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ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจ านงค์
ผู้อ านวยการ สสวท.

สสวท. เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในและนอกสถานศึกษา ให้นักเรียน
พัฒนาตามศักยภาพขึ้นเป็นประชากรที่มีความรู้ นักวิชาชีพฐานดี 

และนักวิทยาศาสตร์ชั้นน าต่อไป

วิสัยทัศน์

ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า
ประธานกรรมการ สสวท.



ริเริ่ม ด าเนินการ ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และพัฒนาหลักสูตร 
วิธีการเรียนรู้ วิธีสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับการศึกษา โดยเน้นการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นหลัก
1

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการค้นคว้า วิจัย ปรับปรุง และจัดท าแบบเรียน แบบฝึกหัด เอกสารทาง
วิชาการและส่ือการเรียนการสอนทุกประเภท ตลอดท้ังประดิษฐ์อุปกรณ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
3

ส่งเสริม ประสาน และจัดให้มีการพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมครู อาจารย์ นักเรียน นิสิต
และนักศึกษา เกี่ยวกับการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
2

ตามพระราชบัญญัติ สสวท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้

พันธกิจ



ส่งเสริมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพและการประเมินมาตรฐานการศึกษา ทางด้าน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา4

ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
หน่วยงานของเอกชนท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษา หรือสถานศึกษาเฉพาะในเรื่องท่ีเกี่ยวกับ

อ านาจหน้าท่ีตาม 1. ถึง 5.
6

พัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
ตลอดท้ังการส่งเสริมการผลิตครู อาจารย์ ท่ีมีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ 

คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
5

ตามพระราชบัญญัติ สสวท. พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2548 ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของสถาบันไว้ดังนี้

พันธกิจ



จัดท าหนังสือเรียน 
สื่อการเรียนการสอน 
ด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

พัฒนาหลักสูตร วิธีการ
เรียนรู้ วิธีการสอนด้าน

วิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

พัฒนาและส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

(พสวท.  สควค.  
โอลิมปิกวิชาการ)

พัฒนาและส่งเสริมครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาเกี่ยวกับการเรียน
การสอนวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และ

เทคโนโลยี

สิ่งท่ี สสวท. ท า



สิ่งที่ สสวท. ท า

Making Learning Media
for the Celebrations on 

the Auspicious Occasion of 
Her Royal Highness Princess 

Maha Chakri Sirindhorn’s
5th Cycle Birthday Anniversary

IPST

LEARNING

SPACE

วิทยาการค านวณ

CODING



ความร่วมมือ



โลกในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนการสอนต้องสร้างให้คนมีสมรรถนะ
เพื่อความอยู่รอดในโลกแห่งความผันผวน

การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่เพื่อพัฒนา
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน







นโยบายและจุดเนน้ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ก่อนอนุบาล

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

เตรียมความพรอ้มผู้เรียนในดา้นสขุภาพและโภชนาการ 
และจัดประสบการณ์การเรียนรูท้ีเ่ช่ือมโยงกบัระบบโรงเรยีนปกติ

เน้นสร้างความรว่มมอืกบัพอ่แม่ ผู้ปกครอง และชุมชน 
เพื่อออกแบบกจิกรรมการพัฒนาทกัษะทีส่ าคัญดา้นต่าง ๆ

มุ่งค านึงถึงพหปุญัญาของผู้เรียนรายบคุคลทีห่ลากหลาย
ตามศักยภาพ (เช่น Active Learning, ฝึกทักษะการคิด
แบบมีเหตผุลและเป็นขั้นตอน)

มุ่งต่อยอดระดบัอดุมศึกษา (เน้น STEM ภาษาที่สาม และ
การสร้างทกัษะพื้นฐานทีเ่ช่ือมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมงีานท า)



นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

ข้อ 7. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

โดยสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ใหม่ในระบบดิจิทัล ปรับปรุงรูปแบบการ
เรียนรู้มุ่งสู่ระบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านวิศวกรรม 
คณิตศาสตร์ โปรแกรมเมอร์  และภาษาต่างประเทศ ส่งเสริมการเรียน
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา การพัฒนาโรงเรียน
คุณภาพในทุกต าบล ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันการศึกษา
ต่าง ๆ เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ของสถาบันการศึกษาสู่สาธารณะ เชื่อมโยงระบบ
การศึกษากับภาคปฏิบัติจริงในภาคธุรกิจ สร้างนักวิจัยใหม่และนวัตกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สื่อออนไลน์ และโครงข่ายสังคมออนไลน์ของคนไทยเพื่อ
ป้องกันและลดผลกระทบในเชิงสังคม ความปลอดภัย อาชญากรรมทางไซเบอร์ 
และสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง การ
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีในสังคม รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่จ าเป็นในการด าเนินชีวิต



เป้าหมายของการศึกษา

และการพัฒนาทักษะส าหรับ

ปี 2030

1. ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณค่า
อะไรที่นักเรียนปัจจุบันต้องมี
เพื่อที่จะอยู่ในสังคมอนาคตได้
แล้วยังช่วยหล่อหลอมโลกใบนี้ได้

2. จะวางระบบการเรียนการสอน
อย่างไรที่จะท าให้เกิดความรู้
ทักษะ เจตคติ และคุณค่า
ดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ



ความต้องการเพือ่ตอบโจทย์ใหม่ๆ ส าหรับโลกที่ก าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว

3 ความท้าทาย ส าหรับโลกที่ก าลังเปลี่ยนแปลง

สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม

• สังคมใหม่จากการโยกย้ายฐาน
ที่อยู่ใหม่ของประชากรโลก
ซึ่งกระทบกับความหลากหลาย
ของสังคมและวัฒนธรรม

• ความเหลื่อมล ้าของโอกาส
และคุณภาพชีวิต ที่ส่งผลต่อ
ความขัดแย้ง ความไม่มั่นคง
การเมืองและสงคราม

การปรับวิธีการด ารงชีวิต ให้
สอดรับกับ
• การเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ
• การลดลงของ

ทรัพยากรธรรมชาติ

• องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
ที่สร้างโอกาสและค าตอบใหม่เพื่อ
สร้างชีวิตความเป็นอยู่ของเราที่ดี
ขึ้นและคงความเป็นมนุษย์ของเรา
(เช่น จะอยู่ร่วมกับ biotech หรือ
ปัญญาประดิษฐ์ AI อย่างไร)

• อิสระทางการเงินในระบบเศรษฐกิจ
ร่วมกัน (shared economy) ที่เต็ม
ไปด้วยความเสี่ยงในทุกมิติ







Competency: transform our society and 
shape our future



(ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ....

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์

ในการพัฒนาบุคคลให้มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 

สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจ

ในชาติ มีทักษะการเรียนรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะชีวิตให้

สอดคล้องและเท่าทันพัฒนาการของโลก มีโอกาส

พัฒนาความถนัดของตนให้เกิดความเชี่ยวชาญได้ และมี

ส านึกในความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ

ประเทศชาติ และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างผาสุก



The Race between Technology and Education



แนวโน้มของระบบการศึกษาในอนาคต

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา

ผู้เรียนก าหนดทิศทางการเรียนรู้ของตนเอง

เน้นพัฒนาสมรรถนะมากกว่าผลสัมฤทธิ์

ผู้เรียนก าหนดการเรียนรู้ตามวิถีและวิธีของตนเอง

ประเมินการเรียนรู้ต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาของผู้เรียน
มากกว่าตัดเกรด



Change since 1690 in prevalence of types of 
tasks required for work



ระบบการศึกษาพัฒนาตามความต้องการจากสังคม

ศตวรรษที่ 19

ศตวรรษที่ 20

ศตวรรษที่ 21

• การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 1
• เน้นการศึกษาเพ่ือการประกอบอาชีพ
• หลักสูตรมีเสถียรภาพ เป็นเชิงเส้น และเป็นมาตรฐาน

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน

• ยุคแห่งการแข่งขันทางธุรกิจ
• การท างานต้องการประสิทธิภาพมากขึ้น
• เน้นการศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพและเติมเต็ม

ความต้องการส่วนบุคคล
• หลักสูตรมีเสถียรภาพ เป็นเชิงเส้น และเป็นมาตรฐาน

ตามความต้องการของตลาดแรงงาน มีการวัดผล
และประเมินมาตรฐาน

• โรงเรียนและครูถูกคาดหวังผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
โดยการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

• โลกแห่งความผันผวน
• เน้นการศึกษาเพ่ือทักษะ สมรรถนะ และการอยู่ร่วมกัน

อย่างผาสุก
• การเรียนรู้คุณค่า ความแตกต่าง และการอยู่ร่วมกัน
• หลักสูตรมีพลวัต มีความยืดหยุ่น และส่งเสริมให้ผู้เรียน

ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพของตนเอง



สสวท. รับผิดชอบการปลูกฝัง
และสร้างความฉลาดรู้

ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
และเทคโนโลยี ให้กับทุกคน  

โดยเฉพาะเยาวชน
ด้วยการมุ่งเน้นและส่งเสริม

ให้ใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ เกิด
เป็นสมรรถนะท่ีจ าเป็นต่อการ

ด ารงชีพในอนาคต
ทุกคนมีความเป็นนักวิทยาศาสตร์

อยู่แล้วโดยก าเนิด

การเข้าสู่ระบบการศึกษา 
ท าให้ความเป็นนักวิทยาศาสตร์ลดลง









พัฒนาการ 4 ด้าน
ของเด็กปฐมวัย

ด้านร่างกาย

ด้านสติปัญญา

ด้านสังคม

ด้านอารมณ์-จิตใจ





ทักษะการเรียนรูท้ี่ต้องฝึกฝนให้เกิดกับผู้เรียน

การรูจ้ักตั้งค าถาม ตั้งข้อสงสัย

การท างานร่วมกบัผู้อื่น

การคิดอย่างสรา้งสรรค์

การแก้ไขปัญหา

การส ารวจและประเมินความเสีย่ง

การค้นหาวิธีการ/แนวทางใหม่

การทดสอบวิธีแก้ปัญหา

“Learn how to Learn”

รู้เท่าทัน
ดิจิทัล

คิดอย่าง
มีวิจารณญาณ

แก้ไขปัญหา
ที่ไม่คุ้นเคย



STEM-ED



CODING & STEM-ED



















เทคโนโลยีกับวิถีชีวิต
ที่เปลี่ยนไป

Smart farming
• ใช้เซ็นเซอร์ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม
• ส่งข้อมูลไปยังชุดควบคุม
• ประมวลผล

• ดินแห้งเกินไป
• อากาศในโรงเรือนร้อน/เย็น

เกินไป
• ชุดควบคุมส่งสัญญาณเตือนไปยัง
โทรศัพท์มือถือ

• สั่งการรดน ้า ฉีดน ้าลดอุณหภูมิ
จากโทรศัพท์มือถือ



จองร้านอาหาร

นัดหมายลูกค้า



• Robot-assisted Surgery

• Virtual Nursing Assistants

• Clinical Trial Assistance

• AI Assisted Diagnosis

• Patient Engagement

• Error Reduction



The Magic Elevator

https://youtu.be/8bUgbVTn534







BIG 
Challenge

ท าอย่างไรให้ประชากรไทยในอนาคต
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็ว และอยู่อย่างผาสุก




