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วสัิยทัศน์  
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  มุ่งจดัการเรียนรู้สาระภาษาไทยเพื่อส่งเสริม
และพฒันานกัเรียน  ให้มีความเป็นเลิศในทกัษะการอ่าน  การเขียน  การฟัง  การดู  การพูด  หลกัการใช้
ภาษา  และวรรณคดีและวรรณกรรม  ตลอดถึงภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  เพื่อให้นกัเรียนสามารถใช้ภาษาไทย
เป็นเคร่ืองมือในการส่ือสาร  และแสวงหาความรู้อยา่งต่อเน่ืองและยงัยืนตลอดชีวิต  ตลอดจนสามารถใช้
ภาษาในการพฒันาตน  พฒันาคน  และพฒันางานให้เป็นไปตามท่ีสังคมไทย  และสังคมโลกตอ้งการบน
พื้นฐานของคุณธรรม  จริยธรรม  และความพอเพียง 
 

จุดมุ่งหมาย 
 

 ภาษาไทยเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ   เป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและ
เสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย    เป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารเพื่อสร้าง
ความเขา้ใจและความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั   ท าให้สามารถประกอบกิจธุระ  การงาน   และด ารงชีวิตร่วมกนั
ในสังคมประชาธิปไตยไดอ้ย่างสันติสุข   และเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้   ประสบการณ์จาก
แหล่งขอ้มูลสารสนเทศต่าง ๆ   เพื่อพฒันาความรู้   กระบวนการคิดวิเคราะห์   วิจารณ์   และสร้างสรรค์
ให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลงทางสังคม    และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์   เทคโนโลยี   ตลอดจน
น าไปใช้ในการพฒันาอาชีพให้มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ    นอกจากน้ียงัเป็นส่ือแสดงภูมิปัญญาของ
บรรพบุรุษดา้นวฒันธรรม   ประเพณี   สุนทรียภาพ    เป็นสมบติัล ้ าค่าควรแก่การเรียนรู้  อนุรักษ์  และ 
สืบสานใหค้งอยูคู่ช่าติไทยตลอดไป 
 

สมรรถนะส าคัขัองงผูเรรยยน                
 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน    มุ่งพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้  
ซ่ึงการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ท่ีก าหนดนั้น  จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดสมรรถนะส าคญั                 
5  ประการ  ดงัน้ี                

1.  คัวามสามารถในการส่ืงสาร      เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร  มีวฒันธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด  ความรู้ความเขา้ใจ  ความรู้สึก  และทศันะของตนเอง  เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล
ข่าวสาร  และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพื่อขจดัและลดปัญหาความขดัแยง้ต่าง  ๆ   การเลือกรับหรือไม่รับขอ้มูลข่าวสารดว้ยหลกัเหตุผล  และ
ความถูกตอ้ง  ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีมีต่อตนเอง
และสังคม 
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2.  คัวามสามารถในการคัิด       เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์  การคิดสังเคราะห์  การคิด
อยา่งสร้างสรรค ์ การคิดอยา่งมีวจิารณญาณ  และการคิดเป็นระบบ  เพื่อน าไปสู่การสร้างองคค์วามรู้หรือ
สารสนเทศ  เพื่อการตดัสินใจเก่ียวกบัตนเองและสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสม                

3.  คัวามสามารถในการแกเปัขหา       เป็นความสามารถในการแกปั้ญหาและอุปสรรคต่าง  ๆ  ท่ี
เผชิญได้อย่างถูกตอ้งเหมาะสม  บนพื้นฐานของหลกัเหตุผล  คุณธรรมและขอ้มูลสารสนเทศ  เขา้ใจ
ความสัมพนัธ์และการเปล่ียนแปลงของเหตุการณ์ต่าง  ๆ  ในสังคม  แสวงหาความรู้  ประยกุตค์วามรู้มาใช้
ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  และมีการตดัสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อ
ตนเอง  สังคมและส่ิงแวดลอ้ม                

4.  คัวามสามารถในการใชเทกัษะชยวติ       เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง  ๆ  ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวนั  การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  การเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง  การท างาน  และการอยู่
ร่วมกนัในสังคม  ดว้ยการสร้างเสริมความสัมพนัธ์อนัดีระหวา่งบุคคล  การจดัการปัญหาและความขดัแยง้
ต่าง  ๆ  อยา่งเหมาะสม  การปรับตวัให้ทนักบัการเปล่ียนแปลงของสังคม  และสภาพแวดลอ้ม  และการ
รู้จกัหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงคท่ี์ส่งผลกระทบต่อตนเองและผูอ่ื้น                

5.  คัวามสามารถในการใชเ รทคัโนโลยย        เป็นความสามารถในการเลือกและใชเ้ทคโนโลยีดา้น   
ต่าง  ๆ  และมีทกัษะกระบวนการทางเทคโนโลย ี เพื่อการพฒันาตนเองและสังคม  ในดา้นการเรียนรู้  การ
ส่ือสาร  การท างาน  การแกปั้ญหาอยา่งสร้างสรรค ์ ถูกตอ้งเหมาะสมและมีคุณธรรม 
 

คุัณลกัษณะงนัพงึประสงค์ั     
              

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียน  ให้มีคุณลักษณะอนัพึงประสงค ์  
เพื่อใหส้ามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นในสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข  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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โรงเรียนสตรีภูเก็ตย ังมุ่ง เน้นท่ีจะพัฒนาผู ้เ รียนให้มี คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์เพิ่มเติม
นอกเหนือจากคุณลกัษณะอนัพึงประสงคต์ามท่ีหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดไว ้ ดงัน้ี 

1. มีจิตส านึกรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 
2. ส่ือสารความเป็นภูเก็ตได ้
 
หลกัสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลมุ่งพฒันาผูเ้รียนในฐานะพลเมืองไทยและพลโลก   โดยมุ่งหวงั

ให้คุณภาพผูเ้รียนในโรงเรียนมาตรฐานสากลมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งและส่งเสริมต่อยอดผูเ้รียนให้มี
ศกัยภาพเป็นพลโลก   ดงัน้ี 

 

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

 

คุัณภาพผูเรรยยนในโรงรรยยนมาตรฐานสากล 
 1. รป็นรลิศวิชาการ  (Smart)  มีความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์    เศรษฐศาสตร์    เทคโนโลย ี   
รอบรู้ภาษา    ขอ้มูล    และทศันภาพ    มีผลการเรียนดีเป็นท่ียอมรับระดบันานาชาติ    มีความถนดัหรือ
ความสามารถเฉพาะทางเป็นท่ีประจกัษ์    สามารถศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหรือระดับสูงทั้งใน
ประเทศหรือต่างประเทศ 
 2. ส่ืงสารสงงภาษา  (Communicator)  มีทกัษะการส่ือสารเชิงปฏิสัมพนัธ์    มีทกัษะการเลือกใช้
วิธีการและเคร่ืองมือเพื่อการส่ือสารมีประสิทธิผล    ใช้ภาษาส่ือสารไดดี้ทั้งภาษาไทย    ภาษาองักฤษ    
และภาษาต่างประเทศอ่ืน    มีความสามารถเป็นท่ียอมรับจากสถาบนัทางภาษาต่าง ๆ  
 3. ล า้หนเาทางคัวามคัิด  (Thinker)  มีความใฝ่รู้    สร้างสรรค ์   กลา้เผชิญความเส่ียง    คิดไดใ้น
ระดบัสูง    มีเหตุผล    รู้จกัคิดวิเคราะห์    ใคร่ครวญ    วิจารณ์    สังเคราะห์    และประเมินค่า    กล้า
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น าเสนอความคิดท่ีสร้างสรรค์และแตกต่าง    สามารถปรับตัว    น าตนในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ดี    
แกปั้ญหา    จดัการกบัความซบัซอ้นได ้
 4. ผลิตงานงย่างสรเางสรรค์ั  (Innovator)  สามารถจดัล าดบัความส าคญั    วางแผนและบริหาร
จดัการสู่ผลส าเร็จ    สามารถใช้เทคโนโลยี    ในการเรียนรู้    ออกแบบสร้างสรรค์งาน    ส่ือสาร    
น าเสนอ    เผยแพร่    มีผลงานออกแบบ    สร้างสรรค์    ประดิษฐ์คิดคน้ท่ีน าเสนอ    เผยแพร่ไดอ้ย่าง
กวา้งขวาง    สามารถผลิตผลงานท่ีเหมาะสม    มีคุณภาพสูง 
 5. ร่วมกันรับผิดชงบต่งสังคัมโลก  (Global  Citizenship)  มีความตระหนกัรู้สภาวการณ์ของ
โลก (Global  Awareness)   สามารถเรียนรู้และจดัการกบัความซบัซ้อน    คลุมเครือ    มีความรู้    เขา้ใจ    
และตระหนักถึงความหลากหลายทางวฒันธรรม    ขนบธรรมเนียม    ประเพณีของไทยและของ
นานาชาติ 
 
 ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนของโรงเรียนสตรีภูเก็ต (โรงเรียนมาตรฐานสากล)  จึงมุ่งสะทอ้น
คุณภาพของผูเ้รียนต่อยอดจากสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้รียนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    เพื่อเสริมสร้างผูเ้รียนให้มีศกัยภาพเป็นพลโลก      
สรุปไดด้งัตาราง 
 

คุณลกัษณะ 
อนัพึงประสงค ์

สมรรถนะส าคญั 
ของผูเ้รียน 

คุณลกัษณะผูเ้รียน 
ในศตวรรษ  21 

คุณภาพผูเ้รียน 
โรงเรียนมาตรฐานสากล 

1. รักชาติ  ศาสน ์ กษตัริย ์
2. ซ่ือสตัยสุ์จริต 
3. มีวินยั 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยูอ่ยา่งพอเพียง 
6. มุ่งมัน่ในการท างาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 

1. ความสามารถในการ
ส่ือสาร 
2. ความสามารถในการ
คิด 
3. ความสามารถในการ
แกปั้ญหา 
4. ความสามารถในการ
ใชท้กัษะชีวิต 
5. ความสามารถในการ
ใชเ้ทคโนโลยี 

1. ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
2. มีภูมิรู้ 
3. รู้จกัใชว้ิจารณญาณ 
4. เป็นนกัคิด 
5. สามารถส่ือสารได ้
6. มีระเบียบวินยั 
7. ใจกวา้ง 
8. รอบคอบ 
9. กลา้ตดัสินใจ 
10. ยติุธรรม 

1. เป็นเลิศวิชาการ 
2. ส่ือสารสองภาษา 
3. ล ้าหนา้ทางความคิด 
4 .  ผ ลิ ต ง า น อ ย่ า ง
สร้างสรรค ์
5. ร่วมกันรับผิดชอบต่อ
สงัคมโลก 

 
 ทั้งน้ีการพฒันาหลักสูตรของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยยงัยึดหลักการและแนวคิดของ
หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศกัราช  2551    และมีการบริหารจดัการสาระสากล  ดงัน้ี 
 1. ทฤษฎีความรู้  (Theory  of  Knowledge)  มีการบูรณาการเขา้ไปในรายวิชาพื้นฐานทั้งใน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย 
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 2. การเขียนความเรียงขั้นสูง  (Extended – Essay)  มีการเปิดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมในระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3  และระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 6   โดยก าหนดเวลาเรียนไวเ้ป็น  1  คาบ/สัปดาห์          
0.5  หน่วยกิต 
 3. โลกศึกษา  (Global  Education)  มีการบูรณาการเขา้ไปทั้งในรายวิชาพื้นฐานและรายวิชา
เพิ่มเติม    ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  2 , 3 , 5  และ 6 
 


