
 
 
 
 
 

คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ 
ที่ สพฐ          / ๒๕๖4 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

____________________________ 

  ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะดำเนินการปฏิรูปหลักสูตรและการเรียนการสอน  
ให้ทันสมัย มีคุณภาพและมาตรฐาน เหมาะสมกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของสังคม สอดคล้องกับเป้าหมาย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อย่างเป็นองค์รวม และสอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 
โดยมีทิศทางในการปรับปรุงหลักสูตรเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency – based Curriculum) ซึ่งจะ
นำไปสู่การปรับปรุงการเรียนและการสอน การวัดและประเมินผลที่เน้นสมรรถนะ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถนำความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้
ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันได้ และเพื่อให้ผู้เรียนที่มีภูมิหลังหลากหลายสามารถ
พัฒนาพหุปัญญา ทักษะ ทัศนคติและคุณค่าที่จำเป็นต่อการประสบความสำเร็จในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว โดยกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดำเนินการ
พัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

   ดังนั้น เพื่อให้การปฏิรูปหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรแต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการที่ปรึกษา 
1)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

(นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา 

2)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช) 

รองประธานกรรมการทีป่รึกษา 

3)  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
(นางกนกวรรณ  วิลาวัลย์) 

รองประธานกรรมการที่ปรึกษา 

4)  คุณหญิงกษมา  วรวรรณ ณ อยุธยา 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา 

ที่ปรึกษา 

5)  Chief of Education Section, Unicef, Thailand  
(Miss Aarti  Saihjee) 

ที่ปรึกษา 

6)  นายกฤษณพงศ์  กีรติกร 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 
 

ที่ปรึกษา 

/ 7) ปลัดกระทรวง... 
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7)  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ปรึกษา 
8)  เลขาธิการสภาการศึกษา ที่ปรึกษา 
9)  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ปรึกษา 

10)  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ปรึกษา 
11)  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ปรึกษา 
12)  เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ปรึกษา 

 อำนาจหน้าที่  
 1. กำหนดนโยบาย ทิศทาง และขอบข่ายในการจัดทำและพัฒนา  (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
  2. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นแก่คณะกรรมการ หรือคณะทำงานจัดทำและพัฒนา 
(ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ  
1)  นางสิริกร  มณีรินทร์ 

นายกสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน 
ประธานกรรมการ 

2)  นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  

กรรมการ 

3)  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ที่รับผิดชอบสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 

กรรมการ 

4)  ศาสตราจารย์นายแพทย์วิจารณ์  พานิช  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการเรียนรู้ 

กรรมการ 

5)  รองศาสตราจารย์ทิศนา  แขมมณี 
ราชบัณฑิต ประเภทวิชาศึกษาศาสตร์  

กรรมการ 

6)  รองศาสตราจารย์ไมตรี  อินทร์ประสิทธิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

กรรมการ 

7)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา  แย้มรุ่ง 
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

กรรมการ 

8)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  วิบูลผล 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ  
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กรรมการ 

9)  รองศาสตราจารย์สมบัติ  นพรัก 
ประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทย 

กรรมการ 

10)  รองศาสตราจารย์อนุชาติ  พวงสำลี 
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ในคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

กรรมการ 

/ 11) นางวัฒนาพร... 
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11)  นางวัฒนาพร  ระงับทุกข์ 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

12)  นางเบญจลักษณ์  น้ำฟ้า 
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

13)  รองศาสตราจารย์ประวิต  เอราวรรณ์ 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรรมการ 

14)  ศาสตราจารย์ชูกิจ  ลิมปิจำนงค์  
ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการ 

15)  รองศาสตราจารย์ประภาภัทร  นิยม 
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 

กรรมการ 

16)  นางศรินธร  วิทยะสิรินันท์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว์ส กรุงเทพฯ         
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กรรมการ 

17)  นางสาวณหทัย  ทิวไผ่งาม 
ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหาร โรงเรียนทิวไผ่งาม กรุงเทพฯ 

กรรมการ 

18)  นายวรนันท์  ขันแข็ง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพฯ 

กรรมการ 

19)  นายศุภโชค  ปิยะสันต์ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไร่สามัคคี จังหวัดเชียงราย 

กรรมการ 

20)  นายสราวุฒิ  อยู่วิทยา 
ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน 

กรรมการ 

21)  ทันตแพทย์กฤษดา  เรืองอารีรัชย์ 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

กรรมการ 

22)  ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. กรรมการและเลขานุการ 
23)  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. 
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

           อำนาจหน้าที่   
 1. อำนวยการ กำกับทิศทาง ขอบข่าย และภารกิจในการจัดทำและพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษา 
  2. พิจารณาความสอดคล้ององค์ประกอบต่าง ๆ ของ (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช .... (หลักสูตรฐานสมรรถนะ) 
 
 
 
 
 

/ 3. ให้ข้อเสนอแนะ... 
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  3. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดทำพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช .... 
และแผนการสื่อสารไปให้ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง 

 4. ให้ข้อเสนอแนะการแต่งตั้งอนุกรรมการ หรือคณะทำงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จตามเป้าหมาย
ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม 
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนคณะกรรมการ หรือคณะทำงานในการจัดทำ  
และพัฒนา (ร่าง) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ....  (หลักสูตรฐานสมรรถนะ)  

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 

 

    (นางสาวตรีนุช  เทียนทอง) 
         รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

 
 
 
 
 


