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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 5 ปี
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สริ นิ ธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการ
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด
เพื่ออนาคต ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครบรอบ
5 ปี โครงการมหาวิ ท ยาลั ย เด็ ก ประเทศไทย
โดยร่ ว มกั บ สำ � นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 18 แห่ง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำ�เนินทรงเป็นประธานเปิด
งาน พร้ อ มทอดพระเนตรการจั ด กิ จ กรรมการ
ทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ใน
โครงการ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำ�นวยการ สวทช.
กราบบังคมทูลอธิบายกิจกรรมต่างๆ
นายแบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำ�กัด ได้กราบบังคมทูล
ถึงความคืบหน้าในการดำ�เนินโครงการ Chevron
Enjoy Science พร้ อมกราบบังคมทูลถึงการ
สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย

พิเศษโดยวิทยากรจากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัย
บีเลเฟลด์ การแสดงนิทรรศการ การจัดฐานการ
ทดลองกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กสำ�หรับ
นักเรียนจำ�นวน 20 ฐาน อาทิ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางพระราชดำ�ริ “เกษตรทฤษฎีใหม่”
มหัศจรรย์พืชเปลี่ยนสีได้ เป็นต้น และกิจกรรม
อบรมฝึกปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย
เครือข่ายเกีย่ วกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และ
การจัดพิมพ์หนังสือ "คูม่ อื กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่
เยาวชน
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็น
โครงการทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำ�ริให้ สวทช. สสวท. และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 8 แห่ง ริเริม่
ดำ�เนินการนำ�ร่องในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทำ�
กิจกรรมการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ทห่ี ลากหลาย โดยมี
อาจารย์ นักวิจยั และพีเ่ ลีย้ งนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำ�แนะนำ�ในการทำ�
กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2558 โครงการ Chevron
Enjoy Science ได้ให้การสนับสนุนโครงการ

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ทำ�ให้การดำ�เนินงาน
ได้ขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้าง
มากขึ้น โดยเพิ่มมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีกจำ�นวน
10 แห่ง เพื่อให้เข้าถึงเยาวชนทั่วประเทศ ทำ�ให้
มีหน่วยงานรวมทั้งสิ้น 20 หน่วยงาน มีกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่พี ัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และ
นักวิชาการไทย จำ�นวน 63 กิจกรรม มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30,000 คน
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มุง่ เน้นการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตรให้กบั
เด็กไทย โดยเด็กจะได้เรียนรูแ้ ละเปิดโลกวิทยาศาสตร์
ทีน่ อกเหนือจากตำ�ราในห้องเรียน ได้รจู้ กั การนำ�วิทยา
ศาสตร์มาเชือ่ มโยงกับชีวติ ประจำ�วัน สามารถนำ�ไป
ประยุกต์และสร้างสรรค์สง่ิ ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ใน
มิตติ า่ งๆ ทางสังคม

ในปี พ.ศ. 2560 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย ได้ต้งั เป้าหมายในการขยายการดำ�เนิน
กิจกรรมไปสู่เยาวชนอีกกว่า 6,000 คนทั่วประเทศ
พร้อมจัดอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของ
หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รเพื่ อ พั ฒ นาและสร้ า งเสริ ม
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรูภ้ ายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยตัง้ เป้าจัดการอบรมเพือ่
พัฒนาศักยภาพให้แก่บคุ ลากรปีละประมาณ 50 คน
ผูท้ ส่ี นใจสามารถติดตามกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก
พร้อมดาวน์โหลดหนังสือ "คูม่ อื กิจกรรมมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์
สูเ่ ยาวชน” ได้ท่ี http://www.enjoy-science.org/
th/resources/research-and-findings
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

ดร. ชัชวาล วงศ์ชยั
อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ผูด้ แู ลกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา
จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าว
อินทรีย์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบัน การปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
พะเยากำ�ลังประสบปัญหาจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรเพื่อนำ�มากำ�จัดหอย
เชอรี่ในแปลงนา ทำ�ให้สารเคมีไหลลงสู่แหล่งนำ�้ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงลงพื้นที่เพื่อร่วมหาวิธีในการป้องกันและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวอินทรีย์ โดยพบว่าหอยเชอรี่เป็นต้นเหตุสำ�คัญในการทำ�ลายข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร ส่งผลให้แปลงข้าวเสียหายจนนำ�ไปสู่ปัญหาการขาดทุน และยังก่อให้
เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งนำ�้ธรรมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ทำ�การวิจัยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหอยเชอรี่ใน
นาข้าว ซึ่งงานวิจัยนี้นิสิต นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฎิบัติจริงในอำ�เภอจุน จังหวัด
พะเยา และนำ�มาสู่การปฎิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยของ
ม. พะเยา โดยให้เด็กๆ ในระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายได้มีโอกาส
เข้ามาศึกษาวัฎจักรของหอยเชอรี่และวัดขนาดของหอยเชอรี่ในแปลงนา และใน
แหล่งนำ�้ธรรมชาติจากที่ต่างๆ เด็กๆ ได้ใช้ความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์มาใช้วัด
ขนาดและปริมาตรของหอย เพื่อนำ�มาวิจัยว่าหอยแต่ละขนาดควรจะใช้สารสกัด
จากสมุนไพรและสารสกัดจากพืชในปริมาณใดที่เพียงพอที่จะยับยั้งการเคลื่นที่
ของหอยเชอรี่แต่ละขนาดในแปลงนา ดังนั้นการปฎิบัติการตามโครงการในครั้ง
นี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาในห้องปฎิบัติการเท่านั้น แต่ยังได้นำ�ความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาสะเต็มอื่นๆ มาแก้ปัญหาของท้องถิ่น
บนความร่วมมือจากทั้งนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก และนักเรียน
ในระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายมาร่วมมือกันภายใต้โครงการฯ
ผมคิดว่าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่เด็กๆ จะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาสะเต็มอื่นๆ เพราะเด็กจะสามารถนำ�เอา
ความรู้ด้านสะเต็มไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำ�วันและสามารถนำ�ไปช่วยแก้
ปัญหาในท้องถิ่นของเขาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

การอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM
เชิงปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์และวิทยากร โดยวิทยากรจากทอย
โทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

เมือ่ วันที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2560 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก
ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science พัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์
และวิทยากรเครือข่ายกว่า 50 คน ให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจการ
จัดกิจกรรมการเรียนสะเต็มทีเ่ หมาะสมสำ�หรับโครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก
การอบรมดำ�เนินการโดยศาสตราจารย์ ดร. รูดอล์ฟ เฮอร์แบส
จากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
และคณะ ในช่วงกิจกรรมเชิงปฎิบตั กิ าร มีการนำ�กิจกรรมสะเต็มที่
เชือ่ มโยงกับบริบทของสังคมไทยมาพัฒนาเป็นกิจกรรมในสองหัวข้อ
หลัก ได้แก่ กิจกรรม “ข้าว-คุณประโยชน์ไม่ได้มเี พียงแค่น�ำ มารับ
ประทาน” และ กิจกรรม “สิง่ แวดล้อม-ขยะพลาสติกในทะเลและ
บนชายหาด”
หลังจากการอบรม อาจารย์และวิทยากรเครือข่ายมีความเข้าใจ
พร้อมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนากิจกรรม
สะเต็มเชิงปฏิบตั กิ ารจากผูเ้ ชีย่ วชาญ เพือ่ นำ�ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไปพัฒนา
และจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็กต่อไปในอนาคต

กิจกรรมที่กำ�ลังจะเกิดขึ้น

• 4-7 ก.ค. 2560: กิจกรรม Enjoy Science career ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์
• 12-14 ก.ค. 2560: กิจกรรม Enjoy Science career ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำ�แพงเพชร
• 26 ก.ค. 2560: งานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำ�หรับเยาวชน “Chevron Enjoy Science Young Maker
Contest 2017”
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โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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