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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

จัดการศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ต้ังข้ึนคร้ังแรก พ.ศ. 2440  

เดิมเปนโรงเรียนสอนภาษาไทยอยูในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เปนขาหลวง

เทศาภิบาล พระเทวพรหมาบดี เปนผูอาํนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอนหนังสือแหงแรก

ในมณฑลภาคใตฝงตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย ญาณมุนี สังฆปาโมกข (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เปน

ผูดําเนินการ (ครูใหญ) ทานแรกของโรงเรียน 

 ป พ.ศ. 2442 เปล่ียนชื่อเปน  “โรงเรียนวรสิทธ์ิวัดมงคลนิ มิตร” จัดการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา สําหรับนักเรียนชาย แตมีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยูดวย 

 ป พ.ศ. 2452 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” สอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา ต้ังอยูในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปจจบุัน) 

 ป พ.ศ. 2456 ไดเปดสอนนักเรียนชั้นฝกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดตาง ๆ ในมณฑลภูเก็ต 

 ป พ.ศ. 2460 เปล่ียนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” มาเปน “โรงเรียนประจํามณฑล

ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย” 

 ป พ.ศ.2476 เปล่ียนชื่อเปน “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 

 สฟีา  หมายถึง  ความสงบ  รมเย็น    สดใส   และสวยงาม 

 สขีาว หมายถึง  ความบริสุทธ์ิ   สวาง  รุงโรจน  ความมีระเบียบแบบแผน มีความเชื่อมั่น 

และมีคุณธรรม ภายในร้ัวฟา – ขาว ที่อยูรวมกันอยางสงบสขุ มีความบริสุทธ์ิ 

         

เอกลักษณของโรงเรียน ( UNIQUENESS) 

   ตนแบบนักเรียนเกง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือขายเขมแข็ง  

 

อัตลักษณของโรงเรียน (IDENTITY) 

    ฉลาด  (SMARTNESS)   แจมใส  (SMILE)   จิตใจงาม  (SPIRIT)  

 

ท่ีอยู  

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลยั 

73/3 ถนน เทพกระษัตรี ตําบล ตลาดใหญ อําเภอเมอืงภูเก็ต ภูเก็ต 83000 

Tel. 0-7621-2075,0-7621-9232 

Fax. 0-7621-3922 

www.pkw.ac.th 
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พลเมืองดีของประเทศชาตแิละสังคมโลก 

ความหมาย  

พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม  

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ไม

ละเมิดลวงล้ําสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

ความสาํคัญ  

พลเมืองเปนองคประกอบที่สําคัญของสังคมไทย เชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมยอมตองการ

พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน ทําเปน แกไขปญหาได มีประสิทธิภาพเปน

กําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา ความมั่นคงใหกับประเทศชาติ และการเปนพลเมืองดีนั้นยอม

ตองการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินชีวิตอีกดวย เพื่อการพฒันาสังคมใหยั่งยืน  

วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคของการพัฒนาใหเปนพลเมืองดี มีดังนี ้ 

1. เพื่อใหรูจักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม  

2. เพื่อปลูกฝงทักษะการดํารงชีวิตอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคม  

3. เพื่อปลูกฝงความมีระเบยีบวินยั และเคารพกฎหมาย  

4. เพื่อปลูกฝงใหมีทัศนคติและคานิยมท่ีดีตอสังคม  

ลักษณะของพลเมืองดี  

การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั้น สังคมจะเปนผูกําหนดลักษณะที่พึงประสงค เพื่อที่จะได

พลเมืองท่ีดี ดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีคุณสมบัติท่ีเปนพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  

คุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเปนพลเมืองดี เชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย ประหยัด 

รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอารี มีเมตตา เห็นประโยชนสวนรวมมคีวามสําคัญเสมอ  

คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอยางที่สังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัติ เชน ตองการบุคคล

ท่ีมีคุณธรรมนําความรู ตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพดานการเกษตรให

มากเนื่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทย เนื่องจากเปนพ้ืนฐานของสังคมไทย เพื่อการพัฒนาสังคมให

เจริญกาวหนาอยางยั่งยืน 

ลักษณะผูเรียนมศีักยภาพเปนพลเมือง 5 ดาน 

 1. เปนเลิศวิชาการ 

 2. ส่ือสารไดอยางนอย 2 ภาษา 

 3. ลํ้าหนาความคิด 

 4. ผลิตงานอยางสรางสรรค 

 5. รวมกันรับความผิดชอยตอสังคม   
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คานิยมหลัก 12 ประการ 

 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่

ตนนับถือ และจงรักภักดตีอสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  มีอดุมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดมั่นในความถูกตอง  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอ

ตนเองและผูอ่ืน  ละความเห็นแกตัว  รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให  รูจักควบคุมตัวเอง

เมื่อประสบกับความยากลําบากและส่ิงท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 

3. กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

การประพฤติท่ีแสดงถึงการรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความ

เอาใจใส  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอแม  ผูปกครอง  และครูอาจารย 

4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน  แสวงหาความรูท้ัง

ทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคา  ความสําคัญ  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ  สืบทอดวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยอันดีงาม 

6. มีศีลธรรม  รักษาความสตัย หวังดีตอผูอื่น เผ่ือแผและแบงปน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมั่นในคําสัญญา  มีจิตใจโอบออมอารี  ชวยเหลือผูอื่นเทาที่ชวยได  

ท้ังกาํลังทรพัย  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

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดาํเนินชีวิต  

10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  มีความรู  มีคุณธรรม  และ

ปรบัตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสขุ  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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11. มีความเขมแข็งทั้งรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลสมีความละอายเกรง 

กลวัตอบาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจที่เขมแข็ง  มีความละอาย 

เกรงกลวัตอบาป  ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดมั่นในการทําความดีของศาสนา 

 

12. คํานึงถงึผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

การปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  และประเทศชาติ  ยอม

เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม 
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คณุลักษณะอันพึงประสงค 

   

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่กําหนด

ขึ้นโดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงทําใหมีความจําเปนตอง

เนนและปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคนเพื่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ัง

ดานสติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาและความมั่นคงสงบสุขในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี้  

            1. รักชาติ ศาสน กษตัริย  

            2. ซื่อสัตยสุจริต  

            3. มีวินัย 

            4. ใฝเรียนรู  

            5. อยูอยางพอเพียง  

            6. มุงม่ันในการทํางาน  

            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

ท่ีตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้ เชน มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมที่

เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ซ่ือสัตยสุจริต 

    ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนใหขอมูลที่

ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลําเอียง และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ

การกระทําผิดและปฏิบัติตามคํามั่นสัญญา 
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2.2  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชน ไมถือเอา

ส่ิงของหรือผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรงและไมหาประโยชนในทาง

ท่ีไมถูกตอง 

3. มีวินัย 

       ประกอบดวยตัวชี้วัด 1 ขอ  ไดแก 

3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสงัคม พฤติกรรม

บงชี้  เชน ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไมละเมิด

สิทธิของผูอื่น และตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน 

4. ใฝเรียนรู 

      ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ  ไดแก 

4.1   ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ เชน ต้ังใจ

เรียน  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  และสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ดวยการเลือกใชสื่อ

อยางเหมาะสม  บันทึกความรู วิเคราะหสรุปเปนองคความรู  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน

ได  พฤติกรรมบงชี้  เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ส่ือ 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 ส่ื อ ไ ด อ ย า ง เ ห ม า ะ ส ม  บั น ทึ ก

ความรู  วิเคราะห  ตรวจสอบจากส่ิงที่เรียนรู สรุปเปนองคความรู และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการตางๆ

เพื่อนําไปใชในชีวิตประจําวัน 

5. อยูอยางพอเพียง 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 

5.1   ดําเนินชีวติอยางพอประมาณ มีเหตผุล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบงชี้ เชน ใชทรัพยสิน

ของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เคร่ืองใช ฯลฯ  อยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใช

เวลาอยางเหมาะสม  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตน

และตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผล ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทําใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อ

ผูอื่นกระทําผิด 

5.2    มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน วาง

แผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐานของความรู ขอมูล ขาวสารและรูเทาทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยูรวมกบัผูอื่นไดอยางมีความสุข 

6. มุงม่ันในการทํางาน 

       ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

6.1   ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางาน

ดวยตนเอง 
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6.2   ทํางานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือใหงานสําเร็จตามเปาหมาย  พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ทุมเททํางาน  อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  พยายามแกปญหาและ

อุปสรรคในการทํางานใหสําเร็จ และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

7. รักความเปนไทย 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ ไดแก 

7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญูกตเวท ี

พฤติกรรมบงชี้   เชน แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญูกตเวทีตอผูมี

พระคุณ  รวมกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะนําใหผูอื่นตาม

ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.2   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ใช

ภาษาไทยและเลขไทยในการส่ือสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน  แนะนําใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการ

ใชภาษาไทยท่ีถูกตอง 

7.3   อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสม

ในวถีิชีวิต  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

8.1   ชวยเหลือ ผูอื่นดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน  พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ชวยพอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ  อาสาทํางานใหผูอื่นดวยกําลังกาย กําลังใจ 

และกําลังสติปญญาโดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนส่ิงของ  ทรัพยสิน และอ่ืนๆและชวยแกปญหาหรือ

สรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

8.2    เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บงชี้  เชน  ดูแล

รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชน

และสังคม และเขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของสวนรวมตามสถานการณที่เกิดข้ึน

ดวยความกระตือรือรน 
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คําอธบิายรายวชิา 

 
ส20232  หนาที่พลเมือง 2 ม. 1   ภาคเรียนที่ 2 20  ชั่วโมง   0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม การ

ตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน 

ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุจริตอดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของ

ตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเร่ืองวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยการ

เคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการ

แกปญหาความขัดแยง   โดยสันติวิธี ในเร่ืองการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกล

เกลี่ย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต 

อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอ

สังคม ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

 เพ่ือใหผูเรียนเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยใน

ตนเอง 

ผลการเรียนรู 

1.มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

2.แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

3.เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

4.เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทดิทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

5.ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มคีวามรับผิดชอบตอสังคม 

7.ปฏิบัตตินเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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ส20234   หนาที่พลเมือง 4 ม. 2  ภาคเรียนที่ 2   20  ชั่วโมง    0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเร่ืองการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญ

ทางจริยธรรม การเปนผูนําและการเปนสมาชิกที่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ และรูทันขาวสาร 

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความรู และ

ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง   เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และ

พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมภิาคเอเชียในเร่ืองวิถีชีวิต 

วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน ในเร่ือง

การเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวม

และเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธเีก่ียวกับการละเมิดสิทธิการใชของสวนรวมดวยการ

เจรจาไกลเกล่ีย การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความ

ซ่ือสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความ

รับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

 เพ่ือใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวน

รวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยใน

ตนเอง 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละตอสงัคม 

 3. เหน็คุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 7. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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ส20236  หนาที่พลเมือง 6 ม. 3  ภาคเรียนที่ 2   20  ชั่วโมง      0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเร่ืองการใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยาง

รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกต้ังมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทําหนาที่ของบุคคลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจ 

ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่

และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองเห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความ

หลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ ของโลกในเร่ืองวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา ส่ิงแวดลอม การ

อยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเร่ืองการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยาและ

วาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความ

ขัดแยงในเร่ืองทัศนคติ ความคิด ความเช่ือ ชูสาว ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต 

อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอ

สังคม และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเอง  

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคติ 

 เพื่อใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัย

ในตนเอง 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละตอสงัคม 

 3. เหน็คุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดม่ันในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 7. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู 
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• การเขา้ร่วมกิจกรรมที

โรงเรียนจดัขึน

• ร่วมกิจกรรมทีเกียวขอ้งกบั

ประเพณี ศิลปะและ

วฒันธรรมไทย

• การแสดงออกถึงความมี

มารยาท

• รู้จกัอนุรักษแ์ละสืบสานภูมิ

ปัญญาไทย

• กิจกรรม 5 ส.

• การดูแลรักษาหอ้งเรียน

• โรงเรียนใส่ใจสิงแวดลอ้ม

• กิจกรรมบาํเพญ็ประโยชน์

• สือการเรียนการสอนเป็น

ประโยชนแ์ละเป็นมิตรกบั

สิงแวดลอ้ม

• เห็นคุณค่าวสัดุ

อุปกรณ์ใน

ชีวติประจาํวนั

• เลือกบริโภคตาม

ความจาํเป็น

• วนิยัการออม

• ตรงเวลา

• การแต่งกาย

• กฏระเบียบโรงเรียน

• สมาชิกทีดีขององคก์ร

• กิจกรรมหนา้เสาธง

• ความรับผิดชอบต่อการเรียน

• สภานกัเรียน

• การเป็นคุณค่าในตนเอง

1. พลเมืองดี

ตามวถิีไทย

2. ภ.ว. พอเพยีง

  

 4. โรงเรียนสวย

ด้วยจิตอาสารักษ์

สิงแวดล้อม

3. ภ.ว. สดใส

ใส่ใจวฒันธรรม

ตามวิถไีทย

ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรูรายวิชาหนาท่ีพลเมือง จาํนวน 20 ชั่วโมง 4 หนวยการเรียนรู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

หนวยการเรยีนรู 

หนาที่พลเมือง ม.1-3 
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โครงสรางรายวิชา หนาท่ีพลเมือง 

ภาคเรียนท่ี 2 ระดับ ม.ตน 

ดําดับ

ที ่

 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
ผลการ

เรียนรู 

 

กิจกรรม 
ช่ัวโมง

ปฏบิัติ 

น้ําหนัก/

คะแนน 

1 พลเมืองดีตามวิถีไทย 1,2,7 - การตรงเวลาของนักเรียน เชน การมาเรียน,การเขาหองเรียน, 

  การเขารวมกิจกรรม เปนตน 

- เคร่ืองแบบการแตงกายของนักเรียนท่ีถูกตองตามกฏระเบียบ 

- การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

- เปนสมาชกิที่ดีขององคกร 

- กิจกรรมหนาเสาธง  

- ความรับผิดชอบตอการเรียน เชน การสงงานตอวิชาตางๆ 

- ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เชน การเลือกต้ังสภานักเรียน,

การมีสวนรวมในการตัดสินใจในหองเรียน 

- มีหนาท่ีรับผิดชอบชวยเหลือผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณา

การ

กจิกรรม 

ตลอด

ภาค

เรียน 

 

 

 

 

40 

2 .ภ.ว. พอเพียง 5,7 - นักเรียนมีวินัยในการออม 

- เห็นคุณคาวัสดุอุปกรณในชีวิตประจําวัน เชน ใชปากกาให

คุมคา กินน้ําหมดขวด  

- เลือกบริโภคตามความจําเปน เชน มองคุณคาอาหารตาม

คุณคาโภชนาการ  

 

20 

3 ภ.ว. สดใส ใสใจ

วัฒนธรรมตามวิถี

ไทย 

6,4 - การแสดงออกถึงความมีมารยาทของนกัเรียน 

- รูจักอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทย 

- กิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- มสีวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน วันอาเซ่ียน,ญี่ปุน, 

  จีน,ฝร่ังเศส 

 

20 

4 โรงเรียนสวยดวยจิต

อาสารักษสิ่งแวดลอม 

2,3 - กิจกรรม 5 ส  

- การดูแลรักษาหองเรียน เชน ความสะอาด, 

  การจัดบอรดความรู,การจัดบอรดหองเรียนสีขาว, 

  ตารางเวรประจําวัน,การดูแลอุปกรณเคร่ืองใช 

  ภายในหองเรียน เปนตน 

- รักษาส่ิงแวดลอมในโรงเรียน  

- กิจกรรมสาธารณประโยชน 

 

 

 

20 

รวม  100 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบย่อ เวลา ตลอดภาคเรียนรายวชิาหนา้ที

พลเมือง

 

 

 

 

 

 

 

ผลการเรียนรู 

 1. มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกถึงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผและเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

 4. เปนแบบอยางและแนะนําผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตรยิ 

 5. ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 6. มีจิตพอเพยีงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

 7. ปฏิบัตตินเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ความสําคัญ 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีสวนรวมและรับผดิชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรม

ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเร่ืองความซ่ือสัตยสุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี 

ใฝหาความรูเห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยคํานึงถึง

ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเร่ืองวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา ส่ิงแวดลอมและ

ปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทําของตนเอง 

การออกแบบการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

พลเมืองดีตามวิถีไทย        ภ.ว. พอเพียง          ภ.ว. สดใสใสใจวัฒนธรรม     โรงเรียนสวยดวยจติอาสา        

ตรงเวลา        เห็นคุณคาของสิ่งของเคร่ืองใช      มารยาท                      กจิกรรม 5 ส 

การแตงกาย      เลือกบริโภค                อนุรักษและสืบสานภูมิปญญา           การดูแลรักษาหองเรียน 

กฎระเบียบโรงเรียน            วินัยการออม                     รวมกิจกรรมประเพณี                รักษาส่ิงแวดลอม 

สมาชิกท่ีดขีององคกร                   รวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น           กิจกรรมสาธารณประโยชน 

กจิกรรมหนาเสาธง      

ความรับผิดชอบตอการเรียน 

สภานักเรียนการแตงกาย 
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การวดัและประเมินผล 

1. แบบประเมินพลเมืองดีตามวิถีไทย  

2. แบบประเมนิ ภ.ว.พอเพียง 

3. แบบประเมนิภว.สดใส ใสใจวัฒนธรรม 

4. แบบประเมนิโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

รายละเอียดการใหคะแนนหนวยมีดังน้ี  

1. ขอมูลประกอบการพิจารณาใหคะแนนพลเมืองดีตามวิถีไทย  คะแนน 40 คะแนน แบงเปน 

    - กลุมบริหารงานกิจการนักเรียน      10 คะแนน 

    - ครูที่ปรึกษา         30 คะแนน 

2. ภ.ว. พอเพียง        คะแนน 20 คะแนน 

3. ภ.ว. สดใส ใสใจวัฒนธรรมตามวิถีไทย     คะแนน 20 คะแนน 

4. โรงเรียนสวยดวยจิตอาสารักษส่ิงแวดลอม    คะแนน 20 คะแนน 

 

การใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาหนาที่พลเมือง โดยใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน                    

เปน 8 ระดับ ดังนี ้

 

ระดับผลการ ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 

4 ดีเย่ียม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 

3 ดี 70-74 

2.5 คอนขางดี 65-69 

2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช 55-59 

1 ผานเกณฑข้ันตํ่า 50-54 

0 ตํ่ากวาเกณฑ 0-49 
 

หมายเหตุ การสง แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชาหนาที่พลเมือง ( ปพ.5) สงท่ีหัวหนากลุมสาระ 
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