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เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการ 
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพื่ออนาคต ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครบรอบ 
5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 
โดยร่วมกับสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการ
สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 18 แห่ง

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิด
งาน พร้อมทอดพระเนตรการจัดกิจกรรมการ
ทดลองทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยใน
โครงการ โดยมี นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 
ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล  ผู้อำานวยการ สวทช. 
กราบบังคมทูลอธิบายกิจกรรมต่างๆ 

นายแบรด มิดเดิลตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำากัด ได้กราบบังคมทูล
ถึงความคืบหน้าในการดำาเนินโครงการ Chevron 
Enjoy Science พร้อมกราบบังคมทูลถึงการ
สนับสนุนโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย

กิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย

พิเศษโดยวิทยากรจากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัย
บีเลเฟลด์ การแสดงนิทรรศการ การจัดฐานการ
ทดลองกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยเด็กสำาหรับ
นักเรียนจำานวน 20 ฐาน อาทิ กิจกรรมวิทยาศาสตร์
ตามแนวทางพระราชดำาริ “เกษตรทฤษฎีใหม่” 
มหัศจรรย์พืชเปล่ียนสีได้ เป็นต้น และกิจกรรม
อบรมฝึกปฏิบัติการให้แก่อาจารย์ในมหาวิทยาลัย       
เครือข่ายเก่ียวกับการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ และ
การจัดพิมพ์หนังสือ "คู่มือกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สู่
เยาวชน

 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็น
โครงการท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงมีพระราชดำาริให้ สวทช. สสวท. และ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายในประเทศไทย 8 แห่ง ริเร่ิม
ดำาเนินการนำาร่องในประเทศไทย ในปี พ.ศ. 2555 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นทำา
กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย โดยมี
อาจารย์ นักวิจัย และพ่ีเล้ียงนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี โท และเอก คอยดูแลให้คำาแนะนำาในการทำา
กิจกรรม ในปี พ.ศ. 2558 โครงการ Chevron 
Enjoy Science ได้ให้การสนับสนุนโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นประธานเปิดงานครบรอบ 5 ปี 
โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี

มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ทำาให้การดำาเนินงาน
ได้ขยายเครือข่ายสู่สังคมและสาธารณะในวงกว้าง
มากข้ึน  โดยเพ่ิมมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอีกจำานวน 
10 แห่ง เพ่ือให้เข้าถึงเยาวชนท่ัวประเทศ ทำาให้
มีหน่วยงานรวมท้ังส้ิน 20 หน่วยงาน มีกิจกรรม
วิทยาศาสตร์ท่ีพัฒนาโดยคณาจารย์ นักวิจัย และ     
นักวิชาการไทย จำานวน 63 กิจกรรม มีเด็กและ
เยาวชนเข้าร่วมโครงการมากกว่า 30,000 คน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มุ่งเน้นการ
สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนด้านวิทยาศาสตรให้กับ
เด็กไทย โดยเด็กจะได้เรียนรู้และเปิดโลกวิทยาศาสตร์
ท่ีนอกเหนือจากตำาราในห้องเรียน ได้รู้จักการนำาวิทยา
ศาสตร์มาเช่ือมโยงกับชีวิตประจำาวัน สามารถนำาไป
ประยุกต์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ใน
มิติต่างๆ ทางสังคม 

ในปี พ.ศ. 2560 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย ได้ต้ังเป้าหมายในการขยายการดำาเนิน
กิจกรรมไปสู่เยาวชนอีกกว่า 6,000 คนท่ัวประเทศ 
พร้อมจัดอบรมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของ
หน่วยงานพันธมิตรเพ่ือพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมการ
เรียนรู้ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 
ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยต้ังเป้าจัดการอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรปีละประมาณ 50 คน

ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก 
พร้อมดาวน์โหลดหนังสือ "คู่มือกิจกรรมมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย: สนุกวิทย์ ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์
สู่เยาวชน” ได้ท่ี http://www.enjoy-science.org/
th/resources/research-and-findings

ครบรอบ 5 ปี โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย



การอบรมการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM      
เชิงปฏิบัติการ ให้แก่อาจารย์และวิทยากร โดยวิทยากรจากทอย

โทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

2

จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าว
อินทรีย์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย ปัจจุบัน การปลูกข้าวอินทรีย์ในจังหวัด
พะเยากำาลังประสบปัญหาจากการใช้สารเคมีของเกษตรกรเพื่อนำามากำาจัดหอย
เชอรี่ในแปลงนา ทำาให้สารเคมีไหลลงสู่แหล่งนำา้ธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา จึงลงพื้นที่เพื่อร่วมหาวิธีในการป้องกันและปรับปรุงคุณภาพ
ข้าวอินทรีย์ โดยพบว่าหอยเชอรี่เป็นต้นเหตุสำาคัญในการทำาลายข้าวอินทรีย์ของ
เกษตรกร ส่งผลให้แปลงข้าวเสียหายจนนำาไปสู่ปัญหาการขาดทุน และยังก่อให้
เกิดปัญหาการปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งนำา้ธรรมชาติ

คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ทำาการวิจัยเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของหอยเชอรี่ใน
นาข้าว ซึ่งงานวิจัยนี้นิสิต นักศึกษาได้ลงพื้นที่ปฎิบัติจริงในอำาเภอจุน จังหวัด
พะเยา และนำามาสู่การปฎิบัติงานในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทยของ 
ม. พะเยา โดยให้เด็กๆ ในระดับชั้นประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายได้มีโอกาส
เข้ามาศึกษาวัฎจักรของหอยเชอรี่และวัดขนาดของหอยเชอรี่ในแปลงนา และใน
แหล่งนำา้ธรรมชาติจากที่ต่างๆ เด็กๆ ได้ใช้ความรู้จากวิชาคณิตศาสตร์มาใช้วัด
ขนาดและปริมาตรของหอย เพื่อนำามาวิจัยว่าหอยแต่ละขนาดควรจะใช้สารสกัด
จากสมุนไพรและสารสกัดจากพืชในปริมาณใดที่เพียงพอที่จะยับยั้งการเคลื่นที่
ของหอยเชอรี่แต่ละขนาดในแปลงนา ดังน้ันการปฎิบัติการตามโครงการในครั้ง
นี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การศึกษาในห้องปฎิบัติการเท่าน้ัน แต่ยังได้นำาความรู้ด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และในสาขาสะเต็มอื่นๆ มาแก้ปัญหาของท้องถิ่น 
บนความร่วมมือจากทั้งนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก และนักเรียน
ในระดับประถม มัธยมต้น และมัธยมปลายมาร่วมมือกันภายใต้โครงการฯ 

ผมคิดว่าโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เป็นโครงการที่เด็กๆ จะ
ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักการเรียน
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิชาสะเต็มอื่นๆ เพราะเด็กจะสามารถนำาเอา
ความรู้ด้านสะเต็มไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันและสามารถนำาไปช่วยแก้
ปัญหาในท้องถิ่นของเขาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย  

ดร. ชัชวาล วงศ์ชัย 
อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผู้ดูแลกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ของมหาวิทยาลัยพะเยา
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

กิจกรรมล่าสุด

• 4-7 ก.ค. 2560:  กิจกรรม Enjoy Science career ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบูรณ์

• 12-14 ก.ค. 2560:  กิจกรรม Enjoy Science career ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำาแพงเพชร

• 26 ก.ค. 2560: งานแถลงข่าวเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำาหรับเยาวชน “Chevron Enjoy Science Young Maker 
Contest 2017”

เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2560 โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
ประเทศไทย ร่วมกับโครงการ Chevron Enjoy Science พัฒนารูป
แบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มเชิงปฏิบัติการให้แก่อาจารย์
และวิทยากรเครือข่ายกว่า 50 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจการ      
จัดกิจกรรมการเรียนสะเต็มท่ีเหมาะสมสำาหรับโครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก 

การอบรมดำาเนินการโดยศาสตราจารย์ ดร. รูดอล์ฟ เฮอร์แบส 
จากทอยโทแล็บ มหาวิทยาลัยบีเลเฟลด์ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 
และคณะ ในช่วงกิจกรรมเชิงปฎิบัติการ มีการนำากิจกรรมสะเต็มท่ี
เช่ือมโยงกับบริบทของสังคมไทยมาพัฒนาเป็นกิจกรรมในสองหัวข้อ
หลัก ได้แก่ กิจกรรม “ข้าว-คุณประโยชน์ไม่ได้มีเพียงแค่นำามารับ
ประทาน” และ กิจกรรม “ส่ิงแวดล้อม-ขยะพลาสติกในทะเลและ
บนชายหาด” 

หลังจากการอบรม อาจารย์และวิทยากรเครือข่ายมีความเข้าใจ 
พร้อมได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการพัฒนากิจกรรม     
สะเต็มเชิงปฏิบัติการจากผู้เช่ียวชาญ เพ่ือนำาความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนา
และจัดกิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็กต่อไปในอนาคต

ฉบับที่ 13 เดือนมิถุนายน 2560


