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ความน า  
 

กระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศใชห้ลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช 2544    ในโรงเรียน
น าร่องและโรงเรียนเครือข่าย    ตั้งแต่ปีการศึกษา  2545    และใชใ้นโรงเรียนทัว่ไป    ตั้งแต่ปีการศึกษา  2546  
เป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนั    พบวา่    มีจุดดีหลายประการ  เช่น  หลกัสูตรช่วยส่งเสริมการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา    ท าใหท้อ้งถ่ินมีส่วนร่วมอยา่งส าคญั    แต่จากผลการติดตามการใชห้ลกัสูตรไดส้ะทอ้นให้เห็นถึง
ปัญหาและความไม่ชดัเจนหลายประการ    ในส่วนของเอกสารหลกัสูตร    กระบวนการน าหลกัสูตรสู่การ
ปฏิบติั    การวดัและประเมินผล    ไม่สะทอ้นมาตรฐาน    ส่งผลต่อปัญหาการจดัท าเอกสารหลกัฐานทาง
การศึกษาและการเทียบโอนการเรียน    รวมทั้ งปัญหาคุณภาพของผู ้เ รียนในด้านความรู้    ทักษะ  
ความสามารถ    และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคย์งัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ 
 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    จึงได้ด าเนินการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศกัราช  2544    เพื่อพฒันาไปสู่หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    ให้มีความ
เหมาะสมชดัเจนยิง่ข้ึน    มีเป้าหมายในการพฒันาผูเ้รียน    น าไปสู่การปฏิบติัในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา    โดยได้มีการก าหนดวิสัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียน  คุณลกัษณะอนัพึง
ประสงค ์   มาตรฐานการเรียนรู้  และตวัช้ีวดั  โครงสร้างเวลาเรียน  เกณฑ์การวดัและประเมินผล  ให้มีความ
ชดัเจนต่อการน าไปปฏิบติั 

โรงเรียนสตรีภูเก็ตได้รับการคดัเลือกให้เป็นต้นแบบการใช้หลักสูตรดังกล่าว    โดยเร่ิมใช้ใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  ในปีการศึกษา  2552  เป็นตน้ไป    ส าหรับ
ระดับชั้นเรียนนอกเหนือจากน้ี    ยงัคงใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2544    จนถึงปี
การศึกษา  2554    จะใหใ้ชห้ลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551  ครบทุกชั้นเรียน 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    ของโรงเรียนสตรีภูเก็ต    ไดจ้ดัท าข้ึน
โดยมีสาระครอบคลุมวิสัยทศัน์  จุดหมาย  สมรรถนะส าคญัของผูเ้รียนและคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์   ท่ี
ก าหนดอยูใ่นหลกัสูตรแกนกลางของชาติ    รวมถึงสาระการเรียนรู้ทอ้งถ่ินท่ีเป็นเป้าหมายและจุดเน้นของ
เขตพื้นท่ีการศึกษาภูเก็ตอีกดว้ย    ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการศึกษาสอดคลอ้งกบัสภาพความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และความเจริญกา้วหนา้ทางวิชาการ  และพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของบุคคล  สังคมไทย  เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย  มี
ระเบียบวินัย  ค  านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริย์ทรงเป็นพระประมุข    เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  2550 

ในปีการศึกษา  2553   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้
พิจารณาคดัเลือกโรงเรียนสตรีภูเก็ต   เป็น 1 ใน 500 โรงเรียนท่ีจะได้รับการพฒันาให้เป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล  (World Class Standard School)   ดงันั้นคณะท างานจึงด าเนินการปรับปรุงหลกัสูตร
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โรงเรียนสตรีภูเก็ตให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของการพฒันาหลกัสูตรให้เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล  โดย
พฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ (Learner Profile) เทียบเคียง
มาตรฐานสากล  (World class standard)  และมีศกัยภาพเป็นพลโลก (World citizen) เพื่อพฒันายกระดบั
คุณภาพจดัการเรียนการสอนและการจดัการดว้ยระบบคุณภาพ   เป็นการต่อยอดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ท่ี
เป็นมาตรฐานชาติ  (ตามท่ีโรงเรียนทุกโรงจะต้องด าเนินการ   เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการจัด
การศึกษา โดย สมศ. ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542)  โดยภาพรวมคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์
พื้นฐานของทั้งสองมาตรฐานเหมือนกนั  คือ การจดัการศึกษาให้คนในชาติเป็นคนเก่ง  คนดี  และมีความสุข  
ตามปฏิญญาวา่ดว้ยการจดัการศึกษาของ UNESCO โดยในศตวรรษท่ี 21 ทุกประเทศไดมี้การพฒันาและใช้
หลกัสูตรการศึกษาท่ีมีเป้าหมายใหผู้เ้รียนได ้ Learn to know , Learn to be , Learn to do  เพื่อให้มีคุณลกัษณะ
ท่ีพึงประสงคใ์นฐานะพลเมืองของชาติและ Learn to live together  เพื่อสร้างคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคใ์น
ฐานะพลโลก    

โรงเรียนมาตรฐานสากลมีวตัถุประสงคท่ี์ส าคญั คือ การพฒันาผูเ้รียนใหมี้ศกัยภาพเป็นพลโลก   โดย
มุ่งหวงัท่ีจะใหโ้รงเรียนไดพ้ฒันาต่อยอดคุณลกัษณะของผูเ้รียนตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
การพฒันาผูเ้รียนมุ่งให้มีพื้นฐานจิตใจท่ีดีงาม   มีจิตสาธารณะ   มีสมรรถนะ   ทกัษะและความรู้พื้นฐานท่ี
จ าเป็นในการด ารงชีวิต   การพฒันาเยาวชนของชาติเขา้สู่โลกยุคศตวรรษท่ี 21   โดยมุ่งส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี
คุณธรรม   รักความเป็นไทย    มีทกัษะการคิดวิเคราะห์   สร้างสรรค์   มีทกัษะด้านเทคโนโลยี   สามารถ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้น   และสามารถอยู่ร่วมกับผูอ่ื้นในสังคมโลกได้อย่างสันติอนัจะส่งผลต่อการพฒันา
ประเทศแบบยัง่ยนื  

 

วสัิยทัศน์ 
                “โรงเรียนสตรีภูเกต็มุ่งมัน่พฒันาให้นักเรียนเป็นผู้น าทีด่ีของสังคมโลกในอนาคต” 

 

หลกัการ                
หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ยงัยึดหลกัการของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน   มี

หลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี               
1.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ  มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้  เป็น

เป้าหมายส าหรับพฒันาเด็กและเยาวชนใหมี้ความรู้  ทกัษะ  เจตคติ  และคุณธรรม  บนพื้นฐานของความเป็น
ไทยควบคู่กบัความเป็นสากล               

2.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน  ท่ีประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรั้บการศึกษาอยา่งเสมอภาค
และมีคุณภาพ               
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3.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอ านาจ  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน               

4.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสร้างยดืหยุน่ทั้งดา้นสาระการเรียนรู้  เวลา  และการจดัการเรียนรู้ 
5.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั               
6.  เป็นหลกัสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอธัยาศยั  ครอบคลุมทุก

กลุ่มเป้าหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้  และประสบการณ์ 
 

จุดหมาย               
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข  มี

ศกัยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมาย  เพื่อให้เกิดกับผูเ้รียน  เม่ือจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดงัน้ี              

1.  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมท่ีพึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินยั  และปฏิบติัตน
ตามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาท่ีตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  มีความรู้อนัเป็นสากล  และมีความสามารถในการส่ือสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้
เทคโนโลย ี และมีทกัษะชีวติ              

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัย  และรักการออกก าลงักาย              
4.  มีความรักชาติ  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมัน่ในวิถีชีวิต  และการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข              
5.  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม   มี

จิตสาธารณะท่ีมุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงท่ีดีงามในสังคม   และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 
 

สมรรถนะส าคญัของผู้เรียน                

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มุ่งพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  ซ่ึง
การพัฒนาผู ้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้ น  จะช่วยให้ผู ้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ                 
5  ประการ  ดงัน้ี                

1.  ความสามารถในการส่ือสาร      เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการใช้
ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเอง  เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสาร  
และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรองเพื่อขจดัและ
ลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง  ๆ   การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารด้วยหลกัเหตุผล  และความถูกตอ้ง  
ตลอดจนการเลือกใชว้ธีิการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเองและสังคม 
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2.  ความสามารถในการคิด       เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือ
สารสนเทศ  เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม                

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา       เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสม  บนพื้นฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ  เข้าใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยุกตค์วามรู้มาใชใ้น
การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อตนเอง  
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม                

4.  ความสามารถในการใช้ทกัษะชีวติ       เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง  ๆ  ไปใชใ้น
การด าเนินชีวติประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง  การท างาน  และการอยูร่่วมกนัใน
สังคม  ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้ต่าง  ๆ  อยา่ง
เหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  และสภาพแวดล้อม  และการรู้จกัหลีกเล่ียง
พฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น                

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี        เป็นความสามารถในการเลือกและใช้เทคโนโลยีด้าน   
ต่าง  ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลยี  เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  ในดา้นการเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุณลกัษณะอนัพงึประสงค์                  
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียน  ให้มีคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์  เพื่อให้

สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ดงัน้ี                  
1.  รักชาติ  ศาสน์  กษตัริย ์                 
2.  ซ่ือสัตยสุ์จริต                  
3.  มีวนิยั                  
4.  ใฝ่เรียนรู้                  
5.  อยูอ่ยา่งพอเพียง                  
6.  มุ่งมัน่ในการท างาน                  
7.  รักความเป็นไทย                  
8.  มีจิตสาธารณะ 
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หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งพฒันาผูเ้รียนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   โดยมุ่งหวงัให้
คุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งและส่งเสริมต่อยอดผูเ้รียนให้มีศกัยภาพ
เป็นพลโลก   ดงัน้ี 

 

คุณลกัษณะผู้เรียนในศตวรรษ 21 
1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2. มีภูมิรู้ 
3. รู้จกัใชว้จิารณญาณ 
4. เป็นนกัคิด 
5. สามารถส่ือสารได ้
6. มีระเบียบวนิยั 
7. ใจกวา้ง 
8. รอบคอบ 
9. กลา้ตดัสินใจ 
10. ยติุธรรม 

 

คุณภาพผู้เรียนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 
 1. เป็นเลิศวชิาการ 
 2. ส่ือสารสองภาษา 
 3. ล ้าหนา้ทางความคิด 
 4. ผลิตงานอยา่งสร้างสรรค ์
 5. ร่วมกนัรับผดิชอบต่อสังคมโลก 
  


