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• การลงนามความร่วมมือกับ12 กลุ่มมหาวิทยาลัย 
เพื่อดำาเนินการจัดตั้งศูนย์สะเต็มศึกษา P. 1

• การเรียนการสอนแบบสืบเสาะจะสามารถเปลี่ยน
วิธีการเรียนวิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้อย่างไร 
P. 2

ปัจจุบันศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ของ
ไทยได้ถูกหยิบยกว่าเป็นอุปสรรคสำาคัญ
ต่อการเดินหน้าสู่ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 
4.0 ท่ีมุ่งเน้นนำาเทคโนโลยี และนวัตกรรม
เพ่ือขับเคล่ือนเศรษฐกิจและพัฒนาประเทศ
อย่างย่ังยืน   ดังน้ันจึงถือเป็นความจำาเป็น
เร่งด่วนท่ีระบบการศึกษาไทยจะต้องเร่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะเด็กไทยให้ก้าวทันความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี

โครงการ Chevron Enjoy Science: 
สนุกวิทย์ พลังคิดเพ่ืออนาคต จึงได้ลงนาม
ความร่วมมือกับ 12 กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
วันท่ี 9 มีนาคม 2560  เพ่ือดำาเนินการจัด
ต้ังศูนย์สะเต็มศึกษา 12 แห่งท่ัวประเทศ 
และเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพทางการ
ศึกษาในประเทศไทย การลงนามจัดข้ึน
โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ รศ. นพ. โศภณ นภา
ธร มาเป็นประธานพร้อมกล่าวปฐกถาถึง
ทิศทางและนโยบายทางการศึกษาของ
ประเทศไทย

ความร่วมมือกับกลุ่มมหาวิทยาลัยจะ
ก่อให้เกิดการขับเคล่ือนการเรียนรู้รูป
แบบใหม่เพ่ือเป็นพลังสำาคัญในการเสริม
สร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายการ
ศึกษาสะเต็มท่ัวประเทศไทย เน่ืองจาก

มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานท่ีมีทุนเดิม
ด้านทรัพยากรบุคคลและทุนทางสังคม
สูง การให้มหาวิทยาลัยเป็นหลักในการ
ระดมความร่วมมือระหว่างรัฐ  เอกชน และ
ท้องถ่ิน  ถือเป็นหน่ึงแนวทางการสร้าง
ความเข้มแข็งและยกระดับการศึกษาให้
เกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน การลงนามความ
ร่วมมือระหว่าง 12 กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
คร้ังน้ีถือเป็นการดำาเนินงานตามแนวทาง 
“รัฐร่วมเอกชน” ของรัฐบาลเพ่ือยกระดับ
สะเต็มศึกษาท่ีครบวงจร โครงการฯ ยัง
มุ่งลดความเหล่ือมล้ำาในการเข้าถึงการ
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ หรือการสร้างความเท่า
เทียมระหว่างสถานศึกษาขนาดใหญ่ กับ
โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาด
เล็กในพ้ืนท่ี 

มหาวิทยาลัยท่ีเป็นศูนย์สะเต็มจะทำา
หน้าท่ีสนับสนุนโรงเรียนลูกข่ายท่ีอยู่
ในพ้ืนที่บริการ โดยให้การส่งเสริมและ
พัฒนายกระดับการเรียนการสอน ซึ่ง
ครอบคลุมท้ังการพัฒนาศักยภาพให้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา  ศึกษานิเทศน์ ครู
พ่ีเล้ียง ครูประจำาการ และครูฝึกสอน 
เพราะเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สู่ปลาย
น้ำา หรือ เด็กนักเรียนนั่นเอง

นอกจากน้ี โครงการฯ ยังได้นำาสื่อการ
สอน และหลักสูตรท่ีได้รับการพิสูจน์แล้ว

ข่าวโครงการ Chevron Enjoy Science 

โครงการ Chevron Enjoy Science ลงนามความร่วมมือกับ12 กลุ่ม
มหาวิทยาลัย เพ่ือดำาเนินการจัดต้ังศูนย์สะเต็มศึกษาท่ัวประเทศ 

ว่าประสบความสำาเร็จจากต่างประเทศ 
โดยนำามาปรับใช้กับการเรียนการสอนใน
ประเทศไทย วิธีการน้ี ได้เปล่ียนรูปแบบ 
การเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมุ่งเน้น
ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง ช่วยให้นักเรียน
ไดเ้รยีนรูด้า้นสะเตม็ไปพร้อมๆกบัการสรา้ง
ทักษะการคิดวิเคราะห์ เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้นักเรียนเข้าสู่ยุคแรงงาน 4.0 ใน
อนาคต 

ศูนย์สะเต็มยังมุ่งส่งเสริมให้เกิดชุมชน
แห่งการเรียนรู้ โดยศูนย์ฯ จะทำาหน้าท่ีใน
การบริหารจัดการสื่อการเรียนการสอนท่ี
มีคุณภาพ สนับสนุนในด้านการติดต่อและ
ประเมินผล และให้คำาแนะนำาครูเพ่ือให้ใช้
สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 

การสนับสนุนด้านสื่อและหลักสูตรการ
สอนแบบสบืเสาะและการเรยีนวทิยาศาสตร์
ในรูปแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานน้ันถือว่า
มีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะหลักการ
รูปแบบน้ีจะนำาไปสู่การประยุกต์ความรู้ท่ี
นักเรียนได้เรียนรู้โดยใช้หลักการทดลอง
และลงมือปฎิบัติจริงมาใช้แก้ปัญหาใน
ชีวิตประจำาวันในรูปแบบเดียวกับท่ีนัก
วิทยาศาสตรแ์ละวศิวกรใชค้วามเชีย่วชาญ
ในการสืบเสาะเพื่อนำาไปสู่การแก้ปัญหา

เป้าหมายโครงการฯ ไม่ได้มุ่งพัฒนาเด็ก
ให้เก่งแบบเป็นเลิศเฉพาะกลุ่ม  แต่มุ่งยก
ระดับการศึกษาในภาพรวม โดยเฉพาะ
โรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนขนาด
เล็ก พร้อมสร้างความย่ังยืนในการพัฒนา
ครูและเครือข่ายโรงเรียนให้เข้มแข็ง เพ่ือ
ให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำาคัญของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำาความรู้
ไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งเชื่อว่าเมื่อสิ่งเหล่าน้ี
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ จะมีส่วนช่วย
พัฒนาคนให้ตอบโจทย์ประเทศในการกา้ว
สู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างยั่งยืน
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การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ 

2

โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า เป็นโรงเรียนแม่ข่ายภายใต้การสนับสนับ
จากศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในจังหวัด
สมุทรปราการ โรงเรียนแห่งน้ี ได้รับการสนับสนุนในการพัฒนาด้าน
สะเต็มศึกษาจากโครงการ Chevron Enjoy Science อย่างเต็มรูป
แบบ ซึ่งหมายถึง การอบรมให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา การอบรมเชิง
ปฎบัิตกิารพัฒนาวชิาชพีครวูทิยาศาสตร ์และคณติศาสตร์ การอบรม
นักเรียนผู้ช่วยครู และการได้รับสื่อการสอนวิทยาศาสตร์ และคู่มือ
การสอนแบบสืบเสาะจากโครงการฯ 

ด.ญ. นพรัตน์ แสงนิล นักเรียนชั้น ม. 2 จากโรงเรียนวัดแหลม
ฟ้าผ่า ได้บอกเล่าประสบการณ์ภายหลังจากได้เข้าเรียนในชั้น
เรียนวิทยาศาสตร์จากคุณครูท่ีผ่านการอบรมการพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์ จากโครงการ Chevron Enjoy Science 

“หนูรู้สึกสนุกค่ะ เพราะการท่ีครูได้ใช้วิธีการสอน และอุปกรณ์จาก
โครงการ Chevron Enjoy Science วิธีการสอนและบรรยากาศใน
ห้องเรียนก็เปล่ียนไปและไม่่เหมือนกับครูคนอ่ืน หนูยอมรับว่าเมื่อ
ก่อนหนูไม่ชอบวิทยาศาสตร์เลย การเรียนวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งท่ีน่า
เบื่อมาก เพราะเมื่อก่อนเรียนแต่ในหนังสือค่ะ วันๆ ก็มีแต่ท่องหนังสือ 
จำาแต่สูตร แล้วก็ไม่ได้อะไร แต่พอครูได้มาอบรมกับ Chevron 
Enjoy Science ก็มีความเปล่ียนแปลง เพราะในช้ันเรียนนักเรียน
ได้เห็นจริง ได้ทดลองจริง แล้วสามารถต้ังสมมุติฐาน โดยหากสิ่งท่ี
เราตั้งสมุติฐานไว้เป็นจริง เราก็ภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราก็มีความรู้
เหมือนกัน ่วิทยาศาสตร์ก็ไม่ยากอย่างท่ีคิด นอกจากการทดลองแล้ว 
นักเรียนยังได้ออกไปนำาเสนอและแลกเปล่ียนความคิดร่วมกับเพ่ือน
ในห้องกลุ่มอ่ืนและคุณครู ทำาให้เราได้คิดวิเคราะห์ไปตามความคิด
เห็นเพ่ือน ด้วยเหตุน้ี วิทยาศาสตร์ก็ไม่ใช่วิชาท่ีน่าเบื่อสำาหรับหนูอีก
ต่อไปค่ะ”

ด.ญ. นพรัตน์ แสงนิล นักเรียนช้ัน ม. 2 จากโรงเรียนวัดแหลม
ฟ้าผ่า จ. สมุทรปราการ

การเรียนการสอนแบบสืบเสาะจะสามารถเปล่ียนวิธีการเรียน
วิทยาศาสตร์ในห้องเรียนได้อย่างไร
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

กิจกรรมล่าสุด

• 28-30 เมษายน 2560: การอบรมเชิงปฎิบัติ
การพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ในสายสามัญ

• 30-31 พฤษภาคม 2560: การอบรมการสร้าง
ความตระหนักด้านแมคคาทรอนิกส์ ในสาย
อาชีวะ

ในระหว่างวันที่ 13-31 มีนาคม 2560 โครงการ 
Chevron Enjoy Science ได้จัดการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะในหลัก
สตูรแอคทฟีฟสิกิสค์รัง้ที ่2  พรอ้มจดัการอบรมให้
แก่ผู้บริหาร และครูวิทยาศาสตร์จำานวน 57 คน 
จากวิทยาลัยเทคนิค 25 แห่งทั่วประเทศ 

การอบรมดังกล่าวและการดำาเนินการด้านการ
พัฒนาทักษะทางด้านอาชีพของโครงการฯใน
ภาพรวมถือว่าสามารถตอบโจทย์ของอาชีวศึกษา
ในปัจจุบันในการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ควบคู่กับการพัฒนา
และผลิตบุคลากรครูที่มีคุณภาพและตอบรับกับ
ความต้องการด้านแรงงานของภาคอุตสาหกรรม 
รวมทั้งส่งเสริมให้ครูปรับกระบวนการเรียนการ
สอนของอาชีวศึกษาทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. 
เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ และสนุกกับการเรียนมากขึ้น ซึ่งจะส่งผล
ต่อการผลิตแรงงานทักษะขั้นสูงเพื่อป้อนเข้าสู่
ระบบ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมาย 
อาทิ อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน 
เกษตรกรรม และไมโครอิเลคโทรนิคส์ 


