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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จัด

การศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2440  เดิม

เปนโรงเรียนสอนภาษาไทยอยูในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เปนขาหลวงเทศาภิบาล พระ

เทวพรหมาบดี เปนผูอำนวยการศกึษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอนหนังสือแหงแรกในมณฑลภาคใตฝง

ตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย ญาณมุนี สังฆปาโมกข (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เปนผูดำเนินการ (ครูใหญ) 

ทานแรกของโรงเรียน 

 ป พ.ศ. 2442 เปลี ่ยนช ื ่อเป น  “โรงเร ียนวรสิทธ ิ ์ว ัดมงคลนิม ิตร” จ ัดการศึกษาในระดับ

ประถมศึกษา สำหรับนักเรียนชาย แตมีนักเรียนหญิงที่สนใจเรียนอยดูวย 

 ป พ.ศ. 2452 เปลี ่ยนชื ่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” สอนระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศกึษา ตั้งอยใูนบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปจจุบัน) 

 ป พ.ศ. 2456 ไดเปดสอนนักเรียนชั้นฝกหัดคร ู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 มีคุณธรรมสสูังคม 

  

คติพจนประจำโรงเรียน    

 อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตยอมฝกตน 

  

สีประจำโรงเรียน   ฟา – ขาว 

 สีฟา  หมายถึง  ความสงบ  รมเย็น    สดใส   และสวยงาม 

 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์   สวาง  รงุโรจน  ความมีระเบียบแบบแผน มีความเชื่อมั่นและมี

คุณธรรม ภายในรั้วฟา – ขาว ที่อยรูวมกันอยางสงบสุข มีความบริสุทธิ ์

  

เอกลักษณโรงเรียน ( UNIQUENESS) 

 ตนแบบนักเรียนเกง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือขายเขมแข็ง  

 

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 
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พลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก 

ความหมาย 

พลเมืองดีหมายถึงประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม 

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเองรูจักบทบาทหนาที่ของตนเองและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมไมละเมิด

ลวงล้ำสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 

ความสำคัญ 

พลเมืองเปนองคประกอบที่สำคัญของสังคมไทยเชนเดียวกับสังคมอื่นๆทุกสังคมยอมตองการพลเมือง

ที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงความมีรางกายจิตใจดีคิดเปนทำเปนแกไขปญหาไดมีประสิทธิภาพเปนกำลังสำคัญใน

การพัฒนาความเจริญกาวหนาความมั่นคงใหกับประเทศชาติและการเปนพลเมืองดีนั้นยอมตองการปฏิบัติตาม

บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตอีกดวยเพื่อการ

พัฒนาสังคมใหยั่งยืน 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของการพัฒนาใหเปนพลเมืองดีมีดังนี้ 

1. เพ่ือใหรูจักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม 

2. เพ่ือปลูกฝงทักษะการดำรงชีวิตอยรูวมกับผูอ่ืนในสังคม 

3. เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

4. เพ่ือปลูกฝงใหมีทัศนคตแิละคานิยมที่ดีตอสังคม 

ลักษณะของพลเมืองดี 

การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั ้นสังคมจะเปนผูกำหนดลักษณะที่พึงประสงคเพื่อที่จะได

พลเมืองที่ดีดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีคุณสมบัติที่เปนพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะดังนี ้

คุณสมบัติพื้นฐานคือคุณสมบัติทั่วไปของการเปนพลเมืองดีเชนขยันอดทนซื่อสัตยประหยัดรับผิดชอบ

มีเหตุผลโอบออมอารีมีเมตตาเห็นประโยชนสวนรวมมีความสำคัญเสมอ 

คุณสมบัติเฉพาะคือคุณสมบัติเฉพาะอยางที่สังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัติเชนตองการบุคคลที่มี

คุณธรรมนำความรูตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจพัฒนาวิจัยในงานอาชีพดานการเกษตรใหมาก

เนื่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทยเนื่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทยเพื่อการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา

อยางยั่งยืน 

ลักษณะผเูรียนมีศักยภาพเปนพลเมือง 5 ดาน 

 1. เปนเลิศวิชาการ 

 2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 

 3. ล้ำหนาความคิด 

 4. ผลิตงานอยางสรางสรรค 

 5. รวมกันรับความผิดชอยตอสังคม   
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คานิยมหลัก 12 ประการ 

1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสำนึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน

นับถือและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพื่อสวนรวม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงการยึดม่ันในความถูกตอง  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเอง

และผอ่ืูน  ละความเห็นแกตัว  รจูักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลที่ควรให  รจูักควบคุมตัวเองเมื่อประสบ

กับความยากลำบากและสิ่งที่กอใหเกิดความเสียหาย 

3. กตัญ ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

การประพฤติที่แสดงถึงการรจูักบุญคุณ ปฏิบัติตามคำสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอา

ใจใส  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอแม  ผปูกครอง  และครูอาจารย 

4. ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความตั้งใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน  แสวงหาความรูทั้ง

ทางตรงและทางออม 

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนที่แสดงถึงการเห็นคุณคา  ความสำคัญ  ภาคภูมใจ  อนุรักษ  สืบทอดวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยอันดีงาม 

6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย หวังดีตอผอูื่น เผื่อแผและแบงปน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมั่นในคำสัญญา  มีจิตใจโอบออมอารี  ชวยเหลือผูอ่ืนเทาที่ชวยได  ทั้ง

กำลังทรัพย  กำลังกาย  และกำลังสติปญญา 

7. เขาใจเรียนรกูารเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 

การแสดงถึงการมีความร ู ความเขาใจ  ปฏิบัติตนตามหนาที่และสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผูอ่ืน

ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผใูหญ 

การปฏิบัติตนตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและ

นอบนอมตอผใูหญ 

9. มีสติรูตัว รูคิด รูทำ  รูปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว  รูคิด  รูทำอยางรอบคอบ  ถูกตองเหมาะสม  และนอมนำพระ

ราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต  

10. รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคมุกันในตัวที่ดี  มีความร ู มีคุณธรรม  และปรับตัว

เพ่ืออยใูนสังคมไดอยางมีความสุข  ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยหูัว 
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11. มีความเขมแข็งทั้งรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำ หรือกิเลสมีความละอายเกรง กลัว

ตอบาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจที่เขมแข็ง  มีความละอาย 

เกรงกลัวตอบาป  ไมกระทำความชั่วใด ๆ ยึดม่ันในการทำความดีของศาสนา 

12. คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

การปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสวนรวม  และประเทศชาติ  ยอม

เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 

   

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีกำหนดข้ึน

โดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซึ่งทำใหมีความจำเปนตองเนนและ

ปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดขึ้นในตัวผูเรียนทุกคนเพื ่อชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมทั้งดาน

สติปญญา และคุณธรรม อันจะนำไปสคูวามเจริญกาวหนาและความมั่นคงสงบสุขในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศกัราช 2551 กำหนด

คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี ้ 

            1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  

            2. ซื่อสัตยสุจริต  

            3. มีวินัย 

            4. ใฝเรียนร ู 

            5. อยอูยางพอเพียง  

            6. มงุมั่นในการทำงาน  

            7. รักความเปนไทย  

            8. มีจิตสาธารณะ  

 

1.รักชาติ ศาสน กษัตริย 

      ประกอบดวยตัวชี้วัด  4  ขอ  ไดแก 

1.1  เปนพลเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบงชี ้ เชน ยืนตรงเคารพธงชาติ รองเพลงชาติและอธิบาย

ความหมายของเพลงชาติไดถูกตอง 

1.2 ธำรงไวซึ่งความเปนไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมที่สรางความ

สามัคคี ปรองดองที่เปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.3 ศรัทธา ยึดมั่น ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบงชี้  เชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ี

ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้ เชน มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย 

2.ซื่อสัตยสุจริต 

ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนใหขอมูลท่ี

ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลำเอียง และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ

การกระทำผิดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 
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2.2  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชน ไมถือเอาสิ่งของ

หรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยความซื่อตรงและไมหาประโยชนในทางที่ไม

ถูกตอง 

3.มีวินัย 

       ประกอบดวยตัวชี้วัด 1 ขอ  ไดแก 

3.1  ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรม

บงชี้  เชน ปฏิบัติตามขอตกลง กฎเกณฑ ระเบียบขอบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไมละเมิดสิทธิ

ของผูอ่ืน และตรงตอเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตางๆในชีวิตประจำวันและรับผิดชอบในการทำงาน 

4.ใฝเรียนร ู

ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ  ไดแก 

4.1   ตั ้งใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ เชน ตั ้งใจ

เรียน  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนร ู และสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  ดวยการเลือกใชสื่ออยาง

เหมาะสม  บันทึกความรู วิเคราะหสรุปเปนองคความรู  และสามารถนำไปใชในชีวิตประจำวันได  พฤติกรรม

บงชี้  เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูทั้งภายใน

และภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม บันทึกความรู  วิเคราะห  ตรวจสอบจากสิ่งที่เรียนรู 

สรุปเปนองคความรู และแลกเปลี่ยนความรูดวยวิธีการตางๆเพ่ือนำไปใชในชีวิตประจำวัน 

5.อยูอยางพอเพียง 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด  2  ขอ  ไดแก 

5.1   ดำเนินชีวิตอยางพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบงชี้ เชน ใชทรัพยสิน

ของตนเอง เชน เงิน สิ่งของ เครื่องใช ฯลฯ  อยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี รวมทั้งการใช

เวลาอยางเหมาะสม  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คมุคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตนและ

ตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทำใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอ่ืน

กระทำผิด 

5.2    มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน วาง

แผนการเรียน การทำงานและการใชชีวิตประจำวันบนพื้นฐานของความรู ขอมูล ขาวสารและรูเทาทันการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยรูวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

6.มุงม่ันในการทำงาน 

       ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จและปรับปรุงและพัฒนาการทำงานดวย

ตนเอง 
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6.2   ทำงานดวยความเพียรพยายามและอดทนเพื ่อใหงานสำเร็จตามเปาหมาย  พฤติกรรม

บงชี้  เชน  ทุมเททำงาน  อดทน ไมยอทอตอปญหาและอุปสรรคในการทำงาน  พยายามแกปญหาและ

อุปสรรคในการทำงานใหสำเร็จ และชื่นชมผลงานดวยความภาคภูมิใจ 

 

7.รักความเปนไทย 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ ไดแก 

7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที 

พฤติกรรมบงชี ้  เชน แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญ ูกตเวทีตอผู มี

พระคุณ  รวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะนำใหผูอื ่นตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.2   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ใช

ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน  แนะนำใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใช

ภาษาไทยที่ถูกตอง 

7.3   อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน นำภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมใน

วิถีชีวิต  รวมกิจกรรมที่เก่ียวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนำ มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 

8.มีจิตสาธารณะ 

        ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

8.1   ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ชวย

พอแม ผูปกครอง ครูทำงานดวยความเต็มใจ  อาสาทำงานใหผูอื่นดวยกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปญญา

โดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนสิ่งของ  ทรัพยสิน และอ่ืนๆและชวยแกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผอ่ืูน 

8.2    เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมที่บงชี้  เชน  ดูแล

รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  เขารวมกิจกรรมที่เปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและ

สังคม และเขารวมกิจกรรมเพื่อแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งที่ดีงามของสวนรวมตามสถานการณที่เกิดขึ้นดวย

ความกระตือรือรน 
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คำอธิบายรายวิชา 

 
ส30231 หนาที่พลเมือง 1               ม.5      ภาคเรียนที่ 1                   20 ชั่วโมง / 0.5 หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื่นเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่องการ

เปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญทาง

จริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 

และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการ

วิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสาร

และรูทันสื่อ คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ

ตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 

อยางสันติ และพึ่งพาซึ่งกันและกันดวยการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลที่เกิด

จาก การกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอายและไมทน

ตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 

มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความ

ขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

 

ผลการเรียนร ู

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  

4. รทูันขาวสารและรูทันสื่อ  

5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  

6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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7. เห็นคณุคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  

8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  

10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   

11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 

12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวม 12ผลการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

กลมุบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th 

 

11 

ส30233 หนาที่พลเมือง 3               ม.6     ภาคเรียนที่ 1                   20 ชั่วโมง / 0.5 หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ

เปนผูนำและการเปนสมาชิกที่ดี การใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ ทาง

จริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 

และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการ

วิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสาร

และรูทันสื่อคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ

ตนเอง 

มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง 

การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง

ความซื่อสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพื่อใหผูเรียนมีลักษณะที่ดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดมั่น 

ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 

ทรงเปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอายและไม

ทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการ

ปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกตั้ง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ สามารถ

จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนร ู

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ   

4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ   

5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  

6. มีสวนรวมในการแกปญหาเมื่อเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหา

ความขัดแยง  

7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
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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

ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรรูายวิชาหนาที่พลเมือง จำนวน 20 ชั่วโมง 4 หนวยการเรียนร ู
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• การสงงานในรายวิชา 

• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 

• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรตูางๆ  

 

 

หนวยการเรียนรู 

หนาที่พลเมือง ม.5-6 
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โครงสรางรายวิชาหนาที่พลเมือง 

ภาคเรียนที่ 1 ระดับ ม. 5-6  

ดำดับ

ที ่
ชื่อหนวยการ

เรียนร ู

ผลการเรียนร ู 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 ตลอดภาคเรียนรายวชิาหนา้ที

พลเมือง

 

 

 

ผลการเรียนร ู

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ 

3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้งอยางมีวิจารณญาณ  

4. รทูันขาวสารและรูทันสื่อ  

5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล  

6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 

7. เห็นคณุคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซึ่งกันและกัน  

8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  

9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  

10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   

11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 

12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ความสำคัญ 

เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอื ่นเปนพลเมืองดีตามวิถ ีประชาธิปไตย ประยุกตใช

กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะที่ตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกตั้ง

อยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพื้นฐานของขอมูล ยอมรับ

ในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และ

พึ่งพาซึ่งกันและกัน มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอาย

และไมทนตอการทุจริต  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  

• มสีัมมาคารวะ 

• กิจกรรมเก่ียวกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

• นำภูมิปญญาไทยนำมาใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตวินัยการออม 

 วินัยสรางตน  

• การสงงานในรายวิชา 

• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 

• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

มีรายละเอียดดังนี้  

1.สุภาพบุรุษ ภ.ว.      คะแนน 20 คะแนน  

2. จิตอาสาพัฒนาทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอม    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 แบบบนัทึกผลการเรียนประจำรายวิชาหนาที่พลเมือง ( ปพ.5) สงท่ีหัวหนากลุมสาระ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


