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  สภาพการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ รวมทั้งกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) เป้าหมายยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา ใน
ทศวรรษที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) น าไปสู่
การก าหนดทักษะส าคัญส าหรับเด็กในศตวรรษที่ ๒๑ ที่มีความส าคัญต่อการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความสอดคล้องและทันต่อการเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
 กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
โดยได้แต่งตั้งคณะท างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพ่ือปรับปรุงให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช ๒๕๖๐ เป็นหลักสูตรส าหรับ
สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการ
พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ที่ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็นคนดี มีวินัย ส านึกความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และ ประเทศชาติในอนาคต 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ตลอดจนภาคเอกชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้มี
ความเหมาะสมต่อการน าไปใช้จัดการศึกษาระดับปฐมวัยของประเทศต่อไป 
 โรงเรียนบ้านฝาผนัง จึงได้จัดท าหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ เพ่ือใช้ 
แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษา น าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดย
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 
 
 
 
 
      (นายปรินทร์  ศรีษะเนตร) 
                      ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝาผนัง 
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ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการที่ สพฐ.๑๒๒๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เรื่องให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
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กระทรวงศึกษาธิการ 

  ที่ สพฐ. ๑๒๒๓/๒๕๖๐ 
เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

____________________ 
 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 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  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังปรากฏแนบท้ายค าสั่งฯ นี้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษาหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด น าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุง
ให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
       (นายธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์) 
                      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
 
 
 



 
ประกาศโรงเรียนบ้านฝาผนัง 

เรื่อง  ให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
____________________ 

 
 เพ่ือให้การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด - 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  
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงศึกษาธิการจึงให้ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ดังปรากฏแนบท้ายค าสั่งฯ นี้ แทนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 
๒๕๔๖ เพ่ือให้สถานศึกษา น าหลักสูตรฉบับนี้ไปใช้โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับเด็กและสภาพท้องถิ่น 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
   ลงชื่อ                                                  ลงชื่อ                                  
              (นายพนมศิลป์   ถินนอก)                                              (นายปรินทร์  ศรีษะ
เนตร) 
     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                       ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านฝา
ผนัง                                                                                
                โรงเรียนบ้านฝาผนัง  
 




