การให้ ความเห็นชอบเอกสาร
หลักสู ตรโรงเรียนผ่ องสุวรรณวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับพัฒนา พุทธศักราช ๒๕๕๗)
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา ครั้งที่ ๒ / ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๑
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗ ได้พจิ ารณาหลักสูตรโรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓
(ฉบับพัฒนา พุทธศักราช ๒๕๕๗) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
เรี ยบร้อยแล้ว
เห็นชอบให้ใช้หลักสูตรโรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับพัฒนา พุทธศักราช
๒๕๕๗) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้ต้งั แต่ภาคเรี ยนที่ ๒
ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป

(ลงชื่อ)
( นางนวลอนงค์ นวลเขียว )
ประธานคณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา

ประกาศโรงเรียนผ่ องสุวรรณวิทยา
เรื่อง ให้ ใช้ หลักสู ตรโรงเรียนผ่องสุ วรรณวิทยา พุทธศักราช ๒๕๕๓ (ฉบับพัฒนา พุทธศักราช ๒๕๕๗)
ตามหลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
ด้วยกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
๒๕๕๑ ตามคาสัง่ กระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่ องให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ สาหรับโรงเรี ยนทัว่ ไป ดังนี้
๑. ปี การศึกษา ๒๕๕๓ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๔
๒. ปี การศึกษา ๒๕๕๔ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ใน
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ และ ๒ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔ และ ๕
๓. ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๕ เป็ นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑- ๓ และ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๔-๖
ครบทุกชั้นเรี ยน
โรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยาเป็ นโรงเรี ยนที่จดั การศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ – ๖ จึง
ได้จดั ทาหลักสูตรโรงเรี ยนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ตั้งแต่ระดับชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ เพือ่ นาไปจัดการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๓
เป็ นต้นไป
ในปี การศึกษา ๒๕๕๕ โรงเรี ยนมีนโยบายส่งเสริ มผูเ้ รี ยนให้สื่อสารโดยใช้ภาษาต่างประเทศได้ตาม
ศักยภาพควบคู่ไปกับการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ เตรี ยมความพร้อมรองรับการก้าวสู่
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยจัดทาเป็ นรายวิชาเพิม่ เติมในทุกชั้นปี ซึ่งหลักสูตรดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน เมื่อวันที่ ๑๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ในปี การศึกษา ๒๕๕๗ กระทรวงศึกษาธิการได้มีคาสัง่ ที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๓๙ เรื่ อง ชี้แจง
แนวปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเรี ยนการสอนหน้าที่พลเมืองเพิม่ เติม ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗
ให้โรงเรี ยนเพิม่ รายวิชา “หน้าที่พลเมือง” ลงในหลักสูตรของโรงเรี ยนในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยให้เริ่ มจัดการเรี ยนการสอนตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ ใช้เวลาเรี ยน
๒๐ ชัว่ โมง และให้มีการวัดและประเมินผลโดยคิดเวลาเรี ยนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐ จากเวลาเรี ยน ๒๐ ชัว่ โมง

สาหรับปี การศึกษา ๒๕๕๘ ให้การจัดการเรี ยนการสอนรายวิชาเพิม่ เติมหน้าที่พลเมืองของโรงเรี ยนเป็ นไปตาม
หลักสูตรโรงเรี ยนที่ปรับปรุ งแล้ว
โรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยาจึงได้ปรับโครงสร้างเวลาเรี ยนโดยกาหนดรายวิชาเพิม่ เติมหน้าที่พลเมือง
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๖ ลงในหลักสูตรโรงเรี ยนฉบับพัฒนานี้ เพือ่ ให้การจัดการเรี ยน
การสอนเป็ นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ภาคเรี ยนที่ ๒ ปี การศึกษา ๒๕๕๗ เป็ นต้นไป
จึงประกาศให้ใช้หลักสูตรโรงเรี ยนตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

( นางนวลอนงค์ นวลเขียว )

( นางสาวปดิวรัดา นวลเขียว )

ประธานคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนผ่องสุวรรณวิทยา

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนผ่องสุ วรรณวิทยา

