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กิจกรรมล่าสุด
คาราวานวิทยาศาสตร์ 

กจิกรรม	“คาราวานวทิยาศาสตร”์		มขีึน้ที	่จ.	ขอนแกน่	

(วันที่	 8-9	และ	11-12	มิถุนายน)	และที่สมุทรปราการ	

(วันที่	2-3	กรกฏาคม)	ภายใต้การดำาเนินงานขององค์การ

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 (อพวช.)	 และเป็นส่วน

หน่ึงของโครงการ	 Chevron	 Enjoy	 Science	 	 เพื่อ

ประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ด้านวิทยาศาสตร์

ให้กับเด็กนักเรียนด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ที่ใช้อุปกรณ์

วิทยาศาสตร์และการแสดงโชว์ที่อยู่บนหลักการเรียนรู้

แบบสืบเสาะ	โดยมีนักเรียน	2,292	คนจากโรงเรียน	109	

แห่งเข้าร่วมกิจกรรมในสองจังหวัด

“การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์”	มีข้ึนใน	 	3	จังหวัด	คือ	สมุทรปราการ	

(วันที่	28-30	 เมษายน)	ขอนแก่น	 (วันท่ี	5-7	พฤษภาคม)	และสงขลา	 (วันที่	5-7	พฤษภาคม)	 เพ่ืออบรมครู

คณิตศาสตร์	(230	คน)	และครูวิทยาศาสตร์	(251	คน	)	ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสังกัดสำานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน	 เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะทั้งในบทเรียน

วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	(สมบัติของสสาร	พลังงาน	แรง	การเคลื่อนที่สำาหรับวิทยาศาสตร์	และจำานวนเต็ม

สำาหรับคณิตศาสตร์)	 โดยผู้เช่ียวชาญจาก	 Teachers	 College	 มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	 สหรัฐอเมริกา	 และ

โครงการ	Chevron	Enjoy	Science

ทัง้นี	้การเรียนรูท้ีเ่นน้การฝึกปฎบิตัแิละจากการแกโ้จทยจ์ากสถานการณ์จริงสามารถชว่ยพัฒนาการมสี่วนร่วม

ของนักเรียนในชั้นเรียน	และยกระดับคุณภาพของการเรียนการสอนได้

“การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการ”	มีขึ้นในจังหวัดสมุทรปราการ	

ขอนแก่น	และสงขลาในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา	เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณาจารย์	รวม	392	คน	

จากโรงเรียน	189	แห่งของทุกสังกัด	เข้ารับการอบรมหลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะที่ส่งผลอย่างสูงต่อผู้เรียนและ

การพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน	จากศาสตราจารย์	Tom	Corcoran	ผู้อำานวยการร่วมจากสถาบัน	Consortium	

for	Policy	Research	in	Education	(CPRE),	Teachers	College	มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย	และผู้เชี่ยวชาญจาก

สถาบันคีนันแห่งเอเซีย	โดย		ครูณัชชา	ยอดยศ	รองผู้อำานวยการโรงเรียนวัดสลุด	จ.	สมุทรปราการ	หน่ึงในผู้เข้า

รับการอบรม	กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้ช่วยให้เข้าใจวิธีการสนับสนุนคุณครูในการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะให้เกิด

ประสิทธิผลสูงสุด

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาด้านความเป็นผู้นำาทางวิชาการ 

พิธีเปิดโครงการ Chevron Enjoy Science จากซ้ายไปขวา นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำานวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย       
นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำากระทรวงศึกษาธิการ นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นายแบรด 
มิดเดิลตัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เชฟรอนเอเชียเซ้าท์ จำากัด ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  และนายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริ ษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด 
(อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหน้าที่ 2)

www.enjoy-science.org
enjoyscience@kenan-asia.org
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โครงการ	Chevron	Enjoy	Science:	สนุกวิทย์	พลังคิด	เพื่ออนาคต	เปิดตัวอย่าง

เปน็ทางการเมือ่วนัที	่	3	เมษายน	2558	ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติท้ังจากภาครัฐ	เอกชน	

และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มต้นโครงการที่จะมีส่วน

สำาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการศึกษาไทยด้วยการสร้างความร่วมมือจากหลายภาค

ส่วน	โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและ

นวัตกรรมของประเทศไทยด้วยการพัฒนาสะเต็มศึกษา	 (วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	

วิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์)	และการศึกษาและการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้าน

เทคนิคและอาชีพหรือ	TVET	(Technical	Vocational	Education	and	Training)	

ด้วยความร่วมมือขององค์กรพันธมิตร	9		หน่วยงาน	ด้วยงบประมาณ	30	ล้านเหรียญ

สหรัฐตลอดระยะเวลาดำาเนินโครงการ	5	ปี	

โครงการ	 Chevron	 Enjoy	 Science	 เป็นโครงการภายใต้การสนับสนุนของ

บริษัท	 เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต	 จำากัด	 โดยมีสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

เป็นผู้ดำาเนินโครงการหลักร่วมกับอีกหน่วยงานพันธมิตร	7	องค์กร	ได้แก่	สำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 สำานักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 (สวทน.)	 สถาบันส่งเสริม

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง

ชาติ	(อพวช.)	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	สำานักงานคณะ

กรรมการการอาชีวศึกษา	(สอศ.)	และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	กระทรวงแรงงาน	ทั้งนี้

ตัวแทนจากองค์กรพันธมิตรท้ัง	9	หน่วยงานได้ร่วมลงนาม	“บันทึกข้อตกลง”	(MOU)	

เพือ่ร่วมดำาเนนิโครงการ	โดยมนีายอานนัท์	ปันยารชนุ	อดตีนายกรฐัมนตร	ีผูก้อ่ตัง้และ

ประธานกิตติมศักดิ์ของสถาบันคีนันแห่งเอเซียร่วมเป็นสักขีพยาน	

นายไพโรจน์	 กวียานันท์	ประธานกรรมการบริหาร	บริษัท	 เชฟรอนประเทศไทย

สำารวจและผลิต	จำากัด	กล่าวว่า	 เชฟรอนตระหนักถึงความสำาคัญของการศึกษาที่จะ

เป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขา

วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรมศาสตร์	และคณิตศาสตร์	หรือ	สะเต็ม	(STEM)	อัน

เชฟรอนฯ เปิดตัวโครงการ Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดยดึงรัฐเอกชน ร่วมพลิกโฉมการศึกษาไทย

2

ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy Science

เป็นพื้นฐานสำาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	สอดรับกับ

การเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจแบบดิจิตัลเต็มรูปแบบ	

และทางโครงการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะพัฒนาคณุภาพครู	นักเรียนและผูบ้รหิารสถานศกึษา

ซึ่งถือเป็นกลไกสำาคัญในการยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วยการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างภาครัฐ	ภาคเอกชนและภาคการศึกษา	ดังนั้น	 เชฟรอนฯ	จึงให้การ

สนับสนุนการดำาเนินโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์

ดังกล่าว

ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้

กล่าวเพิ่มเติมว่า	วัตถุประสงค์ของโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	นั้นสอดรับ

กับแผนของรัฐบาลในการขับเคลื่อนความร่วมมือรัฐ-เอกชนเพื่อพัฒนาทักษะกำาลัง

คนให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ใช้พื้นฐานวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	อันจะนำามาสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันตามยุทธศาสตร์ของ

ประเทศ	 อีกทั้งยังช่วยเพิ่มการรับรู้ของสังคมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบ

บูรณาการ	 	 โครงการนี้จะเป็นส่วนสำาคัญต่อการปฏิรูปประเทศไทย	 โดยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจจากเศรษฐกิจท่ีต้องอาศัยปัจจัยเป็นหลักไปสู่เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการใช้

นวัตกรรม

ทั้งนี้	ความสำาเร็จของโครงการจะเกิดจากการเช่ือมโยง		3		องค์ประกอบหลักเข้า

ด้วยกัน	คือ	1.	การเสริมสร้างศักยภาพทางด้านสะเต็มศึกษาสำาหรับครู	นักเรียนและผู้

บริหารสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	2.	การส่งเสริมและพัฒนารูปแบบการ

มสีว่นร่วมของภาคเอกชนกบัการพัฒนาการศกึษาทางดา้น	TVET	ในเรือ่งของหลกัสตูร

การเรียน	การฝึกงาน	นักเรียนพี่เลี้ยง	(Student	mentor)	และการประกันรายได้หลัง

จบการศึกษา	และ	3.	การสร้างความตระหนักรู้และสร้างเครือข่ายเพื่อสื่อสารกับผู้

ปกครอง	นักเรียน	และสังคมเกี่ยวกับความสำาคัญของสะเต็มศึกษาต่อการเพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันของประเทศ	และสนับสนุนให้นักเรียนทำางานในสายเทคนิคเพื่อ

ผลตอบแทนที่สูง

เด็กๆสนุกกับกิจกรรมฐานต่างๆภายในงานเปิดตัวโครงการ Chevron Enjoy Science ที่ กรุงเทพ ประเทศไทย
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มอืกบัรัฐบาลในการกำาหนดมาตรฐานฝมือืแรงงานเพ่ือใหส้ถาบนัการศกึษาผลติบคุคลา

กรได้ตรงตามความต้องการเหล่านั้น

ตัวแทนจากภาคเอกชน	 ดร.สัมพันธ์	 ศิลปนาฎ	 รองประธาน	 บริษัท	 เวสเทิร์น	

ดิจิตอล	(ประเทศไทย)	จำากัด	ได้กล่าวว่า	เหตุผลหน่ึงที่ทำาให้บริษัทไทยหลายแห่งให้

ความสำาคัญกับ	TVET	เพราะเล็งเห็นถึงความสำาคัญต่อการรักษาแรงงานที่มีฝีมือเอา

ไว้เพื่อพัฒนาประเทศ	โดยกล่าวยำา้ว่าการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนคือยุทธศาสตร์ที่

สำาคัญของประเทศต่อการพัฒนามาตรฐาน	TVET			

ในช่วงที่สองของงานสัมมนา	 ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศได้ร่วม

แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร	TVET	ในประเทศของตน	นายร็อบ	สโตเวลล์	ที่

ปรึกษาจาก	Chisholm	Institute	ประเทศออสเตรเลีย	กลา่วถึงองคป์ระกอบสามสว่น

ของอาชีวศึกษาในออสเตรเลีย	กล่าวคือ	1.	มาตรฐานระดับชาติที่คลอบคลุมงานร้อย

ละ	90	ของทุกอาชีพ		2.	ผู้สอนที่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของผู้

เรียน	และ		3.	การเข้าถึงการศึกษาด้าน	TVET	ของนักเรียน	

“การอบรมวิชาชีพถือเป็นเรื่องจำาเป็นสำาหรับทั้งเยาวชนและแรงงานที่อยู่ในตลาด

แรงงาน”	มร.สโตเวลล์	กล่าว

ส่วน	นางแอมเบอร์	ซ๊อป	ผู้อำานวยการ	Global	STEM	Alliance	Programs,	New	

York	Academy	of	Sciences	ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์การ

พัฒนา	TVET	ในสหรัฐอเมริกาว่ารัฐบาลปัจจุบันได้ริเร่ิมดำาเนินงานให้โรงเรียนมีระบบ

การสอนในรูปแบบการคิดแก้ไขปัญหาที่นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชีวิต	

เพ่ือพัฒนา	กรอบแนวคิดในบริบทต่างๆ	และการคิดเชิงวิเคราะห์	 เพราะการคิดเชิง

วิเคราะห์คือพื้นฐานสำาคัญทางด้าน	TVET	ที่จะพัฒนาทักษะ	ความสามารถและการ

สร้างนวัตกรรมของแรงงาน	

งานสัมมนาคร้ังน้ีถือเป็นกิจกรรมแรกของโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	ที่

มีเน้ือหาเก่ียวกับTVET	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาสะเต็มศึกษาและ	 TVET	 ใน

ประเทศไทย	และการสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการจัดการศึกษาทั้งสอง

ด้านดังกล่าว

เมื่อวันท่ี	 	6		กรกฎาคม	2558	โครงการ	Chevron	Enjoy	Science	ได้จัดงาน

สัมมนาเวทีสาธารณะในหัวข้อ	“Special	STEM	Thailand	Forum:	the	Role	of	

Private	Sector	in	STEM	related	TVET	Education”		เพ่ือพูดคุยแลกเปลี่ยนว่า

ด้วยการพัฒนา	TVET	ในประเทศไทย	รวมถึงการเพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาค

เอกชนด้านสะเต็มศึกษาและ	TVET

งานสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากบุคคลในหลายวงการ	ทั้งผู้กำาหนดนโยบาย	

ข้าราชการ	ผู้เชี่ยวชาญด้าน	TVET	และภาคเอกชนมากถึง	122	คน	ที่มาร่วมแลก

เปลีย่นประสบการณก์ารพฒันาหลกัสตูร	TVET	ในบรบิทตา่งๆ	โดยงานนีเ้ปน็สว่นหนึง่

ของโครงการ	Chevron	Enjoy	Science	ทีจ่ดัขึน้โดยสำานกังานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	(สวทน.)	ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีและการสนับสนุนของโครงการ	Chevron	Enjoy	Science

ดร.พิเชฐ	 ดุรงคเวโรจน์	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี									

กล่าวว่าประเทศไทยพยายามพัฒนาการเข้าถึงการศึกษาทางด้าน	 TVET	 สำาหรับ

เยาวชน	โดยได้กล่าวถึง	4		แนวทางเพื่อการพัฒนาคือ	1.	ความร่วมมือระหว่างภาค

รัฐกับเอกชน		2.	การคิดเชิงนวัตกรรมเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา		3.	การยอมรับจากสังคม

และความเข้าใจต่อ	TVET	และ	4.	การยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ

ช่วงแรกของงานสัมมนา	ตัวแทนจากภาครัฐและเอกชนทั้ง	4	ท่านมีความเห็นตรง

กันว่าความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนคือแนวทางท่ีสำาคัญที่สุดต่อการพัฒนาสะ

เต็มศึกษาและ	TVET	เพราะความร่วมมือของทั้งสองภาคส่วนคือสิ่งสำาคัญต่อการเพิ่ม

ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย	โดย	หม่อมหลวงปุณฑริก	สมิติ	อธิบดี

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	(กระทรวงแรงงาน)	กล่าวว่า	เรามีความจำาเป็นต้องเชื่อมโยง

ความตอ้งการของภาคอตุสาหกรรมกับแรงงานท่ีมีทักษะ	โดยภาคธุรกิจจำาเปน็ตอ้งร่วม

เปิดประตูภาคเอกชนสู่การพัฒนาสะเต็มศึกษาและ TVET

ดาโต๊ะ ฮาจิ บาฮารูดิน ฮาจิ อับดุลเลาะห์ กรรมการบริหาร Sarawak Skills Development 
Centre (SSDC) ประเทศ มาเลเซีย และ นาง แอมเบอร์ ซ๊อป ผู้อำานวยการ Global STEM 
Alliance Programs, New York Academy of Sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา พูดถึง
ความสำาคัญของสะเต็มศึกษาและ TVET
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จากซ้ายไปขวา นายจอห์น ฎะซิลวา ผู้อำานวยการดูแลภาคเอกชน สถาบันคีนันแห่งเอเซีย นพ.สุภ
กร บัวสาย  ผู้จัดการสำานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ดาโต๊ะ ฮาจิ บา
ฮารูดิน ฮาจิ อับดุลเลาะห์ กรรมการบริหาร Sarawak Skills Development Centre (SSDC) 
ประเทศ มาเลเซีย ดร. ศิริพรรณ ชุมนุม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานสถาบันเสริมสร้างขีดความ
สามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรม นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานอำานวยการ สถาบันคีนัน
แห่งเอเซีย  นางแอมเบอร์ ซ๊อป ผู้อำานวยการ Global STEM Alliance Programs, New York 
Academy of Sciences, ประเทศสหรัฐอเมริกา นายร็อบ สโตเวลล์ ที่ปรึกษาจาก Chisholm 
Institute ประเทศออสเตรเลีย ดร.สัมพันธ์ ศิลปนาฎ รองประธาน บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล 
(ประเทศไทย) จำากัด รศ.ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
(มทร.) ล้านนา และนางสาวเกศรา อมรวุฒิวร ผู้จัดการอาวุโสด้านวิชาการและโครงการ สถาบัน
คีนันแห่งเอเซีย
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Upcoming Enjoy Science Events:
กิจกรรม	Tha i land	STEM	Fest ival 	2015	ที่ สถาบันสงเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	เป็นเจ้าภาพ	และได้รับการสนับสนุนจาก

โครงการ	Chevron	Enjoy	Science	จะมีข้ึนท่ีนครราชสีมา	(16-18	สิงหาคม)	

โดยโครงการฯ	จะให้การสนับสนุนในส่วนของกิจกรรมเวิร์คช็อปอบรมคุณครู	

และงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับการศึกษา	นอกจากนี้ 	STEM	Fest ival	ยัง

มี นิ ท ร รศการวิ ทยาศาสตร์ และการประกวดสำ าหรั บนั ก เรี ยน ได้ ร่ ว มสนุ ก

พิ ธี ล ง น า ม 	 “ บั น ทึ ก ข้ อ ต ก ล ง ” 	 ( M O U ) 	 ร่ ว ม กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย

ข อ น แ ก่ น 	 จ ะ มี ข้ึ น ใ น วั น ที่ 	 2 8 	 สิ ง ห า ค ม 	 แ ล ะ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

ส งขลา ในวั นที่ 	 1 7 	กั นยายน 	 โดยสองมหาวิ ทยาลั ยนี้ จ ะ เ ป็น 	Reg i ona l	

Hub 	ของ โคร งการ ในการพัฒนาครู และผู้ บ ริ ห า รตลอดระยะ เวลา 	 5 	 ปี

การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกระหว่าง

ประเทศ	ครั้งท่ี	56	(The	56th	International	

Mathematical	 Olympiad,	 IMO	 2015)	 มี

ขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่	 4	 -	 15	

กรกฎาคม	 2558	 ด้วยความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	สมาคมคณิตศาสตร์

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 และมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา	

กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ	60	พรรษา		

ทีมไทยสามารถคว้าเหรียญมาได้ท้ังหมด	6		เหรียญ	(2	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	และ	

1	เหรียญทองแดง)	และจบอันดับที่	12	จากผู้เข้าร่วมแข่งขัน	577	คน	จาก	104	ประเทศ		

ทั้งนี้	 ถือเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ		และการแข่งขันครั้งต่อไปจะมีขึ้นที่ฮ่องกง

(แหล่งที่มาข้อมูล: http://www.manager.co.th)

ข่าวสารสะเต็มศึกษาบทความ 
เด็กไทยคว้า 6 เหรียญ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก

ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 56
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การวิจัยและการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์	 ถือเป็น

เครื่องมือท่ีดีท่ีสุดท่ีทำาให้เราได้ค้นพบเทคโนโลยีที่มีความ

ลำา้สมัย	การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ	ที่มีประสิทธิภาพ	

และการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทยให้ก้าวไกล

อย่างมีนวัตกรรม	 เพื่อที่จะสร้างความตระหนักอย่าง

ถ่องแท้ต่อการพัฒนานี้	 อย่างแรก	 เราจำาเป็นที่จะต้อง

พัฒนาคุณภาพ	และการเข้าถึงการศึกษาวิทยาศาสตร์ให้

แก่ปวงชนทุกคน	และทำาให้วิทยาศาสตร์	และการค้นพบ

ทางวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำาวัน	 	 โดย

เฉพาะอย่างยิ่งกับนักเรียน	ที่จำาเป็นต้องรับรู้ถึงความสนุก

และความสำาคัญของวิชาวิทยาศาสตร์ที่มีต่อชีวิตประจำาวัน	ตั้งแต่ในช่วงเยาว์วัย

ในความพยายามที่จะขยายการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ	 เป็นท่ีน่าเสียดายอย่างยิ่ง

ที่เราได้มองข้ามทรัพยากรอันอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยที่สามารถจะนำามาใช้เป็นแหล่งใน

การเรียนรู้	แต่เราจำากัดการเรียนรู้ให้อยู่แต่การดำาเนินกิจกรรมภายในห้องเรียน		ระบบการ

ศึกษาของประเทศไทยปฏิเสธความจริงที่ว่า	วิทยาศาสตร์คือวิชาที่สำาคัญที่สุดต่อการเชื่อม

โยงการเรียนรู้เข้ากับชีวิตประจำาวัน	 เพราะถ้าการเรียนรู้เหล่าน้ีเกิดขึ้นในช่วงปฐมวัย	 เรา

สามารถที่จะยกระดับความสนุกของการเรียนและการค้นพบของนักเรียน	ไปสู่การเป็นนวัต

กรและเป็นบุคคลผู้ฝักใฝ่ต่อการเรียนรู้ไปตลอดชีวิต

จากประสบการณ์ส่วนตัว	 	 ดิฉันได้เห็นเด็กนักเรียนหลายคนที่พัฒนาความสนใจและ

ความเข้าใจแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ผ่านการเล่นและการดำาเนินกิจกรรมในชีวิตประจำาวัน			

และนี่คือเหตุผลที่ทำาให้ดิฉันสนใจสนับสนุนผู้ปกครองและชุมชนให้มีส่วนร่วมกับคุณครูใน

การสรา้งความตระหนกัรูถึ้งคณุคา่ของวิชาวิทยาศาสตรแ์ละเติมเตม็เป้าหมายในการดำาเนิน

การตามแนวคิดวิทยาศาสตร์เพื่อมวลชน

จากความคดิเหลา่นัน้	ทำาใหด้ฉินัมคีวามยนิดท่ีีจะสนบัสนนุโครงการ	”เชฟรอน	สนุกวิทย	์

พลังคิด	เพื่ออนาคต”	ที่ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้		ที่จะช่วยให้เด็กได้มีส่วนร่วมในห้องเรียนมาก

ขึ้น	โดยนำาบทเรียนที่ได้จากการดำาเนินชีวิตประจำาวัน		และประยุกต์เข้ากับการทดลองทาง

วิทยาศาสตร์ในห้องเรียน	ท้ังน้ี		3		เดือนแรกของการดำาเนินโครงการ	จะมีครูวิทยาศาสตร์

มากกว่า	740	คน	จากโรงเรียนเกือบ		200	แห่งได้รับการอบรมพัฒนาวิชาชีพเพ่ือพัฒนา

ทักษะการสอน		และได้เรียนรู้การประยุกต์เทคนิคการสอนแบบใหม่ในชั้นเรียนของตน

	โครงการเช่น	“เชฟรอน	สนกุวทิย	์พลงัคดิ	เพือ่อนาคต”	จะมสีว่นสำาคญัตอ่กระบวนการ

พัฒนาการเรียนรู้แบบใหม่ๆ	แต่ท่ีสำาคัญ	 เราทุกคนจำาต้องทำางานร่วมกันเพื่อสร้างความ

ตระหนักรู้ถึงความสำาคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์และบทบาทของวิทยาศาสตร์ในชีวิต

ประจำาวัน		ในขณะท่ีผู้กำาหนดนโยบายต้องให้ความสำาคัญต่อการเข้าถึงและคุณภาพของ

ระบบการเรียนวิทยาศาสตร์	ที่ต้องก้าวทันความท้าท้ายในอนาคต		โดยส่ิงเหล่านี้นอกจาก

จะมีความสำาคัญต่อเด็กรุ่นใหม่แล้ว	ยังเป็นก้าวสำาคัญต่อการสร้างประเทศให้มีความเจริญ

รุ่งเรือง	ก้าวหน้า	มีนวัตกรรม	และเป็นประเทศที่ใช้ทักษะขั้นสูง

ความจำาเป็นเร่งด่วนในการขยายการเข้า

ถึงและขอบเขตการศึกษาวิทยาศาสตร์

ดร. 	คุณหญิงกษมา	วรวรรณ	
ณ	อยุธยา		กรรมการบริหาร
สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ	และอดีตเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


