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ทุกวันน้ีภัยอันตรายน้ันมีอยู่รอบตัว เราจึงต้อง
ระมัดระวังการใช้ชีวิตเพราะเราคงไม่อยากดำารง
ชีวิตอยู่บนความหวาดระแวงในทุกห้วงเวลา ความ
ปลอดภัยเป็นส่ิงท่ีทุกคนควรให้ความสำาคัญ ใน
ยุคท่ีสรรพส่ิงถูกขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี จะดีแค่
ไหนถ้านวัตกรรมจะมาช่วยสร้างเกราะป้องกันและ
ความปลอดภัยให้แก่ตัวเราและชุมชน พร้อมช่วย
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีย่ิงข้ึน

สี่พันธมิตรนำาโดยโครงการ Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดย 
บร ิษ ั ท  เชฟรอนประ เทศไทยส ำ า รวจและ
ผลิต จ ำาก ัด ส ำาน ักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และ 
องค์ การพิพิ ธภัณฑ์ วิ ทยาศาสตร์ แห่ งชาติ  
(อพวช. )  ร่ วมด้วยสถาบันคีนันแห่ง เอเซีย 
จัดงาน Enjoy Science: Young Makers 
Contest 2 เปิดโอกาสให้บรรดาเมกเกอร์รุ ่น
ใหม่ในระดับนักเรียนนักศึกษาสายสามัญและ
อาชีวศึกษาส่งไอเดียนวัตกรรมเข้าประกวด
ในหัวข้อ “สิ่งประดิษฐ์เพื ่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชุมชน” เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพ

ของสมาชิกในชุมชน ซึ่ งผู ้ชนะจะได้ไปเปิด
ประสบการณ์ในงาน Maker Faire Bay Area 
มหกรรมแสดงส่ิงประดิษฐ์ของเหล่าเมกเกอร์ ณ 
เมืองซานฟรานซิสโก สหรัฐอเมริกา และรางวัล
อื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาท โดยงาน
ประกวดน้ีเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คน
รุ่นใหม่ท่ีสนใจในงานประดิษฐ์ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ชุมชน พร้อมทั้ง ส่งเสริมการเติบโตของชุมชนเมก
เกอร์ในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างอีก
ด้วย

ภายในงานมีการเสวนาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์
และกฎกติกาในการประกวด รวมถึงการสนับสนุน
ให้นักเรียนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อ
ต่อยอดความคิดทางนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง นำา
โดย นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่าย
สนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สำารวจและผลิต จำากัด คุณกุลประภา นาวานุ
เคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 
ดร. มงคลชัย สมอุดร ผู้อำานวยการสำานักวิจัย
และพัฒนาการอาชีวศึกษา รักษาการในตำาแหน่ง
ท่ีปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรม

และประมง และ คุณกรรณิการ์ วงศ์ทองศิร ิ        
รองผู ้อ ำานวยการ ร ักษาการแทนผู้อำานวยการ
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
ซ่ึงเหล่าพันธมิตรต่างรอคอยท่ีจะได้สัมผัสกับความ
คิดสร้างสรรค์และชมผลงานจริงจากท้ังนักเรียน
และนักศึกษาท่ีส่งผลงานเข้าประกวด โดยขอให้ทุก
คนอย่าลังเลท่ีจะลงประกวดเพราะทุกความคิดและ
ทุกช้ินงานเป็นการพัฒนาทักษะของตนเองให้ดีย่ิงข้ึน

ทั้งนี้ เหล่าผู้ชนะจากการประกวดครั้งท่ีแล้ว ได้
ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับจากการร่วมเวที
ในครัง้กอ่น และการเขา้รว่มงานเมกเกอรแ์ฟรท์ีต่า่ง
ประเทศ ซ่ึงเป็นการต่อยอดความคิดทางนวัตกรรม
และพรอ้มกา้วสูก่ารเปน็พลเมอืงของไทยแลนด ์4.0 
ต ่อไป และยังได ้น ำาผลงานที ่ชนะมาแสดงให้
ผ ู ้ เข ้ าร่วมงานได้ยลโฉมนวัตกรรมของเมกเกอร์
เยาวชนคนรุ่นใหม่ของไทย

โครงการ ‘Enjoy Science: Young Mak-
ers Contest ปี 2’ แบ่งการประกวดเป็น 2 
ประเภท ค ือ น ักเร ียน-น ักศ ึกษาสายอาช ีพ 
(ระดับไม่เกินปวส.) และนักเรียน-นักศึกษาสาย
สามัญ (ระดับไม่เกินปริญญาตรี) 

โดยเปิดรับสมัครไอเดียสิ ่งประดิษฐ์เพื ่อเสริม
สร้างความปลอดภัยในชุมชนตั้งแต่วันนี้จนถึง 
15 กันยายน 2560 สามารถดูรายละเอียดและ
กติกาการเข้าแข่งขันเพิ่มเติมได้ที ่

• www.bangkokmakerfaire.com/ymc2 

• Facebook: Enjoy Science: Young Makers Contest

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และเหล่าพันธมิตรเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาประลองความคิด
ในงาน Enjoy Science: Young Makers Contest 2

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต โดยบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด
ผนึกกำาลังกับองค์กรพันธมิตรนำาโดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา (สอศ.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  (อพวช.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย เปิดโอกาสให้เหล่าเมกเกอร์รุ่นใหม่
ร่วมแสดงศักยภาพในงาน Enjoy Science: Young Makers Contest 2 ท่ีจัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรีสแควร์

ทีมผู้ชนะจากการประกวด โครงการ ‘Enjoy Science: Young 
Makers Contest ปี 1’



2

กว่า 24 ปี ในอาชีพครูท่ีผ่านการสอนในช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย 
มอบวิชาความรู้ให้แก่เด็กนักเรียนอีกมากมาย และเก็บเก่ียวประสบการณ์ใน
การสอนเพ่ือพัฒนาทักษะของการเป็นครู คุณครูวิภาดา พีระธรรม ครูชำานาญ
การพิเศษ โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำารุง จังหวัดสกลนคร ผู้ซ่ึงไม่เคยหยุด
พัฒนาตนเองเพ่ือมอบส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่นักเรียน ได้มาแลกเปล่ียนประสบการณ์
ในการเป็นแม่พิมพ์ของชาติและการได้เป็นส่วนหน่ึงของผู้เข้าอบรมในกิจกรรม 
Student Lab Assistant เพ่ืออบรมนักเรียนผู้ช่วยครู ท่ีขับเคล่ือนโดยโครงการ 
“Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต” ภายใต้การ
สนับสนุนหลักของบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

คุณครูวิภาดาได้เน้นความสำาคัญในอาชีพครูว่าต้องไม่หยุดพัฒนาตนเอง หาก
มีส่ิงใหม่ๆท่ีสามารถต่อยอดการสอนได้คุณครูไม่รีรอท่ีจะเรียนรู้เพ่ิมเติม การสอน
น้ันจะต้องปรับให้เข้ากับยุคสมัยและพฤติกรรมของนักเรียน และอุปกรณ์การ
เรียนการสอนเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนได้อีกทาง 
“ปัญหาท่ีพบคือ อุปกรณ์ท่ีโรงเรียนมีค่อนข้างล้าสมัย และบางส่วนอยู่ในสภาพ
ท่ีไม่พร้อมใช้งาน จึงไม่สามารถให้นักเรียนใช้งานได้จริงเลยทำาให้ไม่ได้ทดลองจริง 
ไม่เห็นภาพและผลลัพธ์ ทำาให้ไม่สามารถต่อยอดความคิดและอาจไม่ได้พัฒนา
ศักยภาพของตนเองเท่าท่ีควร ซ่ึงถูกจำากัดโดยกรอบการใช้งานของอุปกรณ์”

จากการสังเกตุของคุณครูวิภาดาจะเห็นว่านักเรียนหลายคนมีความสนใจใน
วิชาวิทยาศาสตร์ และมีความอยากรู้อยากเห็น จึงอยากส่งเสริมศักยภาพของ
นักเรียนให้ได้มากท่ีสุด “เราเป็นผู้สอนเอง จึงได้เห็นว่าเด็กๆ มีการตอบสนอง
อย่างไรในช้ันเรียน การโต้ตอบกับผู้สอน การมีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมช้ัน วิธีการ
ใช้อุปกรณ์ การคิด วิเคาระห์สถานการณ์ การนำาเสนอความคิดและแลกเปล่ียน
ระหว่างกัน เราเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเพ่ือพัฒนาการและออกแบบการเรียน
การสอนเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากย่ิงข้ึน เพราะอยากให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมกับ
ห้องเรียนวิทยาศาตร์อย่างสนุกสนาน อีกท้ังยังทำาให้เราได้มองเห็นศักยภาพของ
นักเรียนบางคนในการต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนผู้ช่วยครู และจุดประกายสู่อาชีพ
ทางวิทยาศาสตร์ในอนาคต” ครูวิภาดากล่าวเสริม

กิจกรรมอบรมนักเรียนผู้ช่วยครู (Student Lab Assistant) เป็นการเปิด
โอกาสให้คุณครูภายในสถาบันศึกษาได้คัดเลือกเด็กนักเรียนท่ีฉายแววทางด้าน
วิทยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเพ่ือส่งเสริมทักษะและศักยภาพในการเป็นผู้ช่วยครู 
และมากกว่าน้ัน คุณครูท่ีเข้าร่วมสังเกตุการณ์ยังได้เรียนรู้เทคนิคการสอนผ่านการ
อบรมจากวิทยากรท่ีให้ความรู้แก่นักเรียน ซ่ึงเป็นกลวีธีการสอนรูปแบบใหม่สำาหรับ
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ท่ีสร้างมิติใหม่ให้แก่การเรียนการสอนในยุคน้ี โดยกลวิธี
ประกอบด้วย   

• การใช้สัญญาณมือ (Silent hand) ซ่ึงเป็นการเตรียมพร้อมสำาหรับ
กิจกรรมต่อไป

• Think Pair Share เปิดโอกาสให้นักเรียนได้คิดด้วยตัวเองก่อน หลังจากน้ัน
จะจับคู่คิดกับเพ่ือนท่ีน่ังด้านข้าง พร้อมถ่ายทอดความคิดน้ันๆ ให้เพ่ือนร่วมช้ันได้
ฟัง

www.enjoy-science.org

enjoyscience@kenan-asia.org
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เสียงสะท้อนจากคุณครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมนักเรียนผู้ช่วยครู (Student Lab Assistant)
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• Exit Ticket การประเมินนักเรียนผ่านการต้ังคำาถามท้ายช่ัวโมง 
เช่น แบบทดสอบย่อย เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงส่ิงท่ีนักเรียนได้เรียนรู้หลัง
จากบทเรียน

การอบรมน้ี ไม่เพียงส่งผลดีแก่นักเรียน แต่ยังเป็นการสนับสนุนให้ครู
วิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้แนวคิดใหม่ๆ  ทางการสอน ยกระดับการสอนให้เข้า
กับยุคปัจจุบัน สอดรับกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดยยังสร้างความ
สนุกสนานและแรงบันดาลใจให้แก่นักเรียนจากบทเรียนวิทยาศาสตร์
และเทคนิคการสอนเชิงสร้างสรรค์ โดยคาดหวังว่าจะได้เรียนรู้ถึงเทคนิค
ในการสอนเพ่ือมาประยุกต์ให้เข้ากับช้ันเรียนวิทยาศาสตร์ของตนเอง 
เพ่ือให้นักเรียนมีความสนใจในช้ันเรียนมากย่ิงข้ึน อีกท้ังอยากให้นักเรียน
ท่ีได้เข้าอบรมรู้จักกับอุปกรณ์การเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์มาก
ย่ิงข้ึน สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์ตามใบงาน และสนับสนุนการสอนใน
เบ้ืองต้นได้ ซ่ึงเป็นการเสริมทักษะในการจัดการให้แก่นักเรียนอีกด้วย ใน
ส่วนของข้อเสนอแนะ คุณครูอยากให้มีการเพ่ิมโมดูลต่างๆให้ครอบคลุม
เน้ือหาบทเรียนทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้สามารถนำามาปรับใช้กับทุกการ
สอนภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของตนเองได้


