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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของโครงการ	 Chevron	 Enjoy	 Science	

กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีขึ้นเมื่อวันท่ี	 28	สิงหาคม	2558	และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลามีข้ึนเมื่อวันท่ี	17	กันยายน	2558	โดยท้ังสองมหาวิทยาลัยน้ีจะทำาหน้าที่เป็นศูนย์	
สะเต็ม	(STEM	Hub)	ในระดับภูมิภาค	เพ่ือสนับสนุนโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	ใน
จังหวัดของตัวเอง	(123	โรงเรียนใน	จ.ขอนแก่นและ	74	โรงเรียนใน	จ.สงขลา)	ในด้าน
การพัฒนาวชิาชพีคร	ูการพัฒนาการศึกษา	การเป็นศูนย์กลางบรหิารจดัการและกระจาย
สื่อการเรียนการสอน	การพัฒนาหลักสูตรนิเทศก์ติดตามนักศึกษาฝึกประสบการณ์และ
กจิกรรมสร้างความตระหนักทางดา้น	STEM	รว่มกบัภาคีตา่งๆในระดบัประเทศและระดบั
ท้องถิ่น

งาน	 Bangkok	 Mini	 Maker	 Faire		
มหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ของ	
“เมกเกอร์”	 จัดขึ้นในระหว่างวันท่ี	 26-27	
กันยายน	 2558	 ท่ีสยามสแควร์	 โดยความ
ร่วมมือของ	 บริษัท	 เชฟรอนประเทศไทย
สำารวจและผลิต	จำากัด	และสำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสต ร์และ เทคโนโล ยีแ ห่ งชาติ 	
(สวทช.)	 เพ่ือให้นักประดิษฐ์ชาวไทยได้ร่วม
จัดแสดงผลงานประดิษฐ์ท่ีเกิดจากความคิด
สร้างสรรค์ทางด้านไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์	
การเขียนโปรแกรม	งานฝีมือ	ดนตรี	อาหาร	
ศิลปะ	และอ่ืนๆ		ท้ังน้ีทางโครงการ	Chevron	
Enjoy	 Science	 ได้มี โอกาสออกบูธ	
“ห้องเรียนวิทยาศาสตร์”	 ท่ีใช้หลักการเรียน
แบบสืบเสาะหาความรู้	 โดยนักเรียนและครู
วิทยาศาตร์ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ	 เป็นผู้สาธิต
การใช้สื่อการเรียนการสอนให้กับผู้เข้าร่วม
งานท่ีสนใจ	โดยงานในครั้งน้ีถือเป็น	Maker	
Faire	คร้ังแรกท่ีจัดข้ึนในประเทศไทย	และ
ได้มีการจัดแสดงผลงานการออกแบบจาก
เทคโนโลยีการพิมพ์แบบ	 3	 มิติ	 ของผู้ท่ี
ผ่านเข้ารอบสุดท้ายจากโครงการ	 Enjoy	
Science:	Let’s	Print	the	World		และมีการ
ประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย

กิจกรรม	“สนุกวิทย์	เพ่ือครอบครัวและบุตรหลานสื่อมวลชน”	จัดขึ้นเมื่อวันท่ี	25-26	
กรกฎาคม	2558	ณ	 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย	 เพ่ือ
ให้ครอบครัวสื่อมวลชนจำานวน	28	ครอบครัว	ซึ่งมีบุตรหลานจำานวนท้ังสิ้น	43	คนได้
ร่วมสนุกกับกิจกรรมวิทยาศาสตร์	เช่น	การประดิษฐ์กระดิ่งไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้	การ
ประดิษฐ์เครื่องดีด	กิจกรรมการแสดงโชว์วิทยาศาสตร์	การฝึกทำาไอศครีมจากวัสดุง่ายๆ	
โดยมีวัตถุประสงค์ท่ีจะปลูกฝังให้เยาวชนมีความสนใจในวิทยาศาสตร์และเข้าใจว่า
วิทยาศาสตร์เป็นส่วนหน่ึงของชีวิตประจำาวันของพวกเขา	กิจกรรมในครั้งน้ีเป็นกิจกรรม
ภายใต้การดำาเนินงานของสำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	
(สวทช.)	องค์การพิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตรแ์ห่งชาติ	(อพวช.)	และสถาบนัสง่เสรมิการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	และได้รับการสนับสนุนจากโครงการ	Chevron	
enjoy science

Bangkok	Mini	Maker	Faire

กิจกรรม	“สนุกวิทย์	เพื่อครอบครัวและบุตรหลานสื่อมวลชน”

นายร็อบ	สโตเวลล์	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	TVET	จาก	Chisholm	Institute,	Australia	บรรยายเกี่ยวกับรูปแบบการจัดตั้ง	
TVET	Hub	ในประเทศไทย (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้า	2)

www.enjoy-science.org
enjoyscience@kenan-asia.org
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งาน	The	2nd	Special	STEM	Thailand	Forum:	The	Role	
of	 Private	 Sector	 in	 STEM-Related	 TVET	 Education	
“Designing	Phase	and	Discussion	for	Next	Step”	จัดข้ึนเมื่อ
วันท่ี	 	 1	 	 กันยายน	 2558	 ด้วยความร่วมมือของกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน	กระทรวงแรงงาน		เพ่ือให้ท่ีปรึกษาของโครงการ	Chevron	
Enjoy	 Science	 ท้ังสองท่าน	 คือ	 นายแพททริก	 โจนส์	 และ
นายร็อบ	สโตเวลล์	จาก		Chisholm	Institute	ประเทศออสเตรเลีย	
ได้นำาเสนอรูปแบบการจัดต้ังศูนย์	TVET	(TVET	Hub)	ท่ีออกแบบ
ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ	

นายร็อบ	สโตเวลล์	 ได้กล่าวถึงหน้าท่ีหลักของศูนย์	TVET	ใน
การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 6	 	 ข้อคือ	 1.	 การสร้าง
พันธมิตรท่ีแข็งแกร่งระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม
2.	 การพัฒนาหลักสูตรสะเต็มศึกษาและ	 TVET	 เพ่ือฝึกทักษะท่ี
ตลาดต้องการ	 3.	 การใช้ทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ	 4.	 การฝึก
นักศึกษาให้มีความสามารถทางด้านสะเต็ม		5.	การพัฒนาคุณภาพ
ครูผู้สอนทางด้าน	TVET	ให้มีทักษะทางด้านเทคนิค	อุตสาหกรรม
และวิธีการสอนท่ีถูกต้อง	และ	6.	การสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีสำาหรับ	
TVET	

หลังจากการประชุมร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกว่า	 20	 องค์กร
นายร็อบ	สโตเวลล์และทีมงานโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	
ได้นำาเสนอรูปแบบการจัดตั้งศูนย์	 TVET	 3	 แบบให้สอดคล้อง
กับความหลากหลายของภาคอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆใน
ประเทศไทย	 แบบที่หน่ึงคือรูปแบบท่ีมีภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ขับ
เคล่ือน	 (Industry-Led	 TVET	 Hub)	 แบบท่ีสองคือรูปแบบท่ีมี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคล่ือน	(University-Led	TVET	Hub)	และ
แบบท่ีสามคือรูปแบบท่ีมีภาคธุรกิจเป็นผู้ขับเคล่ือน	(Business-Led	
TVET	Hub)	

Enjoy	Science	นำาเสนอ	3	โมเดล	TVET	Hub	หวังปฏิรูปอาชีวะไทย	

2

ข่าวสารโครงการ	Chevron	Enjoy	Science

สำาหรับในปีแรกของโครงการ	 Chevron	 Enjoy	 Science		
โครงการจะดำาเนินการโดยการสร้างความร่วมมือกับ	TVET	Hub	
สองแห่ง	 คือ	 	Automotive	Human	Resource	Development	
Academy	(AHRDA)	ท่ี	จ.สมุทรปราการ	ภายใต้กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงานท่ีมีภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้ขับเคล่ือน	 	 โดย	AHRDA	จะ
ให้ความช่วยเหลือในส่วนของการอบรมทางด้านสะเต็มและความ
รู้ทางเทคนิคของครู	และจะทำางานร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีเ พ่ือพัฒนาสะเต็มศึกษาสำาหรับนักเรียน
อาชีวศึกษา	และมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันไทย-เยอรมัน
ให้ความช่วยเหลือทางด้านการอบรมทักษะทางเทคนิคและการจ้าง
งานสำาหรับนักเรียนปวส.	ท้ังน้ี	AHRDA	จะมุง่เน้นไปท่ีอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์					

TVET	 Hub	 แห่งท่ีสองดำาเนินงานด้วยการสร้างความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 จ.เชียงใหม่	 ท่ีมี
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ขับเคล่ือน	 	โดยจะให้ความช่วยเหลือด้านการ
อบรมครูทางด้าน	TVET	และสะเต็มศึกษา	การพัฒนาหลักสูตร	การ
พัฒนาวิชาชีพ	การพัฒนาโครงสร้างของ	Hub		การประเมินผลและ
การประชาสัมพันธ์	TVET		โดยจะมุ่งเน้นไปท่ีสามอุตสาหกรรมคือ	
การเกษตรและอาหาร		ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	และชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์	 	ด้วยรูปแบบการดำาเนินงานแบบความร่วมมือภาค
รัฐ-เอกชนท่ีบริษัทเอกชนจะเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างระบบการ
เรียนรู้จากการทำางานสำาหรับนักศึกษา	 เช่น	บริษัทมิชลินในส่วน
ของอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์	และ	BDI	Ｇroup	ในส่วนของ
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์	

โดยงานในคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	
และภาคการศึกษาท่ีไดร้ว่มให้ความเห็นเพ่ือพัฒนาระบบ	TVET	ใน
ประเทศไทย		และถอืเป็นงานเสวนาโต๊ะกลมคร้ังท่ีสองของโครงการ	
Chevron	Enjoy	Science	ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมความตระหนัก
ด้านสะเต็มศึกษา		และ	TVET	ในประเทศไทย

ตัวแทนจากภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคการศึกษาร่วมระดมความคิด
เพื่อพัฒนา	TVET	Hub	ในประเทศไทย

งานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
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การเรียนรู้จากการทำางานจริงคือสิ่งที่สำาคัญที่จะดึงดูดให้เยาวชน
สนใจอาชีวศึกษาและนักศึกษาท่ีขาดแรงบันดาลในการเรียนรู้
จากการปฏิบัติงานจริงจะช่วยให้ผู้เรียนได้ทำางานโดยตรงร่วมกับ
ชุมชนและองค์กรภายใต้การดูแลของครูพ่ีเล้ียง	 (mentor)	 	 ซึ่ง
จะเป็นประโยชน์อย่างมาก	 	 	 นักศึกษาได้มีโอกาสประยุกต์วิชาท่ี
เรียนสู่การทำางานจริง	 	โดยประสบการณ์เหล่าน้ีจะเป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษาในด้านทักษะการแก้ปัญหาและความรู้ในบริบทต่างๆ	
รวมถึงการสร้างเครือข่ายและโอกาสพัฒนาอาชีพให้มีความหลาก
หลาย	

นอกจากน้ี	 การเรียนรู้จากการทำางานจริงจะช่วยให้เยาวชนมี
ช่วงเปล่ียนผ่านสู่ผู้ใหญ่ได้อย่างราบรื่น	 โดยนายสวีท	 กล่าวถึง
ความเชื่อมโยงระหว่างการเรียนรู้จากการทำางานจริงของนักเรียน
สู่การจ้างงานหลังจบการศึกษา	นักศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์	เดนมาร์ก	ไอซ์แลนด์	และออสเตรเลีย	ท่ีการศึกษา
ได้ใช้ระบบการเรียนรู้จากการทำางานจริง	มีโอกาสได้งานทำาหลัง
จากจบการศึกษามากกว่านักศึกษาจากประเทศอย่างฝร่ังเศสและ
อิตาลีที่มีระบบการศึกษาแบบแยกส่วน

การเรียนรู้จากการทำางานจริงแบบบูรณาการคือวิธีการท่ีมี
ประสิทธิภาพท่ีจะสามารถพัฒนาหลักสูตร	TVET	และเพ่ิมศักยภาพ
ของแรงงาน		ซึ่งไม่ใช่แค่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจเท่าน้ันท่ีจะได้
ประโยชน์	 	แต่นักศึกษายังได้เรียนรู้ทักษะสร้างเครือข่ายและเพ่ิม
โอกาสทางอาชีพ		และด้วยความต้องการแรงงานท่ีมีทักษะในโลก
ปัจจุบันเพ่ิมมากข้ึน		จึงเป็นเรื่องสำาคัญท่ีภาคอุตสาหกรรม	รัฐบาล	
สถาบันอาชีวศึกษาจะพัฒนาการเรียนรู้จากการทำางานจริงแบบ
บูรณาการ	

สำาหรับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ	 หรือ	 TVET	 น้ัน	
ห้องเรียนไม่ใช่แหล่งเรียนรู้เพียงอย่างเดียวของนักศึกษา	 	 แต่
การเรียนรู้จากประสบการณ์การทำางานจริง	 หรือ	 work-based	
learning	คือวธิกีารเรียนท่ีมปีระสทิธภิาพท่ีนักศึกษาไดเ้รยีนรู้ทักษะ
จากการทำางาน	โดยจากรายงาน	Revisiting	Global	Trends	in	
TVET:	Reflections	on	Theory	and	Practice	ท่ีตีพิมพ์โดยศูนย์
เทคนิคและอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมนานาชาติของยูเนสโก	
(UNESCO-UNEVOC	International	Centre	for	Technical	and	
Vocational	Education	and	Training)	ได้กล่าวถึงประโยชน์ของ
การเรียนรู้จากการทำางานไว้อย่างน่าสนใจ

นายริชาร์ด	สวีท	Professorial	Fellow	จาก	Graduate	School	
of	Education,	University	of	Melbourne	ได้กล่าวถึงประโยชน์
จากการเรียนรู้จากการทำางานจริงในหลากหลายวัฒนธรรม			โดย
การเรียนรู้จากการทำางานจริงสามารถยกระดับความสามารถ
ทางการผลิตและนวัตกรรมของนักศึกษาได้อย่างดีเย่ียม	 	 ระบบ
อาชีวศึกษาของประเทศเยอรมันได้ใช้ระบบการเรียนรู้ภายในของ
องค์กร		และเมื่อเปรียบเทียบทักษะแรงงานของประเทศเยอรมันและ
อังกฤษ		บริษัทเยอรมันมีความสามารถทางการผลิตท่ีสูงกว่าอย่าง
ชัดเจน

“งานศึกษาชิ้นน้ีนอกจากจะกล่าวถึงความเชื่อมโยงในเรื่องของ
การพัฒนาทักษะด้วยการฝึกงานภายในบริษัท	 (ประเทศเยอรมัน)	
แล้ว	 ยังกล่าวถึงความสำาคัญของคุณภาพทักษะแรงงานท่ีมีผลต่อ
ความสามารถทางการผลิตขององค์กรเมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรท่ี
มีทักษะต่ำา”	นายสวีทกล่าว	

ความสำาคัญของการเรียนรู้จากการทำางานจริง	(Work-Based	Learning)
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ข่าวสารสะเต็มศึกษา

การเรียนรู้จากการทำางานจริงคือส่วนสำาคัญของการพัฒนาระบบ	TVET	ในประเทศไทยของโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	โดยนักศึกษาจะได้
เรียนรู้จากการปฎิบัติงานจริงจาก	TVET	Hub	ในระดับภูมิภาคของโครงการฯ	ที่ได้รับการสนับสนุนจากทางภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคการศึกษา
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สำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน	 (สสค.)	 ได้
ดำาเนินการขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาโดยใช้	 จ.ชลบุรีเป็นฐาน	 พร้อม
ให้การสนับสนุนเพ่ือสามารถจัดการเรียนการสอนได้ด้วยตัวเองเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาเด็กและเยาวชน	ซึ่ง	จ.ชลบุรี	เป็น	1	ใน	10	จังหวัดนำาร่อง	ท่ี	สสค.	
คัดเลือกให้จัดทำาโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาทางด้านการศึกษา	โดยได้รับความ
รว่มมอืจากทุกภาคสว่น	ท้ังภาครฐัและเอกชน	เพ่ือตอบสนองนโยบายการปฏริปู
การศึกษาของรัฐบาลเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ	และขีดความสามารถของประชากรวัย
เรียนให้มีสัมมาชีพ

โดย	นายคมสัน	เอกชัย	ผู้ว่าราชการ	จ.ชลบุรี	กล่าวว่าชลบุรีเป็นจังหวัดที่มี
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและแหล่งท่องเท่ียว	การบริหารการศึกษาจึงควร
เน้นความสำาคัญต่อการผลิตกำาลังคนในอนาคตให้เป็นแรงงานท่ีมีฝีมือเข้าสู่
ภาคอุตสาหกรรม	หลักสตูรการศึกษาเพ่ือการมงีานทำาของ	จ.ชลบรุ	ี“Chonburi	
Model”	ได้เปิดโอกาสให้คนในพ้ืนท่ีร่วมคิด		ร่วมกำาหนดทิศทางการศึกษาแก่
เด็กและเยาวชน	และดึงศักยภาพของภาคธุรกิจเข้ามาช่วยขับเคล่ือนการศึกษา
ในภาคปฏบัิตแิละจดัทำาหลักสตูรร่วมกนั	เพ่ือตอบโจทย์บรบิทของธุรกจิในพ้ืนท่ี
โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่	โดยหวังว่าด้วยการสนับสนุนของ	สสค.	ชลบุรี
จะสามารถบริหารจัดการความต้องการทางการศึกษาภายในจังหวัดสำาหรับ
นักเรียนและภาคอุตสาหกรรมได้อย่างลงตัว

แหล่งที่มา	http://www.manager.co.th

ข่าวสารสะเต็มศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	จะ
มีขึ้นใน	จ.ขอนแก่นในวันท่ี	15-17	ตุลาคม	และท่ี	จ.สมุทรปราการ
และ	จ.	สงขลาในวันท่ี	21-23	ตุลาคม	2558	โดยครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์กว่า	300	คน	จะได้เรียนรู้การใช้สื่อการเรียนการสอนใน
เรื่องของสมการเชิงเส้น	ภัยพิบัติจากธรรมชาติ	ระบบร่างกายมนุษย์	และ
กระบวนการเรียนรู้ท่ีเกิดกระบวนการสืบเสาะและการแก้โจทย์ปัญหาโดย
ความร่วมมือระหว่างภาคีผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยภายในประเทศ	
ครูวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญจาก	Teachers	College,	Columbia	
university

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์	(Roll	Out	Activity)

บทความ	
สสค.เลือกชลบุรีเป็นหนึ่งในจังหวัดนำาร่อง
เพื่อการปฏิรูปการศึกษา
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คนท่ัวไปคงคาดไม่ถึงว่าเราจะไปนอก
โลกเพ่ือเยือนดาวดวงอ่ืนได้	 ท่ีแท้จริงผิว
ของดวงจันทร์ไม่ได้สวยอย่างท่ีตาเห็น	
วัสดุบางชนิดมีคุณสมบัติเปล่ียนไป	 เมื่อ
นักวิทยาศาสตร์เข้าไปจัดเรียงโครงสร้าง
ของอนุภาคใหม่	 ทำาให้มีขนาดท่ีเล็กลง
มากแต่มีประสิทธิภาพในการใช้งานสูง
ข้ึน	 เช่น	 ท่อนาโน	 	 ตัวอย่างดังกล่าวน่า
ท่ึงมากกับความคิดและจิตนาการท่ีนำาสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในปัจจุบัน	 และจะเห็นว่า
ธรรมชาติไม่ได้ตั้งใจปกปิดความจริงท่ีมี
อยู่อย่างซบัซอ้น	แตข้ึ่นอยู่กบัวา่มนุษย์จะมี
ความรู้ความสามารถท่ีจะสืบเสาะหาความ
จริงของธรรมชาติลงไปได้ลึกระดับใด

การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 (Scientific	 Inquiry)	 เป็นวิธีการท่ี
นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาธรรมชาติในแง่มุมต่างๆ	ประกอบด้วยทักษะ
กระบวนการท่ีหลากหลายเริ่มตั้งแต่การรู้จักสังเกต	ตั้งคำาถาม	รวบรวมข้อมูล	
ค้นคว้าทดลอง	อภิปราย	เผยแพร่	พิจารณาไตร่ตรอง	เพ่ิมเติมองค์ความรู้ใหม่
อยู่เสมอ		แต่ถ้ามองในมุมของโรงเรียน		การสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์	
หมายถึงกิจกรรมการเ รียนรู้ของนักเรียนเ พ่ือให้ เ ข้าใจแนวคิดของ
นักวิทยาศาสตร์และเข้าใจว่านักวิทยาศาสตร์ทำางานอย่างไร		

การพัฒนาครูให้เข้าใจถึงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นการสืบ
เสาะและพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถสืบเสาะและ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้จึงเป็นความจำาเป็นเร่งด่วน	ครูควรจัดกิจกรรม
ท่ีให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วน
ร่วมในการออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 ฝึกทักษะการสังเกต	และการ
ตั้งคำาถามตามความสนใจ	 รวบรวมหลักฐานข้อมูล	 เพ่ือออกแบบการทดลอง
ค้นคว้า	อภิปรายข้อมูล		และนำาเสนอข้อมูล	โดยคำานึงถึงความรู้สึกของผู้เรียน
ด้านการรักที่จะเรียนรู้วิทยาศาสตร์ควบคู่ไปพร้อมกับความเข้าใจในมโนทัศน์
เน้ือหาท่ีถูกต้อง	 อย่างไรก็ตามเพ่ือไม่ให้ยากเกินไปสำาหรับผู้เรียนท่ีไม่เคยมี
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างน้ีมาก่อน	ครูควรมีการพัฒนาผู้เรียน
ตามลำาดับต้ังแต่สืบเสาะแบบปิดท่ีครูกำาหนดแนวทางให้	แบบเปิดปานกลางมี
ครูกำาหนดแนวทางการศึกษาให้บางส่วน	จนกระท่ังแบบเปิดกว้างโดยครูให้ผู้
เรียนได้ออกแบบการสืบเสาะด้วยตนเองตามความสนใจ

โครงการ	 Enjoy	 Science	 เป็นอีกโครงการหน่ึงท่ีช่วยพัฒนาให้ครู
วิทยาศาสตร์เข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสืบเสาะได้ง่ายข้ึน		เพราะครูได้รับ
การพัฒนาแบบปฏิบัติจริงประกอบกับสื่อการสอนที่สร้างสรรค์	 ซึ่งช่วยสร้าง
ความมัน่ใจให้กบัครท่ีูจะนำาสูนั่กเรียน	และความมัน่ใจของผู้บริหารสถานศึกษา
ว่าได้ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพ	 จึงจัดว่าเป็นโครงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ลงทุนแล้วได้ผลระยะยาวอย่างยั่งยืน

การสืบเสาะหาความรู้:
วิธีการเพิ่มพลังแห่งความคิดทางวิทยาศาสตร์

ผศ.	ดร.	อมรา	เขียวรักษา
ผู้อำานวยการสถาบันพัฒนา
คุณภาพครู	
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์


