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ประวัติโรงเรียน 

 
 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย เป�นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ!พิเศษ ต้ังอยู!ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต  
จัดการศึกษาแบบสหศึกษา สอนในระดับมัธยมศึกษาป+ท่ี 1 ถึงมัธยมศึกษาป+ท่ี 6 ต้ังข้ึนครั้งแรก พ.ศ. 2440  
เดิมเป�นโรงเรียนสอนภาษาไทยอยู!ในบริเวณวัดมงคลนิมิตร ในสมัยท่ีพระยาทิพโกษา เป�นข5าหลวงเทศาภิบาล 
พระเทวพรหมาบดี เป�นผู5อํานวยการศึกษามณฑลภูเก็ต นับว!าเป�นโรงเรียนสอนหนังสือแห!งแรกในมณฑล
ภาคใต5ฝ;<งตะวันตก มีพระวิสุทธิวงศาจารย> ญาณมุนี สังฆปาโมกข> (พระภิกษุเพรา พุทฺธสโร) เป�นผู5ดําเนินการ 
(ครูใหญ!) ท!านแรกของโรงเรียน 
 ป+ พ.ศ. 2442 เปลี่ยนชื่อเป�น  “โรงเรียนวรสิทธิ์ วัดมงคลนิ มิตร” จัดการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา สําหรับนักเรียนชาย แต!มีนักเรียนหญิงท่ีสนใจเรียนอยู!ด5วย 
 ป+ พ.ศ. 2452 เปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนตัวอย!างมณฑลภูเก็ต” สอนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา ต้ังอยู!ในบริเวณโรงเรียนสตรีภูเก็ตป;จจุบัน) 
 ป+ พ.ศ. 2456 ได5เปHดสอนนักเรียนชั้นฝIกหัดครู รับนักเรียนในจังหวัดต!าง ๆ ในมณฑลภูเก็ต 
 ป+ พ.ศ. 2460 เปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนตัวอย!างมณฑลภูเก็ต” มาเป�น “โรงเรียนประจํามณฑล
ภูเก็ต ภูเก็ตวิทยาลัย” 
 ป+ พ.ศ.2476 เปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนประจําจังหวัด ภูเก็ตวิทยาลัย” 
 ป+ พ.ศ. 2497 เปลี่ยนชื่อเป�น “โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย” ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการจนถึง
ป;จจุบัน 
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สัญลักษณ�ประจําโรงเรียน 
  
 
 
 
 
 
  
ปรัชญา 
 เป�นเลิศด5านการศึกษา    ก5าวหน5าด5วยเทคโนโลยี     ผลิตคนดี มีคุณธรรมสู!สังคม 
  
คติพจน�ประจําโรงเรียน    
 อตฺตานํ ทมยนฺติ  ปณฺฑิตา  บัณฑิตย!อมฝIกตน 
  
สีประจําโรงเรียน   ฟ�า – ขาว 
 สีฟNา  หมายถึง  ความสงบ  ร!มเย็น    สดใส   และสวยงาม 
 สีขาว หมายถึง  ความบริสุทธิ์   สว!าง  รุ!งโรจน>  ความมีระเบียบแบบแผน มีความเชื่อม่ัน 
และมีคุณธรรม ภายในรั้วฟNา – ขาว ท่ีอยู!ร!วมกันอย!างสงบสุข มีความบริสุทธิ์ 
         
เอกลักษณ�โรงเรียน ( UNIQUENESS) 
   ต5นแบบนักเรียนเก!ง  โรงเรียนดี   ภาคีเครือข!ายเข5มแข็ง  
 
อัตลักษณ� (IDENTITY) 
    ฉลาด  (SMARTNESS)   แจ!มใส  (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  

พลเมืองดี หมายถึง ประชาชนท่ีประพฤติปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ>ของสังคม  
มีความรับผิดชอบต!อหน5าท่ีของตนเอง รู5จักบทบาทหน5าท่ีของตนเอง และปฏิบัติตนได5อย!างเหมาะสม ไม!
ละเมิดล!วงล้ําสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน  
ความสําคัญ  

พลเมืองเป�นองค>ประกอบท่ีสําคัญของสังคมไทย เช!นเดียวกับสังคมอ่ืน ๆ ทุกสังคมย!อมต5องการ
พลเมืองท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงหมายถึง ความมีร!างกายจิตใจดี คิดเป�น ทําเป�น แก5ไขป;ญหาได5 มีประสิทธิภาพเป�น
กําลังสําคัญในการพัฒนาความเจริญก5าวหน5า ความม่ันคงให5กับประเทศชาติ และการเป�นพลเมืองดีนั้นย!อม
ต5องการปฏิบัติตามบรรทัดฐานและขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมมีคุณธรรมเป�นแนวปฏิบัติในการดําเนิน
ชีวิตอีกด5วย เพ่ือการพัฒนาสังคมให5ยั่งยืน  
วัตถุประสงค�  
วัตถุประสงค>ของการพัฒนาให5เป�นพลเมืองดี มีดังนี้  

1. เพ่ือให5รู5จักปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสังคม  
2. เพ่ือปลูกฝ;งทักษะการดํารงชีวิตอยู!ร!วมกับผู5อ่ืนในสังคม  
3. เพ่ือปลูกฝ;งความมีระเบียบวินัย และเคารพกฎหมาย  
4. เพ่ือปลูกฝ;งให5มีทัศนคติและค!านิยมท่ีดีต!อสังคม  

ลักษณะของพลเมืองดี  
การเป�นพลเมืองดีจะมีลักษณะอย!างไรนั้น สังคมจะเป�นผู5กําหนดลักษณะท่ีพึงประสงค> เพ่ือท่ีจะได5

พลเมืองท่ีดี ดังนั้นคุณสมบัติของสมาชิกในสังคมก็จะต5องมีคุณสมบัติท่ีเป�นพ้ืนฐานและคุณสมบัติเฉพาะ ดังนี้  
คุณสมบัติพ้ืนฐาน คือ คุณสมบัติท่ัวไปของการเป�นพลเมืองดี เช!น ขยัน อดทน ซ่ือสัตย> ประหยัด 

รับผิดชอบ มีเหตุผล โอบอ5อมอารี มีเมตตา เห็นประโยชน>ส!วนรวมมีความสําคัญเสมอ  
คุณสมบัติเฉพาะ คือ คุณสมบัติเฉพาะอย!างท่ีสังคมต5องการให5บุคคลพึงปฏิบัติ เช!น ต5องการบุคคลท่ีมี

คุณธรรมนําความรู5 ต5องการให5คนในสังคมไทยหันมาสนใจ พัฒนาวิจัยในงานอาชีพด5านการเกษตรให5มาก
เนื่องจากเป�นพ้ืนฐานของสังคมไทย เนื่องจากเป�นพ้ืนฐานของสังคมไทย เพ่ือการพัฒนาสังคมให5เจริญก5าวหน5า
อย!างยั่งยืน 
ลักษณะผู=เรียนมีศักยภาพเป?นพลเมือง 5 ด=าน 
 1. เป�นเลิศวิชาการ 
 2. สื่อสารได5อย!างน5อย 2 ภาษา 
 3. ล้ําหน5าความคิด 
 4. ผลิตงานอย!างสร5างสรรค> 
 5. ร!วมกันรับความผิดชอยต!อสังคม   
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ค/านิยมหลัก 12 ประการ 

 1. ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� 
การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความสํานึกและภาคภูมิใจความเป�นไทยปฏิบัติตามหลักศาสนาท่ีตน

นับถือ และจงรักภักดีต!อสถาบันพระมหากษัตริย> 
2. ซ่ือสัตย� เสียสละ อดทน  มีอุดมการณ�ในส่ิงท่ีดีงามเพ่ือส/วนรวม 

การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการยึดม่ันในความถูกต5อง  ประพฤติตรงตามความเป�นจริงต!อตนเอง
และผู5อ่ืน  ละความเห็นแก!ตัว  รู5จักแบ!งป;นช!วยเหลือสังคมและบุคคลท่ีควรให5  รู5จักควบคุมตัวเองเม่ือประสบ
กับความยากลําบากและสิ่งท่ีก!อให5เกิดความเสียหาย 
3. กตัญGูต/อพ/อแม/ ผู=ปกครอง ครูบาอาจารย� 

การประพฤติท่ีแสดงถึงการรู5จักบุญคุณ ปฏิบัติตามคําสั่งสอน  แสดงความรัก  ความเคารพ  ความเอา
ใจใส!  รักษาชื่อเสียง  และตอบแทนบุญคุณของพ!อแม!  ผู5ปกครอง  และครูอาจารย> 
4. ใฝJหาความรู= หม่ันศึกษาเล/าเรียนท้ังทางตรง และทางอ=อม 

การประพฤติปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงความต้ังใจเพียรพยายามในการศึกษาเล!าเรียน  แสวงหาความรู5ท้ัง
ทางตรงและทางอ5อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

การปฏิบัติตนท่ีแสดงถึงการเห็นคุณค!า  ความสําคัญ  ภาคภูมิใจ  อนุรักษ>  สืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีไทยอันดีงาม 
6. มีศีลธรรม  รักษาความสัตย� หวังดีต/อผู=อ่ืน เผ่ือแผ/และแบ/งปPน 

การประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดม่ันในคําสัญญา  มีจิตใจโอบอ5อมอารี  ช!วยเหลือผู5อ่ืนเท!าท่ีช!วยได5  
ท้ังกําลังทรัพย>  กําลังกาย  และกําลังสติป;ญญา 
7. เข=าใจเรียนรู=การเป?นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป?นประมุขท่ีถูกต=อง 

การแสดงถึงการมีความรู5  ความเข5าใจ  ปฏิบัติตนตามหน5าท่ีและสิทธิของตนเอง  เคารพสิทธิของผู5อ่ืน
ภายใต5การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป�นประมุข  
8. มีระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย ผู=น=อยรู=จักการเคารพผู=ใหญ/ 

การปฏิบัติตนตามข5อตกลง  กฎเกณฑ>  ระเบียบ  ข5อบังคับ  และกฎหมายไทย  มีความเคารพและ
นอบน5อมต!อผู5ใหญ! 
9. มีสติรู=ตัว รู=คิด รู=ทํา  รู=ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ=าอยู/หัว 

การประพฤติปฏิบัติตนอย!างมีสติรู5ตัว  รู5คิด  รู5ทําอย!างรอบคอบ  ถูกต5องเหมาะสม  และน5อมนําพระ
ราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยู!หัวมาเป�นหลักปฏิบัติในการดําเนินชีวิต  
10. รู=จักดํารงตนอยู/โดยใช=หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การดําเนินชีวิตอย!างพอประมาณ  มีเหตุผล  มีภูมิคุ5มกันในตัวท่ีดี  มีความรู5  มีคุณธรรม  และปรับตัว
เพ่ืออยู!ในสังคมได5อย!างมีความสุข  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ5าอยู!หัว 
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11. มีความเข=มแข็งท้ังร/ายกาย และจิตใจ ไม/ยอมแพ=ต/ออํานาจฝJายต่ํา หรือกิเลสมีความละอายเกรง กลัว
ต/อบาปตามหลักของศาสนา 

การปฏิบัติตนให5มีร!างกายสมบูรณ>แข็งแรงปราศจากโรคภัย  และมีจิตใจท่ีเข5มแข็ง  มีความละอาย 
เกรงกลัวต!อบาป  ไม!กระทําความชั่วใด ๆ ยึดม่ันในการทําความดีของศาสนา 
12. คํานึงถึงผลประโยชน�ของส/วนรวม และของชาติมากกว/าผลประโยชน�ของตนเอง 

การปฏิบัติตนและให5ความร!วมมือในกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน>ต!อส!วนรวม  และประเทศชาติ  ยอม
เสียสละประโยชน>ส!วนตนเพ่ือรักษาประโยชน>ของส!วนรวม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค� 
   

คุณลักษณะอันพึงประสงค> หมายถึง คุณภาพของผู5เรียนด5านคุณธรรม จริยธรรม ค!านิยมท่ีกําหนดข้ึน
โดยพิจารณาจากสภาพของสังคม และการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคป;จจุบัน ซ่ึงทําให5มีความจําเป�นต5องเน5นและ
ปลูกฝ;งลักษณะดังกล!าวให5เกิดข้ึนในตัวผู5เรียนทุกคนเพ่ือช!วยให5ผู5เรียนเกิดการพัฒนาในองค>รวมท้ังด5าน
สติป;ญญา และคุณธรรม อันจะนําไปสู!ความเจริญก5าวหน5าและความม่ันคงสงบสุขในสังคม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค>ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กําหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค> 8 ประการ ดังนี้  
            1. รักชาติ ศาสน> กษัตริย>  
            2. ซ่ือสัตย>สุจริต  
            3. มีวินัย 
            4. ใฝoเรียนรู5  
            5. อยู!อย!างพอเพียง  
            6. มุ!งม่ันในการทํางาน  
            7. รักความเป�นไทย  
            8. มีจิตสาธารณะ  
 
1. รักชาติ ศาสน� กษัตริย� 
      ประกอบด5วยตัวชี้วัด  4  ข5อ  ได5แก! 

1.1  เป�นพลเมืองดีของชาติ  พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น ยืนตรงเคารพธงชาติ ร5องเพลงชาติและอธิบาย
ความหมายของเพลงชาติได5ถูกต5อง 

1.2 ธํารงไว5ซ่ึงความเป�นไทย  พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น เข5าร!วม ส!งเสริม สนับสนุนกิจกรรมท่ีสร5างความ
สามัคคี ปรองดองท่ีเป�นประโยชน>ต!อ โรงเรียน ชุมชนและสังคม 

1.3 ศรัทธา ยึดม่ัน ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนา พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น เข5าร!วมกิจกรรมทางศาสนาท่ี
ตนเองนับถือ และปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาท่ีตนนับถือ 

1.4 เคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย>  พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น มีส!วนร!วมหรือจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย> 
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2. ซ่ือสัตย�สุจริต 
    ประกอบด5วยตัวชี้วัด 2 ข5อ ได5แก! 

2.1  ประพฤติตรงตามความเป�นจริงต!อตนเองท้ังทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ!งชี้ เช!นให5ข5อมูลท่ี
ถูกต5องและเป�นจริงปราศจากความลําเอียง และปฏิบัติตนโดยคํานึงถึงความถูกต5อง ละอายและเกรงกลัวต!อ
การกระทําผิดและปฏิบัติตามคําม่ันสัญญา 

2.2  ประพฤติตรงตามความเป�นจริงต!อผู5อ่ืนท้ังทางกาย วาจา ใจ พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น ไม!ถือเอาสิ่งของ
หรือผลงานของผู5อ่ืนมาเป�นของตนเอง ปฏิบัติตนต!อผู5อ่ืนด5วยความซ่ือตรงและไม!หาประโยชน>ในทางท่ีไม!
ถูกต5อง 
3. มีวินัย 
       ประกอบด5วยตัวชี้วัด 1 ข5อ  ได5แก! 

3.1  ปฏิบัติตามข5อตกลง กฎเกณฑ> ระเบียบข5อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม พฤติกรรม
บ!งชี้  เช!น ปฏิบัติตามข5อตกลง กฎเกณฑ> ระเบียบข5อบังคับของครอบครัว โรงเรียน และสังคม ไม!ละเมิดสิทธิ
ของผู5อ่ืน และตรงต!อเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมต!างๆในชีวิตประจําวันและรับผิดชอบในการทํางาน 
4. ใฝJเรียนรู= 
      ประกอบด5วยตัวชี้วัด  3  ข5อ  ได5แก! 

4.1   ต้ังใจเพียรพยายามในการเรียน และเข5าร!วมกิจกรรมการเรียนรู5 พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น ต้ังใจ
เรียน  เอาใจใส!และมีความเพียรพยายามในการเรียนรู5  และสนใจเข5าร!วมกิจกรรมการเรียนรู5ต!างๆ 

4.2   แสวงหาความรู5จากแหล!งเรียนรู5ต!างๆท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน  ด5วยการเลือกใช5สื่ออย!าง
เหมาะสม  บันทึกความรู5 วิเคราะห>สรุปเป�นองค>ความรู5  และสามารถนําไปใช5ในชีวิตประจําวันได5  พฤติกรรม
บ!งชี้  เช!น ศึกษาค5นคว5าหาความรู5จากหนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ> สื่อ เทคโนโลยีต!างๆ แหล!งเรียนรู5ท้ังภายใน
และภายนอกโรงเรียน และเลือกใช5สื่อได5อย!างเหมาะสม บันทึกความรู5  วิเคราะห>  ตรวจสอบจากสิ่งท่ีเรียนรู5 
สรุปเป�นองค>ความรู5 และแลกเปลี่ยนความรู5ด5วยวิธีการต!างๆเพ่ือนําไปใช5ในชีวิตประจําวัน 
5. อยู/อย/างพอเพียง 
        ประกอบด5วยตัวชี้วัด  2  ข5อ  ได5แก! 

5.1   ดําเนินชีวิตอย!างพอประมาณ มีเหตุผล รอบคอบ มีคุณธรรม พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น ใช5ทรัพย>สิน
ของตนเอง เช!น เงิน สิ่งของ เครื่องใช5 ฯลฯ  อย!างประหยัด คุ5มค!า และเก็บรักษาดูแลอย!างดี รวมท้ังการใช5
เวลาอย!างเหมาะสม  ใช5ทรัพยากรของส!วนรวมอย!างประหยัด คุ5มค!า และเก็บรักษาดูแลอย!างดี ปฏิบัติตนและ
ตัดสินใจด5วยความรอบคอบ มีเหตุผล ไม!เอาเปรียบผู5อ่ืนและไม!ทําให5ผู5อ่ืนเดือดร5อน พร5อมให5อภัยเม่ือผู5อ่ืน
กระทําผิด 

5.2    มีภูมิคุ5มกันในตัวท่ีดี  ปรับตัวเพ่ืออยู!ในสังคมได5อย!างมีความสุข พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น วาง
แผนการเรียน การทํางานและการใช5ชีวิตประจําวันบนพ้ืนฐานของความรู5 ข5อมูล ข!าวสารและรู5เท!าทัน 
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล5อม  ยอมรับและปรับตัวเพ่ืออยู!ร!วมกับผู5อ่ืนได5อย!างมีความสุข 
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6. มุ/งม่ันในการทํางาน 
       ประกอบด5วยตัวชี้วัด 2 ข5อ  ได5แก! 

6.1   ต้ังใจและรับผิดชอบในการปฏิบัติหน5าท่ีการงาน พฤติกรรมบ!งชี้ เช!น เอาใจใส!ต!อการปฏิบัติ
หน5าท่ีท่ีได5รับมอบหมาย  ต้ังใจและรับผิดชอบในการทํางานให5สําเร็จ และปรับปรุงและพัฒนาการทํางานด5วย
ตนเอง 

6.2   ทํางานด5วยความเพียรพยายามและอดทนเพ่ือให5งานสําเร็จตามเปNาหมาย  พฤติกรรม
บ!งชี้  เช!น  ทุ!มเททํางาน  อดทน ไม!ย!อท5อต!อป;ญหาและอุปสรรคในการทํางาน  พยายามแก5ป;ญหาและ
อุปสรรคในการทํางานให5สําเร็จ และชื่นชมผลงานด5วยความภาคภูมิใจ 

 
7. รักความเป?นไทย 
        ประกอบด5วยตัวชี้วัด  3  ข5อ ได5แก! 

7.1   ภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม ประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรมไทยและมีความกตัญqูกตเวที 
พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น แต!งกายและมีมารยาทงดงามแบบไทย  มีสัมมาคารวะ  กตัญqูกตเวทีต!อผู5มีพระคุณ  ร!วม
กิจกรรมท่ีเก่ียวข5องกับประเพณี  ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย  และชักชวน แนะนําให5ผู5อ่ืนตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

7.2   เห็นคุณค!าและใช5ภาษาไทยในการสื่อสารได5อย!างถูกต5องเหมาะสม  พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น  ใช5
ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได5อย!างถูกต5องเหมาะสมและชักชวน  แนะนําให5ผู5อ่ืนเห็นคุณค!าของการใช5
ภาษาไทยท่ีถูกต5อง 

7.3   อนุรักษ>และสืบทอดภูมิป;ญญาไทย  พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น นําภูมิป;ญญาไทยมาใช5ให5เหมาะสมใน
วิถีชีวิต  ร!วมกิจกรรมท่ีเก่ียวข5องกับภูมิป;ญญาไทยและแนะนํา มีส!วนร!วมในการสืบทอดภูมิป;ญญาไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
        ประกอบด5วยตัวชี้วัด 2 ข5อ  ได5แก! 

8.1   ช!วยเหลือผู5อ่ืนด5วยความเต็มใจและพึงพอใจโดยไม!หวังผลตอบแทน  พฤติกรรมบ!งชี้  เช!น  ช!วย
พ!อแม! ผู5ปกครอง ครูทํางานด5วยความเต็มใจ  อาสาทํางานให5ผู5อ่ืนด5วยกําลังกาย กําลังใจ และกําลังสติป;ญญา
โดยไม!หวังผลตอบแทนและแบ!งป;นสิ่งของ  ทรัพย>สิน และอ่ืนๆและช!วยแก5ป;ญหาหรือสร5างความสุขให5กับผู5อ่ืน 

8.2    เข5าร!วมกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน>ต!อโรงเรียน ชุมชนและสังคม พฤติกรรมท่ีบ!งชี้  เช!น  ดูแล
รักษาสาธารณสมบัติและสิ่งแวดล5อมด5วยความเต็มใจ  เข5าร!วมกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน>ต!อโรงเรียน ชุมชนและ
สังคม และเข5าร!วมกิจกรรมเพ่ือแก5ป;ญหาหรือร!วมสร5างสิ่งท่ีดีงามของส!วนรวมตามสถานการณ>ท่ีเกิดข้ึนด5วย
ความกระตือรือร5น 
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คําอธิบายรายวิชา 

 
ส20232  หน=าท่ีพลเมือง 2 ม. 1  ภาคเรียนท่ี 2 20  ช่ัวโมง   0.5  หน/วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในการมีส!วนร!วมในกิจกรรมต!างๆ ของสังคม การ
ตัดสินใจโดยใช5เหตุผล มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจในกิจกรรมของห5องเรียนและโรงเรียน 
ตรวจสอบข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต!างๆ ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความ
ซ่ือสัตย>สุจริตอดทน ขยันหม่ันเพียร ใฝoหาความรู5 ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีและยอมรับผลท่ีเกิดจากการกระทําของ
ตนเองยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต5ในเรื่องวิถีชีวิต 
วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล5อม อยู!ร!วมกันอย!างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกันในสังคมพหุวัฒนธรรมด5วยการ
เคารพซ่ึงกันและกัน ไม!แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผู5อ่ืน ช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ!งป;น มีส!วนร!วมในการ
แก5ป;ญหาความขัดแย5ง   โดยสันติวิธี ในเรื่องการทะเลาะวิวาท ความคิดเห็นไม!ตรงกัน ด5วยการเจรจาไกล!เกลี่ย 
การเจรจาต!อรอง การระงับความขัดแย5ง ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง ในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต อดทน 
ใฝoหาความรู5 ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ี มีจิตพอเพียงต5านทุจริต และเป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม ยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเอง 
 โดยใช5กระบวนการกลุ!ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ> 
กระบวนการแก5ป;ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู5 กระบวนการสร5างความตระหนัก กระบวนการสร5าง
ค!านิยม และกระบวนการสร5างเจตคติ 
 เพ่ือให5ผู5เรียนเป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป�นประมุข มีส!วนร!วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู!ร!วมกับผู5อ่ืนอย!างสันติ จัดการความขัดแย5งด5วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู= 

1. ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจตรวจสอบข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต!างๆ 
 3. ยอมรับความหลากหลายทางสังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต5อยู!ร!วมกันอย!าง
สันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 4.มีส!วนร!วมในการแก5ป;ญหาความขัดแย5งโดยสันติวิธี 

5. มีจิตพอเพียงต5านทุจริต  
6. เป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม 
7.ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู= 
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ส20234   หน=าท่ีพลเมือง 4 ม. 2  ภาคเรียนท่ี 2   20  ช่ัวโมง    0.5  หน/วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยในเรื่องการติดตามข!าวสารบ5านเมือง ความกล5าหาญทาง
จริยธรรม การเป�นผู5นําและการเป�นสมาชิกท่ีดี มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต!อกิจกรรมของ
ห5องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรมต!างๆ และรู5ทันข!าวสาร ปฏิบัติ
ตนเป�นผู5มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ี ใฝoหาความรู5 และยอมรับผลท่ีเกิด
จากการกระทําของตนเอง   เห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันในภูมิภาคเอเชียอย!างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกัน
และกันโดยคํานึงถึงความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา 
สิ่งแวดล5อม การอยู!ร!วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและการพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน 
ไม!แสดงกิริยา และวาจาดูหม่ินผู5อ่ืน ช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ!งป;น มีส!วนร!วมและเสนอแนวทางการแก5ป;ญหา
ความขัดแย5งโดยสันติวิธีเก่ียวกับการละเมิดสิทธิการใช5ของส!วนรวมด5วยการเจรจาไกล!เกลี่ย การเจรจาต!อรอง 
การระงับความขัดแย5ง ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต อดทน ใฝoหาความรู5 ต้ังใจ
ปฏิบัติหน5าท่ีมีจิตพอเพียงต5านทุจริต และเป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
 โดยใช5กระบวนการกลุ!ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ> 
กระบวนการแก5ป;ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู5 กระบวนการสร5างความตระหนัก กระบวนการสร5าง
ค!านิยม และกระบวนการสร5างเจตคติ 
 เพ่ือให5ผู5เรียน เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป�นประมุข มีส!วนร!วม
ทางการเมืองการปกครอง อยู!ร!วมกับผู5อ่ืนอย!างสันติ จัดการความขัดแย5งด5วยสันติวิธี และมีวินัยในตนเอง 
ผลการเรียนรู= 
 1. ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
 2. มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจในกิจกรรม
ต!าง ๆ และรู5ทันข!าวสาร 
 3. เห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันในภูมิภาคเอเชียอย!างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 4. มีส!วนร!วมและเสนอแนวทางการแก5ป;ญหาความขัดแย5งโดยสันติวิธ ี

5. มีจิตพอเพียงต5านทุจริต  
6. เป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม 
7.ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู= 
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ส20236  หน=าท่ีพลเมือง 6 ม. 3  ภาคเรียนท่ี 2   20  ช่ัวโมง      0.5  หน/วยกิต 
 

ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย ในเรื่องการใช5สิทธิและหน5าท่ี การใช5เสรีภาพอย!าง
รับผิดชอบ การมีส!วนร!วมในกิจกรรมการเลือกต้ังมีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต!อกิจกรรมของ
ห5องเรียนและโรงเรียน ตรวจสอบข5อมูล ตรวจสอบการทําหน5าท่ีของบุคคลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจ ปฏิบัติ
ตนเป�นผู5มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต ขยันหม่ันเพียร ใฝoหาความรู5 ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ีและยอมรับ
ผลท่ีเกิดจากการกระทําของตนเองเห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันอย!างสันติท!ามกลางความหลากหลายทาง
สังคมวัฒนธรรมในภูมิภาคต!างๆ ของโลกในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรมศาสนา สิ่งแวดล5อม การอยู!ร!วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน ในเรื่องการเคารพซ่ึงกันและกัน ไม!แสดงกิริยาและวาจาดูหม่ินผู5อ่ืน 
ช!วยเหลือซ่ึงกันและกัน แบ!งป;น มีส!วนร!วมและเสนอแนวทางการปNองกันป;ญหาความขัดแย5งในเรื่องทัศนคติ 
ความคิด ความเชื่อ ชู5สาว ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต อดทน ใฝoหาความรู5 ต้ังใจ
ปฏิบัติหน5าท่ีมีจิตพอเพียงต5านทุจริต และเป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม และยอมรับผลท่ีเกิดจาก
การกระทําของตนเอง  
 โดยใช5กระบวนการกลุ!ม กระบวนการคิด กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการเผชิญสถานการณ> 
กระบวนการแก5ป;ญหากระบวนการสืบเสาะหาความรู5 กระบวนการสร5างความตระหนัก กระบวนการสร5าง
ค!านิยม และกระบวนการสร5างเจตคติ 
 เพ่ือให5ผู5เรียน เป�นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย>ทรงเป�นประมุข  
มีส!วนร!วมทางการเมืองการปกครอง อยู!ร!วมกับผู5อ่ืนอย!างสันติ จัดการความขัดแย5งด5วยสันติวิธี และมีวินัยใน
ตนเอง 
 
ผลการเรียนรู= 

1. ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 
2. มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข5อมูล ตรวจสอบการทําหน5าท่ีของบุคคลเพ่ือใช5

ประกอบการตัดสินใจ 
3. เห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันในภูมิภาคต!าง ๆ ของโลกอย!างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
4. มีส!วนร!วมและเสนอแนวทางการปNองกันป;ญหาความขัดแย5ง 
5. มีจิตพอเพียงต5านทุจริต  
6. เป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม 
7.ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง 

รวมท้ังหมด 7 ผลการเรียนรู= 
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• การเข5าร!วมกิจกรรม
ที่โรงเรียนจัดขึ้น

• ร!วมกิจกรรมที่
เกี่ยวข5องกับ
ประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย

• การแสดงออกถึง
ความมีมารยาท

• รู5จักอนุรักษ>และสืบ
สานภูมิป;ญญาไทย

• กิจกรรม 5 ส.

• การดูแลรักษาห5องเรียน

• โรงเรียนใส!ใจสิ่งแวดล5อม

• กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน>

• สื่อการเรียนการสอนเป�น
ประโยชน>และเป�นมิตรกับ
สิ่งแวดล5อม

• เห็นคุณค!าวัสดุ
อุปกรณ>ใน
ชีวิตประจําวัน

• เลือกบริโภคตาม
ความจําเป�น

• วินัยการออม

• ตรงเวลา

• การแต!งกาย

• กฏระเบียบโรงเรียน

• สมาชิกที่ดีขององค>กร

• กิจกรรมหน5าเสาธง

• ความรับผิดชอบต!อการเรียน

• สภานักเรียน

• การเป�นคุณค!าในตนเอง

1. พลเมืองดี

ตามวิถีไทย

2. ภ.ว. พอเพียง

  

 4. โรงเรียนสวย
ด=วยจิตอาสารักษ�
สิ่งแวดล=อม

3. ภ.ว. สดใส

ใส/ใจวัฒนธรรม
ตามวิถีไทย

ผังวิเคราะห�หน/วยการเรียนรู=รายวิชาหน=าที่พลเมอืง จํานวน 20 ชั่วโมง 4 หน/วยการเรียนรู= 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
   
  
  
 
 

หน/วยการเรียนรู= 
หน=าที่พลเมือง ม.1-3 
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โครงสร=างรายวิชา หน=าทีพ่ลเมือง 

ภาคเรียนท่ี 2 ระดับ ม.ต5น 
ดําดับ

ท่ี 

 

ช่ือหน/วยการเรียนรู= 
ผลการ
เรียนรู= 

 

กิจกรรม 
ชั่วโมง
ปฏิบัติ 

น้ําหนัก/
คะแนน 

1 พลเมืองดีตามวิถีไทย 1,2,7 - การตรงเวลาของนักเรียน เช!น การมาเรียน,การเข5าห5องเรียน, 
  การเข5าร!วมกิจกรรม เป�นต5น 
- เครื่องแบบการแต!งกายของนักเรียนท่ีถูกต5องตามกฏระเบียบ 
- การปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของโรงเรียน 
- เป�นสมาชิกท่ีดีขององค>กร 
- กิจกรรมหน5าเสาธง  
- ความรับผิดชอบต!อการเรียน เช!น การส!งงานต!อวิชาต!างๆ 
- ประชาธิปไตยแบบมีส!วนร!วม เช!น การเลือกต้ังสภานักเรียน,
การมีส!วนร!วมในการตัดสินใจในห5องเรียน 
- มีหน5าท่ีรับผิดชอบช!วยเหลือผู5ปกครอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บูรณา
การ

กิจกรรม 
ตลอด
ภาค
เรียน 

 

 
 
 

40 

2 .ภ.ว. พอเพียง 5,7 - นักเรียนมีวินัยในการออม 
- เห็นคุณค!าวัสดุอุปกรณ>ในชีวิตประจําวัน เช!น ใช5ปากกาให5
คุ5มค!า กินน้ําหมดขวด  
- เลือกบริโภคตามความจําเป�น เช!น มองคุณค!าอาหารตาม
คุณค!าโภชนาการ  

 
20 

3 ภ.ว. สดใส ใส!ใจ
วัฒนธรรมตามวิถี
ไทย 

6,4 - การแสดงออกถึงความมีมารยาทของนักเรียน 
- รู5จักอนุรักษ>และสืบสานภูมิป;ญญาไทย 
- กิจกรรมท่ีเก่ียวข5องกับประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
- มีส!วนร!วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน เช!น วันอาเซ่ียน,ญ่ีปุoน, 
  จีน,ฝรั่งเศส 

 
20 

4 โรงเรียนสวยด5วยจิต
อาสารักษ>สิ่งแวดล5อม 

2,3 - กิจกรรม 5 ส  
- การดูแลรักษาห5องเรียน เช!น ความสะอาด, 
  การจัดบอร>ดความรู5,การจัดบอร>ดห5องเรียนสีขาว, 
  ตารางเวรประจําวัน,การดูแลอุปกรณ>เครื่องใช5 
  ภายในห5องเรียน เป�นต5น 
- รักษาสิ่งแวดล5อมในโรงเรียน  
- กิจกรรมสาธารณประโยชน> 

 
 
 

20 

รวม  100 
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แผนการจัดการเรียนรู=แบบย/อ เวลา ตลอดภาคเรียนรายวิชาหน5าท่ี

พลเมือง
 
ผลการเรียนรู= 
 1. ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย 

2. มีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจ ตรวจสอบข5อมูลเพ่ือใช5ประกอบการตัดสินใจใน 
   กิจกรรมต!าง ๆ และรู5ทันข!าวสาร 

 3. เห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันในภูมิภาคเอเชียอย!างสันติและพ่ึงพาซ่ึงกันและกัน 
 4. มีส!วนร!วมและเสนอแนวทางการแก5ป;ญหาความขัดแย5งโดยสันติวิธ ี

5. มีจิตพอเพียงต5านทุจริต  
6. เป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม 
7.ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเอง 

ความสําคัญ 
ปฏิบัติตนเป�นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยและมีส!วนร!วมและรับผิดชอบในการตัดสินใจต!อกิจกรรม

ของห5องเรียนและโรงเรียน ปฏิบัติตนเป�นผู5มีวินัยในตนเองในเรื่องความซ่ือสัตย>สุจริต อดทน ต้ังใจปฏิบัติหน5าท่ี 
ใฝoหาความรู5เห็นคุณค!าของการอยู!ร!วมกันในภูมิภาคเอเชียอย!างสันติ และพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันโดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียในเรื่องวิถีชีวิต วัฒนธรรม ศาสนา สิ่งแวดล5อมและ
ปฏิบัติหน5าท่ีมีจิตพอเพียงต5านทุจริต และเป�นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต!อสังคม ยอมรับผลท่ีเกิดจากการ
กระทําของตนเอง 
การออกแบบการเรียนรู= 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การวัดและประเมินผล 

1. แบบประเมินพลเมืองดีตามวิถีไทย  
2. แบบประเมิน ภ.ว.พอเพียง 
3. แบบประเมินภว.สดใส ใส!ใจวัฒนธรรม 
4. แบบประเมินโรงเรียนสวยด5วยจิตอาสา 

พลเมืองดีตามวิถีไทย        ภ.ว. พอเพียง       ภ.ว. สดใสใส/ใจวัฒนธรรม     โรงเรียนสวยด=วยจิตอาสา        
ตรงเวลา            เห็นคุณค!าของสิ่งของเครื่องใช5   มารยาท                     กิจกรรม 5 ส 
การแต!งกาย      เลือกบริโภค                อนุรักษ>และสืบสานภูมิป;ญญา           การดูแลรักษาห5องเรียน 
กฎระเบียบโรงเรียน            วินัยการออม                     ร!วมกิจกรรมประเพณี                รักษาสิ่งแวดล5อม 
สมาชิกท่ีดีขององค>กร                   ร!วมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึน           กิจกรรมสาธารณประโยชน> 
กิจกรรมหน5าเสาธง      
ความรับผิดชอบต!อการเรียน 
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คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
รายละเอียดการให=คะแนนหน/วยมีดงัน้ี  
1. ข5อมูลประกอบการพิจารณาให5คะแนนพลเมืองดีตามวิถีไทย  คะแนน 40 คะแนน แบ!งเป�น 
    - กลุ!มบริหารงานกิจการนักเรียน      10 คะแนน 
    - ครูท่ีปรึกษา         30 คะแนน 
2. ภ.ว. พอเพียง        คะแนน 20 คะแนน 
3. ภ.ว. สดใส ใส!ใจวัฒนธรรมตามวิถีไทย     คะแนน 20 คะแนน 
4. โรงเรียนสวยด5วยจิตอาสารกัษ>สิ่งแวดล5อม    คะแนน 20 คะแนน 
 

การให=ระดับผลการเรียน 
 การตัดสินผลการเรียนรายวิชาหน5าท่ีพลเมือง โดยใช5ระบบตัวเลขแสดงระดับผลการเรียน                    
เป�น 8 ระดับ ดังนี้ 
 

ระดับผลการ ความหมาย ช/วงคะแนนเป?นร=อยละ 
4 ดีเยี่ยม 80-100 

3.5 ดีมาก 75-79 
3 ดี 70-74 

2.5 ค!อนข5างดี 65-69 
2 ปานกลาง 60-64 

1.5 พอใช5 55-59 
1 ผ!านเกณฑ>ข้ันตํ่า 50-54 
0 ตํ่ากว!าเกณฑ> 0-49 

 

หมายเหตุ การส/ง แบบบันทึกผลการเรียนประจํารายวิชาหน=าท่ีพลเมือง ( ปพ.5) ส/งท่ีหัวหน=ากลุ/มสาระ 
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