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ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
จัดการศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2440
เดิม เป น โรงเรี ย นสอนภาษาไทยอยูในบริ เวณวัด มงคลนิ มิ ต ร ในสมั ย ที่ พ ระยาทิ พ โกษา เป น ข า หลวง
เทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เปนผูอาํ นวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอนหนังสือแหงแรก
ในมณฑลภาคใตฝงตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย ญาณมุนี สังฆปาโมกข (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เปน
ผูดําเนินการ (ครูใหญ) ทานแรกของโรงเรียน
ป พ.ศ. 2442 เปลี่ ย นชื่ อ เป น “โรงเรี ย นวรสิ ท ธิ์ วั ด มงคลนิ มิ ต ร” จั ด การศึ ก ษาในระดั บ
ประถมศึกษา สําหรับนักเรียนชาย แตมีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยูดวย
ป พ.ศ. 2452 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรีย นตัวอยา งมณฑลภูเก็ต” สอนระดับ ประถมศึ กษาและ
มัธยมศึกษา ตั้งอยูในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปจจุบัน)
ป พ.ศ. 2456 ไดเปดสอนนักเรียนชั้นฝกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดตาง ๆ ในมณฑลภูเก็ต
ป พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” มาเปน “โรงเรียนประจํามณฑล
ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย”
ป พ.ศ.2476 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนประจําจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย”
ป พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจนถึง
ปจจุบัน
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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
เอกลักษณของโรงเรียน ( UNIQUENESS)
ตนแบบนักเรียนเกง โรงเรียนดี ภาคีเครือขายเขมแข็ง
อัตลักษณของโรงเรียน (IDENTITY)
ฉลาด (SMARTNESS) แจมใส (SMILE) จิตใจงาม (SPIRIT)
ที่อยู
โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
73/3 ถนน เทพกระษัตรี ตําบล ตลาดใหญ อําเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000
Tel. 0-7621-2075,0-7621-9232
Fax. 0-7621-3922
www.pkw.ac.th
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พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก

ความหมาย
พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม
มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ไม
ละเมิดลวงล้ําสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
ความสําคัญ
พลเมืองเปนองคป ระกอบที่สําคัญ ของสังคมไทย เชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมยอมตองการ
พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได มีประสิทธิภาพเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา ความมั่นคงใหกับประเทศชาติ และการเปนพลเมืองดีน้นั ยอม
ตองการปฏิ บัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการ
ดําเนินชีวิตอีกดวย เพื่อการพัฒนาสังคมใหย่งั ยืน
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคของการพัฒนาใหเปนพลเมืองดี มีดังนี้
1. เพื่อใหรูจักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม
2. เพื่อปลูกฝงทักษะการดํารงชีวติ อยูรวมกับผูอื่นในสังคม
3. เพื่อปลูกฝงความมีระเบียบวินยั และเคารพกฎหมาย
4. เพื่อปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมที่ดีตอสังคม
ลักษณะของพลเมืองดี
การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั้น สังคมจะเปนผูกําหนดลักษณะที่พึงประสงค เพื่อที่จะได
พลเมืองที่ดี ดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีคุณสมบัติที่เปนพื้นฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้
คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเปนพลเมืองดี เชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย ประหยัด
รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอารี มีเมตตา เห็นประโยชนสว นรวมมีความสําคัญเสมอ
คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอยางที่สังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัติ เชน ตองการบุคคล
ที่มีคุณธรรมนําความรู ตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัย ในงานอาชีพดานการเกษตรให
มากเนื่อ งจากเป นพื้นฐานของสัง คมไทย เนื่อ งจากเปน พื้น ฐานของสัง คมไทย เพื่ อการพัฒ นาสัง คมให
เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน
ลักษณะผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมือง 5 ดาน
1. เปนเลิศวิชาการ
2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา
3. ล้ําหนาความคิด
4. ผลิตงานอยางสรางสรรค
5. รวมกันรับความผิดชอยตอสังคม
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คานิยมหลัก 12 ประการ

1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่
ตนนับถือ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอดุ มการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอ
ตนเองและผูอื่น ละความเห็นแกตัว รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให รูจักควบคุมตัวเอง
เมื่อประสบกับความยากลําบากและสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย
3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
การประพฤติที่แสดงถึงการรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน แสดงความรัก ความเคารพ ความ
เอาใจใส รักษาชื่อเสียง และตอบแทนบุญคุณของพอแม ผูปกครอง และครูอาจารย
4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนทั้งทางตรง และทางออม
การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน แสวงหาความรูทั้ง
ทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคา ความสําคัญ ภาคภูมิใจ อนุรักษ สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่นื เผื่อแผและแบงปน
การประพฤติปฏิบัติตน โดยยึดมั่นในคําสัญญา มีจิตใจโอบออมอารี ชวยเหลือผูอื่นเทาที่ชวยได
ทั้งกําลังทรัพย กําลังกาย และกําลังสติปญญา
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง
การแสดงถึงการมีความรู ความเขาใจ ปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของตนเอง เคารพสิทธิของ
ผูอื่นภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
การปฏิบัติตนตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎหมายไทย มีความเคารพและ
นอบนอมตอผูใหญ
9. มีสติรูตวั รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว รูคิด รูทําอยางรอบคอบ ถูกตองเหมาะสม และนอมนํา
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
การดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกั นในตัว ที่ดี มีความรู มีคุณธรรม และ
ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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11. มีความเขมแข็งทั้งรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเ ลสมีความละอายเกรง
กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา
การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย และมีจิตใจที่เขมแข็ง มีความละอาย
เกรงกลัวตอบาป ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดีของศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง
การปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม และประเทศชาติ ยอม
เสียสละประโยชนสวนตนเพื่อรักษาประโยชนของสวนรวม
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คุณลักษณะอันพึงประสงค
คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่กําหนด
ขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซึ่งทําใหมีความจําเปนตอง
เนนและปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมทั้ง
ดานสติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคงสงบสุขในสังคม
คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี้
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 รองเพลงชาติและอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง
1.2 ธํารงไวซึ่งความเปนไทย พฤติกรรมบงชี้ เชน เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความ
สามัคคี ปรองดองที่เปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม
1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบงชี้ เชน เขารวมกิจกรรมทางศาสนา
ที่ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ
1.4 เคารพเทิดทู นสถาบั น พระมหากษัต ริ ย พฤติ กรรมบง ชี้ เชน มีส วนร วมหรือ จัดกิ จ กรรมที่
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย
2. ซื่อสัตยสุจริต
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก
2.1 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนใหขอมูลที่
ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลําเอียง และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ
การกระทําผิดและปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา
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2.2 ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอื่นทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชน ไมถือเอา
สิ่งของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรงและไมหาประโยชนในทาง
ที่ไมถูกตอง
3. มีวินัย
ประกอบดวยตัวชี้วัด 1 ขอ ไดแก
3.1 ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรม
บงชี้ เชน ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับ ของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไมละเมิด
สิทธิของผูอ่นื และตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน
4. ใฝเรียนรู
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ขอ ไดแก
4.1 ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ เชน ตั้งใจ
เรียน เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู และสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ
4.2 แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ดวยการเลือกใชสื่อ
อย างเหมาะสม บั นทึก ความรู วิ เคราะหส รุป เป น องคค วามรู และสามารถนํา ไปใช ในชีวิ ต ประจํา วัน
ได พฤติกรรมบงชี้ เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ เทคโนโลยีตางๆ แหลง
เ รี ย น รู ทั้ ง ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช สื่ อ ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม บั น ทึ ก
ความรู วิเคราะห ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการตางๆ
เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน
5. อยูอยางพอเพียง
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก
5.1 ดําเนินชีวติ อยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบงชี้ เชน ใชทรัพยสิน
ของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ อยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใช
เวลาอยางเหมาะสม ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตน
และตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล ไมเอาเปรียบผูอื่นและไมทําใหผูอ่นื เดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อ
ผูอื่นกระทําผิด
5.2 มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน วาง
แผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพื้นฐานของความรู ขอมูล ขาวสารและรูเทาทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม ยอมรับและปรับตัวเพื่ออยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข
6. มุงมั่นในการทํางาน
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก
6.1 ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการปฏิบัติ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ตั้งใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน
ดวยตนเอง
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6.2 ทํ า งานด ว ยความเพี ย รพยายามและอดทนเพื่ อ ให ง านสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย พฤติ ก รรม
บงชี้ เชน ทุมเททํางาน อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พยายามแกปญหาและ
อุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ
7. รักความเปนไทย
ประกอบดวยตัวชี้วัด 3 ขอ ไดแก
7.1 ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิ ลปะ วัฒนธรรมไทยและมีค วามกตัญ ูกตเวที
พฤติ ก รรมบ ง ชี้ เช น แต ง กายและมี ม ารยาทงดงามแบบไทย มี สั ม มาคารวะ กตั ญ ู ก ตเวทีต อ ผู มี
พระคุณ รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย และชักชวน แนะนําใหผอู ื่นตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย
7.2 เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม พฤติกรรมบงชี้ เชน ใช
ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน แนะนําใหผูอื่นเห็นคุณคาของการ
ใชภาษาไทยที่ถูกตอง
7.3 อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย พฤติกรรมบงชี้ เชน นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสม
ในวิถีชีวิต รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย
8. มีจิตสาธารณะ
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก
8.1 ช ว ยเหลื อ ผู อื่ น ด ว ยความเต็ ม ใจและพึ ง พอใจโดยไม ห วั ง ผลตอบแทน พฤติ ก รรม
บงชี้ เชน ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจ
และกําลังสติปญญาโดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนสิ่งของ ทรัพยสิน และอื่นๆและชวยแกปญหาหรือ
สรางความสุขใหกับผูอื่น
8.2 เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บงชี้ เชน ดูแล
รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน
และสังคม และเขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวมตามสถานการณท่เี กิดขึ้น
ดวยความกระตือรือรน
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คําอธิบายรายวิชา
ส20232 หนาที่พลเมือง 2

ม. 1 ภาคเรียนที่ 2

20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีป ระชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีสว นรวมและรับ ผิ ดชอบในการตั ดสินใจในกิจกรรมของหอ งเรียนและโรงเรีย น
ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริตอดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ
ตนเองยอมรับ ความหลากหลายทางสัง คมวัฒ นธรรมในภูมิภาคเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใตในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการ
แกปญหาความขัดแยง โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกล
เกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับ ผิดชอบตอ
สังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยา งสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง
ผลการเรียนรู
1.มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2.แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
3.เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
4.เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5.ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
7.ปฏิบัตติ นเปนผูมีวนิ ัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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ส20234 หนาที่พลเมือง 4

ม. 2 ภาคเรียนที่ 2

20 ชั่วโมง 0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ
ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ และรูทันขาวสาร
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่ องความซื่อสัตยสุจ ริต อดทน ตั้ งใจปฏิบัติหนา ที่ ใฝห าความรู และ
ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และ
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมภิ าคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่อง
การเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวม
และเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธเี กี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใชของสวนรวมดวยการ
เจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงั บความขัดแย ง ปฏิบัติตนเป นผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความ
ซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความ
รับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน
รวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยา งสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
7. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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ส20236 หนาที่พลเมือง 6

ม. 3 ภาคเรียนที่ 2

20 ชั่วโมง

0.5 หนวยกิต

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยาง
รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ
หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใชป ระกอบการตัดสินใจ
ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
และยอมรับ ผลที่เกิ ดจากการกระทําของตนเองเห็นคุ ณคา ของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความ
หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดลอม การ
อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและ
วาจาดูหมิ่น ผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบง ปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญ หาความ
ขัดแยงในเรื่องทัศนคติ ความคิด ความเชื่อ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต
อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับ ผิดชอบตอ
สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง
โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิ บัติ กระบวนการเผชิญ สถานการณ
กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง
คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ
เพื่อใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย
ในตนเอง
ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
7. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง
รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู
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ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรูร ายวิชาหนาที่พลเมือง จํานวน 20 ชั่วโมง 4 หนวยการเรียนรู
•
•
•
•
•
•
•
•

ตรงเวลา
การแต่งกาย
กฏระเบียบโรงเรี ยน
สมาชิกทีดีขององค์กร
กิจกรรมหน้าเสาธง
ความรับผิดชอบต่อการเรี ยน
สภานักเรี ยน
การเป็ นคุณค่าในตนเอง
• การเข้าร่ วมกิจกรรมที
โรงเรี ยนจัดขึน
• ร่ วมกิจกรรมทีเกียวข้องกับ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย
• การแสดงออกถึงความมี
มารยาท
• รู ้จกั อนุรักษ์และสื บสานภูมิ
ปัญญาไทย

1. พลเมืองดี

• เห็นคุณค่าวัสดุ
อุปกรณ์ใน
ชีวติ ประจําวัน
• เลือกบริ โภคตาม
ความจําเป็ น
• วินยั การออม

2. ภ.ว. พอเพียง

ตามวิถีไทย

หนวยการเรียนรู
ง ม.1-3
3. ภ.ว. หน
สดใสาที่พลเมื4อ. โรงเรี
ยนสวย
ใส่ ใจวัฒนธรรม
ตามวิถไี ทย

ด้วยจิตอาสารักษ์
สิงแวดล้อม

•
•
•
•
•

กิจกรรม 5 ส.
การดูแลรักษาห้องเรี ยน
โรงเรี ยนใส่ใจสิ งแวดล้อม
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
สื อการเรี ยนการสอนเป็ น
ประโยชน์และเป็ นมิตรกับ
สิ งแวดล้อม
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โครงสรางรายวิชา หนาที่พลเมือง
ภาคเรียนที่ 2 ระดับ ม.ตน

ดําดับ
ที่

1

2

3

4

ชั่วโมง น้ําหนัก/
ผลการ
กิจกรรม
ปฏิบัติ คะแนน
เรียนรู
พลเมืองดีตามวิถีไทย 1,2,7 - การตรงเวลาของนักเรียน เชน การมาเรียน,การเขาหองเรียน,
การเขารวมกิจกรรม เปนตน
- เครื่องแบบการแตงกายของนักเรียนที่ถูกตองตามกฏระเบียบ
- การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน
40
- เปนสมาชิกที่ดขี ององคกร
- กิจกรรมหนาเสาธง
- ความรับผิดชอบตอการเรียน เชน การสงงานตอวิชาตางๆ
- ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เชน การเลือกตั้งสภานักเรียน,
การมีสวนรวมในการตัดสินใจในหองเรียน
- มีหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูปกครอง
บูรณา
การ
.ภ.ว. พอเพียง
5,7
- นักเรียนมีวินัยในการออม
กิจกรรม 20
- เห็นคุณคาวัสดุอุปกรณในชีวิตประจําวัน เชน ใชปากกาให
ตลอด
คุมคา กินน้ําหมดขวด
ภาค
- เลือกบริโภคตามความจําเปน เชน มองคุณคาอาหารตาม
เรียน
คุณคาโภชนาการ
ภ.ว. สดใส ใสใจ
6,4
- การแสดงออกถึงความมีมารยาทของนักเรียน
วัฒนธรรมตามวิถี
- รูจักอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทย
20
ไทย
- กิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
- มีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน วันอาเซี่ยน,ญี่ปุน,
จีน,ฝรั่งเศส
โรงเรียนสวยดวยจิต 2,3
- กิจกรรม 5 ส
อาสารักษส่งิ แวดลอม
- การดูแลรักษาหองเรียน เชน ความสะอาด,
การจัดบอรดความรู,การจัดบอรดหองเรียนสีขาว,
ตารางเวรประจําวัน,การดูแลอุปกรณเครื่องใช
20
ภายในหองเรียน เปนตน
- รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
- กิจกรรมสาธารณประโยชน

ชื่อหนวยการเรียนรู

รวม

100
กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th

14

แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบย่ อ

รายวิชาหน้าที
พลเมือง

เวลา ตลอดภาคเรียน

ผลการเรียนรู
1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย
2. แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม
3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา
4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอื่นใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย
5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม
7. ปฏิบัตติ นเปนผูมีวนิ ัยในตนเอง
ความสําคัญ
ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรม
ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่
ใฝหาความรูเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอมและ
ปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการ
กระทําของตนเอง
การออกแบบการเรียนรู

ภ.ว. พอเพียง
ภ.ว. สดใสใสใจวัฒนธรรม
พลเมืองดีตามวิถีไทย
ตรงเวลา
เห็นคุณคาของสิ่งของเครื่องใช
มารยาท
การแตงกาย
เลือกบริโภค
อนุรกั ษและสืบสานภูมิปญญา
กฎระเบียบโรงเรียน
วินัยการออม
รวมกิจกรรมประเพณี
สมาชิกที่ดขี ององคกร
รวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น
กิจกรรมหนาเสาธง
ความรับผิดชอบตอการเรียน
สภานักเรียนการแตงกาย

โรงเรียนสวยดวยจิตอาสา
กิจกรรม 5 ส
การดูแลรักษาหองเรียน
รักษาสิ่งแวดลอม
กิจกรรมสาธารณประโยชน
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การวัดและประเมินผล
1. แบบประเมินพลเมืองดีตามวิถีไทย
2. แบบประเมิน ภ.ว.พอเพียง
3. แบบประเมินภว.สดใส ใสใจวัฒนธรรม
4. แบบประเมินโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา

คะแนนเต็ม 100 คะแนน
รายละเอียดการใหคะแนนหนวยมีดังนี้

1. ขอมูลประกอบการพิจารณาใหคะแนนพลเมืองดีตามวิถีไทย
- กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน
- ครูที่ปรึกษา
2. ภ.ว. พอเพียง
3. ภ.ว. สดใส ใสใจวัฒนธรรมตามวิถีไทย
4. โรงเรียนสวยดวยจิตอาสารักษสิ่งแวดลอม

คะแนน 40 คะแนน แบงเปน
10 คะแนน
30 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน
คะแนน 20 คะแนน

การใหระดับผลการเรียน

การตัดสิ นผลการเรีย นรายวิ ช าหน า ที่ พ ลเมื อง โดยใช ระบบตั ว เลขแสดงระดั บผลการเรี ย น
เปน 8 ระดับ ดังนี้
ระดับผลการ
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
คอนขางดี
ปานกลาง
พอใช
ผานเกณฑขั้นต่ํา
ต่ํากวาเกณฑ

ชวงคะแนนเปนรอยละ
80-100
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
0-49

หมายเหตุ การสง แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชาหนาที่พลเมือง ( ปพ.5) สงที่หัวหนากลุมสาระ

กลุมบริหารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th
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