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กิจกรรมล่าสุด 

การขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการ
เรียนรู้สะเต็มศึกษา ปี 2559  

นายกรีฑา สพโชค อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงนามความร่วมมือกับนายปิยบุตร ชลวิจารณ์ 
ประธานอำานวยการสถาบันคีนัน และ นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการ
สัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด  จัดตั้ง "ศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์" ในจังหวัดสมุทรปราการ เพ่ือยกระดับและพัฒนาแรงงานวิชาชีพด้านยานยนต์ภายใต้
โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

• การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาด้านยานยนต์ หน้า 2
• อิทธิพลระยะยาวของประสบการณ์สะเต็มศึกษา

นอกห้องเรียนสำาหรับเด็กผู้หญิง หน้า 3
• กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น หน้า 4

นโยบายรัฐบาลในปัจจุบันได้ให้ความสำาคัญ
กับการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
ฐานในการพัฒนาประเทศ รวมท้ังมุ่งผลิต
กำาลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ให้สามารถแข่งขันในระดับนานาชาติได้  
จากนโยบายดังกล่าวกระทรวงศึกษาธิการ
ได้ให้ความสำาคัญและเร่งการดำาเนินการ
ขับเคล่ือนอย่างเร่งด่วน โดยได้นำาแนวคิด  
STEM Education ซึ่งเป็นรูปแบบการจัด 
การเรียนรู้ที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ท้ังสี่ ได้แก่  
วิทยาศาสตร์  (Science)  เทคโนโลยี 
( T e c h n o l o g y )  วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
( E n g i n e e r i n g )  แ ล ะ  ค ณิ ต ศ า ส ต ร์  
(Mathematics) เข้าด้วยกันมากำาหนดเป็น

อ่านต่อหน้า 4 

โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต" ได้จัดกิจกรรม
ค่ายวิชาการ STEM for TVET Camp ให้กับเด็กๆ ภาคเหนือในช่วงกุมภาพันธ์ 2559   
ณ สถาบันการศึกษา 4 แห่งไดแ้ก ่รร. เชยีงดาววทิยาคม รร. แมอ่ายวิทยาคม จ. เชยีงใหม ่
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จ. เชียงราย และ วิทยาลัยเทคนิคแพร่  จ. แพร่ เพ่ือให้
นักเรียนได้เรียนรู้พร้อมประยุกต์ใช้ทักษะด้าน STEM ในอนาคต ซึ่งมีนักเรียนที่เข้าร่วม
กจิกรรมถงึ 883 คน ทั้งนี้ค่ายวิชาการฯ มีการแบ่งกิจกรรมเป็น 4 ฐานการเรียนรู้  ได้แก ่ 
1. Smart Dam หลักการพลังงานน้ำา 2. Smart Home & Smart Farm การออกแบบ
และสร้างแบบจำาลองบ้านหรือฟาร์มในอนาคต 3. Smart Food Technology 
การออกแบบและสร้างแบบจำาลองเพ่ิมคุณค่าของอาหารจากการแปรรูปไข่ไก่  
4. Automotive Part การออกแบบปรับแต่งรถแข่ง 

สำ า นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ เทคโนโล ยีแ ห่งชาติ (สวทช. )ร่ วมกับ 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และสถาบันอุดมศึกษา  
8 แห่ง โดยการสนับสนุนจากโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์  
พลังคิด เพ่ืออนาคต" ไดจ้ดัสมัมนาภายใตโ้ครงการ "มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทย" เรือ่ง 
Children's University-learning in an extracurricular learning center เมือ่วันท่ี 29 และ 
31 มีนาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  
จังหวัดปทุมธานี โดยเป็นการสัมมนาเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกหลักสูตร
ให้กับอาจารย์และวิทยากรเครือข่าย เพ่ือให้ได้รับความรู้ต่างๆ อาทิ เรื่องการออกแบบ
การสอนวิทยาศาสตร์  ข้อแนะนำาการสอนสำาหรับครู โดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 
บีเลเฟล ประเทศเยอรมนี  เพ่ือให้สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาและจัดกิจกรรม
มหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยในอนาคต โดยหัวใจสำาคัญของโครงการอยู่ท่ีการเปิด
โอกาสให้เด็กได้ลงมือทำากิจกรรมท่ีท้าทายและน่าสนใจในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
โดยมีอาจารย์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากร พร้อมทีมพ่ีเล้ียงคอยให้คำาแนะนำา
และกระตุ้นกระบวนการคิดและการเรียนรู้

โครงการมหาวิทยาลัยเด็กแห่งประเทศไทย

กิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET Camp

นางสุกัญญา งามบรรจง  
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้ สพฐ. 
ที่ปรึกษาด้านพัฒนากระบวนการเรียนรู้และผู้อำานวยการ
สำานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

www.enjoy-science.org
enjoyscience@kenan-asia.org
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ชิ้นส่วนยานยนต์" 
นางหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจ

และกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและ
ผลิต จำากัด กล่าวว่า "โครงการ Chevron Enjoy Science 
เป็นโครงการระยะยาว 5 ปี ท่ีมุ่งยกระดับความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ผ่านการพัฒนาแรงงานวิชาชีพให้มี
ทักษะฝีมือและพ้ืนฐานด้านสะเต็ม ใน 4 อุตสาหกรรมสำาคัญ 
ได้แก่ ยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ พลังงาน การเกษตร 
และไมโครอิเล็กทรอนิกส์"

"โดยปีน้ีท่ีได้ร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะเป็นการ
พัฒนาและนำาหลักสูตรสะเต็มในโรงเรียนอาชีวศึกษาไป
ประยุกต์ใช้จริง พร้อมจัดตั้ง TVET HUB: Automotive ของ
กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เพ่ือพัฒนาทักษะแรงงาน
วชิาชพีดา้นยานยนตใ์ห้เพียงพอและตอบโจทย์ความต้องการ
ของอุตสาหกรรมยานยนต์"

นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำานวยการ สถาบันคีนัน
แห่งเอเซีย กล่าวเสริมว่า "คีนัน ในฐานะผู้บริหารโครงการฯ 
มีหน้าที่หลักในการร่วมพิจารณาและคัดเลือกหลักสูตรสะเต็ม
ในโรงเรียนอาชีวศึกษา และสื่อการเรียนการสอน ที่เหมาะสม
กับประเทศไทย พร้อมวางแผนกำาหนดบทบาทการจัดตั้งศูนย์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพแต่ละแห่งตามแผนงาน"

"ภารกิจสำาคัญของ TVET HUB : Automotive  คือ 
พัฒนาหลักสูตรและจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้
กับผู้เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมยานยนต์ ตลอดจนดูแลการ
ฝึกงานของนักศึกษากับสถานประกอบการ โดยมีสถาบัน
พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ (Automotive Human Resource Development 
Academy หรือ AHRDA) ทำาหน้าท่ีประสานความร่วมมือ 2 
ส่วนสำาคัญ  คือ 1. พัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มในโรงเรียน
อาชีวศึกษา ท่ีร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี จัดอบรมเชิงปฏิ บัติการบุคลากรให้กับสถาบัน
อาชีวศึกษา และ 2. การฝึกทักษะที่จำาเป็นในวิชาชีพ ร่วมกับ
สถาบันไทย-เยอรมัน อาทิ จัดฝึกอบรมระยะส้ันให้กับแรงงาน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ เป็นต้น"

ท้ังน้ีตามแผนงาน 5 ปีของโครงการฯ วางเป้าหมายจัดต้ัง
ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) 6 แห่ง
ท่ัวประเทศ คาดว่าจะช่วยพัฒนาทักษะให้กับแรงงานกว่า 
70,000 คน และผลิตแรงงานคุณภาพป้อนสูภ่าคอุตสาหกรรม
ได้กว่า 138,000 คน โดยปีท่ีผ่านมาได้จัดตั้ง TVET Hub 
แห่งแรกที่จังหวัดเชียงใหม่

เพ่ือตอบสนองภาระกิจของรัฐบาลไทยในการก้าวเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์ โครงการ Chevron Enjoy 
Science ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสถาบันคีนัน
แห่งเอเซีย ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์" 
หรือ TVET Hub : Automotive เพ่ือร่วมยกระดับแรงงาน
และเตรียมพร้อมประเทศไทยสู่การเป็นฐานผลิตรถยนต์แห่ง
เอเชียอย่างยั่งยืน

นายกรีฑา สพโชค  อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าว
ว่า "อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นหน่ึงใน
อุตสาหกรรมสำาคัญของประเทศไทยท่ีมีมูลค่าส่งออกกว่า 2 
ล้านล้านบาทต่อปี ทำาให้เกิดการจ้างงานกว่า 850,000 คน   
ท้ังยังเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลท่ีเป็น
กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลต้ังเป้าจะ
ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นฐานผลิตรถยนต์แห่งภูมิภาค
เอเชียในปีพ.ศ. 2563  ขณะท่ีเทคโนโลยียานยนต์โลกมี
พัฒนาการอย่างรวดเร็วสู่เทคโนโลยีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ท่ีตอบโจทย์การใช้งานท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุด จึงเป็นความ
ท้าทายท่ีประเทศไทยต้องเร่งปรับตัว เตรียมความพร้อม
ทักษะฝีมือแรงงานให้เท่าทัน จึงเป็นท่ีมาของความร่วมมือจัด
ตั้งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรม

การจัดตั้งศูนย์อาชีวศึกษาด้านยานยนต์ในจังหวัดสมุทรปราการ

2

ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy Science

กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมยานยนต์
กับผู้เข้าร่วมโครงการฯ
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สาขาวิทยาศาสตร์ในลักษณะแบบดั้งเดิม เหตุการณ์น้ีสะท้อน
ให้เห็นถึงความจำาเป็นท่ีจะขยายมุมมองท่ัวไปของอาชีพด้าน
สะเต็ม ท้ังน้ีเพ่ือสร้างให้เกิดบุคลากรมืออาชีพด้านสะเต็มให้
มากและหลากหลายขึ้น

โดยภาพรวม การเข้าร่วมหลักสูตรสะเต็มศึกษานอก
ห้องเรียนตั้งแต่วัยเยาว์จะส่งผลอย่างมากต่อผู้เข้าร่วม
โครงการส่วนใหญ่ โดยสัดส่วนของหญิงสาวเหล่าน้ีท่ีได้
ศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาสาขาสะเต็มสูงถึง 53% ใน
ขณะท่ีค่าเฉล่ียของนักเรียนในสหรัฐอเมริกามีเพียง 15% 
เท่าน้ัน นอกจากน้ัน หลักสูตรน้ียังมีความสำาคัญต่อการ
พัฒนาผู้หญิงให้กลายเป็นผู้ประกอบอาชีพในสาขาสะเต็ม  
นักเรียนรู้ และผู้ให้การสนับสนุนด้านสะเต็ม ด้วยจิตวิญญาณ
ท่ีมุ่งมั่นแบ่งปันความรู้ให้กับผู้อ่ืน หน่ึงในผู้เข้าร่วมกล่าวว่า 
หลักสูตรน้ีสนับสนุนให้ฉันได้ทำางานในสาขาวิทยาศาสตร์
หรือวิศวกรรมและช่วยส่งเสริมให้้ผู้หญิงมีความต้องการท่ีจะ
ทำางานในสาขาวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรรมมากขึ้น

ในช่วงหลายทศวรรษท่ีผ่านมา หลายประเทศได้นำาเอา
หลักสูตรการศึกษาวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนไปประยุกต์
ใช้ เพ่ือเพ่ิมจำานวนผู้เรียนและทำางานในสาขาท่ีเกี่ยวข้อง
กับสะเต็มในกลุ่มเยาวชนโดยเฉพาะผู้หญิง จากการศึกษา
ล่าสุดโดยสถาบันแฟรงคลินที่เรียกว่า "อิทธิพลต่อเน่ือง : 
ผลกระทบระยะยาวจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสะเต็ม
นอกห้องเรียนของเด็กผู้หญิง" โดย ดร. Dale McCreedy 
และ ดร. Lynn D. Dierking ได้ศึกษาประโยชน์ของอิทธิพล
ของหลักสูตรนอกห้องเรียนดังกล่าวกับผู้หญิงท่ีเคยเข้าร่วม
โครงการในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน
ความสำาเร็จของหลักสูตรที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเข้าสู่
สายงานวิชาชีพสะเต็มมากขึ้น

จากการศึกษาด้วยวิธีการสัมภาษณ์และทำาแบบสอบถาม
กับกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงจำานวน 174 คน ซึ่งเคยเข้าร่วม
โครงการสะเต็มสำาหรับเด็กผู้หญิงโดยเฉพาะช่วงระหว่าง 
5-25 ปีท่ีผ่านมา ในขณะท่ีกำาลังศึกษาอยู่เกรด 9-12 พบว่า 
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการสะเต็มได้กลายเป็น
ส่วนสำาคัญในชีวิตของผู้หญิงเหล่าน้ัน เพราะทำาให้รู้จักวิธี
คิดแบบนักวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เยาว์วัย และสิ่งท่ีน่าสนใจคือ 
ความทรงจำาท่ีชัดเจนน้ันมาจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ ซึ่งหลายคนบอกว่าทำาให้ "รู้สึกมั่นใจมากขึ้นท่ีจะ
จัดการกับความท้าทายทางเทคนิคและการเล่นบทบาทของ
นักวิทยาศาสตร์"

หลักสูตรสะเต็มศึกษานอกห้องเรียนเปิดโอกาสให้เด็กผู้
หญงิพัฒนาเครอืขา่ยอันเปน็ประโยชน์และเสนอแนวทางใหม่
ในการเข้าไปมีส่วนร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ จากการ
เสริมสร้างเครือข่ายดังกล่าวน้ี ทำาให้หลักสูตรน้ีเปรียบเสมือน
เป็นเครื่องมือช่วยในการเสาะหาโอกาสใหม่ท่ีเกี่ยวข้องกับ
วิทยาศาสตร์และอาชีพ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรน้ีคนหน่ึงกล่าว
ว่า ในฐานะของผู้หญิงคนหน่ึง หลักสูตรน้ีเป็นเหมือนพ่ีเล้ียง
ให้กับฉัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงพ่ีเล้ียงท่ีเป็นผู้หญิง ท่ีทำาให้ฉัน
เข้าใจถึงวิธีการเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพและเล็งเห็น
โอกาสที่ผู้หญิงจะมีบทบาทในด้านวิทยาศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ดร. McCreedy และ ดร. Dierking ได้พบ
หลักฐานบางอย่างซึ่งบ่งชี้ถึงความตึงเครียดในมุมมองท่ี 
ผู้หญิงมีต่อความสัมพันธ์กับวิทยาศาสตร์ จากการสำารวจ 
ผู้หญิงจำานวนมากท่ีทำางานในสายงานสะเต็มแบบดั้งเดิม พบ
ว่าถ้าหากพวกเขาต้องทำางานในสายงานวิทยาศาสตร์ พวก
เขาอยากท่ีจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ท่ีทำางานอยู่ในห้องปฏิบัติ
การ ในอีกมุมหน่ึง ผู้ท่ีทำางานโดยตรงในสาขาท่ีเกี่ยวข้องกับ
สะเต็มกลับไม่คิดว่าตัวเองเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทำางานใน

อิทธิพลระยะยาวจากประสบการณ์การเรียนรู้ด้านสะเต็มนอกห้องเรียน
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นักเรียนที่เข้าร่วมในกิจกรรมสะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 
จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนหนึ่งของโครงการ "Chevron Enjoy 

Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต"

ข่าวสะเต็มศึกษา
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พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
เปิดเผยคำาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  เรื่องการ
ขับเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาของ ศธ.ในภูมิภาค โดยชี้แจงเหตุผล
ในการเสนอใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 และภาพรวมยุทธศาตร์ปฏิรูปการศึกษา 
11 โครงการ  รวมถึงบทบาทหน้าท่ีของผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะ
ประธานกรรมการการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ท้ังน้ีต้องรีบดำาเนิน
การให้ กศจ. เกิดข้ึนครบ 76 จังหวัดโดยเร็วท่ีสุด ส่วนกรรมการ กศจ. 
ซึ่งไม่ใช่ผู้แทนโดยตำาแหน่ง 7 ราย แบ่งเป็นผู้แทนภาคประชาชนใน
ท้องถิ่น 2 ราย  ผู้แทนครูในท้องถิ่น 2 ราย และผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อย
กว่า 3 ราย  ได้ส่งให้ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดคัดเลือก ซึ่งจะทำางานชั่วคราว
เพียง 3 เดือนเท่านั้น

โดย กศจ. ต้องขับเคล่ือนโครงการตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปการ
ศึกษาทั้งสิ้น 11 โครงการได้แก่ 1. ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ 2. คืนครู
สู่ห้องเรียน 3. การผลิตและพัฒนาครู อาทิ โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่น 4.8 หมื่นอัตรา ระยะเวลา 10 ปี 4. การจัดการเรียนการสอน 
สะเต็มศึกษาในสถานศึกษา 5. ยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษ  
6. การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน 7. การจัดการเรียนการ
สอนทวิภาคี/ทวิศึกษา 8. อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน  
9. มหาวิทยาลัย/อุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน 10. โครงการประชา
รัฐ ด้านการยกระดับคุณภาพวิชาชีพและด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และพัฒนาผู้นำา 11. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารในสถานการ
ศึกษา

แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันที่  5 เมษายน 2559

ข่าวสารการศึกษา

กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ (อพวช.) เปิดตัวโครงการ Enjoy Science 
Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ เพ่ือแนะนำา 10 อาชีพด้านสะเต็มท่ี 
น่าสนใจและเป็นท่ีต้องการในตลาดแต่ยังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก   
อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักปรับปรุงยา วิศวกรชีวการแพทย์ 
นักปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น โดยจะนำาไปจัดแสดงในวันที ่  
27-29 พฤษภาคม 2559 ณ สยามสแควร์ วัน  ก่อนจะเดินทางไปจัด
แสดงในกจิกรรมคาราวานวทิยาศาสตรป์ระจำาปี อพวช. ต้ังแตเ่ดอืน
มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป ใน 20 จังหวัดท่ัวประเทศ เพ่ือเป็นแรง
บันดาลใจให้กับเยาวชนในการศึกษาและประกอบอาชีพด้านสะเต็ม
ในอนาคต 

Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์

โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับ สำานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (อพวช.) และสำานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา (สอศ.) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วม
โครงการ Enjoy Science: Young Makers Contest  
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศเพ่ือผู้สูงอายุและผู้พิการ 
โดยจะจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว ในที ่ 10 พฤษภาคม 2559 
เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแก่เยาวชนทั้งในสายสามัญและสายอาชีพ  

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับประเทศ
เพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ 

ต ั ้งบอร์ด กศจ. เด ินหน้าปฏิร ูปการศึกษา  
11 โครงการ
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โครงการสำาคัญด้านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามจุด
เน้น 6 ยุทธศาสตร์ ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือ
สร้างเยาวชนไทยในสถานศึกษาให้มีความรู้ ทักษะการคิดวิเคราะห์ 
ความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง 
การเตรยีมพรอ้มเข้าศึกษาต่อและประกอบอาชพีในศตวรรษท่ี 21 อย่าง
มีคุณภาพ ซึ่งสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
ได้จัดทำา โครงการขับเคล่ือนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา
ปี 2559  โดยได้กำาหนดโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการขับเคล่ือน
ตามโครงการดังกล่าว 225 เขต ท่ัวประเทศ จำานวน 2,250 โรง  
(10 โรง/เขต) 

การดำาเนินการโครงการ "Enjoy Science : สนุกวิทย์ พลังคิด  
เพ่ืออนาคต" โดยสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้การสนับสนุน 
งบประมาณจาก บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด  
ได้กำาหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจสอดคล้องตามแนวนโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวข้างต้น โดยมุ่งเน้นด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศอย่างย่ังยืน 
ผ่านการพัฒนาการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม 
และคณิตศาสตร์ หรือ STEM Education รวมถึงการศึกษาสายอาชีพ
หรืออาชีวศึกษา ครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือพัฒนากำาลัง
คนที่มีทักษะสำาหรับศตวรรษท่ี 21 รวมท้ังพัฒนาศักยภาพแรงงานใน
อุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ อุตสาหกรรมยานยนต์ พลังงานและ
เกษตร เป็นต้น 

โครงการ "Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต" จึงถือ
เป็นอีกหน่ึงตัวอย่าง  ของโครงการประชารัฐท่ีภาคเอกชนอย่างบริษัท 
เชฟรอน ประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด มีความมุ่งมั่นในการได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ด้วยการเชื่อมโยง
องค์ความรู้ด้านการพัฒนาการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำาของ
โลกอย่าง Teachers College, Columbia University และสถาบัน 
คีนันแห่งเอเซียท่ีมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการทางการศึกษา
ร่วมกับภาครัฐมากว่าทศวรรษ ได้ผนึกกำาลังกันในการใช้องค์ความรู้
ท่ีมีงานวิจัยมารองรับเพ่ือนำาแนวทางการพัฒนาการศึกษาท่ีใช้ได้ผล
ในหลาย ๆประเทศ และในประเทศไทย มาปรับใช้ในการจัดการศึกษา
ให้มีประสิทธิผลสูงข้ึน ด้วยการใช้สื่อการสอนท่ีออกแบบมาอย่างดี 
กระบวนการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพ การ
ติดตามและนิเทศการจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการพ่ีเล้ียงทาง
วิชาการและร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในกระบวนการผลิตและพัฒนาครู
อย่างมีประสิทธิภาพ

การขับเคลื่อนโรงเรียนฯ  (ต่อจากหน้า 1)


