
 

 

 
คาํสั�งโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม 

ที�   26 /2553 
เรื�อง  ใหใ้ชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  ระดบัประถมศึกษา  

ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2551 
------------------------------------------------ 

  
 เพื�อให้การจดัการศึกษาขั+นพื+นฐานสอดคลอ้งกบัสภาพการเปลี�ยนแปลงของทางเศรษฐกิจและ
สังคมและความเจริญกา้วหนา้ทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลและสังคมไทย ผูเ้รียนมีศกัยภาพในการแข่งขนัและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผูเ้รียนมีจิตสํานึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คาํนึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั�นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 
เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา 80 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 
 ให้ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม จังหวดัชุมพร  โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ใชห้ลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  ระดบัประถมศึกษา 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2551 ในสถานศึกษาและมีอาํนาจในการ
ปรับปรุง เพิ�มเติม เปลี�ยนแปลงหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2551 ให้เหมาะสมกบักลุ่มเป้าหมายและวิธีการจดัการศึกษา
ต่อไป 

 
สั�ง ณ วนัที�    23     เมษายน  พ.ศ.2553 

 
 
 

(นายปรีชา  ตรีทศ) 
ผูอ้าํนวยโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม 
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ความนํา 
 

กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2544  ให้เป็น
หลกัสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกาํหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและกรอบ
ทิศทางในการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที�ดีและมีขีดความสามารถในการ
แข่งขนัในเวทีระดบัโลก (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544) พร้อมกนันี+ ไดป้รับกระบวนการพฒันาหลกัสูตรให้
มีความสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม  
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ที�มุ่งเนน้การกระจายอาํนาจทางการศึกษาให้ทอ้งถิ�นและสถานศึกษาไดมี้บทบาท  
และมีส่วนร่วมในการพฒันาหลักสูตร เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ�น        
(สาํนกันายกรัฐมนตรี, 2542) 

จากการวจิยั และติดตามประเมินผลการใชห้ลกัสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที�ผา่นมา (สาํนกัวิชาการและ
มาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2549 ข.; สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547;     
สํานักผูต้รวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล    ว่องวาณิช และนงลกัษณ์  วิรัชชยั, 2547; 
Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา่ หลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 2545 มีจุดดี
หลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจายอาํนาจทางการศึกษาทาํให้ทอ้งถิ�นและสถานศึกษามีส่วนร่วม
และมีบทบาทสําคญัในการพฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถิ�น และมีแนวคิดและ
หลกัการในการส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วมอยา่งชดัเจน อยา่งไรก็ตาม ผลการศึกษาดงักล่าวยงั
ไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงประเด็นที�เป็นปัญหาและความไม่ชดัเจนของหลกัสูตรหลายประการทั+งในส่วนของ
เอกสารหลกัสูตร กระบวนการนาํหลักสูตรสู่การปฏิบติั และผลผลิตที�เกิดจากการใช้หลกัสูตร ได้แก่ 
ปัญหาความสับสนของผูป้ฏิบติัในระดบัสถานศึกษาในการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วน
ใหญ่กําหนดสาระและผลการเรียนรู้ ที�คาดหวงัไวม้าก ทาํให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น  การวดัและ
ประเมินผลไม่สะทอ้นมาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจดัทาํเอกสารหลกัฐานทางการศึกษาและการเทียบ
โอนผลการเรียน รวมทั+งปัญหาคุณภาพของผูเ้รียนในดา้นความรู้ ทกัษะ ความสามารถและคุณลกัษณะที�
พึงประสงคอ์นัยงัไม่เป็นที�น่าพอใจ  

นอกจากนั+นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที� 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554)   ไดชี้+ ให้เห็น
ถึงความจาํเป็นในการปรับเปลี�ยนจุดเนน้ในการพฒันาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม และมีความ
รอบรู้อย่างเท่าทนั  ให้มีความพร้อมทั+งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทนั   
การเปลี�ยนแปลงเพื�อนาํไปสู่สังคมฐานความรู้ไดอ้ยา่งมั�นคง  แนวการพฒันาคนดงักล่าวมุ่งเตรียมเด็กและ
เยาวชนใหมี้พื+นฐานจิตใจที�ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั+งมีสมรรถนะ ทกัษะและความรู้พื+นฐานที�จาํเป็น
ในการดาํรงชีวิต อนัจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศแบบยั�งยืน (สภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2549)  ซึ� งแนวทางดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพฒันาเยาวชนของชาติ
เขา้สู่โลกยคุศตวรรษที� 21 โดยมุ่งส่งเสริมผูเ้รียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์  
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สร้างสรรค ์มีทกัษะดา้นเทคโนโลย ี สามารถทาํงานร่วมกบัผูอื้�น และสามารถอยูร่่วมกบัผูอื้�นในสังคมโลก
ไดอ้ยา่งสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551)   

ข้อมูลพื�นฐานของโรงเรียน 
1. ข้อมูลทั�วไป 

                         โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม ตั+งอยูบ่นที�ธรณีสงฆว์ดัอุทยัธรรม(เขาถล่ม) มีเนื+อที� 6 ไร่ 
หมู่ที� 5 ตาํบลวงัไผ ่อาํเภอเมืองชุมพร จงัหวดัชุมพร   เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา
เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั+นมธัยมศึกษาปีที� 3  

2. ประวตัิของสถานศึกษา    
            โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม เป็นชื�อของโรงเรียนสองโรงเรียนมารวมกนัคือ "โรงเรียนเมือง
ชุมพร" กบั "โรงเรียนบา้นเขาถล่ม" เมื�อวนัที� 1 ตุลาคม 2522 เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั+น
ประถมศึกษาปีที� 6 (หลกัสูตร พ.ศ.2521) 
วนัที� 4  พฤศจิกายน 2532 โรงเรียนประสบภัยพายุไต้ฝุ่นเกย์  
พ.ศ. 2534 โรงเรียนไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบที�เสียหาย  
พ.ศ. 2537 ไดเ้ขา้ร่วมโครงขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนในระดบัมธัยมศึกษา  
พ.ศ. 2539 เขา้ร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษา 
พ.ศ. 2540 ไดรั้บอนุญาตใหเ้ปิดรับนกัเรียนก่อนประถมศึกษา(อาย ุ3 ขวบ) 
พ.ศ. 2543 ไดรั้บงบประมาณสร้างอาคารเรียนขั+นเดียว และพ.ศ. 2544 ไดรั้บงบประมาณต่อเติมอาคาร   
ชั+นล่าง ปัจจุบนัโรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม เปิดสอนระดบัก่อนประถมศึกษาถึงชั+นมธัยมศึกษาปีที� 3   
พ.ศ. 2544  สร้างหอ้งสมุด  ราคา  250,000    บาท  จากงบบริจาค 
พ.ศ. 2544   สร้างหอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์  งบจดัสรร   250,000 บาท 
พ.ศ.2544 โรงเรียนไดรั้บคดัเลือกเป็นหนึ�งโรงเรียนหนึ�งตาํบล(โรงเรียนคุณภาพ) 
ปีการศึกษา 2544เปิดสอนหลักสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

7 กรกฎาคม 2546 โรงเรียนสังกดัเขตพื�นที�การศึกษาชุมพรเขต 1 กระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546   มีโครงการสื�อเทคโนโลยสู่ีหอ้งเรียน  งบจาก อ.บ.จ. 
พ.ศ. 2548   สร้างลานกีฬาอเนกประสงค ์ งบเทศบาลตาํบลวงัไผ ่ 570,000 บาท  
พ.ศ. 2549  ทาํพื+นสนามและที�นั�งโดยรอบสานกีฬาอเนกประสงค ์  งบเทศบาลตาํบลวงัไผ ่500,000.-บาท 
พ.ศ. 2552 ไดรั้บคดัเลือกเป็น 1 โรงเรียน  1  ตาํบล (โรงเรียนดี) 
พ.ศ. 2553  ไดรั้บงบประมาณจดัซื+อคอมพิวเตอร์ ขนาด LC20 ในโครงการไทยเขม้แข็ง (sp2)  งบจดัสรร
จาํนวนเงิน  560,000  บาท 
พ.ศ.. 2553 ไดรั้บงบประมาณจดัซื+อคอมพิวเตอร์สําหรับห้องสมุด  2  ชุด ( 4 เครื�อง) ในโครงการไทย
เขม้แขง็ (sp2)  งบจดัสรรจาํนวนเงิน  120,000  บาท 
ปีการศึกษา 2553  ใช้หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐาน  พุทธศักราช 2551 
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3. ปรัชญา วสัิยทศัน์  พนัธกจิและเป้าประสงค์ 
ปรัชญา [PHILOSOPHY] 
 “มารยาทงาม  เรียนดี  กีฬาเด่น” 
วสัิยทัศน์ [VISION] 
 "โรงเรียนมีคุณภาพ นกัเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผูน้าํทางเทคโนโลย ี ทุกคนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร" 
พนัธกจิ[MISSION] 
 1. พฒันาการเรียนการสอนใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิ�น เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั  
              2. ส่งเสริมใหใ้ชเ้ทคโนโลยเีป็นสื�อในการแสวงหาความรู้ จากแหล่งสารสนเทศต่าง ๆ  
              3. พฒันานกัเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง  
              4. บริหารจดัการให้ทุกคนมีส่วนร่วม มีการนิเทศติดตามอยา่งมีระบบ 
เป้าประสงค์[CORPORATE OBJECTIVES] 
 "โรงเรียนจดัการศึกษาใหน้กัเรียนเป็นคนดี เก่ง และโรงเรียนเป็นที�ยอมรับของชุมชน" 
คุณลกัษณะของนกัเรียนอนัพึงประสงค ์ โรงเรียนกาํหนดคุณลกัษณะของนกัเรียนดา้นคุณธรรม
จริยธรรม และค่านิยมอนัพึงประสงคไ์วด้งัต่อไปนี+   

1. มีระเบียบวนิยั  
2. ขยนั ประหยดั เอื+อเฟื+ อเผื�อแผ ่ 
3. มีความรับผดิชอบ มีคุณธรรม  
4. รู้จกัใชเ้ทคโนโลยเีพื�อการเรียนรู้ นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ 
5. มีสุนทรียภาพดา้นศิลปะ ดนตรี กีฬา  
6. เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม และร่วมอนุรักษม์รดกทอ้งถิ�น 
 

เป้าหมายการจดัทําหลกัสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลย ี  
เอกสารหลกัสูตรสถานศึกษา  โรงเรียนเมืองชุมพรบา้นเขาถล่ม  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี ชั+นประถมศึกษาปีที� 1-6  ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั+นพื+นฐาน พุทธศกัราช 
2551 นี+  จดัทาํขึ+นสําหรับนาํไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจดัการเรียนการสอนเพื�อพฒันาเด็กและ
เยาวชนไทยทุกคนในระดบัการศึกษาขั+นพื+นฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ และทกัษะที�จาํเป็นสําหรับ    
การดาํรงชีวติในสังคมที�มีการเปลี�ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพื�อพฒันาตนเองอยา่งต่อเนื�องตลอดชีวติ  

การจดัหลกัสูตรการศึกษาขั+นพื+นฐานจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายที�คาดหวงัได ้ทุกฝ่าย ที�
เกี�ยวขอ้งทั+งระดบัชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตอ้งร่วมรับผดิชอบ โดยร่วมกนัทาํงานอยา่งเป็นระบบ 
และต่อเนื�อง ในการวางแผน ดาํเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข เพื�อ
พฒันาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที�กาํหนดไว ้
 


