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การเรียนรู้
สะเต็มนอกห้องเรียน

ับ ค อนการ รียนร ้สะ มนอก ้อง รียนส ม น
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ 

จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายขับเคลื่อนสะเต็มนอกห้องเรียน
ในยุคแห่งศตวรรษที่ 21 องค์ความรู้และ

ทักษะด้านสะเต็มมีความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ ง
สำาหรับแรงงานในอนาคต นักการศึกษาและ        
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่างให้การสนับสนุน
การจัดการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียนและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต เพราะเชื่อว่า จะเป็นหนทางที่
จะปลุกความสนใจและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่
ผู้เรียน ให้เกิดความใฝ่รู้ในการเรียนอย่างยั่งยืน 
ที่ไม่ได้จำากัดอยู่เพียงแต่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น 
เพราะการได้เรียนรู้นอกห้องเรียน อย่างการ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ a er S ace หรือ ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน จะช่วยให้เยาวชนพัฒนาความ
สนใจและมีแรงจูงใจที่จะศึกษาและทำางานใน
สาขาที่เกี่ยวข้องด้านสะเต็ม   

ทั้งนี้ โครงการเชฟรอนสนุกวิทย์  ได้มีการ
จัดทำาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ
ทางการศึกษา ผู้วางนโยบาย นักวิจัย และ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานภาคสนามชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ ในการวางกรอบในการสร้างกลยุทธ์
เพื่อขับเคลื่อนการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียนใน
ประเทศไทย ซึ่งได้ข้อสรุปใน 6 แนวทางที่สำาคัญ 
ข้อเสนอเชิงนโยบายดังกล่าวจะเป็นการสร้างแรง
กระตุ้นให้แก่ผู้วางนโยบายทางการศึกษาในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน และวาง
กลยุทธ์ได้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ โดย
มีเป้าหมายอันหนึ่งอันเดียวในการเพิ่มโอกาสให้
เยาวชนได้เข้าถึงการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน
ที่มีคุณภาพได้อย่างทัดเทียม

หนึ่งในกิจกรรมเปดการ์ด ที่ทำาให้น้องๆ 

ได้สนุกไปกับการเรียนรู้เรื่องชีววิทยาของเซลล์ 

ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย

“ผม ด้ร้อะ รมากมาย กียวกับอา ี
นฝัน องผม ด้ รียนร้ ัง ี ะ บั

ี ม คยสัมผัส น ้อง รียนมากอน”
 

ศ ส สบาย
นักเรียนชั้น ม 3 จากโรงเรียนพวงคราม จังหวัดสระแก้ว

บ ับท ี ่  27 เด ือนส ิงหาคม 2561



“ผมฝันอยากจะสร้างสถานีอวกาศ
บนดาวอังคาร”

Enjoy Science Careers: 
สร้างแรงบันดาลใจสู่การปั้นฝันให้เป็นจริง 

เพียงก้าวแรกท่ี น้องเปศล สุขสบาย หรือ ‘แฟค’ 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 จากโรงเรียนพวงคราม 
จังหวัดสระแก้ว ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมนิทรรศการ 
Enjoy Science Careers ท่ีโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ได้นำาเสนอร่วมกับองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติในจังหวัดสระแก้ว
เป็นเวลาสามวัน เขาสัมผัสได้ว่าน่ีคือจุดเร่ิมต้นใน
การทำาความฝันให้เป็นจริงในอนาคต กับอาชีพใน
ฝันอย่างวิศวกรระบบดาวเทียม ท่ีนิทรรศการ น้อง
เปศลได้ทดลองอุปกรณ์แว่นสวมศีรษะท่ีแสดงภาพ
เหมือนจริง และต่ืนเต้นท่ีได้เห็น ‘โลก’ ในมุมมองท่ี
แตกต่างออกไปจากเดิม

ความฝันวัยเด็กของน้องแฟคเกิดจากท่ีเป็น
คนสนใจเก่ียวกับการบินและระบบอวกาศเป็น
ทุนเดิม และยังได้คุณแม่มาสร้างแรงบันดาลใจ
ต่อด้วยการพาไปนอนดูดาวบ่อยคร้ัง ย่ิงเวลา
เห็นเคร่ืองบินบนท้องฟ้า ย่ิงทำาให้อยากเรียน
รู้และค้นหามากย่ิงข้ึน จึงเป็นท่ีมาของการใฝ่
เรียนรู้ในเร่ืองยานอวกาศและทฤษฎีบิกแบง (Big 
Bang) ท่ีเป็นแบบจำาลองของการกำาเนิดและ
วิวัฒนาการของเอกภพในจักรวาล ต้ังแต่น้ันมา

เมื่อโครงการ Enjoy Science Careers 
ได้มาถึงที่ น้องแฟคเฝ้ารอที่จะเป็นส่วนหนึ่ง
ของนิทรรศการนี้ เพราะมั่นใจว่าจะได้อะไร
ดีๆ กลับไปแน่นอน “วันนี้ผมได้รู้อะไรมากมาย
เกี่ยวกับอาชีพในฝันของผม ได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎี
และปฏิบัติ และได้สัมผัสกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่
เคยสัมผัสในห้องเรียนมาก่อน ทำาให้เข้าใจเรื่อง
ที่เคยเรียนมาและเคยค้นคว้ามากยิ่งขึ้น และ
ที่สำาคัญผมรู้แล้วว่าผมมาถูกทางครับ เป็นครั้ง
แรกที่ผมได้ทำาความรู้จักกับดาวเทียมธีออส 
(THEOS) ซึ่งเป็นดาวเทียมสำารวจทรัพยากร
ดวงแรกของไทยที่ขึ้นสู่อวกาศ เมื่อปี 2551 
และได้เรียนรู้ว่ากล้องที่ติดอยู่บนดาวเทียม
ธีออสทำางานในการช่วยพัฒนาระบบนำาทาง 
GPS ได้อย่างไร” น้องแฟคกล่าวอย่างตื่นเต้น 

“ก่อนจะไปถึงจุดนั้น ผมจะตั้งใจเรียน
ในสาขาที่ เกี่ยวข้องและจะตั้ ง ใจสอบเข้า
มหาวิทยาลัยให้ได้ เพื่อที่จะสอบชิงทุนเพื่อเป็น
หนึ่งในคนไทยที่ได้มีโอกาสทำางานกับ NASA 
ความฝันของผมอีกอย่างคือ อยากจะสร้าง
สถานีอวกาศบนดาวอังคารครับ” น้องแฟค

นักเรียนต่างโรงเรียน อย่างในครั้งนี้น้อง
แฟคได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อน
ใหม่ที่มีความสนใจเหมือนกัน นำามาซึ่งการ
ต่อยอดสู่ประสบการณ์ใหม่ซึ่ งกันและกัน

สำาหรับนิทรรศการ Enjoy Science       
Careers ในครั้งนี้ ได้นำา 10 อาชีพสะเต็มมาจัด
แสดงให้นักเรียนได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด ทั้งด้าน
องค์ความรู้และกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ
ทดลองสวมบทบาทได้จริง ซึ่งประกอบด้วย 
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และ
ความปลอดภัย 2) วิศวกรหุ่นยนต์และระบบ
อัตโนมัติ 3) วิศวกรระบบดาวเทียม 4) นัก
วิจัยวัสดุนาโน 5)  ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา 
6) เกษตรกรยุคใหม่ 7) วิศวกรเสียง 8) วิศวกร
ระบบราง 9) นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และ 

น้องแฟคเป็นเด็กที่หลงไหลในเครื่องบินและอวกาศมาตั้งแต่เด็ก การได้เข้าร่วมกิจกรรม Enjoy Science 
Careers ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการได้สัมผัส และเรียนรู้เกี่ยวกับหนึ่งอาชีพในฝันอย่างวิศวกรระบบดาวเทียม

กล่าวอย่างมุ่งมั่น

นอกจากน้องแฟคจะได้สนุกไปกับการ
ทำากิจกรรมที่โครงการ Enjoy Science 
Careers เตรียมไว้ให้แล้ว เขายังได้พบกับ
เพื่อนต่างโรงเรียนอีกมากมายที่เข้าร่วมชม
นิทรรศการ ซึ่งน้องแฟคเห็นว่าเป็นการสร้าง
ประสบการณ์และความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

10) นักวิเคราะห์การลงทุน โดยมีนักเรียนใน 
10 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ อุบลราชธานี 
มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุตรดิตถ์ พิจิตร ชัยนาท 
ตราด สระแก้ว กระบี่ และพัทลุง ได้เข้า
ร่วมสัมผัสประสบการณ์กับนิทรรศการนี้  
โดยในระหว่างภาคเรียนปัจจุบันของปีการ
ศึกษา 2561 มีนักเรียนและบุคคลทั่วไปเกือบ 
100 000 คนเข้าร่วมโครงการ และนับตั้งแต่
โครงการเริ่มดำาเนินการในปี 2559 มีนักเรียน
และบุคคลทั่วไปเกือบ 450 000 คนเข้าร่วม
กิจกรรมภายใต้โครงการ  

ในอนาคต นิทรรศการดังกล่าวจะเดินทางไป
ยังภูมิภาคต่างๆ เพ่ือเปดโอกาสให้นักเรียนได้เข้า
ถึงการเรียนรู้สะเต็มนอกห้องเรียน เป็นการเติม
เต็มการเรียนรู้สะเต็มอย่างสมบูรณ์แบบ

444,881
คอ จานวนนัก รียน ะบคค ัว ี ้ารวมกจกรรม

ัง กจกรรม รม
ดา นนการ น

96,795 
คอ จานวนนัก รียน ะบคค ัว ี ้ารวมกจกรรม

น การศก า


