คำนำ
สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ใน
ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นาไปสู่
การกาหนดทักษะสาคัญสาหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความสาคัญต่อการกาหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
โดยได้แต่งตั้งคณะทางานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า ว หลั ก สู ต รการศึ ก ษาปฐมวั ย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ เป็ น หลั ก สู ต รส าหรั บ
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นาไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ที่กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ มีพัฒนาการด้านร่างกาย
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย สานึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มี
ความเหมาะสมต่อการนาไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศต่อไป
โรงเรียนบ้านฝาผนัง จึงได้จัดทาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพื่อใช้
แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษา นาหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดย
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น

(นายปรินทร์ ศรีษะเนตร)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง

สำรบัญ
หน้ำ
คานา
คาสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ความนา
ปรัชญาการศึกษาปฐมวัย
วิสัยทัศน์
หลักการ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
จุดหมาย
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
การอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
ช่วงอายุแรกเกิด - ๒ ปี
ช่วงอายุ ๒ - ๓ ปี
การอบรมเลี้ยงดูและการจัดประสบการณ์
การประเมินพัฒนาการ
การใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุต่ากว่า ๓ ปี) สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การเชื่อมต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สาหรับเด็กอายุ ๓ - ๖ ปี
จุดหมาย
มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
การจัดเวลาเรียน
สาระการเรียนรู้
การจัดประสบการณ์
การประเมินพัฒนาการ
การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
การจัดการศึกษาระดับปฐมวัย (เด็กอายุ ๓ - ๖ ปี) สาหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
การสร้างรอยเชื่อมต่อระหว่างการศึกษาระดับปฐมวัยกับระดับประถมศึกษาปีที่ ๑
การกากับ ติดตาม ประเมินและรายงาน
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กระทรวงศึกษาธิการ
ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
____________________
เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ดัง ปรากฏแนบท้ายคาสั่ ง ฯ นี้ แทนหลั กสู ตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศั กราช
๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด นาหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุ ง
ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศโรงเรียนบ้านฝาผนัง
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐
____________________
เพื่อให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้าน
ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล เป็นการเตรีย มความพร้อมที่จะเรียนรู้และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่
ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๕๔
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พุทธศั กราช ๒๕๖๐ ดัง ปรากฏแนบท้ายคาสั่ ง ฯ นี้ แทนหลั กสู ตรการศึก ษาปฐมวัย พุทธศั กราช
๒๕๔๖ เพื่อให้สถานศึกษา นาหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น
ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
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(นายพนมศิลป์ ถินนอก)
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โรงเรียนบ้านฝาผนัง

(นายปรินทร์ ศรีษะ
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านฝา

