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ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมระหว่างโครงการ      
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต และ มหาวิทยาลัย
เด็ก ประเทศไทย ที่จัดตั ้งขึ ้นตามแนวพระราชดำาริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ชาติ (สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยเครือข่าย 18 แห่ง
ท่ัวประเทศ เป็นการส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้เก่ียว
กับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์นอกห้องเรียน ท่ีเปิดโอกาส
ให้ท้ังมหาวิทยาลัยในเครือข่ายได้สร้างสรรค์กิจกรรมทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสร้างความสนุกสนาน พร้อมได้รู้จักการนำา
วิทยาศาสตร์เช่ือมโยงกับชีวิตประจำาวัน สามารถนำาไป
ประยุกต์และสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์ในมิติ
ต่างๆ ทางสังคม ผ่านกิจกรรมการทดลองโดยมีนักวิจัย
หรือผู้เช่ียวชาญเป็นพ่ีเล้ียงท่ีคอยให้คำาแนะนำาปรึกษา
อย่างใกล้ชิด 

โดยในเดือนตุลาคมปีน้ี โครงการมหาวิทยาลัยเด็กได้
เปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าสัมผัสประสบการณ์ของการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมของหน่วยงานในเครือ

ข่ายท่ัวประเทศ ภายใต้หัวข้อ "สนุกวิทย์ คิดไปกับพ่อ" ซ่ึง
มีนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาตอนต้นถึงมัธยมศึกษา
ตอนต้นเข้าร่วมกว่า 2,000 คน ซ่ึงในแต่ละหน่วยงาน
ได้จัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ ท่ีทำาให้
เยาวชนได้ปลดปล่อยจินตนาการในการต้ังข้อสังเกตุ การ
สืบเสาะ การแก้ปัญหา การวางแผน การส่ือสารและการ
ลงมือปฏิบัติจริง ซ่ึงเป็นการวางรากฐานความรู้และทักษะ
ให้แก่เยาวชนให้มีความพร้อมในอาชีพสาขาสะเต็ม ท่ีต้อง
ใช้ความรู้ความสามารถทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ พร้อมสอดคล้องกับ
แนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

ตัวอย่างกิจกรรมท่ีเยาวชนได้ฝึกทักษะในการรู้จักคิด 
รู้จักต้ังคำาถาม การแก้ปัญหา การส่ือสาร และการทำางาน
ร่วมกันเป็นทีม คือ กิจกรรม “ในหลวงกับโครงการด้าน
ส่ิงแวดล้อม” ท่ีสะท้อนถึงพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีทรงห่วงใยพสก
นิกรท่ีต้องเผชิญกับปัญหานำา้เสีย โดยเยาวชนต่างได้เรียน
รู้ในการแก้ปัญหานำา้เสียแบบง่ายๆท่ีใช้แรงลม และร่วม
กันสร้างนวัตกรรมท่ีใช้ทฤษฎีและความรู้จาก“กังหันนำา้

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ โครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย จัดกิจกรรมต่างๆ โดยเน้นให้นักเรียนได้
เรียนรู้กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ในมิติใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ได้คิด ลงมือปฏิบัติ และแก้ปัญหา พร้อมปลูก
ฝังให้เยาวชนให้มีความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม ซึ่งเป็นแขนงวิชาที่สำาคัญในการขับเคลื่อน
ประเทศไทยในอนาคต 

ชัยพัฒนา” ด้วยไม้ไอศกรีมและหนังยาง ซึ่งสร้างความ
สนุกสนานและเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ถึงโครงการ
ในพระราชดำาริของในหลวงรัชกาลท่ี 9 ท่ีเป็นประโยชน์แก่
ปวงชนชาวไทย

อีกหนึ ่งก ิจกรรมที ่ ให ้ เยาวชนได้เร ียนร ู ้  ได ้แก ่ 
กิจกรรม “นมกับไข่” ที่ให้ความรู้เกี ่ยวกับโปรตีนที่
มีกระบวนการในการช่วยบรรเทาพิษท่ีได้จากกรดชนิด
รุนแรงที่อาจเข้าสู่ร่างกายอย่างไม่ตั้งใจ โดยเยาวชนต่าง
ได้เลือกทดลองในการนำาไข่ขาว กรดเข้มข้น หรือ เกลือ
โลหะหนัก มาผสมกับนมแล้วนำาไปต้มในความร้อนเพ่ือดู
การเปล่ียนแปลงและปฏิกิริยาทางเคมีของนมท่ีผสมกับ
โปรตีน กรด และ เกลือ จากการทดลองดังกล่าว เยาวชน
ต่างบันทึกการเปล่ียนแปลงของนม พร้อมตั้งข้อสังเกต
ของการเปล่ียนแปลงในแต่ละสสาร ซ่ึงเป็นการฝึกทักษะ
ทางด้านการสังเกต การตั ้งค ำาถาม และการลงมือ
ปฏิบัติจริง ทั้งนี้ เยาวชนยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์
ทางวิทยาศาสตร์ท่ีใช้ในห้องแลป ท้ังการใช้อุปกรณ์อย่าง
ถูกวิธีเพ่ือไม่ให้เกิดอันตราย และการทำาความสะอาดท่ีถูก
ต้อง

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว เยาวชนยังได้ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์พร้อมฝึกทักษะสำาหรับศตวรรษท่ี 21 ไปกับ
กิจกรรมอ่ืนๆ เช่น ในหลวงกับโครงการด้านสาธารณสุข 
ในหลวงกับโครงการด้านเทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม 
กิจกรรมโลกของรังสี จุลชีววิทยามหาสนุก นักสืบเม็ดแป้ง 
(สาขาพฤษศาสตร์) และ วัสดุเอยทำาไมถึงร้อง และอ่ืนๆ

สำาหรับโครงการรมหวิทยาลัยเด็กจะยังคงดำาเนินต่อไป
เพ่ือให้เยาวชนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองในการเรียน
วิทยาศาสตร์ท่ีสนุกสนานและสร้างสรรค์ สำาหรับกิจกรรม
ในคร้ังต่อไปจะจัดข้ึนอย่างต่อเน่ืองในระหว่างเดือนตุลาคม 
2560 – มีนาคม 2561 ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตามข่าวสาร
เพ่ิมเติมได้ท่ี http://www.childrensuniversity.in.th/

รวมพลังเพาะพันธุ์ต้นกล้าวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมไปกับโครงการ เชฟรอน 
สนุกวิทย์ฯ และ  มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก 

เปิดบ้านให้นักวิทยาศาสตร์น้อยได้สัมผัสประสบการณ์จริงแห่งการทดลอง

กิจกรรมประดิษฐ์นวัตกรรมจากแรงบันดาลใจของ "กังหันนำา้ชัย

พัฒนา" ในโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย
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ด.ช. อภิชัย ศุภกรโกศัย หรือ น้องไอซ์ เป็นหนึ่งในเด็กนักเรียนที่ได้เข้าร่วม
กจิกรรมเปดิบา้นมหาวยิาลัยเดก็@SciKU ซึง่จดัโดยคณะวทิยาศาสตร ์มหาวทิยาลยั
เกษตรศาสตร์ เพราะความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์และได้แรงผลักดันจากคุณแม่
ผู้ซึ่งคอยหากิจกรรมยามว่างให้แก่ลูกทำาระหว่างปิดภาคเรียน จึงตัดสินใจเข้าร่วม
สัมผัสประสบการณ์กับกิจกรรมในครั้งนี้ี้ 

แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกที่น้องไอซ์ได้เข้าร่วมกิจกรรมแต่น้องไอซ์บอกว่าได้รับสิ่งดีๆ
มากมาย นอกจากจะได้สนุกและเรียนรู้ไปกับกิจกรรมต่างๆท่ีทำาให้ได้เพิ่มพูนความ
รู้และทำาความเข้าใจกับกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่ให้ได้ลงมือปฏิบัติจริง 
รู้จักตั้งข้อสังเกต ตั้งคำาถาม หาวิธีแก้ปัญหา และสื่อสารระหว่างกัน ซึ่งล้วนเชื่อมโยง
กับการพัฒนาทักษะที่จำาเป็นสำาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

“วิชาวิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีผมชอบมากครับ เพราะเป็นวิชาท่ีทำาให้ผมได้ทดลอง
ทำา มีอุปกรณ์มากมายให้ได้ลองใช้เพื่อทำาการทดลอง และได้ลองคิดแก้ปัญหา
อีกด้วย พอเราได้ลองลงมือทำาแล้วได้เห็นผลการทดลองผมก็จะจดบันทึกไว้เพื่อ
ทำาความเข้าใจว่าเพราะอะไรจึงได้ผลแบบนี้ บางครั้งก็เอากลับมาเล่นที่บ้านกับคุณ
แม่และเพื่อนๆอีกด้วยครับ เพื่อนๆก็สนุกไปกับเราด้วย”

 “กิจกรรมที่โครงการจัดในวันนี้ผมชอบทุกกิจกรรมเลยครับ และบางกิจกรรมก็
เป็นสิ่งที่ไม่เคยทำามาก่อน สนุกมากครับ อย่างกิจกรรม “นมกับไข่” ทำาให้ผมได้รู้ว่า
หากเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อเพื่อนเราอาจกินนำา้ยาล้างห้องนำา้เข้าไป เราต้องเอาโปรตีน
อย่างนมหรือไข่ขาวมาช่วยปฐมพยาบาลได้ เพราะจะช่วยให้พิษเจือจางลง การ
ทดลองในแลปของกิจกรรมนี้ก็สนุกมากครับ ได้ใช้อุปกรณ์ที่นักวิทยาศาสตร์จริงๆใช้
กัน คุณครูก็อธิบายให้เข้าใจง่าย ให้เรารู้ว่าทำาไมต้องทำาการทดลองแบบนี้ ทำาแล้วได้
อะไร และสามารถเอามาใช้กับชีวิตประจำาวันเราได้อย่างไรบ้างครับ”

 กิจกรรมต่างๆที่ได้นำาเสนอในโครงการครั้งนี้  เป็นการต่อยอดการเรียน
วิทยาศาสตร์นอกห้องเรียนท่ีเพิ่มความสนุก การเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง การ
ทำางานเป็นกลุ่ม การฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ตั้งข้อสังเกต และเป็นการจุด
ประกายให้เด็กๆก้าวเข้าสู่อาชีพในสาขาสะเต็มได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้ น้อง
ไอซ์ยังได้ทำาความรู้จ้กกับเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์อีกหลายคน
เช่นกัน เรียกได้ว่าเป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนได้อย่างคุ้มค่า
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เสียงสะท้อนจากนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

เปิดบ้านมหาวิทยาลัยเด็ก

กิจกรรมล่าสุด

นิทรรศการโครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต เพ่ือให้     

ผู้ร่วมงานได้เรียนรู้มากข้ึนเก่ียวกับความมุ่งม่ันในการยกระดับการศึกษาไทยด้วยสะเต็มศึกษา

เม่ือเร็วๆน้ี โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต สนับสนุนโดย 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึงในงาน 

UNESCO International Symposium and Policy Forum ท่ีจัดข้ึนท่ีโรงแรม

ดุสิตธานี กรุงเทพ โดยมีผู้วางนโยบายทางการศึกษาจากท่ัวทุกมุมโลกเข้าร่วม

งานเพ่ือร่วมทลายกำาแพงท่ีปิดก้ันไม่ให้เด็กผู้หญิงและสตรีได้เข้ามามีบทบาทใน

วงการสะเต็มศึกษา เพ่ือเปิดโอกาสให้ท้ังเด็กผู้หญิงและสตรีเหล่าน้ันได้เข้าถึงการ

เรียนการสอนของวิชาสะเต็ม สำาหรับต่อยอดสู่สายงานในอาชีพต่างๆท่ีสามารถ

พัฒนาประเทศได้

โดยในงานคร้ังน้ี โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ ได้นำาอุปกรณ์ส่ือการสอนท่ีใช้ใน

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในบทเรียน “ชักรอก”มาให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสถึงวิธีการใช้

งานท่ีนำามาประยุกต์ในห้องเรียนวิทยาศาสตร์ และวีดีทัศน์แนะนำาโครงการฯ ท่ีกล่าว

ถึงภาพรวมและวิธีการการสนับสนุนสะเต็มศึกษาในประเทศไทย เพ่ือให้ผู้เย่ียมชมบูธ

ได้เข้าใจโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต มากย่ิงข้ึน

นอกจากนี้ บรรดาผู้เข้าร่วมงานยังมีโอกาสได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิด

เห็น และแบ่งปันประสบการณ์เก่ียวกับสะเต็มศึกษาในประเทศของตนเอง เพ่ือ

ก่อให้เกิดความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบัน แนวทางแก้ไขปัญหาความเหล่ือมลำา้

ทางการศึกษา และกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสำาหรับเด็กผู้หญิง

และสตรี เพื่อให้ก้าวสู่สายงานอาชีพที่ต้องมีพื้นฐานทางด้านสะเต็มได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด

ฉบับที่ 17 เดือนตุลาคม 2560


