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ดร. สุวทิ ย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ที่ 4 จากซ้าย) นายสุชยั บุตรสาระ รองผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดขอนแก่น (ที่ 3 จากขวา) รศ. ดร. ลำ�ปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝา่ ยวางแผนยุทธศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ที่ 4 จากขวา) และ
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นำ�โดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษทั เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต
จำ�กัด (ที่ 3 จากซ้าย) และนายริชาร์ด เบิรน์ ฮาร์ด กรรมการอำ�นวยการ สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย (ขวาสุด) ร่วมเปิดศูนย์การศึกษา
เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ ยกระดับช่างเทคนิคพร้อมขับเคลือ่ นขอนแก่นสูศ่ นู ย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารภาคอีสาน

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมกับ ม.ขอนแก่น ต่อยอดการพัฒนาช่างเทคนิค
มืออาชีพ เปิดตัว TVET Hub ยกระดับสะเต็มศึกษา พร้อมรองรับการเติบโต
ของภาคอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET
Hub) ที่ขับเคลื่อนโดยโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้ท้ังบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และนักศึกษาในสายอาชีวะได้รับประสบการณ์
การเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของภาคอุ ต สาหกรรม มุ่ง เน้ น ในการพั ฒ นา
บุคลากรให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถของประชากรและส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต
ศู น ย์ ก ารศึ ก ษาเพื่อ พั ฒ นาทั ก ษะอาชี พ ใน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ฯ เพือ่ สร้างประโยชน์ให้แก่บคุ ลากรในพืน้ ที่ ใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับการศึกษาใน
รูปแบบของสะเต็มทีน่ �ำ ความรูท้ างด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน
พร้อมพัฒนาทักษะการสอนของบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้

จังหวัดขอนแก่นถือเป็นหนึ่งพื้นที่ยุทธศาสตร์
ของภาคอีสาน ด้วยทำ�เลทีต่ ง้ั และความพร้อมทัง้
ทางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และการขนส่ง
ส่งผลให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการสร้างความ
เชื่อมโยงจากพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศสู่
ประตูแดนอีสาน อีกทัง้ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมี
ความพร้อมในการรองรับและส่งเสริมการศึกษาของ
คนในพืน้ ทีไ่ ด้อย่างเต็มรูปแบบ การเปิด TVET Hub
ที่ ม. ขอนแก่นในครัง้ นี้ นอกจากเป็นการเพิม่ พูน
ทักษะอาชีพให้แก่นกั เรียนนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายอาชีวะ โดยมี 15
สถาบันอาชีวศึกษาร่วมเป็นเครือข่าย ทีจ่ ะได้รว่ มใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฯ แห่งนี้ ทัง้ ในด้านของหลักสูตร
การฝึกอบรมและการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนการ
สอนที่ต่างสร้างองค์ความรู้และพื้นฐานในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ความร่วมมือระหว่างโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ
และ ม. ขอนแก่น เป็นการตอกยำ�ค้ วามมุง่ มัน่ ของ
โครงการฯ ในการส่งเสริมสะเต็มศึกษาให้แก่เยาวชน

และสถานศึกษาในประเทศไทยผ่านการผสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลือ่ นให้เกิด
ความตระหนักในการมีองค์ความรูท้ างด้านสะเต็ม
ซึง่ เป็นทักษะทีจ่ �ำ เป็นในศตวรรษที่ 21 และเพือ่ ติด
อาวุธทางปัญญาให้แก่ประชากรในยุคอุตสาหกรรม
4.0 โดยความร่วมมือในครัง้ นี้ ถือเป็นจิก๊ ซอร์ชน้ ิ ส่วน
ทีส่ �ำ คัญทีท่ �ำ ให้โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มของ
โครงการฯ ทีร่ ว่ มกับ ม. ขอนแก่น สมบูรณ์ครบวงจร
ทีค่ รอบคลุมการพัฒนาสะเต็มศึกษาทัง้ ในสายสามัญ
และอาชีวศึกษา ซึง่ ประกอบด้วย 1. การจัดตัง้ STEM
Hub เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในสายสามัญ 2. การจัดตัง้ TVET
Hub เพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพพืน้ ฐานด้านสะเต็มให้กบั
นักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา และ 3. การสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน
ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยเพือ่ สร้าง
แรงบันดาลใจและปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรูแ้ บบ
สะเต็มให้เยาวชน

การเรียนการสอน STEM for TVET ภายใต้การดำ�เนินงาน
ของศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ

TVET Hub แห่งนีจ้ ะทำ�หน้าทีเ่ ป็นเครือข่ายในการ
เชือ่ มโยงและวางรากฐานการผลิตช่างเทคนิค เพือ่ ป้อน
สูภ่ าคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิง่ กับอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร ซึง่ เป็นหนึง่ ในอุตสาหกรรมทีช่ ว่ ย
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกทัง้
ความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นทัง้ ทางด้านการเกษตร
และเทคนิคการแปรรูปอาหารทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ รวมทัง้
เป็นทีต่ ง้ ั ของผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารในระดับชัน้ นำ� เป็นการตอกย้�ำ ถึงความมุง่ มัน่
ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ในการส่งเสริมการ
ยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย
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ความร่วมมือภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ ม. ขอนแก่น

ด้วยรูปแบบและวิธกี ารทีแ่ ตกต่าง โดยมุง่ เน้นทางด้านสะเต็มศึกษาอย่างแท้จริง
ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร เป็น
ศูนย์ลำ�ดับที่ 5 ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จากเป้าหมายทั้งหมด
6 แห่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ และได้รับการบริหารจัดการโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่ง
โครงการจะยังคงสานต่อเจตนารมย์ในการพัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน
ไทยด้วยสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีจำ�นวนนักเรียนทั้งสายสามัญและอาชีวะศึกษา
กว่า 700,000 คน และ ครูรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษากว่า 5,000 คน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยว
กับโครงการ Chevron Enjoy Science ได้ที่ www.enjoy-science.org

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
สำ�หรับผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

นายวิ ว รรธน์ วิ ไ ลลั ก ษณ์ ผู้อำ� นวยการวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค
นครนายก หนึ่งในผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสำ�หรับผู้บริหาร
วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy
Science บอกกล่าวถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับห้องเรียนใน
สถาบันที่ตนเองบริหารไว้ว่า “ก่อนหน้านี้ได้ส่งครูภายใต้สังกัดเข้า
ร่วมอบรมตามที่ทางโครงการฯ จัดขึ้น และครูได้นำ�ความรู้ท่ไี ด้จาก
การอบรมไปปรับใช้กบั ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซึง่ สิง่ ทีเ่ ห็นได้อย่างเด่น
ชัดคือ ความสนใจของนักเรียนนั้นเพิ่มขึ้น เพราะห้องเรียนมีความ
สนุกสนาน ไม่เหมือนการเรียนการสอนแบบเดิมที่นักเรียนได้แต่ฟัง
แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบตั จิ ริง เปิดมิตใิ หม่ในการเรียนสำ�หรับนักเรียน และ
ครูผสู้ อนเองก็ได้เพิม่ ทักษะการสอนของตนเองเช่นกัน”
ในการอบรมครัง้ นี้ โครงการฯ ได้น�ำ หลักสูตร STEM ระดับสากล
ซึ่งเหมาะกับอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ที่เรียกว่า แอคทีฟ
ฟิสิกส์: โมดูลความปลอดภัย ซึ่งเป็นการต่อยอดการสอนฟิสิกข์
ภายในห้องเรียน ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต
และทดลองจริง ผ่านสื่อการสอนที่ทำ�ให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยง
ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้ครู
ในการนำ�เสนอรูปแบบการสอนที่แตกต่างไปจากเดิม ที่ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับห้องเรียนมากกว่าเดิม
“หลักสูตรแอคทีฟฟิสกิ ส์ของโครงการฯ ได้น�ำ ร่องไปใช้ในห้องเรียน
ของวิทยาลัยเทคนิค เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้
เรียนโดยมีสะเต็มศึกษาเป็นแกนหลัก พร้อมเน้นให้ผ้เู รียนได้ปฏิบัติ
จริง และเมือ่ เด็กเรียนจบไปทำ�งานก็สามารถปฏิบตั งิ านและแก้ปญ
ั หา
ได้จริง ตรงตามความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมทีป่ ระสงค์
จะได้แรงงานที่มีคุณภาพและทักษะเฉพาะเพื่อประสิทธิภาพในการ
ทำ�งานอย่างสูงสุด”
ในฐานะผูบ้ ริหารสถาบัน จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญทีผ่ นู้ �ำ จะต้องมีวสิ ยั ทัศน์
ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนอยูเ่ สมอ “ปัจจุบนั โลกหมุนเร็วและ
ต้องก้าวตามให้ทนั การได้รบั การสนับสนุนให้บคุ ลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาทักษะการสอนนั้น จะเป็นการต่อยอดการทำ�งานของครูผู้
สอน ให้คิดนอกรอบ แสวงหาเทคนิคใหม่ๆสำ�หรับการสอน เพื่อให้
สามารถนำ�เสนอห้องเรียนที่แตกต่างจากเดิมและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้ องค์ประกอบต่างๆไม่วา่ จะเป็นการอบรมครู หลักสูตร
หรือสื่อการสอน เป็นกุญแจสำ�คัญที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ของทัง้ ผูส้ อนและผูเ้ รียนได้อย่างแท้จริง” นายวิวรรธน์กล่าว

เป้าหมายของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคต ไม่
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ได้มงุ่ ไปเพียงการพัฒนาศักยภาพของผูเ้ รียนเท่านัน้ หากแต่ครูผสู้ อน
และผูบ้ ริหารสถาบันการศึกเป็นอีกหนึง่ กลุม่ คนทีท่ างโครงการฯ มุง่ มัน่
ให้ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากสิง่ ทีโ่ ครงการนำ�เสนอเช่นกัน เพราะผูน้ �ำ
ที่ดีจะสามารถเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและผลิตบุคลากรที่มี
คุณภาพตอบโจทย์กบั การเปลีย่ นแปลงของโลกทีไ่ ม่หยุดยัง้ ได้
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