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ประสบความสำาเร็จเกินคาดกับภารกิจในการ
ยกระดับการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการกำาลังคนในภาค
อุตสาหกรรมของโครงการ “Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต” 
โดยการจัดอบรมการเป็นโค้ชหรือพ่ีเล้ียงทาง
วิชาการให้กับครูวิทยาศาสตร์ในวิทยาลัย
สังกัดอาชีวศึกษา ภายใต้ศูนย์การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชพี (TVET Hub) ดว้ยหลักสตูร
แอคทีฟฟิสิกส์ โมดูลความปลอดภัย ครั้งท่ี 1 
โดยมี ดร.อาเธอร์  ไอเซนคราฟท์ (Dr.Arthur 
Eisenkraft) ศาสตราจารย์วุฒิคุณสาขาฟิสิกส์ 
จากมหาวิทยาลัยแมตซาชูเสตส์ เป็นผู้นำาการ
อบรมให้แก่คณาจารย์ไทยจากสถาบันต่างๆ
ร่วม 60 คน ในระหว่างวันท่ี 10-28 ตุลาคม 
2559 ณ โรงแรมรามาการ์เดน กรุงเทพฯ (ดู
คลิปได้ที่ http://bit.ly/DrArthurIAT)

นอกจากน้ีภารกิจการดำาเนินงานสะเต็มศึกษา
สำาหรับอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ของ 
โครงการฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรท่ีเกีย่วข้องอย่างครบวงจรใน
ระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา โดยได้จัดตั้งศูนย์การ
ศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพแล้วเสร็จ 2 แห่ง 
มีโรงเรียนอาชีวศึกษาเข้าร่วมเป็นเครือข่าย 
15 แห่ง มีคุณครูเข้าร่วมโครงการฯ 156 คน มี
นักเรียนได้รับผลประโยชน์ 16,324  คน  และมี
ผู้ใช้แรงงานได้รับผลประโยชน์ 4,060 คน

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก แห่งประเทศไทย หนึ่งเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร ์
ในพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพฯ 

ด้วยปณิธานท่ีมุ่งพัฒนาสะเต็มศึกษา 
เพ่ือสร้างอนาคตท่ีดีข้ึนให้กับเยาวชนใน
โรงเรียนขยายโอกาสของไทย ครูถือเป็น
กลไกหลักในการทำาหน้าท่ีผลักดันให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายดังกล่าว โครงการ “Chevron 
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต” จึงได้จัดการประชุมวางแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์ (Professional Development 
Design: PD Design) เพ่ือสร้างครูต้นแบบ 
(Master Teacher) จากน้ันครูต้นแบบจะเป็น
ผู้ดำาเนินการฝึกอบรมเพ่ือขยายผลกิจกรรม
การพัฒนาวิชาชีพครู (PD Rollout) ซ่ึง
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้จากครูต้นแบบ
ไปสู่ครูกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค อันได้แก่ 
ขอนแก่น สมุทรปราการ เชียงใหม่ สงขลา 
และนครศรีธรรมราช ซ่ึงท้ัง 2 กิจกรรมน้ีได้
จัดข้ึนระหว่างวันท่ี 16-18 ตุลาคม 2559 และ 
วันท่ี 21-28 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยท่ี
เป็นภาคีของโครงการฯ

นอกจากน้ัน ในแต่ละปีการศึกษา โครง
การฯ ยังได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรท่ีเก่ียวข้องในทุกระดับอย่างครบ
วงจร ประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ครูพ่ี
เล้ียงทางวิชาการ และนักเรียนผู้ช่วยครู เพ่ือ

สร้างความเข้าใจถึงบทบาทของแต่ละคน 
พร้อมท้ังสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในการ
พัฒนาศักยภาพซ่ึงกันและกัน ด้วยแนวทาง
น้ีทุกบทบาทจะทำางานสอดคล้องกันในการ
สร้างแรงผลักดันให้โครงการฯ สามารถบรรลุ
เป้าหมาย

 ตลอดระยะเวลา 2 ปีท่ีผ่านมา โครงการฯ
ได้ดำาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพจนประสบ
ความสำาเร็จตามเป้าหมายท่ีกำาหนดไว้ คือ 
จัดต้ังศูนย์สะเต็มศึกษา 5 แห่งจนแล้วเสร็จ 
โดยมีโรงเรียนท่ีได้รับผลประโยชน์จาก                  
โครงการฯ ท้ังส้ิน 371 โรงเรียน ซ่ึงประกอบ
ด้วยโรงเรียนแม่ข่าย 77 โรงเรียนท่ัวประเทศ 
นอกจากน้ันโครงการฯ ยังได้จัดการพัฒนา
ครูต้นแบบ 60 คน และครูพ่ีเล้ียง 27 คน 

จากปฐมบท Professional Development Design สู่การขยายผลทั่ว
ประเทศ บรรลุ 5 ศูนย์สะเต็มศึกษา (STEM HUB) ตามเป้าหมาย

จัดอบรมหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ 
สร้างโค้ชวิชาการอาชีวะไทย

ครูต้นแบบทำาการทดลองใช้ชุดสื่อการสอน ดร. อาเธอร์ ไอเซนคราฟท ์ม.แมตซาชูเสตส์
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หากเปรียบนักเรียนเป็นเสมือนเมล็ดพันธุ์ท่ีจะสามารถงอกงาม
เติบโตเป็นต้นไม้ต้นหน่ึง เมื่อถูกปลูกในดินที่ดี ใส่ปุ๋ยให้พอเหมาะ 
และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต ต้นไม้
ต้นน้ันก็จะพร้อมเติบโตให้พืชผลท่ีมีคุณค่าในอนาคต ด้วยเหตุ
น้ี โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต” จึงพร้อมสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีจะช่วยบ่มเพาะ
เมล็ดพันธุ์ให้เติบโตอย่างกล้าแกร่ง 

ในปี พ.ศ. 2559 โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต” จึงได้ผนึกกำาลังครั้งใหญ่ร่วมกับสำานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และ
มหาวทิยาลัยในเครือขา่ย 18 สถาบัน ดำาเนินโครงการมหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย (Thailand Children’s University: TCU ) ซึ่งเป็น
โครงการตามพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือสร้างประสบการณ์ให้นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นได้ร่วมทำากิจกรรมการเรียน
รู้วิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย โดยมีผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย และพ่ี
เล้ียงนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก จากมหาวิทยาลัยท่ี
อยู่ในชุมชนของเด็กๆคอยดูแลให้คำาแนะนำาในการทำากิจกรรม 
นอกจากน้ี โครงการฯ ยังมุ่งส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับแรง
บันดาลใจ และมีทัศนคติท่ีดีในการทำาการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ี
สนุก เกิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ นักเรียนท่ีเข้าร่วมโครง
การฯ ได้รับการพัฒนาทักษะการสังเกต รู้จักต้ังคำาถามและค้นหา
คำาตอบด้วยตนเองเพิ่มขึ้น 

ในระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม ท่ีผ่านมา โครงการ
มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ได้คัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน 
LUMA Center ประเทศฟินแลนด์ ท่ีมีจุดแข็งด้านการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการตั้งแต่ระดับประถมศึกษา เข้ามาเป็นวิทยากร
อบรม "Training the Trainer" ในด้านการจัดกิจกรรม hands on 
ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยในเครือข่าย 18 สถาบัน สวทช. 
และ สสวท. ให้สามารถเป็นผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมให้เด็กใน
ด้านคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี รวมถึงการนำาแนวคิด Project- 
based-learning  และ STEM มาใช้จัดกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 
ท้ังน้ีบุคลากรจะนำาองค์ความรู้ท่ีได้ไปพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรม
สำาหรับเยาวชน โดยประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของสถาบันของ
ตนเองต่อไป

จากการประเมินผลโครงการมหาวิทยาลัยเด็กในระยะสั้น พบ
ว่านักเรียนและผู้ปกครองมีความสนใจและตื่นตัวในอาชีพนัก
วิทยาศาสตร์มากขึ้น ซึ่งในระยะยาวทางมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ของ TCU  มีแผนท่ีจะทำาการวิจัยว่าเด็กๆ ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมได้
เข้าไปเป็นนักวิทยาศาสตร์จริงหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของโครงการ Chevron Enjoy Science ท่ีใช้สะเต็มศึกษาเพ่ือ

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย หนึ่งเมล็ดพันธุ์วิทยาศาสตร์ในพระราชดำาริของสมเด็จพระเทพฯ

2

ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy Science

วิทยากรจาก Luma Center  สาธิตกิจกรรมคณิตศาสตร์แก่
คณาจารย์ไทย

ต่อจากหน้า 1

กิจกรรม "ใช้ผัก-ผลไม้ สร้างแบตเตอรี่ชีวภาพ" ณ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

พัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นกำาลังสำาคัญในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างยั่งยืน 

นอกจากน้ีโครงการฯ ยังได้สนับสนุนกิจกรรมการ
สร้างความตระหนักด้านสะเต็ม อ่ืนๆในรอบปี ท่ี ผ่าน
มา อาทิ โครงการ  “Enjoy Science Careers: สนุก
กับอาชีพวิทย์ ”  นิทรรศการเค ล่ือนท่ี  "คาราวาน
วิทยาศาสตร"์ โครงการ Enjoy Science: Young 
Makers Contest, NYSCI Makerspace workshop 
และ Bangkok Mini Maker Faire โดยในระยะ  
2 ปีท่ีผ่านมา มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโครง
การฯ รวม  7,886  คน มีนักเรียนและบุคคลท่ัวไปท่ีได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ 106,542 คน
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โดยเน้นให้เห็นว่าวิชาเหล่าน้ีเป็นเรื่องใกล้ตัวท่ีสามารถนำา
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวันได้ เน้นส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ การใช้โครงงาน การใช้ปัญหาเป็นฐาน 
(Inquiry/ Project/ Problem-based Learning) ท่ีมีรากฐาน
มาจากงานวิจัย และได้ผ่านการทดลองใช้จนประสบความ
สำาเร็จมาแล้วในโรงเรียนหลายแห่งในสหรัฐอเมริกา อาทิ  
หลักสูตรของ Science and Technology Concepts (STC) 
แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียสำาหรับโรงเรียนสายสามัญ และ
หลักสูตรของ It's About Time (IAT) แห่งมหาวิทยาลัยแมส
ซาชูเซตส์สำาหรับโรงเรียนสายอาชีวศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science ได้กระจายชุด
แบบเรียนที่มีประสิทธิภาพของหลักสูตร STC และ IAT 
ไปสู่ครูในโรงเรียนสายสามัญและสายอาชีวะที่เข้าร่วม 
โ ค ร ง ก า ร ฯ  ซึ่ ง ห ลั ก สู ต ร ทั้ ง ส อ ง เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร ที่ มี
ความยืดหยุ่นสูง สามารถนำาไปปรับใช้กับบริบทของ
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี พร้อมกันนี้โครงการฯ ยัง
ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพด้านวิชาชีพครู เพื่อให้ครูสามารถเตรียมการ
สอนและจัดการการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยผู้ได้รับประโยชน์สูงสุดในที่นี้ก็
คือนักเรียน ผู้ที ่จะนำาเอา “สะเต็มศึกษา” ไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในชีวิตประจำาวัน

ถึงแม้ว่าเราจะเห็นความสำาเร็จของเด็กไทยในการแข่งขัน
ทางวิชาการในระดับนานาชาติมามากมาย แต่เด็กที่ประสบ
ความสำาเร็จเหล่าน้ีส่วนใหญ่มาจากโรงเรียนขนาดใหญ่ท่ีได้
รับการพัฒนาความพร้อมในด้านการศึกษาอย่างเป็นระบบ
และต่อเน่ือง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านความเจริญทางการ
ศึกษาแบบกระจุกตัว โดยเห็นได้อย่างชัดเจนจากผลการ
ทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA 
ประจำาปี 2015 ซึ่งผลคะแนนรวมของสิงคโปร์อยู่อันดับ 1 
ส่วนของไทยอยู่อันดับท่ี 55 ใน 72 ประเทศ ซึ่งเป็นประเด็น
ร้อนท่ีถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่ในสังคมไทยขณะน้ี สถาบันด้าน
การศึกษาหลายแห่งต่างเห็นพ้องถึงจุดอ่อนของการศึกษา
ไทยไปในทิศทางเดียวกันว่า สังคมไทยยังคงมีความเหล่ือม
ล้ำาทางการศึกษาอย่างมากและในอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน นอกจาก
น้ันเน้ือหาของหลักสูตรยังไม่สามารถต่อการนำาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตจริงของเด็กไทย

เน่ืองจากการสอบ PISA ของไทยมีโรงเรียนเข้าร่วม 273 
โรงเรียนจากทุกสังกัดการศึกษา ส่วนหน่ึงเป็นโรงเรียนที่มี
ความพร้อม และอีกส่วนหน่ึงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส ถึง
แม้ว่าโรงเรียนท่ีมีความพร้อมจะสามารถทำาคะแนนด้าน
วทิยาศาสตร ์คณติศาสตร์และการอ่านไดส้งูในระดบัทัดเทียม
กันกับโรงเรียนในกลุ่มประเทศท่ีทำาคะแนนได้สูงก็ตาม แต่
โรงเรียนขยายโอกาสกลับทำาคะแนนได้ค่อนข้างต่ำามาก 
ทำาให้คะแนนเฉล่ียโดยรวมออกมาอยู่ท่ีระดับต่ำา ซึ่งสามารถ
สะท้อนให้เห็นถงึปัญหาความเหล่ือมล้ำาทางการศึกษาระหวา่ง
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมกับโรงเรียนท่ีขยายโอกาสได้เป็น
อย่างดี โครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพ่ืออนาคต”  ในฐานะผู้สนับสนุนการศึกษาของไทย ได้
ตระหนักถึงความสำาคัญของปัญหาดังกล่าวน้ี จึงมุ่งเน้นใน
การกระจายการเรียนรู้ไปสู่โรงเรียนขยายโอกาสท่ัวประเทศ
และให้ความช่วยเหลือในเร่ืองการจัดสรรทรัพยากรท่ีจำาเป็น
แก่ครูและบุคลากรด้านการศึกษา อันเป็นกำาลังสำาคัญในการ
ถา่ยทอดองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมไปสูเ่ดก็ไทยใน 2 ประการ คือ 

1. สนับสนุนแผนการสอนท่ีเหมาะสม พร้อมสื่อ วัสดุ 
และอุปกรณ์ ในวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

2. ฝึกอบรมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครูและ
บุคลากรด้านการศึกษา

เคร่ืองมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาของ
โครงการ Chevron Enjoy Science คือองค์ความรู้จาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้มีการพัฒนา “สะเต็มศึกษา” 
มากว่า 20 ปี และถือเป็นผู้นำาด้านสะเต็มศึกษาแห่งแรกของ
โลกในการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เห็นคุณค่าของการเรียน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 

PISA  “เด็กไทย” ยังรั้งท้าย CHEVRON ENJOY SCIENCE  ชู “สะเต็มศึกษา” แก้ปัญหาการศึกษาไทย
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ข่าวสะเต็มศึกษา

ในส่วนของประเทศไทย คะแนนวิชาการอ่านอยู่ที่อันดับ 57  
ขณะที่คะแนนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อยู่อันดับที่ 54 ทั้งคู่
หากจัดอันดับรวมทุกวิชา ไทยอยู่อันดับที่ 55 ในทั้งหมด 72 ประเทศ 
โดยอันดับและคะแนนลดลงจากการทดสอบคร้ังก่อนเม่ือปี 2012 ทุกวิชา
แหล่งที่มา https://www.pptvthailand.com/news/41051

องค์การเพ่ือความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD ประกาศ
ผลการทดสอบ PISA ประจำาปี 2015 ซ่ึงทดสอบสามวิชา ได้แก่ การอ่าน 
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โดยสิงคโปร์อยู่อันดับหน่ึง ตามมาด้วย 
ญ่ีปุ่น เอสโตเนีย ไต้หวัน และฟินแลนด์



ฉบับที่ 9 เดือนธันวาคม 2559

โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต"  เตรียมจัดการฝึกอบรม 
“TVET Technical Toolkits” โดยมี นายร็อบ สโต
เวลล์ และนายแพต โจนส์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน TVET 
จาก Chisholm Institute Australia มาเป็นวทิยากร
ให้การอบรมแก่บุคลากรของศูนย์การศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะอาชพี (TVET HUB) รวมถึงคณาจารย์
ท่ีเกี่ยวข้องร่วม 20 คน  ซึ่งเน้นเน้ือหาการใช้ชุด
เครื่องมือท่ีถูกพัฒนาสำาหรับการศึกษาในระดับ 
ปวส. ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ TVET HUB  
ให้พร้อมรับบทบาทในการเตรียมความพร้อมให้
กับผู้เรียนอาชีวศึกษาก่อนเข้าสู่การทำางานในภาค
อุตสาหกรรมต่อไป การอบรมดังกล่าวจะจัดขึ้นใน
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อบรม "TVET TECHNICAL TOOLKITS"  
โดยผู้เชี่ยวชาญจาก CHISHOLM
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ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีแหล่งการเรียนรู้ท่ีสามารถสืบค้นได้จาก
หลากหลายช่องทาง ซึ่งเปิดโอกาสให้โรงเรียนขยายโอกาสสามารถ
พัฒนาการเรียนการสอนได้ดีไม่น้อยหน้ากว่าโรงเรียนใหญ่ๆ ท่ีอยู่ใน
เมือง แต่อุปกรณ์สื่อการสอนและทักษะการลงมือทำาจริง ก็เป็นอีกองค์
ประกอบสำาคัญท่ีจะส่งผลต่อ “การเรียนรู้” ของนักเรียน ดังน้ัน การหา 
“กลวิธีส่งเสริมการจัดการเรียนรู้”  ท่ีจะมาช่วยเพ่ิมให้การเรียนการ
สอนในห้องเรียนน่าสนใจย่ิงข้ึน จึงเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยเสริม
ประสิทธิภาพการสอนของครู  ซึ่งสามารถส่งผลให้การเรียนรู้ในวิชา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ท่ีเข้าใจยากกลายมาเป็นเร่ืองง่ายได้ 
เช่น หัวข้อพลังงาน เคร่ืองกล และการเคล่ือนท่ี ของโรงเรียนวัดแหลม
ฟ้าผ่า โรงเรียนขยายโอกาสท่ีเข้าร่วมโครงการ "Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา

ครูเต๊ะ ครูแกนนำาของโครงการฯ เล่าถึงกลวิธีท่ีได้รับจากการ
อบรมพัฒนาวิชาชีพครูว่า "ผมได้นำากลวิธีดังกล่าวมาปรับใช้จริง
ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของตัวเอง เช่น การใช้เทคนิคเดินชม
นิทรรศการ (Gallery Walk) ซึ่งเป็นกลวิธีท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน
แต่ละกลุ่มได้ชมผลงานการทำากิจกรรมของเพ่ือนกลุ่มอื่น และแลก
เปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแทนการนำาเสนอหน้าชั้นเรียนทีละกลุ่ม 
ซึ่งนอกจากจะใช้เวลานานแล้ว ยังไม่ดึงดูดให้นักเรียนท้ังหมดสนใจ
ฟังอีกด้วย จากประสบการณ์กว่า 5 ปีในอาชีพครู ทำาให้ผมได้เรียนรู้
ว่า เมื่อนักเรียนคุยกันเอง นักเรียนจะเข้าใจมากกว่าท่ีครูพูดให้ฟัง ใน
ขณะท่ีนักเรียนมีการพูดโต้ตอบกันพร้อมๆ กับการได้เห็นหลักฐานเชิง
ประจักษ์จากการทำาการทดลองจริงในห้องเรียน นักเรียนจะสามารถ
อธิบายให้เพ่ือนฟังเป็นภาษาของเขามากกว่าภาษาของครูท่ีใช้สอน
อยู่ นอกจากน้ันการถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกัน ยังเป็นการฝึกให้
นักเรียนมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอีกด้วย"

ครูเต๊ะเผยต่ออีกว่า "กลวิธีในการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวมีผล
สัมฤทธิ์ในด้านบวกท่ีเกิดข้ึนจริงกับนักเรียน โดยสามารถพิจารณาได้
จากคะแนน O-NET ท่ีขยับข้ึนทุกๆปี ย้อนหลังไป 5 ปีท่ีแล้วเมื่อครั้งที่
ผมเข้ามาบรรจุเป็นครูใหม่ คะแนน O-NET ของนักเรียนมีค่าเฉล่ียอยู่
ท่ี 29 คะแนน แต่ปัจจุบันค่าเฉล่ียได้ขยับข้ึนมาเป็น  37 คะแนน พร้อม
กันน้ีอัตราการเรียนต่อในระดับ ปวช. และ มัธยมปลายของนักเรียนก็
เพ่ิมขึ้นจาก 70% มาเป็น  90%  ซึ่งนักเรียนจะเลือกเรียนต่อในสาย
ช่างเป็นส่วนใหญ่"

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย จัดกิจกรรม 
สนุกวิทย์ปลูกแนวคิดวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชน  
โดยเตรียมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ท่ีน่าสนใจไว้
ให้เยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี ได้ลงมือทดลอง
ปฏิบัติจริง ท้ังน้ีเพ่ือเป็นการสร้างประสบการณ์ให้ 
เยาวชนได้ค้นหาและเลือกทางเดินสู่อนาคตในแบบของ
ตัวเองได้อย่างม่ันใจ ท่ีห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ณ 
มหาวิทยาลัยเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 
ได้แก จุ่ฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กิจกรรมดังกล่าวจัด
ข้ึนตลอดเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 ติดตามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ท่ี www.childrensuniversity.in.th หรือ  
www.enjoy-science.org สนันสนุนโดยโครงการ 
"Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต"

จุฬาฯ ศิลปากร มหิดล และ มจพ.  
จัดกิจกรรม “มหาวิทยาลัยเด็ก”

นายรัตนศักดิ์ ทองปัญญา (ครูเต๊ะ) ครูวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า จ. สมุทรปราการ

"กลวิธีพิชิต O-NET" จากครูสู่เด็กรุ่นใหม่


