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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนคร
ภูเก็ต จัดการศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งขึ้นครั้งแรก 
พ.ศ. 2440  เดิมเปนโรงเรียนสอนภาษาไทยอยูในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เปน
ขาหลวงเทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เปนผูอำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอน
หนังสือแหงแรกในมณฑลภาคใตฝงตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย ญาณมุนี สังฆปาโมกข (พระภิกษุ
เพรา พุทฺธสโร) เปนผูดำเนินการ (ครูใหญ) ทานแรกของโรงเรียน 
 ป พ.ศ. 2442 เปลี่ยนชื่อเปน  “โรงเรียนวรสิทธิ์วัดมงคลนิมิตร” จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สำหรับนักเรียนชาย แตมีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยูดวย 
 ป พ.ศ. 2452 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” สอนระดับประถมศึกษา
และมัธยมศกึษา ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปจจุบัน) 
 ป พ.ศ. 2456 ไดเปดสอนนักเรียนชั้นฝกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดตาง ๆ ในมณฑลภูเก็ต 
 ป พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” มาเปน “โรงเรียนประจำ
มณฑลภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย” 
 ป พ.ศ.2476 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนประจำจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย” 
 ป พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
จนถึงปจจุบัน 
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สัญลักษณประจำโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
  
ปรัชญา 
 เปนเลิศดานการศึกษา    กาวหนาดวยเทคโนโลยี  ผลิตคนดี มีคุณธรรมสูสังคม 
  
คติพจนประจำโรงเรียน    
 อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตยอมฝกตน 
  
สีประจำโรงเรียน   ฟา – ขาว 
 สีฟา  หมายถึง  ความสงบ  รมเย็น    สดใส   และสวยงาม 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์   สวาง  รุงโรจน  ความมีระเบียบแบบแผน มีความเชื่อมั่น
และมีคุณธรรม ภายในรั้วฟา – ขาว ที่อยูรวมกันอยางสงบสุข มีความบริสุทธิ์ 
  
เอกลักษณโรงเรียน ( UNIQUENESS) 
 ตนแบบนักเรียนเกง  โรงเรียนดี   ภาคีเครอืขายเขมแข็ง  
 
อัตลักษณ (IDENTITY) 
 ฉลาด  (SMARTNESS)   แจมใส  (SMILE)   จิตใจงาม  (SPIRIT)  
 
ที่อยู  

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 
73/3 ถนน เทพกระษัตรี ตำบล ตลาดใหญ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 
Tel. 076212075 
Fax. 076213922 
www.pkw.ac.th 

  



 

กลุมบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th 
 

3 

พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 
ความหมาย 

พลเมืองดีหมายถึงประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม 
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมไม
ละเมิดลวงล้ำสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
ความสำคัญ 

พลเมืองเปนองคประกอบที่สำคัญของสังคมไทยเชนเดียวกับสังคมอื่นๆทุกสังคมยอมตองการ
พลเมืองที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงความมรีางกายจิตใจดีคิดเปนทำเปนแกไขปญหาไดมีประสิทธิภาพเปน
กำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนาความมั่นคงใหกับประเทศชาติและการเปนพลเมืองดีนั้น
ยอมตองการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏบิัติ
ในการดำเนินชีวิตอีกดวยเพ่ือการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน 
วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของการพัฒนาใหเปนพลเมืองดีมีดังนี้ 
1. เพ่ือใหรูจักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 
2. เพ่ือปลูกฝงทักษะการดำรงชีวิตอยูรวมกับผูอื่นในสังคม 
3. เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
4. เพ่ือปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมท่ีดีตอสังคม 

ลักษณะของพลเมืองดี 
การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั้นสังคมจะเปนผูกำหนดลักษณะที่พึงประสงคเพ่ือที่จะ

ไดพลเมืองที ่ด ีด ังน ั ้นคุณสมบัต ิของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีค ุณสมบัติที ่ เปนพื ้นฐานและ
คุณสมบัติเฉพาะดังนี ้

คุณสมบัติพื้นฐานคือคุณสมบัติทั่วไปของการเปนพลเมืองดีเชนขยันอดทนซื่อสัตยประหยัด
รับผิดชอบมีเหตุผลโอบออมอารีมีเมตตาเห็นประโยชนสวนรวมมีความสำคัญเสมอ 

คุณสมบัติเฉพาะคือคุณสมบัติเฉพาะอยางที่สังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัติเชนตองการ
บุคคลที่มีคุณธรรมนำความรู ตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจพัฒนาวิจัยในงานอาชีพดาน
การเกษตรใหมากเนื่องจากเปนพื ้นฐานของสังคมไทยเนื ่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการ
พัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 
ลักษณะผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมือง 5 ดาน 
 1. เปนเลิศวิชาการ 
 2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
 3. ล้ำหนาความคิด 
 4. ผลิตงานอยางสรางสรรค 
 5. รวมกันรับความผิดชอยตอสังคม   
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คานิยมหลัก 12 ประการ 
1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสำนึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลัก
ศาสนาที่ตนนับถือและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดม่ันในความถูกตอง  ประพฤติตรงตามความเปนจริง
ตอตนเองและผูอ่ืน  ละความเห็นแกตัว  รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให  รูจักควบคุม
ตัวเองเมื่อประสบกับความยากลำบากและสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
3. กตัญตูอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

การประพฤติที่แสดงถึงการรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  
ความเอาใจใส  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอแม  ผูปกครอง  และครูอาจารย 
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน  แสวงหา
ความรูทั้งทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณคา  ความสำคัญ  ภาคภูมใจ  อนุรักษ  สืบทอดวัฒนธรรม
และประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมั่นในคำสัญญา  มีจิตใจโอบออมอารี  ชวยเหลือผูอื่นเทาที่
ชวยได  ทั้งกำลังทรัพย  กำลังกาย  และกำลังสติปญญา 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

การแสดงถึงการมีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิ
ของผูอื่นภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

การปฏิบัติตนตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพ
และนอบนอมตอผูใหญ 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ  รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว  รูคิด  รูทำอยางรอบคอบ  ถูกตองเหมาะสม  และนอม
นำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  
10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  มีความรู  มีคุณธรรม  และ
ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
11. มีความเขมแข็งทั้งรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลสมีความละอาย
เกรง กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจที่เขมแข็ง  มีความ
ละอาย เกรงกลัวตอบาป  ไมกระทำความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทำความดีของศาสนา 
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12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
การปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และประเทศชาติ  

ยอมเสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ี
กำหนดข้ึนโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซึ่งทำใหมีความ
จำเปนตองเนนและปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการ
พัฒนาในองครวมทั้งดานสติปญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคง
สงบสุขในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
2551 กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี ้ 
            1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  
            2. ซื่อสัตยสุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝเรียนรู  
            5. อยูอยางพอเพียง  
            6. มุงมั่นในการทำงาน  
            7. รักความเปนไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  
 
1.รักชาติ ศาสน กษัตริย 
      ประกอบดวยตัวชี้วัด  4  ขอ  ไดแก 

1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบงชี้ เชน ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติและ
อธิบายความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง 

1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สราง
ความสามัคคี ปรองดองท่ีเปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบงชี้  เชนเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนาที่ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้ เชน มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมที่
เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย 
2.ซื่อสัตยสุจริต 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนให
ขอมูลที่ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลำเอียง และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกตอง ละอาย
และเกรงกลัวตอการกระทำผิดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

2.2  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื ่นทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชน ไม
ถือเอาสิ่งของหรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรงและไมหา
ประโยชนในทางที่ไมถูกตอง 
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3.มีวินัย 
       ประกอบดวยตัวชี้วัด 1 ขอ  ไดแก 

3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม 
พฤติกรรมบงชี้  เชน ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และ
สังคม ไมละเมิดสิทธิของผูอื ่น และตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในชีวิตประจำวันและ
รับผิดชอบในการทำงาน 
4.ใฝเรียนรู 
ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ  ไดแก 

4.1   ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ เชน 
ตั้งใจเรียน  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  และสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรู
ตางๆ 

4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ดวยการเลือกใช
สื่ออยางเหมาะสม  บันทึกความรู วิเคราะหสรุปเปนองคความรู  และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวัน
ได  พฤติกรรมบงชี้  เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ เทคโนโลยีตางๆ 
แหล งเร ียนร ู ท ั ้ งภายในและภายนอกโรงเร ียน และเล ือกใช ส ื ่อได อย างเหมาะสม บ ันทึก
ความรู  วิเคราะห  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการ
ตางๆเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 
5.อยูอยางพอเพียง 
        ประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 

5.1   ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบงชี้ เชน ใช
ทรัพยสินของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ  อยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี 
รวมทั้งการใชเวลาอยางเหมาะสม  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแล
อยางดี ปฏิบัติตนและตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทำใหผูอ่ืน
เดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอ่ืนกระทำผิด 

5.2    มีภูมิคุ มกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน 
วางแผนการเรียน การทำงานและการใชชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู ขอมูล ขาวสารและรูเทา
ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื ่นไดอยางมี
ความสุข 
6.มุงม่ันในการทำงาน 
       ประกอบดวยตัวชีว้ัด 2 ขอ  ไดแก 

6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการ
ปฏิบัติหนาที ่ที ่ไดร ับมอบหมาย  ตั ้งใจและรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จและปรับปรุงและ
พัฒนาการทำงานดวยตนเอง 

6.2   ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  พฤติกรรม
บงชี้  เชน  ทุมเททำงาน  อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พยายามแกปญหา
และอุปสรรคในการทำงานใหสำเร็จ และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 
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7.รักความเปนไทย 
        ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ ไดแก 

7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูกตเวที 
พฤติกรรมบงชี้  เชน แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญูกตเวทีตอผูมี
พระคุณ  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะนำให
ผูอื่นตามขนบธรรมเนียมประเพณี ศลิปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.2   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื ่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  พฤติกรรม
บงชี้  เชน  ใชภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน  แนะนำให
ผูอื่นเห็นคุณคาของการใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

7.3   อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน นำภูมิปญญาไทยมาใชให
เหมาะสมในวิถีชีวิต  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนำ มีสวนรวมในการสืบทอด
ภูมิปญญาไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 
        ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

8.1   ชวยเหลือผู อื ่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน  พฤติกรรม
บงชี้  เชน  ชวยพอแม ผู ปกครอง ครูทำงานดวยความเต็มใจ  อาสาทำงานใหผูอื่นดวยกำลังกาย 
กำลังใจ และกำลังสติปญญาโดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนสิ่งของ  ทรัพยสิน และอื่นๆและชวย
แกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

8.2    เขาร วมกิจกรรมท ี ่ เป นประโยชนต อโรงเร ียน ช ุมชนและสังคม พฤติกรรมท่ี
บงชี ้  เชน  ดูแลรักษาสาธารณสมบัติและสิ ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  เขารวมกิจกรรมที ่เปน
ประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม และเขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของ
สวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความกระตือรือรน 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
ส30232 หนาที่พลเมือง 2        ม.5     ภาคเรียนที่ 2                  20 ชั่วโมง / 0.5 หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื ่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
เรื่องการเปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความ
กลาหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ขาวสารทางการเมือง และการรู เทาทันสื ่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใช
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ คาดการณเหตุการณลวงหนาบน
พื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน 
ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคณุคาของการอยู
รวมกัน อยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ิน
ผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู 
และยอมรับผลที่เกิดจาก การกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม  มีความละอายและไมทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบ
ตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. เห็นคณุคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวม 12 ผลการเรียนรู 
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ส30234 หนาที่พลเมือง 4               ม.6     ภาคเรียนที่ 2          20 ชั่วโมง / 0.5 หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ใน
เรื่อง การเปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความ
กลาหาญทางจริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมิน
ขาวสารทางการเมือง และการรู เทาทันสื ่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใช
กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและ
ตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐาน
ของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหา
ความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การ
เจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมี
วินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ 
ยึดมั่น ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย ทรงเปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม  มีความละอายและไมทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบ
ตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบาย
สาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถจัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตน

สนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ   
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ   
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7.  เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 
8.  มีการคดิแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9.  มีความละอายและไมทนตอการทุจริต 
10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวม 12 ผลการเรียนรู 
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•  มีสัมมาคารวะ

• กิจกรรมเกียวกบัประเพณี 

ศิลปะและวฒันธรรมไทย

• นาํภูมิปัญญาไทยนาํมาใช้

ใหเ้หมาะสมกบัวถีิชีวติ

• วนิยัการออม

• กิจกรรมเพอืสังคม

• จิตอาสาในการทาํงาน

• จดับรรยากาศและทาํความ

สะอาดในหอ้งเรียน

• รักษาสิงแวดลอ้มในโรงเรียน

• ตรงต่อเวลา

• การแต่งกายถูกระเบียบ

• ปฎิบติัตามกฏระเบียบโรงเรียน

• สมาชิกทีดีขององคก์ร

• กิจกรรมหนา้เสาธง 1. สภุาพบุรุษ
ภว.

2. จิตอาสาพฒันา

ท้องถินรักษ์

สิงแวดล้อม

  

3. รักความเป็น

ไทย

 

4. วนิัยสร้างตน

ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรูรายวิชาหนาที่พลเมอืง จำนวน 20 ชั่วโมง   4 หนวยการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• การสงงานในรายวิชา 
• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 
• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
 
 

หนวยการเรียนรู 
หนาที่พลเมือง ม.5-6 
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โครงสรางรายวิชาหนาที่พลเมือง 

ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ม. 5-6  
ดำดับ

ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู กิจกรรม จำนวน

ปฏิบัต ิ
น้ำหนัก/
คะแนน 

1 สุภาพบุรุษ ภ.ว. 1,4,6,7,11,12 • ตรงตอเวลา 
• การแตงกายถูกระเบียบ 
• ปฎิบัติตามกฏระเบียบโรงเรียน 
• สมาชิกที่ดีขององคกร 
• กิจกรรมหนาเสาธง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณา
การ 

ตลอด
ภาค
เรียน 

 

 

 
 
 

20 

2 จิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่นรักษ
สิ่งแวดลอม 

1,8,11,12 • กิจกรรมเพ่ือสังคม 
• จิตอาสาในการทำงาน 
• จัดบรรยากาศและทำความสะอาดในหองเรียน 
• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจิตอาสาในการ

ทำงาน 
• จัดบรรยากาศและทำความสะอาดในหองเรียน 
• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

 

 
30 

3 รักความเปนไทย  
 

4,5,7,9,10,11,12 • มีสัมมาคารวะ 
• กิจกรรมเก่ียวกับประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมไทย 
• นำภูมิปญญาไทยนำมาใชใหเหมาะสมกับวิถี

ชีวิต 
• วินัยการออม 

 

 
20 

4 วินัยสรางตน  
 

1,2,3,11,12 • การสงงานในรายวิชา 
• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 
• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  

 

 
 
 

30 
รวม  100 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบย่อ เวลา ตลอดภาคเรยีนรายวชิาหนา้ที

พลเมือง 
 
 
 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  
6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. เห็นคณุคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  
8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
 

ความสำคัญ 
เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผู อื ่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกตใช

กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง
อยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ยอมรับ
ในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และ
พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอาย
และไมทนตอการทุจรติ  มีจิตพอเพียงตานทุจริต ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม และ ปฏิบัติ
ตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
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การออกแบบการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินพลเมืองดีตามวิถีไทย  
2. แบบประเมิน ภ.ว.พอเพียง 
3. แบบประเมินภว.สดใส ใสใจวัฒนธรรม 
4. แบบประเมินโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 
   1. แบบประเมินสุภาพบุรุษ ภ.ว.     
   2. แบบประเมิน จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม 
   3. แบบประเมินรักความเปนไทย 
   4. แบบประเมินวินัยสรางตน 

 
 
 

สุภาพบุรุษ ภ.ว.       
• ตรงตอเวลา 
• การแตงกายถูกระเบียบ 
• ปฎิบัติตามกฏระเบียบโรงเรียน 
• สมาชิกที่ดีขององคกร 
• กิจกรรมหนาเสาธง 

 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นรกัษสิ่งแวดลอม  
• กิจกรรมเพ่ือสังคม 
• จิตอาสาในการทำงาน 
• จัดบรรยากาศและทำความสะอาดในหองเรียน 
• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจิตอาสาในการทำงาน 
• จัดบรรยากาศและทำความสะอาดในหองเรียน 
• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

  รักความเปนไทย  
• มีสัมมาคารวะ 
• กิจกรรมเก่ียวกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

• นำภูมิปญญาไทยนำมาใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตวินัยการออม 
 วินัยสรางตน  

• การสงงานในรายวิชา 
• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 
• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
มีรายละเอียดดังนี้  
1.สุภาพบุรุษ ภ.ว.      คะแนน 20 คะแนน  
2. จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม    คะแนน 30 คะแนน 
3. รักความเปนไทย       คะแนน 20 คะแนน 
4. วินัยสรางตน        คะแนน 30 คะแนน 
 

การใหระดับผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมืองโดยใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน เปน 8 
ระดับ ดังนี ้
 

ระดับผลการ ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ด ี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑขั้นต่ำ 50-54 

0 ต่ำกวาเกณฑ 0-49 
 

หมายเหตุ การสง แบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชาหนาที่พลเมือง ( ปพ.5) สงท่ีหัวหนากลุมสาระ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


