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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เปนโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ ต้ังอยูในเขตเทศบาลนครภูเก็ต จัด
การศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาปท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาปท่ี 6 ต้ังข้ึนครั้งแรก พ.ศ. 2440  เดิม
เปนโรงเรียนสอนภาษาไทยอยูในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยท่ีพระยาทิพโกษา เปนขาหลวงเทศาภิบาล พระ
เทวพรหมาบดี เปนผูอํานวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับวาเปนโรงเรียนสอนหนังสือแหงแรกในมณฑลภาคใตฝง
ตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย ญาณมุนี สังฆปาโมกข (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เปนผูดําเนินการ (ครูใหญ) 
ทานแรกของโรงเรียน 
 ป พ.ศ. 2442 เปลี่ยนชื่อเปน  “โรงเรียนวรสิทธิ์ วัดมงคลนิ มิตร” จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สําหรับนักเรียนชาย แตมีนักเรียนหญิงท่ีสนใจเรียนอยูดวย 
 ป พ.ศ. 2452 เปลี่ยนชื่อเปน “โรงเรียนตัวอยางมณฑลภูเก็ต” สอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ต้ังอยูในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตปจจุบัน) 
 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 มีความเชื่อม่ันและมี
คุณธรรม ภายในรั้วฟา – ขาว ท่ีอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความบริสุทธิ์ 
  
เอกลักษณโรงเรียน ( UNIQUENESS) 
 ตนแบบนักเรียนเกง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือขายเขมแข็ง  
 
อัตลักษณ (IDENTITY) 
 ฉลาด  (SMARTNESS)   แจมใส  (SMILE)   จิตใจงาม  (SPIRIT)  
 
ท่ีอยู  

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 
มีความรับผิดชอบตอหนาท่ีของตนเองรูจักบทบาทหนาท่ีของตนเองและปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมไมละเมิด
ลวงล้ําสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
ความสําคัญ 

พลเมืองเปนองคประกอบท่ีสําคัญของสังคมไทยเชนเดียวกับสังคมอ่ืนๆทุกสังคมยอมตองการพลเมือง
ท่ีมีคุณภาพซ่ึงหมายถึงความมีรางกายจิตใจดีคิดเปนทําเปนแกไขปญหาไดมีประสิทธิภาพเปนกําลังสําคัญใน
การพัฒนาความเจริญกาวหนาความม่ันคงใหกับประเทศชาติและการเปนพลเมืองดีนั้นยอมตองการปฏิบัติตาม
บรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินชีวิตอีกดวยเพ่ือการ
พัฒนาสังคมใหยั่งยืน 
วัตถุประสงค 

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

ลักษณะของพลเมืองดี 
การเปนพลเมืองดีจะมีลักษณะอยางไรนั้นสังคมจะเปนผูกําหนดลักษณะท่ีพึงประสงคเพ่ือท่ีจะได

พลเมืองท่ีดีดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะตองมีคุณสมบัติท่ีเปนพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะดังนี้ 
คุณสมบัติพ้ืนฐานคือคุณสมบัติท่ัวไปของการเปนพลเมืองดีเชนขยันอดทนซ่ือสัตยประหยัดรับผิดชอบ

มีเหตุผลโอบออมอารีมีเมตตาเห็นประโยชนสวนรวมมีความสําคัญเสมอ 
คุณสมบัติเฉพาะคือคุณสมบัติเฉพาะอยางท่ีสังคมตองการใหบุคคลพึงปฏิบัติเชนตองการบุคคลท่ีมี

คุณธรรมนําความรูตองการใหคนในสังคมไทยหันมาสนใจพัฒนาวิจัยในงานอาชีพดานการเกษตรใหมาก
เนื่องจากเปนพ้ืนฐานของสังคมไทยเนื่องจากเปนพ้ืนฐานของสังคมไทยเพ่ือการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนา
อยางยั่งยืน 
ลักษณะผูเรียนมีศักยภาพเปนพลเมือง 5 ดาน 
 1. เปนเลิศวิชาการ 
 2. สื่อสารไดอยางนอย 2 ภาษา 
 3. ล้ําหนาความคิด 
 4. ผลิตงานอยางสรางสรรค 
 5. รวมกันรับความผิดชอยตอสังคม   
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คานิยมหลัก 12 ประการ 

1. ความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย 
การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเปนไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตน

นับถือและจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 

การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในความถูกตอง  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเอง
และผูอ่ืน  ละความเห็นแกตัว  รูจักแบงปนชวยเหลือสังคมและบุคคลท่ีควรให  รูจักควบคุมตัวเองเม่ือประสบ
กับความยากลําบากและสิ่งท่ีกอใหเกิดความเสียหาย 
3. กตัญ ูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 

การประพฤติท่ีแสดงถึงการรูจักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอา
ใจใส  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพอแม  ผูปกครอง  และครูอาจารย 
4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม 

การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาเลาเรียน  แสวงหาความรูท้ัง
ทางตรงและทางออม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณคา  ความสําคัญ  ภาคภูมใจ  อนุรักษ  สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผ่ือแผและแบงปน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดม่ันในคําสัญญา  มีจิตใจโอบออมอารี  ชวยเหลือผูอ่ืนเทาท่ีชวยได  ท้ัง
กําลังทรัพย  กําลังกาย  และกําลังสติปญญา 
7. เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 

การแสดงถึงการมีความรู  ความเขาใจ  ปฏิบัติตนตามหนาท่ีและสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผูอ่ืน
ภายใตการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

การปฏิบัติตนตามขอตกลง  กฎเกณฑ  ระเบียบ  ขอบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและ
นอบนอมตอผูใหญ 
9. มีสติรูตัว รูคิด รูทํา  รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

การประพฤติปฏิบัติตนอยางมีสติรูตัว  รูคิด  รูทําอยางรอบคอบ  ถูกตองเหมาะสม  และนอมนําพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินชีวิตอยางพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  มีความรู  มีคุณธรรม  และปรับตัว
เพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
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11. มีความเขมแข็งท้ังรายกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลสมีความละอายเกรง กลัว
ตอบาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนใหมีรางกายสมบูรณแข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจท่ีเขมแข็ง  มีความละอาย 
เกรงกลัวตอบาป  ไมกระทําความชั่วใด ๆ ยึดม่ันในการทําความดีของศาสนา 
12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

การปฏิบัติตนและใหความรวมมือในกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสวนรวม  และประเทศชาติ  ยอม
เสียสละประโยชนสวนตนเพ่ือรักษาประโยชนของสวนรวม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค 
   

คุณลักษณะอันพึงประสงค หมายถึง คุณภาพของผูเรียนดานคุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีกําหนดข้ึน
โดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปจจุบัน ซ่ึงทําใหมีความจําเปนตองเนนและ
ปลูกฝงลักษณะดังกลาวใหเกิดข้ึนในตัวผูเรียนทุกคนเพ่ือชวยใหผูเรียนเกิดการพัฒนาในองครวมท้ังดาน
สติปญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสูความเจริญกาวหนาและความม่ันคงสงบสุขในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน กษัตริย  
            2. ซ่ือสัตยสุจริต  
            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 ธํารงไวซ่ึงความเปนไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน เขารวม สงเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสรางความ
สามัคคี ปรองดองท่ีเปนประโยชนตอ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบงชี้  เชนเขารวมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  พฤติกรรมบงชี้ เชน มีสวนรวมหรือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย 
2.ซ่ือสัตยสุจริต 
ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ ไดแก 

2.1  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชนใหขอมูลท่ี
ถูกตองและเปนจริงปราศจากความลําเอียง และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกตอง ละอายและเกรงกลัวตอ
การกระทําผิดและปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา 
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2.2  ประพฤติตรงตามความเปนจริงตอผูอ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบงชี้ เชน ไมถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยความซ่ือตรงและไมหาประโยชนในทางท่ีไม
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.ใฝเรียนรู 
ประกอบดวยตัวชี้วัด  3  ขอ  ไดแก 

4.1   ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเขารวมกิจกรรมการเรียนรู พฤติกรรมบงชี้ เชน ต้ังใจ
เรียน  เอาใจใสและมีความเพียรพยายามในการเรียนรู  และสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียนรูตางๆ 

4.2   แสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูตางๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ดวยการเลือกใชสื่ออยาง
เหมาะสม  บันทึกความรู วิเคราะหสรุปเปนองคความรู  และสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  พฤติกรรม
บงชี้  เชน ศึกษาคนควาหาความรูจากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ สื่อ เทคโนโลยีตางๆ แหลงเรียนรูท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน และเลือกใชสื่อไดอยางเหมาะสม บันทึกความรู  วิเคราะห  ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู 
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 รวมท้ังการใช
เวลาอยางเหมาะสม  ใชทรัพยากรของสวนรวมอยางประหยัด คุมคา และเก็บรักษาดูแลอยางดี ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและไมเอาเปรียบผูอ่ืนและไมทําใหผูอ่ืนเดือดรอน พรอมใหอภัยเม่ือผูอ่ืน
กระทําผิด 

5.2    มีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพ่ืออยูในสังคมไดอยางมีความสุข พฤติกรรมบงชี้ เชน วาง
แผนการเรียน การทํางานและการใชชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐานของความรู ขอมูล ขาวสารและรูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 
6.มุงม่ันในการทํางาน 
       ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

6.1   ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีการงาน พฤติกรรมบงชี้ เชน เอาใจใสตอการปฏิบัติ
หนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  ต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางานใหสําเร็จและปรับปรุงและพัฒนาการทํางานดวย
ตนเอง 
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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  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญ ูกตเวที 
พฤติกรรมบงชี้  เชน แตงกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญ ูกตเวทีตอผูมีพระคุณ  รวม
กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะนําใหผูอ่ืนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.2   เห็นคุณคาและใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสม  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ใช
ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารไดอยางถูกตองเหมาะสมและชักชวน  แนะนําใหผูอ่ืนเห็นคุณคาของการใช
ภาษาไทยท่ีถูกตอง 

7.3   อนุรักษและสืบทอดภูมิปญญาไทย  พฤติกรรมบงชี้  เชน นําภูมิปญญาไทยมาใชใหเหมาะสมใน
วิถีชีวิต  รวมกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับภูมิปญญาไทยและแนะนํา มีสวนรวมในการสืบทอดภูมิปญญาไทย 
8.มีจิตสาธารณะ 
        ประกอบดวยตัวชี้วัด 2 ขอ  ไดแก 

8.1   ชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไมหวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบงชี้  เชน  ชวย
พอแม ผูปกครอง ครูทํางานดวยความเต็มใจ  อาสาทํางานใหผูอ่ืนดวยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติปญญา
โดยไมหวังผลตอบแทนและแบงปนสิ่งของ  ทรัพยสิน และอ่ืนๆและชวยแกปญหาหรือสรางความสุขใหกับผูอ่ืน 

8.2    เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมท่ีบงชี้  เชน  ดูแล
รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดลอมดวยความเต็มใจ  เขารวมกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม และเขารวมกิจกรรมเพ่ือแกปญหาหรือรวมสรางสิ่งท่ีดีงามของสวนรวมตามสถานการณท่ีเกิดข้ึนดวย
ความกระตือรือรน 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
ส30232 หนาท่ีพลเมือง 2               ม.5      ภาคเรียนท่ี 2                    20 ช่ัวโมง / 0.5 หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เรื่องการ
เปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสาร
และรูทันสื่อ คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง 

ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกัน 
อยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกันดวยการเคารพซ่ึงกันและกัน ไมแสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผูอ่ืน ชวยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน แบงปน ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความอดทน ใฝหาความรู และยอมรับผลท่ีเกิด
จาก การกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง
เปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอายและไมทน
ตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง 
มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ จัดการความ
ขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ  
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  
6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
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7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

รวม 12ผลการเรียนรู 
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ส30234 หนาท่ีพลเมือง 4               ม.6     ภาคเรียนท่ี 2                    20 ช่ัวโมง / 0.5 หนวยกิต 
 

ปฏิบัติตนเปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่อง การ
เปนผูนําและการเปนสมาชิกท่ีดี การใชสิทธิและหนาท่ี การใชเสรีภาพอยางรับผิดชอบ ความกลาหาญ ทาง
จริยธรรม การเสนอแนวทางการแกปญหาสังคมตอสาธารณะ การติดตามและประเมินขาวสารทางการเมือง 
และการรูเทาทันสื่อ การมีสวนรวมในกิจกรรมทางการเมือง ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการ
วิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสาร
และรูทันสื่อคาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตยสุจริต ขยันหม่ันเพียร อดทน ใฝหาความรู ต้ังใจปฏิบัติหนาท่ี ยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเอง 

มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธี ดวยการเจรจาไกลเกลี่ย การเจรจาตอรอง 
การระงับความขัดแยง และสรางเครือขายปองกันปญหาความขัดแยง ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง ในเรื่อง
ความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 

โดยใชกระบวนการกลุม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ 
กระบวนการแกปญหา กระบวนการสืบเสาะหาความรู 

เพ่ือใหผูเรียนมีลักษณะท่ีดีของคนไทย ภาคภูมิใจในความเปนไทย แสดงออกถึงความรักชาติ ยึดม่ัน 
ในศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เปนพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุขมีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  มีความละอายและไม
ทนตอการทุจริต มีจิตพอเพียงตานทุจริต  พลเมืองกับการรับผิดชอบตอสังคม มีสวนรวมทางการเมืองการ
ปกครอง มีวิจารณญาณในการเลือกต้ัง และการวิพากษนโยบายสาธารณะ อยูรวมกับผูอ่ืนอยางสันติ สามารถ
จัดการความขัดแยงดวยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ   
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ   
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  
6. มีสวนรวมในการแกปญหาเม่ือเกิดความขัดแยงโดยสันติวิธีและสรางเครือขายการปองกันปญหา

ความขัดแยง  
7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
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10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 
รวม 12 ผลการเรียนรู 
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•  มีสัมมาคารวะ

• กิจกรรมเกี่ยวกับประเพณี 
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

• นําภูมิปญญาไทยนํามาใชให
เหมาะสมกับวิถีชีวิต

• วินัยการออม

• กิจกรรมเพื่อสังคม

• จิตอาสาในการทํางาน

• จัดบรรยากาศและทําความ
สะอาดในหองเรียน

• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน

• ตรงตอเวลา

• การแตงกายถูกระเบียบ

• ปฎิบัติตามกฏระเบียบโรงเรียน

• สมาชิกที่ดีขององคกร

• กิจกรรมหนาเสาธง 1. สุภาพบุรุษ
ภว.

2. จิตอาสาพัฒนา
ทองถิ่นรักษ
สิ่งแวดลอม

  

3. รักความเปน
ไทย

 

4. วินัยสรางตน

ผังวิเคราะหหนวยการเรียนรูรายวิชาหนาที่พลเมอืง จํานวน 20 ชั่วโมง 4 หนวยการเรียนรู 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• การสงงานในรายวิชา 

• ตั้งใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 

• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
 
 

หนวยการเรียนรู 
หนาที่พลเมือง ม.5-6 
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โครงสรางรายวิชาหนาที่พลเมือง 

ภาคเรียนท่ี 2 ระดับ ม.ปลาย 
ดําดับ

ท่ี 
ช่ือหนวยการ

เรียนรู 
ผลการเรียนรู กิจกรรม จํานวน

ปฏิบัติ 
น้ําหนัก/
คะแนน 

1 สุภาพบุรุษ ภ.ว. 1,4,6,7,11,12 • ตรงตอเวลา 

• การแตงกายถูกระเบียบ 

• ปฎิบัติตามกฏระเบียบโรงเรียน 

• สมาชิกท่ีดีขององคกร 

• กิจกรรมหนาเสาธง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณา
การ 

ตลอด
ภาค
เรียน 

 

 

 
 
 

20 

2 จิตอาสาพัฒนา
ทองถ่ินรักษ
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 

• ต้ังใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 

• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  

 

 
 
 

30 
รวม  100 
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แผนการจัดการเรียนรูแบบยอ เวลา ตลอดภาคเรียนรายวิชาหนาท่ี
พลเมือง

 
 
 
ผลการเรียนรู 

1. เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. ประยุกตใชกระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ 
3. มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ังอยางมีวิจารณญาณ  
4. รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  
5. คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล  
6. ยอมรับในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม 
7. เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน  
8. มีการคิดแยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม  
9. มีความละอายและไมทนตอการทุจริต  
10. มีจิตพอเพียงตานทุจริต   
11. ปฏิบัติตนเปนพลเมืองดีและรับผิดชอบตอสังคม 
12. ปฏิบัติตนเปนผูมีวินัยในตนเอง 

ความสําคัญ 
เปนแบบอยางและสงเสริมสนับสนุนใหผูอ่ืนเปนพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ประยุกตใช

กระบวนการประชาธิปไตยในการวิพากษประเด็นนโยบายสาธารณะท่ีตนสนใจ มีสวนรวมและตัดสินใจเลือกต้ัง
อยางมีวิจารณญาณ รูทันขาวสารและรูทันสื่อ  คาดการณเหตุการณลวงหนาบนพ้ืนฐานของขอมูล ยอมรับ
ในอัตลักษณและเคารพความหลากหลายในสังคมพหุวัฒนธรรม เห็นคุณคาของการอยูรวมกันอยางสันติ และ
พ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 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 จิตอาสาพัฒนาทองถ่ินรักษสิ่งแวดลอม 
   3. แบบประเมินรักความเปนไทย 
   4. แบบประเมินวินัยสรางตน 

 

สุภาพบุรุษ ภ.ว.       
• ตรงตอเวลา 

• การแตงกายถูกระเบียบ 

• ปฎิบัติตามกฏระเบียบโรงเรียน 

• สมาชิกท่ีดีขององคกร 

• กิจกรรมหนาเสาธง 

 จิตอาสาพัฒนาทองถิ่นรักษสิ่งแวดลอม  
• กิจกรรมเพ่ือสังคม 

• จิตอาสาในการทํางาน 

• จัดบรรยากาศและทําความสะอาดในหองเรียน 

• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนจิตอาสาในการทํางาน 

• จัดบรรยากาศและทําความสะอาดในหองเรียน 

• รักษาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

  รักความเปนไทย  
• มีสัมมาคารวะ 

• กิจกรรมเก่ียวกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

• นําภูมิปญญาไทยนํามาใชใหเหมาะสมกับวิถีชีวิตวินัยการออม 
 วินัยสรางตน  

• การสงงานในรายวิชา 

• ต้ังใจเรียน,เอาใจใสและความเพียร 

• สนใจในการเขากิจกรรมการเรียนรูตางๆ  
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
มีรายละเอียดดังน้ี  
1.สุภาพบุรุษ ภ.ว.      คะแนน 20 คะแนน  
2. จิตอาสาพัฒนาทองถ่ินรักษส่ิงแวดลอม    คะแนน 30 คะแนน 
3. รักความเปนไทย       คะแนน 20 คะแนน 
4. วินัยสรางตน        คะแนน 30 คะแนน 
 

การใหระดับผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาหนาท่ีพลเมืองโดยใชระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน เปน 8 
ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการ ความหมาย ชวงคะแนนเปนรอยละ 
4 ดีเยี่ยม 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 แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชาหนาท่ีพลเมือง ( ปพ.5) สงท่ีหัวหนากลุมสาระ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


