่งของหรือผลงาน
ของผู้อื่นมาเป็นของ
ตนโดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
๖.๑.๓ ให้เกียรติไม่
ล่วงละเมิดทางเพศ 
หรือละเมิดร่างกาย
ผู้อื่น  
๖.๑.๔ ไม่พูดเท็จ พูด
ส่อเสียด พูดให้ร้าย
ผู้อื่น 
๖.๑.๕ ประกอบ
กิจการต่างๆและใช้
ชีวิตอย่างมีสติไม่
ประมาท ฯลฯ  

ศึกษาหน่วยการ
เรียนรู ้
-เป้าหมาย 
-กิจกรรม 
-การวดัผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ลูกเสือ 
 เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
-ชุมนุมต่างๆ 
เช่นจิตอาสา 
-กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ    
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต 
พฤติกรรม 
ผู้บริหารครู 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การเป็น
แบบอย่างที่ดี
เกี่ยวกับการมี 
ศีลธรรมรักษา
ความสัตย์หวังดี
ต่อผู้อื่นเผื่อแผ่
และแบ่งบัน 
-เผยแพร่ความรู้
ให้กับคนอ่ืน 
ฯลฯ  
-ใช้ปิยวาจา 
-มีความเป็น
สุภาพชน 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
-โครงการ
เกี่ยวกับการมี
ศีลธรรมรักษา
ความสัตย์หวังดี
ต่อผู้อื่นเผื่อแผ่
และแบ่งปัน 
-ป้องกันความ
ขัดแย้ง 

-ไม่มีของหาย 
-ทรัพย์สิน
ส่วนรวมไม่
เสียหาย 
-ลดความ
ขัดแย้งใน
องค์กร 
-ลานธรรมะ 
ห้องจริยธรรม 
ห้องปฏิบัติ
ศาสนกิจ 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 

-ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียน
และปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่าง
เกี่ยวกับ
การมี
ศีลธรรม
รักษา
ความสัตย์
หวังดีต่อ
ผู้อ่ืนเผื่อ
แผ่และ
แบ่งบัน 

 

 



๕๔ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในกาน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ  ( ต่อ ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๖. มีศิลธรรม
รักษาความ
สัตย์หวังดีต่อ
ผู้อื่นเผื่อแผ่
แบ่งปัน(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ๖.๒.๑ ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ค าสัญญา 
ฯลฯ 
๖.๓.๑. ให้ค าแนะน า
แก่ผู้อ่ืนด้วยความ
ปรารถนาดี 
๖.๔.๑ แบ่งปันทรัพย์
สิ่งของให้แก่ผู้ที่มี
ความต้องการ 
๖.๔.๒ ให้ของฝาก
ของขวัญ ของที่ระลึก
แก่ผู้อ่ืนตามโอกาส
อันควร ฯลฯ 
 
 

       



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ(ต่อ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๗. เข้าใจ
เรียนรู้การ
เป็น
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษตัริย์ทรง
เป็นประมุขที่
ถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 

การแสดงถึงการมี
ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้อง ปฏิบัติ
ตนตามหนา้ที่และ
สิทธิของตนเอง 
เคารพสิทธิของ
ผู้อื่น ภายใต้การ
ปกครองตาม
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุข 

๗.๑.๑ ใช้สิทธิและ
หน้าที่ในการเลือกตั้ง
ตัวแทน หรือหัวหน้า
ห้อง หรือสภา
นักเรียน การเลือกตั้ง
ผู้แทนในระดับ
ท้องถิ่น
ระดับประเทศ 
๗.๑.๒ ใช้สิทธิ์ในการ
รับบริการทาง
การศึกษา การ
รักษาพยาบาล 
๗.๑.๓ เคารพสิทธิ
และหน้าที่ของผู้อื่น 
------------------------- 
๗.๒.๑ ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ
ห้องเรียน โรงเรยีน 
และตามกฎหมาย 
กฎระเบียบของสังคม 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู ้
-เป้าหมาย 
-กิจกรรม 
-การวดัผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 
- ลูกเสือ 
 เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
-ชุมนุมต่างๆ  
-กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ    
สาธารณ 
ประโยชน์ 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต 
พฤติกรรม 
ผู้บริหารครู 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องใน
เรื่องการเป็น
แบบอย่างที่ดี 
-เผยแพร่ความรู้
ให้กับคนอ่ืน 
ฯลฯ  
-ใช้ปิยวาจา 
-มีความเป็น
สุภาพชน 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
-โครงการเข้าใจ 
เรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตรยิ์
ทรงเป็นประมุขที่
ถูกต้อง 
 -ป้องกันความ
ขัดแย้ง 

-มีห้อง
ประชาธิปไตย
- มีมุม ป้าย
นิเทศเก่ียวกับ
การเลือกตั้ง 
กล่องรับความ
คิดเห็น 
- ข้อตกลงการ
ใช้ห้องเรียน 
ห้องพิเศษ 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-บริหารแบบ
มีส่วนร่วม 
การจัดการ
เกี่ยวกับเงิน 
คน 
งบประมาณ 

-ผู้ปกครอง
ดูแลพฤติกรรม
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง
เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตย   
ในครอบครัว 

 
 



๕๖ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ     ( ต่อ ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๗. เข้าใจ
เรียนรู้การ
เป็น
ประชาธิปไตย
อันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่
ถูกต้อง(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 ๗.๒.๒ 
ประนีประนอมในการ
ท างาน และการ
แก้ปัญหาในกลุ่ม 
ห้องเรียน โรงเรยีน 
ชุมชน 
๗.๒.๓ รว่มมือในการ
ท างานของกลุ่ม 
ห้องเรียน โรงเรยีน 
ชุมชน และองค์กร
อ่ืนของสังคม 
๗.๒.๔ ใช้เหตุผลใน
การแสดงความ
คิดเห็นและตัดสินใจ
ในการปฏิบัติงาน
และการโต้แย้งใน
กรณีต่างๆ 
๗.๒.๕ รบัฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น ทั้ง
ที่เห็นด้วยและเห็น
ต่าง ฯลฯ 

       

 



๕๗ 

 

 
ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๘. มีระเบียบ
วินัยเคารพ
กฎหมาย
ผู้น้อยรู้จัก
การเคารพ
ผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลงกฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับ
และกฎหมายมี
ความเคารพต่อ
ผู้ใหญ่ 

 ๘.๑.๑ ปฏิบัติตนตาม
ข้อตกลง กฎเกณฑ์
ระเบียบข้อบังคับของ
ครอบครัวห้องเรียน
โรงเรียน ชุมชน
ท้องถิ่นสังคม   
๘.๑.๒ ตรงต่อเวลาใน
การปฏิบัติกิจกรรม
ต่างๆ  
๘.๒.๑ ปฏิบัติตนตาม
กฎหมาย 
๘.๓.๑ แสดงกิริยา 
ไหว้ กราบ สนทนา ใช้
ค าพูดที่สุภาพ 
ถูกต้องเหมาะสมกับ
วัย 
๘.๓.๒ รบัฟังค า
ตักเตือน ค าสอน 
 ค าแนะน า  
ข้อเสนอแนะ 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู ้
-  เป้าหมาย 
-  กิจกรรม 
-  การวดัผล
และประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ลูกเสือ 
 เนตรนารี 
ยุวกาชาด 
- ชุมนุมต่างๆ 
เช่นจิตอาสา 
- กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ    
สาธารณ 
ประโยชน์ 
จุดประสงค์ 
กิจกรรม 
การประเมินผล 

ศึกษาข้อมูลโดย
การสังเกต
พฤติกรรม
ผู้บริหาร ครู 
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในเรื่อง
การเป็น
แบบอย่าง 
-พฤติกรรม
ปฏิบัติตาม
ข้อตกลงของ
ห้องเรียน 
-พฤติกรรมการ
ใช้ชีวิตประจ าวัน 
เช่น การนั่งรถ
กลับบ้าน 
-การปฏิบัติตาม
วินัยจราจรยิ้ม
ง่ายไหว้สวย 
ฯลฯ 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
- โครงการ
เกี่ยวกับ
ระเบียบวินัย 
- วัตถุประสงค์ 
- เป้าหมาย 
- กิจกรรม 
- การ
ประเมินผล 

ศึกษา 
-ป้ายนิเทศ 
-มีค าขวัญ 
-ป้ายจราจร 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วัฒนธรรม
องค์กร 
- วิสัยทัศน์ 
- พันธกิจ 
- การจัดการ
คน 
- เงิน 
- วัสด ุ
- ชุมชน
ประสาน
จราจร 
- มีระบบนิเทศ
ภายใน 

- ผู้ปกครอง
ดูแล
พฤติกรรม
นักเรียน 



๕๘ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

 
 
 
 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรม
พัฒนาฯ 

ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๙. มีสติรู้ตัว รู้
คิด รู้ท า  รู้
ปฏิบัติตามพระ
ราชด ารชัของ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

การน้อมน า   พระราช
ด ารัสของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  
มาเป็นหลักในการ
ด าเนินชีวติให้มีสติ 
รู้ตัว รู้คิด รู้ท า 

๙.๑.๑ วางแผน
ปฏิบัติงานกิจกรรม  
โดยผา่นกระบวนการ
คิดอย่างรอบคอบ
เหมาะสมกับวยั 
๙.๑.๒  ปฏิบัติตน
เกี่ยวกับการเรยีน  การ
คบเพ่ือน   การอยู่
ร่วมกับผู้อื่นในสังคม 
การท างานอย่างมีสต ิ      
คิดรอบคอบไม่
ประมาทเหมาะสมกับ
วัย 
 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู ้
-  เป้าหมาย 
-  กิจกรรม 
-  การวดัผล
และ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน
เกี่ยวกับการ
น้อมน าพระ
ราชด ารสัของ
พระบาทสมเด็
จพระ
เจ้าอยู่หัวมา
ยึดถือปฏิบัติ 

ศึกษาข้อมูลโดยการ
สังเกตพฤติกรรม
ผู้บริหาร คร ู
บุคลากรและผู้ที่
เกี่ยวข้องในการน้อม
น าพระราชด ารสัของ 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติ
จนแบบอย่างและ
ปลูกฝังให้ผู้เรยีน
เกิดพฤติกรรม เชน่ 
ความขยันหมั่นเพียร 
อุตสาหะ  (จากบท
พระราชนิพนธ์ เรื่อง
พระมหาชนก  หรือ
พระราชด ารสั
เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิต เปน็ต้น ) 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา        -
โครงการเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตาม
พระราชด ารสัของ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
 

- มุม หรือป้าย
นิเทศเกี่ยวกับ
พระราชด ารสั
ของ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วฒันธรรม
องค์กร 
- บรหิารจดัการ
โดยน้อมน า  
พระราชด ารสั 
ของ 
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัต ิ

- ผูป้กครอง
ด ารงชีวิตตาม
พระราชด ารสั
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
เกี่ยวกับความ
ขยันหมั่นเพียร 
อุตสาหะ หรือ
พระราชด ารสั
เกี่ยวกับการ
ด ารงชีวิตเป็น
ต้น 



๕๙ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม 
กิจกรรมการ

เรียนรู ้ กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ 
บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม บริหารจดัการ ผู้ปกครอง 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิ จพอเพี ยง
ตามพระราชด ารัส
ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จัก
อดอ้อมไว้ใช้เมื่อยาม
จ าเป็ นมี ไว้พอกิ น  
พอใช้     ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่ายและ
พร้ อมที่ จะขยาย
กิจการเมื่ อมีความ
พ ร้ อ ม เมื่ อ มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

การด าเนินชีวิตตาม
หลั กปรั ชญ าของ
เศรษฐกิจพอเพียง มี
ความพอประมาณมี
เห ตุ ผ ล แ ล ะ มี
ภูมิคุ้ มกันในตัวที่ ดี
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

๑๐.๑.๑ ปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆ และ
ด าเนินชีวติอย่างมี
เหตุผลเหมาะสม
ฐานะไม่มากไม่น้อย 
๑๐.๒.๑ วางแผนการ
ใช้จ่ายของคนเอง
และครอบครัว 
๑๐.๒.๒ มีวินัยใน
การใช้จ่ายของตนเอง
และครอบครัว 
๑๐.๒.๓ มีการออม 
๑๐.๓.๑ ใช้น้ า ไฟฟ้า 
แก๊ส น้ ามัน สิ่งของ
เครื่องต่างๆ อย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
๑๐.๓.๒ มีการท าให้
น้ าไฟฟ้า แก๊ส 
น้ ามัน สิ่งของ 
เครื่องใช้ต่างๆ  ที่มี
อยู่เดิมมีคุณค่าหรือ
ราคามากขึ้น 

ศึกษาหน่วย
การเรียนรู ้
-  เป้าหมาย 
-  กิจกรรม 
-  การวดัผล
และ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
-ลูกเสือ        
เนตรนารี        
ยุวกาชาด 
-ชุมนุมต่างๆ  
-จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูลโดยการ
สั งเกตพฤติ กรรม
ผู้ บ ริ ห า ร ค รู  
บุ คลากรและผู้ ที่
เกี่ยวข้องในเรื่องการ
เป็นแบบอย่างที่ ดี
เกี่ยวกับ             - 
ใช้ทรัพย์สินส่วนตัว
และส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและคุ้มค่า 
เช่น    ปิดไฟทุกครั้ง 
ปิดน้ าเมื่อเลิกใช้ 
- บันทึกค่าใช้จ่ าย
สมุดฝากเงิน 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ 
แผนพัฒนา 
-โครงการ
เกี่ยวกับ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
-โครงการรีไซเคลิ 
ฯลฯ  

- ธนาคาร
โรงเรียน 
- ธนาคารขยะ 
- ห้องเรยีนสี
เขียว 
- สหกรณ์
โรงเรียน 
- ร้านค้า
สวัสดิการ 
- ป้ายค าขวัญ 

ศึกษา 
-นโยบาย 
-วิสัยทัศน ์
-พันธกิจ 
-วัฒนธรรม
องค์กร 
-การจัดการคน 
-เงิน 
-วัสด ุ

-ผู้ปกครองดูแล
พฤติกรรมนักเรียน
และปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
-บัญชีครวัเรือน 
-ใช้ทรัพย์สิน
ส่วนตวัและ
ส่วนรวมอย่าง
ประหยัดและ
คุ้มค่า 



๖๐ 

 

ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู ้

กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 
บริหาร
จัดการ 

ผู้ปกครอง 

๑๑. มีความ
เข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 
ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจฝ่ายต่ า
หรือกิเลศ มี
ความละลายเกรง
กลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนให้
มีร่างกาย
สมบูรณ์แข็งแรง
และมีจิตใจที่
เข้มแข็ง ยึดมั่น
หลักศาสนาโดย
มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป 

๑๑.๑.๑ รับประทานอาหารที่เป็น
ประโยชน ์
๑๑.๑.๒ พักผ่อนนอนหลบัอย่าง
เพียงพอ 
๑๑.๑.๓ ออกก าลังกายอย่าง
สม่ าเสมอ 
๑๑.๒.๑ ควบคุมอารมณ์และการ
แสดงออกของตนเองได้อย่าง
เหมาะสม 
๑๑.๒.๒ สามารถเอาชนะกิเลสคือ
ความโลภ โกรธ หลง ได ้
๑๑.๓.๑ เกรงกลัวต่อการกระท าผิด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
๑๑.๓.๒ ละอายต่อการกระท าผิด
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น 
 

ศึกษาหน่วยการ
เรียนรู ้
-  เป้าหมาย 
-  กิจกรรม 
-  การวดัผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ชุมนุมต่างๆ เชน่ 
- กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน ์
- จุดประสงค์
กิจกรรม 
การประเมินผล 

- มีความ
เข้มแข็งทั้ง
ร่างกายและ
จิตใจท างานได้
อย่างมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานโดย
ยึดมั่นในสิ่งที่
ถูกต้องตาม
หลักศาสนา 

 ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
- To be 
number one 
- โครงการคนเก่ง 
หัวใจแกร่ง ฯลฯ 

- ป้ายนิเทศ 
 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วสิัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- วฒันธรรม
องค์กร 

- ผูป้กครอง
ดูแลพฤติกรรม 
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 

 

 
 
 
 



๖๑ 

 

 
ตารางท่ี ๔ แสดงการวิเคราะห์ประเด็นส าคัญในการน าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการเพื่อการนิเทศ( ต่อ ) 

ค่านิยม นิยาม พฤติกรรม กิจกรรมการ
เรียนรู ้

กิจกรรมพัฒนาฯ ประจ าวัน โครงการ บรรยากาศ 

และสิ่งแวดล้อม 
บริหาร
จัดการ 

ผู้ปกครอง 

๑๒. ค านึงถึง
ผลประโยชน์ของ
ส่วนรว่มและของ
ชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของ
ตนเอง 

การปฏิบัติตน
โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์
ส่วนรวมรู้จัก
เสียสละ 
ประโยชน์สว่น
ตนเพ่ือ
ส่วนรวม 
 

๑๒.๑.๑ ยอมสละเวลาความสุข
ส่วนตวัมาชว่ยพ่อแม่ ผู้ปกครอง 
และครูท างาน 
๑๒.๑.๒ เข้ารว่มกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรยีน ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ 
๑๒.๑.๓ ยอมสละเวลาความสุข
ส่วนตวั ทรัพย์สิ่งของมา
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฯ 
 
 

ศึกษาหน่วยการ
เรียนรู ้
-  เป้าหมาย 
-  กิจกรรม 
-  การวดัผลและ
ประเมินผล 

ศึกษาข้อมูล
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 
- ชุมนุมชมรม
ต่างๆ  
- กิจกรรมเพ่ือ
สังคมและ
สาธารณประโยชน์
จุดประสงค์
กิจกรรมการ
ประเมินผล 

- อาสาสมัคร 
- บริการสังคม
ชุมชน 
- ท าบุญ
บริจาค 

ศึกษาข้อมูล
แผนปฏิบัติการ
แผนพัฒนา 
- โครงการจิตอาสา 
- โครงการบ าเพ็ญ
ประโยชน ์
 

- ป้ายนิเทศ 
- ค าขวัญ 
- ทรัพย์สินอยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ไม่ถูก
ท าลาย 

ศึกษา 
- นโยบาย 
- วสิัยทัศน ์
- พันธกิจ 
- วฒันธรรม
องค์กร 

- ผูป้กครอง
ดูแลพฤติกรรม 
นักเรียนและ
ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง 
- อาสาสมัคร 
- บริการสังคม
ชุมชน 
- ท าบุญ 
บริจาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๒ 

 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด) 
 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๑. รักชาติ ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 

 

๑. เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ  ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน  หรือเสียงตามสายช่วงพักเที่ยง 
๒. กิจกรรมหน้าเสาธง  เชน่  รว่มร้องเพลงชาติด้วยความภาคภมูิใจ  รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติอย่างถูกต้อง 
๓. จัดกิจกรรมวนัส าคัญของชาติ  การเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีในโรงเรียน  ชุมชน  สังคม   
๔. การเข้าร่วมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบชูา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบชูา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา 
๕. การเข้าค่ายคุณธรรม 
๖. จัดกิจกรรมฟังธรรมะจากพระอาจารย์หรือครูพระ 
๗. กิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห ์
๘. การปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ 
๙. การสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยั (เพ่ือระลึกถึงคุณพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ )  พร้อมท าสมาธิก่อนเข้าเรียน 
๑๐. เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้แก่  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น  วันเฉลิม
พระชนมพรรษา  วันจักรี  วันปยิมหาราช ฯลฯ   
๑๑. การเขียนเรียงความเกี่ยวกบัสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑๒. การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

สอดคล้องกับ
กิจกรรมตาม
แนวทาง 
-โรงเรียนดีศรีต าบล 
-โรงเรียนดีศรีต าบล 
-โรงเรียนสุจริต
กิจกรรมเทิดทูน
สถาบันชาติ  
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
 
 

๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
 

๑. การกล่าวค าปฏิญาณตนหน้าเสาธง 
๒. การจัดกิจกรรมลูกเสือ  เนตรนารี  ตามหลักสูตร 
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าหลักธรรม มาบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน  เน้นความซื่อสัตย์  อดทน  ความเสียสละผ่าน
ประพฤติกรรมทางกาย  วาจา  ใจ  ต่อตนเอง  เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความล าเอียง  การปฏิบัติตาม
ค าม่ันสัญญา  มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย  วาจาใจต่อผู้อ่ืน  เช่น  
การไม่ถือเอาของคนอ่ืนเป็นของตน  การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง  ไม่หาผลประโยชน์ 

สอดคล้องกับ 
-กิจกรรมโรงเรียน
วิถีพุทธ 
-กิจกรรมการเรียน
การสอนปกติตาม
หลักสูตร 

 
 



๖๓ 

 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 

 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๒.ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน (ต่อ) 
 

๔. กิจกรรมจิตอาสา 
๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  “หนังสืออ่านเพ่ิมเติม” 
๖. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  เพลง  นิทานคุณธรรม  สถานการณ์  วีดีทัศน์ ฯลฯ 
๗.  การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี 

 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่   
ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 

๑. การจัดกิจกรรมวันส าคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล  เช่น วันไหว้ครู วันแม่ วันพอ่ วันครอบครัว ฯลฯ   
๒. การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและท ากิจกรรมปลูกฝังค่านิยมความกตัญญูในวิถีชีวิต  เช่น   
๒.๑  การสอนให้นักเรียนยกน้ าดื่มให้พ่อแม่ ครูอาจารย์ แขกผู้ใหญ่ 
๒.๒  มีน้ าใจช่วยถือของ  สิ่งของ  สัมภาระ 
๒.๓  การช่วยท างานบ้านตามก าลังของนักเรียน 
๒.๔  การชื่นชมให้ก าลังใจนักเรียน 
๒.๕  การแสดงความรู้สึก  การแสดงความคิดเห็น 
๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์การเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อปลูกฝังค่านิยมความ
กตัญญู 
๔. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น  การจัดป้ายนิเทศ  การมอบเกียรติบัตร  ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดี
ของเรา 
๕. การสังเกตพฤติกรรม  การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี  นักเรียนที่ดี  คนดีของสังคม 

สอดคล้องกับ 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
-การจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตร 
-การบูรณาการใน
วิถีชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 
 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๔. ใฝ่หาความรู้  หมั่นเพียรศึกษา 
เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน  โดยเน้นกิจกรรมการรักการอ่าน  กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต 
๑. การมอบหมายงาน/หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๒. การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
๓. การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 
๔. การเลือกใช้สื่อที่เหมาะสมกับวัย  เช่น  หนังสือ  สื่อ  สิ่งตีพิมพ์  เอกสาร  วีดีทัศน์  อินเทอร์เน็ต 
๕. การสรุป  น าเสนอวิเคราะห์สิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ 
๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพ่ือน 

สอดคล้องกับ
กิจกรรม 
-รักการอ่าน 
-ห้องสมุดมีชีวิต 
-กิจกรรมการเรียน
การสอนปกติ 

๕. รักษาวัฒนธรรม ประเพณีไทย ๑. ก าหนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ ๑ วัน 
๒. การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน  เช่น  การรับประทานอาหาร  การแสดงความเคารพบุคคลต่าง ๆ การมี
สัมมาคารวะ 
๓. จัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติไทย  เน้นการมีส่วนร่วมในการท า
กิจกรรม  เช่น  วันเข้าพรรษา  วันลอยกระทง 
๔. จัดกิจกรรมวันภาษาไทย  ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง  การใช้เลขไทยที่ถูกต้อง 
๕. การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน 
๖. มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย  เช่น  การน าความรู้ไปใช้และขยายผลแก่คนอ่ืน 

สอดคล้องกับ 
-กิจกรรมในวิถีชีวิต 
-กิจกรมการเรียน
การสอนปกติ  และ
รายวิชา
ประวัติศาสตร์ และ
หน้าที่พลเมือง 
-กิจกรรมวันส าคัญ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๖๕ 

 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 
 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ ๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน  เน้นการน าหลักธรรมบูรณาการกับการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นวิถีชีวิต  เช่น  กิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  เน้นการน า
หลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม เช่น การสวดมนต์ การท าสมาธิ การปฏิบัติตนตามศีล ๕ 
๒. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี 
๓. การน้อมน าหลักสามห่วง  สองเงื่อนไขสู่การจัดการเรียนรู้ 
๔. การจัดค่ายคุณธรรม 
๕. กิจกรรมบันทึกความดี 
๖. การกล่าวค าปฏิญาณตน 
๗. การปฏิบัติตนตามข้อตกลงของห้องเรียน 
๘. การอบรมบ่มเพาะนิสัยที่ดีแก่นักเรียนหน้าเสาธง  ในและนอกห้องเรียน  ผ่านเพลง  นิทาน
คุณธรรม สื่อต่าง ๆ การสังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

สอดคล้องกับกิจกรรม 
-กิจกรรมการเรียนการสอนปกติ 
-กิจกรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถี
พุทธ 
 

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตย 

๑. จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย(-การเคารพสิทธิของตนเองและผู้อ่ืน      
-การปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของตน-การแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม -การเข้าร่วมกิจกรรมที่
ส่งเสริมความสามัคคี ปรองดอง-กิจกรรมสภานักเรียน กิจกรรมในเครื่องแบบ) 
๒. จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ  เน้นการอยู่ร่วมกัน  การปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่การท างานกลุ่ม  
การน าเสนอผลงาน 
๓. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง  ตามจุดเน้น ๕ ข้อ  ได้แก่  ความเป็นไทย              
รักชาติยึดมั่นศาสนา  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย  ความ
ปรองดองสมานฉันท์  และมีวินัยในตนเองให้ครอบคลุมและเน้นการฝึกปฏิบัติ 
๔. จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ตามจุดเน้น  ๕ ข้อ  ได้แก่  ๑)  ความเป็นมาของ
ชาติไทย   ๒) สัญลักษณ์ของชาติไทย  ๓)  สถาบันพระมหากษัตริย์  ๔) บรรพบุรุษไทย    
๕)  ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ 

สอดคล้องกับ 
-กิจกรรมในวิถีชีวิต 
-กิจกรรมการเรียน 
การสอนปกติตามกลุ่มสาระ  
และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
-กิจกรรมการเรียนรู้ 
ตามจุดเน้นรายวิชาหน้าที่พลเมือง 
และรายวิชาประวัติศาสตร์   
- กิจกรรมวันส าคัญ 



๖๖ 

 

 
 

แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 
 

ค่านิยม  ๑๒ ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๘. มีระเบียบวินัย  เคารพ
กฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพ
ผู้ใหญ่ 

๑. จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ  ดังนี้ 
๑.๑  การเข้าแถวตามล าดับ 
๑.๒  การแสดงกิริยาที่เหมาะสมต่อบุคคลและสถานที่ 
๑.๓  การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  กติกา  ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว  ห้องเรียน  โรงเรียน สังคม  
เช่น  ทิ้งขยะในถัง  การแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบ 
๑.๔  การตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม 
๑.๕  การแสดงความเคารพบุคคลในระดับต่างๆ อย่างถูกวิธี 
๒. กิจกรรมยิ้มไหว้ ทักทาย  น้องไหว้พ่ี  พ่ีรับไหว้น้อง 
๓. จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารีอย่างต่อเนื่องเพ่ือบ่มเพาะระเบียบวินัย 
๔. กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย  ผ่านหนังสือ/ เพลง/นิทานคุณธรรม เพ่ือปลูกฝังจิตส านึก   

สอดคล้องกับ 
-การปฏิบัติตามข้อตกลงของ
ครอบครัว 
-กิจกรมการเรียนการสอนปกติ   

๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า  ปฏิบตัิ
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑. กิจกรรมฝึกสมาธแิก่นักเรียน 
๒. การน้อมน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก ๓ หว่ง ๒  เงื่อนไข  สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้) 
๓. การจัดค่ายคุณธรรม 
๔. การมอบหมายงานให้นักเรียนรบัผิดชอบและท างานดว้ยความตั้งใจ  ใส่ใจ และมีการปรับปรุงพัฒนางาน 
๕. การอบรมนักเรียน หรือน าเข้าสูบ่ทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน 

สอดคล้องกับกิจกรรม 
-ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 
-การบูรณาการทักษะการคิดสู่การ
จัดการเรียนรู้ 
-วิถีพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

                                        แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 
 

ค่านิยม  ๑๒  
ประการ 

แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๑๐. รู้จักด ารงตน
โดยใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. จัดให้มีมุม  ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. โรงเรียนมีการน้อมน าหลัก ๓ ห่วง ๒ หว่ง เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง  ๕  ด้าน  คือ  ด้านบริหารจัดการ  ด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร  และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน 
นักเรียน 
๓. ฝึกให้นักเรียนถอดบทเรียน  โดยน าหลัก ๓ ห่วง ๒ ห่วง  เงื่อนไขจากการได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 
๔. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่ มีความพอประมาณ  มีความรู้  เช่น  การใช้ทรัพย์สิน  ของใช้อย่างประหยัด  
คุ้มค่า  การใช้เวลาที่เหมาะสม 
๕.  จัดกิจกรรมรักการอ่าน 
๖. จัดกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน 
๗. จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

สอดคล้องกับ 
-การน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-การพัฒนาทักษะ
กระบวนการคิด 
-การบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการ
สอนปกติ 

๑๑. มีความ
เข้มแข็งทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจ  
ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจฝ่ายต่ า 

๑. การน้อมน าหลัก ๓ ห่วง ๒ ห่วง เงื่อนไขสู่การปฏิบัติทั้ง ๕ ด้าน คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระ  ด้านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ด้านการพัฒนาบุคลากร  และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน นักเรียน 
๒. การถอดบทเรียนหลัก ๓ ห้วง ๒ ห่วง เงื่อนไขจากการเรียนรู้ (หลักเหตุผล  ความพอประมาณ  การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี)   
๓. จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกก าลังกายอย่างเหมาะสม 
๔. จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น  การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การจัดป้ายนิเทศประชาสัมพันธ์ การเรียนรู้
ผ่านสื่อทีห่ลากหลาย  เช่น  เพลง  นิทาน  วีดีทัศน์  สถานการณ์  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล  บนพื้นฐาน
ความถูกต้อง 

สอดคล้องกับ 
-การน้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา 
-การพัฒนานักเรียน
ทั้งด้านร่างกาย  
อารมณ์จิตใจ  สังคม 
สติปัญญา 
-การบูรณาการทักษะ
การคิดกับการเรียนรู้
ปกติ   



๖๘ 

 

 
แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  (ด้านกิจกรรมที่โรงเรียนควรจัด)(ต่อ) 

 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ แนวทางด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒  ประการ ในระดับสถานศึกษา 
 

หมายเหตุ 
 

๑๒. ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากว่าประโยชน์ของ
ตนเอง 

การจัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกให้นักเรียนท าความดี  ดังนี้ 
๑. กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี  ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
๒. การร่วมกันท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ศาสนสถาน 
๓. การปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน 
๔. กิจกรรมค่าย อาสาสมัคร 
๕. จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมส านึกดี 
๖. จัดกิจกรรมดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๗. กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ 
๘. ธนาคารความดี 
๙. ร่วมกิจกรรมทางด้านศาสนาอย่างต่อเนื่อง 
๑๐. กิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  รณรงค์ป้องันไข้เลือดออก  ต้านยาเสพติด  การเลือกตั้ง ฯลฯ 
๑๑. กิจกรรมเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน 
๑๒. กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
๑๓. กิจกรรม ๕ ส. 
๑๔. Big  Cleaning Day 
๑๕. การจัดการเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย  เช่น  เพลง  นิทาน  เกม  วีดีทัศน์  หนังสือ อินเตอร์เน็ต  การลง
มือปฏิบัติจริง  สถานการณ์  ฯลฯ 
๑๖. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
 

สอดคล้องกับ 
-กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
หลักสูตร 
-กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

 



๖๙ 

 

ส่วนที่  ๓ 
แนวทางการวัดผลประเมินผล 

 
      การจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  มุ่งเสริมสร้างปลูกฝังคุณลักษณะตามค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ให้แก่นักเรียน  เยาวชน  
และคนไทย  จึงก าหนดแนวทางการวัดผลประเมินผลไว้  ๒  ด้าน  ดังนี้ 
     ๑.  การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  ทุกคน  ทุกชั้น 
     ๒.  การวัดผลประเมิน  การจัดกิจกรรมโดยภาพรวมของโรงเรียน 
  

๑.  การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 
 การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  ควรจ าแนกการประเมินเป็นรายข้อ  โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่
หลากหลาย  จึงเสนอประเด็นพฤติกรรมชี้วัดคุณลักษณะอันพึงประสงค์  หรือตัวชี้วัดความส าเร็จที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  ดังนี้ 
 

 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ พฤติกรรมที่พึงประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

หมายเหตุ 
 

๑. มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 

๑. แสดงความเคารพต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์สม่ าเสมอ  ด้วยความเหมาะสม 
๒. ไม่ดูถูกเหยียดหยามสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๓. ไม่ท าลายสัญลักษณ์ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๔. ปกป้องสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๕. ประพฤติตนเป็นคนดีของโรงเรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

 

๒.  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มี
อุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือ
ส่วนรวม 
 

๑. ไม่ลักขโมย คดโกง เอาสิ่งของและทรัพย์สินของผู้อื่นและของส่วนรวม 
๒. ไม่พูดจาโกหก หลอกลวงผู้อ่ืน 
๓. เสียสละทรัพย์สิน แรงงาน เพื่อคนอ่ืนและส่วนรวม 
๔. มีความอดทด อดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุที่ผิด 
๕. ไม่เป็นนักเลง อันธพาล ก่อกวนผู้อ่ืน 

 

 
 



๗๐ 

 

การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ(ต่อ) 
 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ พฤติกรรมที่พึงประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

หมายเหตุ 
 

๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง  
ครูบาอาจารย์ 
 

๑. แสดงความเคารพ  กราบไหว้ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง ครูอาจารย์และผู้ใหญ่อย่างถูกต้องเหมาะสมอย่างไทย 
๒. ช่วยเหลืองานพ่อแม่ ครูอาจารย์และผู้ใหญ่เหมาะสมตามวัย 
๓. ไม่แสดงความก้าวร้าว  เกลียดชังต่อพ่อแม่  ครูอาจารย์และญาติผู้ใหญ่ 

 

๔. ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา 
เล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม 

๑. ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  ศึกษาค้นคว้าหรืออ่านหนังสือทุกวัน 
๒. เอาใจใส่ท าการบ้าน  ทบทวนบทเรียน และท างาน 
ที่ครูมอบหมายจนส าเร็จ 
๓. สามารถสืบค้น  แสวงหาความรู้จากระบบอินเตอร์เน็ต  เทคโนโลยีทางการศึกษา  และระบบสื่อสารอ่ืน ๆ ได้
เหมาะสมตามวัย 

 

๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
อันงดงาม 

๑. ชื่นชมและเข้าร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น  และประเพณีไทยสม่ าเสมอ 
๒. อนุรักษ์ สืบสานต่อ วัฒนธรรมประเพณีตามความสนใจได้เหมาะสมตามวัย 
๓. สามารถแสดงออกหรือเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและประเพณีไทย 

 

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

๑. ปฏิบัติตนตามศีลธรรมอันดีงาม เหมาะสมตามวัย 
๒. รักษาความสัตย์และเกียรติยศศักดิ์ศรีของตนเอง  เหมาะสมตามวัย 
๓. ให้ความช่วยเหลือ  แบ่งปันสิ่งของเครื่องใช้ต่อเพ่ือนและผู้อ่ืน  เหมาะสมตามวัย 

 

๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็น
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 

๑. มีคารวะธรรม  สามัคคีธรรม  และปัญญาธรรมเหมาะสมตามวัย 
๒. แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
๓. ปฏิบัติตามข้อตกลง  กฎ  กติกา  และระเบียบของโรงเรียน ห้องเรียน  หมู่คณะและองค์กรได้เหมาะสมตามวัย 

 

 
 
 
 
 



๗๑ 

 

การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 
 

ค่านิยม  ๑๒  ประการ พฤติกรรมที่พึงประสงค์/ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 

หมายเหตุ 
 

๘. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ ๑. จัดเก็บสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตนและส่วนรวม เป็นระเบียบเรียบร้อยเสมอ 
๒. แต่งกายสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และเหมาะสมแก่กาลเทศะ 
๓. ปฏิบัติตามข้อตกลง ระเบียบและกฎหมายได้เหมาะสมตามวัย 
๔. เคารพเชื่อฟังพ่อแม่  ครูอาจารย์ และผู้ใหญ่ 

 

๙. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 

๑. มีสติ ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
๒. คิดและแก้ปัญหาได้ด้วยเหตุผล 
๓. ปฏิบัติตนเป็นคนดีสม่ าเสมอ 

 

๑๐. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จัก   
อดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็
แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความ
พร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑. เป็นคนมีเหตุมีผล  ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา 
๒. เป็นคนมีความพอประมาณแก่ตนเองในการใช้จ่าย  ไม่ฟุ่มเฟือย  ประหยัด  อดออม   
๓. วางแผนการใช้จ่าย  และการหารายได้เหมาะสม 
ตามวัย 
 

 

๑๑. มีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกายและจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่อ
อ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตาม
หลักของศาสนา 

๑. มีน้ าหนัก ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐานเด็กไทย 
๒. ไม่กระท าผิดกฎระเบียบของโรงเรียน  และกฎหมาย 
๓. ประพฤติตามหลักศาสนา 

 

๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และของชาติ
มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๑. เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
๒. ไม่ท าลายสิ่งของ  เครื่องใช้ที่เป็นของส่วนรวม 
๓. อนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔. มีจิตสาธารณะ 

 

 
 
 



๗๒ 

 

หมายเหตุ    การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียนตามค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ  โรงเรียนอาจใช้วิธีการประเมินโดยใช้วิธีสังเกตพฤติกรรมหลาย ๆ ครั้ง  จ าแนกเป็นราย
ข้อหรือรวมหลาย ๆ ข้อ  หรือทั้งหมดในคราวเดียวกัน  แล้วเทียบกับเกณฑ์ตัดสิน  ดังนี้ 
      ระดับ  ๕   หมายถึง   ดีเยี่ยม     มีผลการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ  ๙๐-๑๐๐ 
      ระดับ  ๔   หมายถึง   ดมีาก    มีผลการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ  ๘๐-๘๙ 
      ระดับ  ๓   หมายถึง   ด ี    มีผลการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ  ๗๐-๗๙ 
      ระดับ  ๒   หมายถึง   พอใช้      มีผลการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร้อยละ  ๕๐-๖๙ 
      ระดับ  ๑   หมายถึง   ปรับปรุง  มีผลการปฏิบัติหรือมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
 
 
 
 
 
 
 



๗๓ 

 

การวัดผลประเมินผลการจัดกิจกรรมโดยภาพรวมของโรงเรียน 
ค าชี้แจง   ใช้แบบประเมินผลเพ่ือวัดระดับการปฏิบัติ  การจัดกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น  ถ้าหากบางรายการ
กิจกรรมที่โรงเรียนไม่ได้จัด  ไม่ต้องวัดผล  ให้ค านวณค่าเฉลี่ยตามจ านวนกิจกรรมที่ปฏิบัติ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

แบบประเมินแนวทางด าเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 
 โรงเรียน ........................................................... สหวิทยาเขต ...................................... 
จ านวนครู ชาย...................คน หญิง ..................... คน รวม ......................คน นักการ/ภารโรง ...... ....... คน 
จ านวนนักเรียน ชาย..........................คน หญิง ........................... คน รวม ......................... คน                     
ตอนที่ ๒   แบบประเมินแนวทางด าเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ   
โปรดกาเครื่องหมาย /   ลงในช่องระดับการปฏิบัติตามความหมายดังนี้ 

๕  หมายถึง   ปฏิบัติกิจกรรม    ระดับมากท่ีสุด 
  ๔  หมายถึง   ปฏิบัติกิจกรรม    ระดับมาก  
  ๓   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม    ระดับปานกลาง 
  ๒   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม    ระดับน้อย 
  ๑   หมายถึง  ปฏิบัติกิจกรรม    ระดบัน้อยที่สุด 
 

ข้อ รายการ/กิจกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑ รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
๑ เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ เพลงพระราชนิพนธ์ ก่อนเข้าแถวตอนเช้า 

ทุกวัน หรือเสียงตามสายช่วงพักเท่ียง 
     

๒ ร้องเพลงชาติด้วยความ ภาคภูมิใจ รู้ความหมายและการร้องเพลงชาติ
อย่างถูกต้อง  

     

๓ จัดกิจกรรมวันส าคัญของชาติการเข้าร่วมกิจกรรมที่สร้างความสามัคคี 
ในโรงเรียน ชุมชน สังคม 

     

๔ จัดกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา วันวสิาขบูชา   
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา   

     

๕ จัดการเข้าค่ายคุณธรรม      
๖ จัดกิจกรรมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ หรือกิจกรรมสวดมนต์สุดสัปดาห์      
๗ จัดกิจกรรมเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เช่น วันเฉลิม 

พระชนมพรรษาวันจกรี  วันปิยมหาราช ฯลฯ 
     

๘ ประกวดการเขียนเรียงความเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์      
๙ จัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ ตามจุดเน้น 

ที่ สพฐ. ก าหนด 
     

๑๐ จัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี      



๗๔ 

 

ข้อ รายการ/กิจกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๒ ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน      
๑๑ กล่าวค าปฏิญาณตนหน้าเสาธง      
๑๒ การจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ตามหลักสูตร      
๑๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน   

เน้นความซื่อสัตย์ อดทน  ความเสียสละ  ผ่านประพฤติกรรมทางกาย 
วาจา ใจ ต่อตนเองเช่น การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความล าเอียง  
การปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 
การประพฤติตรงตามความเป็นจริงทางกาย วาจา ใจ ต่อผู้อื่น เช่น   
การไม่ถือเอาของคนอ่ืนเป็นของตน การปฏิบัติต่อผู้อื่น ด้วยความซื่อตรง
ไม่หาผลประโยชน์ 

     

๑๔ กิจกรรมจิตอาสา        
๑๕ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “หนังสืออ่านเพ่ิมเติม”      
๑๖ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เพลง นิทาน คุณธรรม

สถานการณ์  วีดีทัศน์  ฯลฯ 
     

๑๗ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี      
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๓ กตัญญูพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์      
๑๘ จัดกิจกรรมวันส าคัญที่แสดงถึงความกตัญญูต่อบุคคล เช่น วันไหว้ครู  

วันแม่ วันพ่อ วันครอบครัว ฯลฯ 
     

๑๙ การจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนได้ปฏิบัติและท ากิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยมความกตัญญู ในวิถีชีวิต    

     

๒๐ จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากนิทาน เพลง สื่อ สถานการณ์การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเพ่ือปลูกฝังค่านิยมความกตัญญู  

     

๒๑ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความกตัญญู เช่น การเขียน เรียงความการเขียน
บัตรอวยพรการจัดป้ายนิเทศ  การมอบเกียรติบัตร ยกย่องเชิดชูเกียรติคน
ดีของเรา 

     

๒๒ การสังเกตพฤติกรรม การปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดี  นักเรียนที่ดี คนดีของ
สังคม 

     

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๔ ใฝ่หาความรู้ หมั่นเพียรศึกษาเล่าเรียนทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 

 

๒๓ จัดกิจกรรมรักการอ่าน       
๒๔ กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต      
๒๕ การศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน ในรูปแบบ 

ที่หลากหลาย 
     

๒๖ จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์      
 
 



๗๕ 

 

ข้อ รายการ/กิจกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
๒๗ ก าหนดให้ครูนักเรียนแต่งกายชุดนิยมไทยสัปดาห์ละ๑วัน      
๒๘ การฝึกมารยาทไทยแก่นักเรียน เช่น การรับประทานอาหาร การแสดง

ความเคารพบุคคลต่าง ๆ  การมีสัมมาคารวะ 
     

๒๙ จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และของชาติไทย 
เน้นการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม เช่น วันเข้าพรรษา วันลอยกระทง   

     

๓๐ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ที่ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง การใช้ 
เลขไทยที่ถูกต้อง 

     

๓๑ การเชิญภูมิปัญญาในท้องถิ่นมีส่วนร่วมจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน      
๓๒ มีส่วนร่วมในการสืบทอดภูมิปัญญาไทย  เช่น  การน าความรู้ ไปใช้และ

ขยายผลแก่คนอ่ืน 
     

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๖ มีศีลธรรมรักษาความสัตย์      
๓๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน เน้นการน าหลักธรรม

มาบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนให้เป็นวิถีชีวิตเช่น กิจกรรม 
ตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ เน้นการน าหลักธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม การอยู่ร่วมกัน การฝึกปฏิบัติจนเป็นนิสัยในวิถีชีวิต เช่น   
การสวดมนต์  การท าสมาธิ  การปฏิบัติตนตามศีล ๕ 

     

๓๔ กิจกรรม “ของหายได้คืน”      
๓๕ การน้อมน าหลัก สามห่วง สองเงื่อนไข สู่การจัดการ เรียนรู้      
๓๖ กิจกรรมบันทึกความดี      
๓๗ การปฏิบัติตามข้อตกลงของห้องเรียน โรงเรียน      
๓๘ การอบรมบ่มเพาะนิสัยที่ดีแก่นักเรียนหน้าเสาธง ในและ นอกห้องเรียน 

ผ่านเพลง นิทานคุณธรรม สื่อต่าง ๆ 
     

ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
๓๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองในวิถีประชาธิปไตย      
๔๐ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการ เน้นการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตนตามบทบาท

หน้าที่ การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลงาน 
     

๔๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาหน้าที่พลเมือง ตามจุดเน้น๕ข้อ ได้แก่
ความเป็นไทย รักชาติยึดมั่นศาสนาเทินทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
พลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย ความปรองดองสมานฉันท์  และมี 
วินัยในตนเอง ให้คลอบคลุมและเน้นการฝึกปฏิบัติ 

     

๔๒ จัดกระบวนการเรียนรู้ในรายวิชาประวัติศาสตร์ตามจุดเน้น ๕ ข้อ ได้แก่ 
๑) ความเป็นมาของชาติไทย ๒) สัญลักษณ์ของชาติไทย ๓) สถาบัน
พระมหากษัตริย์ ๔) บรรพบุรุษไทย ๕) ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
ให้ครอบคลุมและเน้นทักษะกระบวนการ 

     

 



๗๖ 

 

ข้อ รายการ/กิจกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  
ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่ 

 

๔๓ การเข้าแถวตามล าดับ      
๔๔ การปฏิบัติตามกฎระเบียบ กติกา ข้อตกลงร่วมกันของครอบครัว 

ห้องเรียน โรงเรียน สังคมเช่น ทิ้งขยะในถัง การแต่งกายท่ีถูกต้อง 
ตามระเบียบ 

     

๔๕ กิจกรรมยิ้มไหว้ทักทาย น้องไหว้พ่ี พี่รับไหว้น้อง      
๔๖ กิจกรรมบูรณาการความมีวินัย ผ่านหนังสืออ่านเพ่ิมเติม เพลงคุณธรรม 

นิทานคุณธรรมเพ่ือปลูกฝังจิตส านึก 
     

๔๗ กิจกรรมการตรงต่อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม      
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๙  มีสิติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท าปฏิบัติตามพระราช
ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

๔๘ กิจกรรมฝึกสมาธิแก่นักเรียน      
๔๙ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (หลัก ๓ห่วง ๒เงื่อนไข  

สู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้) 
     

๕๐ การมอบหมายงานให้นักเรียนรับผิดชอบและท างาน ด้วยความตั้งใจ   
ใส่ใจ  และมีการปรับปรุงพัฒนางาน  

     

๕๑ การอบรมนักเรียน หรือน าเข้าสู่บทเรียนก่อนจัดกระบวนการเรียนรู้ทุกวัน      
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑๐ รู้จักด ารงตนโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๕๒ จัดให้มีมุม ป้ายนิเทศ แหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

๕๓ การน้อมน าหลัก ๓ ห่วง ๒ เงื่อนไขสู่การปฏิบัติ ทั้ง ๕ ด้านคือด้านบริหาร
จัดการ ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ๘กลุ่มสาระ ด้านกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ด้านการพัฒนาบุคลากร และด้านผลที่เกิดกับโรงเรียน นักเรียน 

     

๕๔ จัดกิจกรรมรักการออม และกิจกรรมเสริมรายได้ระหว่างเรียน      
๕๕ จัดกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม      
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑๑ มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ  ไม่
ยอมแพ้ ต่ออ านาจฝ่ายต่ า 

 

๕๖ การถอดบทเรียน หลัก๓  ห่วง๒  เงื่อนไขจากการเรียนรู้(หลักเหตุผล 
ความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี) 

     

๕๗ จัดกิจกรรมให้นักเรียนมีการออกก าลังกาย อย่างเหมาะสม      
๕๘ การเรียนรู้ผ่านสื่อที่หลากหลาย เช่น เพลง นิทาน วิดีทัศน์ สถานการณ์ 

เพ่ือพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล บนพื้นฐานความถูกต้อง 
     

 
 



๗๗ 

 

 

ข้อ รายการ/กิจกรรม 
ระดับปฏิบัติ 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ ข้อที่ ๑๒ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ของตนเอง 

 

๕๙ การร่วมกันท าความสะอาดบริเวณโรงเรียน  ศาสนสถาน      
๖๐ การปลูกต้นไม้ลดภาวะโลกร้อน      
๖๑ กิจกรรม ๕ ส      
๖๒ Big Cleaning Day      
๖๓ จัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านโครงงานคุณธรรมส านึกดี      
๖๔ กิจกรรมเด็กดีวิถีพุทธ      
๖๕ ธนาคารความดี      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 

 

      แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ 
โรงเรียน.....................................................สหวิทยาเขต............................................... 
รายงานประจ าภาคเรียนที่.........................................ปีการศึกษา.................................. 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
-------------------------- 

ตอนที่  ๑   ข้อมูลพื้นฐาน 
๑.  จ านวนนักเรียน 

ชั้น 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษาปีที่  ๑     
มัธยมศึกษาปีที่  ๒     
มัธยมศึกษาปีที่  ๓     

รวม     
มัธยมศึกษาปีที่  ๔     
มัธยมศึกษาปีที่  ๕     
มัธยมศึกษาปีที่  ๖     

รวม     
 

รวมทั้งสิ้น 
 

    

๒. จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
      ผู้อ านวยการโรงเรียน  จ านวน....................... คน 
      รองผู้อ านวยการโรงเรียน จ านวน....................... คน 
      คร ู    จ านวน....................... คน 
      พนักงานราชการ  จ านวน....................... คน 
      ครูอัตราจ้าง/ครูพี่เลี้ยง จ านวน....................... คน 
      นักการภารโรง/ลูกจ้างชั่วคราว   จ านวน..................... คน 
      รวมทั้งสิ้น   จ านวน....................... คน 
 

ตอนที่  ๒   ระดับผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ  

ข้อที่ ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติการ หมายเหตุ 
๑ รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์   
๒ ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทด  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงาม 

เพ่ือส่วนรวม 
  

๓ กตัญญูพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์   
๔ ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม   
๕ รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม   
๖ มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และ

แบ่งปัน 
  

 



๗๙ 

 

ข้อที่ ค่านิยมหลักของคนไทย  ๑๒  ประการ ค่าเฉลี่ยระดับปฏิบัติการ หมายเหตุ 
๗ เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
  

๘ มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  ผู้น้อยรู้จักการเคารพ
ผู้ใหญ่ 

  

๙ มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบตัิตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  

๑๐ รู้จ าด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ 
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และพร้อมที่จะขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

  

๑๑ มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย  และจิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่อ 
อ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

  

๑๒ ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนร่วม  และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

  

 รวมเฉลี่ยทั้งสิ้น   
 

ตอนที่  ๓   ระดับผลส าเร็จที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
 

ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแต่ละระดับ 

หมายเหตุ นักเรียน 
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช้ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

๑.รักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์        
๒.ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทด   
มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 

       

๓.กตัญญูพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบา
อาจารย์ 

       

๔.ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษาเล่าเรียน
ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

       

๕.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย 
อันงดงาม 

       

๖.มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดี
ต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 

       

 
 
 
 
 
 
 



๘๐ 

 

ค่านิยมหลัก  ๑๒  ประการ 
จ านวน จ านวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพแต่ละระดับ 

หมายเหตุ นักเรียน 
ทั้งหมด 

ดีเยี่ยม 
(คน) 

ดีมาก 
(คน) 

ดี 
(คน) 

พอใช้ 
(คน) 

ปรับปรุง 
(คน) 

๗.เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่ถูกต้อง 

       

๘.มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  
ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

       

๙.มีสติรู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏบิัติ 
ตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

       

๑๐.รู้จ าด ารงตนอยู่โดยใช้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตามพระ
ราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  รู้จักอดออมไว้ใช้ 
เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ 
ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย  และ
พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี 
ความพร้อม  เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

       

๑๑.มีความเข้มแข็งท้ังร่างกาย  และ
จิตใจ  ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า
หรือกิเลส  มีความละอายเกรงกลัว
ต่อบาปตามหลักของศาสนา 

       

๑๒.ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วน
ร่วม  และของชาติมากกว่า
ผลประโยชน์ของตนเอง 

       

 

รวมเฉลี่ย 
 

       

 
ตอนที่  ๔   จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนา 
๑. จุดเด่น/กิจกรรมเด่น 
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............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................... .......................................................................................  
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๘๑ 

 

๒. จุดที่ควรพัฒนา 
.............................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................................. 
............................................................................................................................. .............................................. 
...........................................................................................................................................................................  
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ตอนที่  ๕   ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 

๑.  ปัญหาอุปสรรค................................................................................................................. ............................. 
........................................................................................................................................................ ................... 
............................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. .............................................. 
.................................................................................................................................................... ....................... 
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.................................................................................... .......................................................................................  
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๘๒ 
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๘๓ 

 

คณะผู้จัดท า 
 

 
คณะที่ปรึกษา 
 

๑. ดร.รัตติมา   พานิชอนุรักษ์     ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
๒. นายโสธร    บุญเลิศ             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 

          ๓. นางปติมา    กาญจนากาศ      รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 
  

คณะผู้จัดท า 
 
 ๑. นายถิร  บุญศักดาพร           ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา       หัวหนา้คณะท างาน 
 ๒. นางพันทิพา  สวาส ุ          นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ                  คณะท างาน 
          ๓. นายนิรันดร์  แซ่เตียว            นักวิชาการศึกษาช านาญการ                         คณะท างาน 
          ๔. นางสาวสกาวเดือน  เศรษฐี     นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                          คณะท างาน 
          ๕. นางสาวปริชาติ  เบ็ญจวรรณ์    นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                         คณะท างาน 
          ๖. นายทวิทย์  นองประโคน         นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ                         คณะท างาน 
          ๗. นายไพศาล จิตตวิวัฒนา          พนักงานราชการ                                      คณะท างาน 
 ๘.นางสาววัชราภรณ์  แสนท้าว     นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา   คณะท างาน 
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