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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศกึษาขนาดใหญพิเศษ ตั้งอยใูนเขตเทศบาลนครภูเก็ต  

จัดการศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ตั้งขึ้นครั้งแรก พ.ศ. 2440  

เดิมเปนโรงเรียนสอนภาษาไทยอยูในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยที่พระยาทิพโกษา เปนขาหลวงเทศาภิบาล 

พระเทวพรหมาบดี เปนผูอำนวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอนหนังสือแหงแรกในมณฑล

ภาคใตฝงตะวันตก 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 มีคุณธรรมสูสังคม 

  

คติพจนประจำโรงเรียน    

 อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตยอมฝกตน 

  

สีประจำโรงเรียน   ฟา – ขาว 

 สีฟา  หมายถึง  ความสงบ  รมเย็น    สดใส   และสวยงาม 

 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์   สวาง  รงุโรจน  ความมีระเบียบแบบแผน มีความเชื่อมั่น 

และมีคุณธรรม ภายในรั้วฟา – ขาว ที่อยรูวมกันอยางสงบสุข มีความบริสุทธิ์ 

         

เอกลักษณของโรงเรียน ( UNIQUENESS) 

   ตนแบบนักเรียนเกง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือขายเขมแข็ง  

 

อัตลักษณของโรงเรียน (IDENTITY) 

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

 

ที่อยู  

โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 

73/3 ถนน เทพกระษัตร ี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  

พลเมืองด ีหมายถึง ประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑของสังคม  

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง รูจักบทบาทหนาที่ของตนเอง และปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสม ไม

ละเมิดลวงล้ำสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  

ความสำคัญ  

พลเมืองเปนองคประกอบที่สำคัญของสังคมไทย เชนเดียวกับสังคมอื่น ๆ ทุกสังคมยอมตองการ

พลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง ความมีรางกายจิตใจดี คิดเปน ทำเปน แกไขปญหาได มีประสิทธิภาพเปน

กำลังสำคัญในการพัฒนาความเจริญกาวหนา ความมั่นคงใหกับประเทศชาติ และการเปนพลเมืองดีนั้นยอม

ตองการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดำเนิน

ชีวิตอกีดวย เพ่ือการพัฒนาสังคมใหยั่งยืน  

วัตถุประสงค  

วัตถุประสงคของการพัฒนาใหเปนพลเมืองด ีมีดังนี ้ 

1. เพ่ือใหรูจักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม  

2. เพ่ือปลูกฝงทักษะการดำรงชีวิตอยรูวมกับผูอ่ืนในสังคม  

3. เพ่ือปลูกฝงความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  

4. เพ่ือปลูกฝงใหมีทัศนคตแิละคานิยมที่ดีตอสังคม  

ลักษณะของพลเมืองด ี 

การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั้น สังคมจะเปนผูกำหนดลักษณะที่พึงประสงค เพื่อที่จะได

พลเมืองที่ด ีดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีคุณสมบัติที่เปนพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  

คุณสมบัติพื้นฐาน คือ คุณสมบัติทั่วไปของการเปนพลเมืองดี เชน ขยัน อดทน ซื่อสัตย ประหยัด 

รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบออมอาร ีมีเมตตา เห็นประโยชนสวนรวมมีความสำคัญเสมอ  

คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอยางที่สังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัต ิเชน ตองการบุคคลที่มี

คุณธรรมนำความรู ตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพดานการเกษตรใหมาก

เนื่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทย เนื่องจากเปนพื้นฐานของสังคมไทย เพื่อการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา

อยางยั่งยืน 

ลักษณะผเูรียนมีศักยภาพเปนพลเมือง 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 

การประพฤติปฏิบัติตนที่แสดงถึงความสำนึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตน

นับถือ และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 

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  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ  สืบทอดวัฒนธรรมและ

ประเพณีไทยอันดีงาม 

6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย หวังดีตอผอูื่น เผื่อแผและแบงปน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดมั่นในคำสัญญา  มีจิตใจโอบออมอารี  ชวยเหลือผูอ่ืนเทาที่ชวยได  

ทั้งกำลังทรัพย  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  เชน เขารวมกิจกรรมทางศาสนาที่

ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาที่ตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้ เชน มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับ

สถาบันพระมหากษัตริย 
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2. ซื่อสัตยสุจริต 

    ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองทั้งทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนใหขอมูลท่ี

ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลำเอียง และปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ

การกระทำผิดและปฏิบัติตามคำมั่นสัญญา 

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   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรตูางๆทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  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 มีเหตุผล ไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทำใหผูอื่นเดือดรอน พรอมใหอภัยเมื่อผูอ่ืน

กระทำผิด 

5.2    มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี  ปรับตัวเพื่ออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน วาง

แผนการเรียน การทำงานและการใชชีวิตประจำวันบนพ้ืนฐานของความร ูขอมูล ขาวสารและรูเทาทัน 

การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยรูวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
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6. มุงม่ันในการทำงาน 

       ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

6.1   ตั้งใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่การงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการปฏิบัติ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำงานใหสำเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทำงานดวย

ตนเอง 

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 

 
ส20231  หนาที่พลเมือง 1 ม. 1  ภาคเรียนที่ 1 20  ชั่วโมง   0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของสังคม การ

ตัดสินใจโดยใชเหตุผล มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของหองเรียนและโรงเรียน 

ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ

ซื่อสัตยสุจริตอดทน ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความรู ตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับผลที่เกิดจากการกระทำของ

ตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตในเรื ่องวิถีช ีวิต 

วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอม อยูรวมกันอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมดวยการ

เคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผูอื่น ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมในการ

แกปญหาความขัดแยง   โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไมตรงกัน ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย 

การเจรจาตอรอง การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน 

ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่ มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับ

ผลท่ีเกิดจากการกระทำของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคต ิ

 เพื่อใหผูเรียนเปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวม

ทางการเมืองการปกครอง อยรูวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนร ู

1.มีสวนรวมในการอนุรักษมารยาทไทย 

2.แสดงออกถึงความเอื้อเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

3.เห็นคุณคาและอนุรักษขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญา 

4.เปนแบบอยางและแนะนำผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และ เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

5.ประยุกตและเผยแผพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

7.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินยัในตนเอง 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนร ู
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ส20233   หนาที่พลเมือง 3 ม. 2  ภาคเรียนที่ 1   20  ชั่วโมง    0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามขาวสารบานเมือง ความกลาหาญทาง

จริยธรรม การเปนผูนำและการเปนสมาชิกที ่ดี มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ และรทูันขาวสาร ปฏิบัติ

ตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ ใฝหาความร ูและยอมรับผลท่ีเกิด

จากการกระทำของตนเอง   เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพึ่งพาอาศัยซึ่งกัน

และกันโดยคำนึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 

สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน 

ไมแสดงกิริยา และวาจาดูหมิ่นผอ่ืูน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหา

ความขัดแยงโดยสันติวิธีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิการใชของสวนรวมดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง 

การระงับความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทำของตนเอง 

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคต ิ

 เพื่อใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มีสวนรวม

ทางการเมืองการปกครอง อยรูวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 

ผลการเรียนร ู

  1. มีสวนรวมและแนะนำผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนำผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและแนะนำผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

7.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนร ู
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ส20235  หนาที่พลเมือง 5 ม. 3  ภาคเรียนที่ 1   20  ชั่วโมง      0.5  หนวยกิต 

 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใชสิทธิและหนาที่ การใชเสรีภาพอยาง

รับผิดชอบ การมีสวนรวมในกิจกรรมการเลือกตั้งมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรมของ

หองเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบขอมูล ตรวจสอบการทำหนาที่ของบุคคลเพ่ือใชประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ

ตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร ใฝหาความร ูตั้งใจปฏิบัติหนาที่และยอมรับ

ผลที่เกิดจากการกระทำของตนเองเห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติทามกลางความหลากหลายทาง

สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคตางๆ ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดลอม การอยูรวมกันในสังคม

พหุวัฒนธรรมและพึ่งพาซึ่งกันและกัน ในเรื่องการเคารพซึ่งกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหมิ่นผู อ่ืน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน แบงปน มีสวนรวมและเสนอแนวทางการปองกันปญหาความขัดแยงในเรื่องทัศนคติ 

ความคิด ความเชื่อ ชสูาว ปฏิบัติตนเปนผูมวีินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ใฝหาความรู ตั้งใจ

ปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม และยอมรับผลที่เกิดจาก

การกระทำของตนเอง  

 โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 

กระบวนการแกปญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู กระบวนการสรางความตระหนัก กระบวนการสราง

คานิยม และกระบวนการสรางเจตคต ิ

 เพ่ือใหผูเรียน เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง อยูรวมกับผูอื่นอยางสันติ จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยใน

ตนเอง 

 

ผลการเรียนร ู

      1. มีสวนรวมและแนะนำผูอ่ืนใหอนุรักษมารยาทไทย 

 2. แสดงออกและแนะนำผูอ่ืนใหมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผและเสียสละตอสังคม 

 3. เห็นคุณคา อนุรักษ และสืบสานขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย 

 4. เปนแบบอยางและแนะนำผูอ่ืนใหมีความรักชาติ ยึดมั่นในศาสนา และเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 5. ประยุกตและเผยแพรพระบรมราโชวาท หลักการทรงงาน และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

6. มีจิตพอเพียงตานทุจริต เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

7.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนร ู

 

 



 

กลมุบรหิารงานวิชาการ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย www.pkw.ac.th 

 

12 

• 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

• ความรับผดิชอบต่อการเรียน

• สภานกัเรียน

• การเป็นคุณค่าในตนเอง

1. พลเมืองดี

ตามวถิีไทย

2. ภ.ว. พอเพยีง

  

 4. โรงเรียนสวย

ด้วยจติอาสารักษ์

สิงแวดล้อม

3. ภ.ว. สดใส

ใส่ใจวฒันธรรม

ตามวถิไีทย

ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรรูายวิชาหนาที่พลเมือง จำนวน 20 ชั่วโมง 4 หนวยการเรียนร ู
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

   

  

  

 

 

หนวยการเรียนรู 

หนาที่พลเมือง ม.1-3 
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โครงสรางรายวิชา หนาที่พลเมือง 

ภาคเรียนที่ 1 ระดับ ม.ตน 

ดำดับ

ที ่

 

ชื่อหนวยการเรียนรู 
ผลการ

เรียนร ู

 

กิจกรรม 
ชั่วโมง

ปฏิบัต ิ

น้ำหนัก/

คะแนน 

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

  การเขารวมกิจกรรม เปนตน 

- เครื่องแบบการแตงกายของนักเรียนที่ถูกตองตามกฏระเบียบ 

- การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 

- เปนสมาชิกที่ดีขององคกร 

- กิจกรรมหนาเสาธง  

- ความรับผิดชอบตอการเรียน เชน การสงงานตอวิชาตางๆ 

- ประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม เชน การเลือกตั้งสภานักเรียน,

การมีสวนรวมในการตัดสินใจในหองเรียน 

- มีหนาที่รับผิดชอบชวยเหลือผูปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บูรณา

การ

กิจกรรม 

ตลอด

ภาค

เรียน 

 

 

 

 

40 

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

- เห็นคุณคาวัสดุอุปกรณในชีวิตประจำวัน เชน ใชปากกาให

คมุคา กินน้ำหมดขวด  

- เลือกบริโภคตามความจำเปน เชน มองคุณคาอาหารตาม

คุณคาโภชนาการ  

 

20 

3 ภ.ว. สดใส ใสใจ

วัฒนธรรมตามวิถี

ไทย 

6,4 - การแสดงออกถึงความมีมารยาทของนักเรียน 

- รูจักอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาไทย 

- กิจกรรมที่เกี่ยวของกับประเพณ ีศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

- มีสวนรวมในกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น เชน วันอาเซี่ยน,ญี่ปุน, 

  จีน,ฝรั่งเศส 

 

20 

4 โรงเรียนสวยดวยจิต

อาสารักษสิ่งแวดลอม 

2,3 - กิจกรรม 5 ส  

- การดูแลรักษาหองเรียน เชน ความสะอาด, 

  การจัดบอรดความร,ูการจัดบอรดหองเรียนสีขาว, 

  ตารางเวรประจำวัน,การดูแลอุปกรณเครื่องใช 

  ภายในหองเรียน เปนตน 

- รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  

- กิจกรรมสาธารณประโยชน 

 

 

 

20 

รวม  100 
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แผนการจัดการเรียนรู้แบบย่อ เวลา ตลอดภาคเรียนรายวชิาหนา้ที

พลเมือง
 

ผลการเรียนร ู

 1. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. มีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบขอมูลเพื่อใชประกอบการตัดสินใจใน 

   กิจกรรมตาง ๆ และรูทันขาวสาร 

 3. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติและพึ่งพาซึ่งกันและกัน 

 4. มีสวนรวมและเสนอแนวทางการแกปญหาความขัดแยงโดยสันติวิธ ี

5. มีจิตพอเพียงตานทุจริต  

6. เปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม 

7.ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ความสำคัญ 

ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีสวนรวมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตอกิจกรรม

ของหองเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเองในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต อดทน ตั้งใจปฏิบัติหนาที่ 

ใฝหาความรเูห็นคุณคาของการอยรูวมกันในภูมิภาคเอเชียอยางสันติ และพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยคำนึงถึง

ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดลอมและ

ปฏิบัติหนาที่มีจิตพอเพียงตานทุจริต และเปนพลเมืองดี มีความรับผิดชอบตอสังคม ยอมรับผลที่เกิดจากการ

กระทำของตนเอง 

การออกแบบการเรียนรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินพลเมืองดีตามวิถีไทย  

2. แบบประเมิน ภ.ว.พอเพียง 

3. แบบประเมินภว.สดใส ใสใจวัฒนธรรม 

4. แบบประเมินโรงเรียนสวยดวยจิตอาสา 

พลเมืองดีตามวิถีไทย        ภ.ว. พอเพียง       ภ.ว. สดใสใสใจวัฒนธรรม     โรงเรียนสวยดวยจิตอาสา        

ตรงเวลา            เห็นคุณคาของสิ่งของเครื่องใช   มารยาท                     กิจกรรม 5 ส 

การแตงกาย      เลือกบริโภค                อนุรักษและสืบสานภูมิปญญา           การดูแลรักษาหองเรียน 

กฎระเบียบโรงเรียน            วินัยการออม                     รวมกิจกรรมประเพณี                รักษาสิ่งแวดลอม 

สมาชิกที่ดีขององคกร                   รวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้น           กิจกรรมสาธารณประโยชน 

กิจกรรมหนาเสาธง      

ความรับผิดชอบตอการเรียน 
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

รายละเอียดการใหคะแนนหนวยมีดงันี้  

1. ขอมูลประกอบการพิจารณาใหคะแนนพลเมืองดีตามวิถีไทย  คะแนน 40 คะแนน แบงเปน 

    - กลมุบริหารงานกิจการนักเรียน      10 คะแนน 

    - ครูที่ปรึกษา         30 คะแนน 

2. ภ.ว. พอเพียง        คะแนน 20 คะแนน 

3. ภ.ว. สดใส ใสใจวัฒนธรรมตามวิถีไทย     คะแนน 20 คะแนน 

4. โรงเรียนสวยดวยจิตอาสารกัษสิ่งแวดลอม    คะแนน 20 คะแนน 

 

การใหระดับผลการเรียน 

 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาหนาที ่พลเมือง โดยใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน                    

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


