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ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET 
Hub) ท่ีขับเคล่ือนโดยโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต มีวัตถุประสงค์ในการ
ส่งเสริมให้ท้ังบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และนักศึกษาในสายอาชีวะได้รับประสบการณ์
การเรียนการสอนท่ีตอบโจทย์ต่อความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม มุ่งเน้นในการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถของประชากรและส่งเสริม
การเติบโตของเศรษฐกิจในอนาคต

ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพใน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งน้ี เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโครงการเชฟรอน สนุก
วิทย์ฯ เพ่ือสร้างประโยชน์ให้แก่บุคลากรในพ้ืนท่ี ใน
การพัฒนาทักษะอาชีพ และยกระดับการศึกษาใน
รูปแบบของสะเต็มท่ีนำาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน 
พร้อมพัฒนาทักษะการสอนของบุคลากรทางการ
ศึกษาให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน

จังหวัดขอนแก่นถือเป็นหน่ึงพ้ืนท่ียุทธศาสตร์
ของภาคอีสาน ด้วยทำาเลท่ีต้ังและความพร้อมท้ัง
ทางด้านการศึกษา การค้า การลงทุน และการขนส่ง 
ส่งผลให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางในการสร้างความ
เช่ือมโยงจากพ้ืนท่ีต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศสู่
ประตูแดนอีสาน อีกท้ัง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ยังมี
ความพร้อมในการรองรับและส่งเสริมการศึกษาของ
คนในพ้ืนท่ีได้อย่างเต็มรูปแบบ การเปิด TVET Hub 
ท่ี ม. ขอนแก่นในคร้ังน้ี นอกจากเป็นการเพ่ิมพูน
ทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนนักศึกษาแล้ว ยังเป็นการ
ยกระดับการพัฒนาบุคลากรสายอาชีวะ โดยมี 15 
สถาบันอาชีวศึกษาร่วมเป็นเครือข่าย ท่ีจะได้ร่วมใช้
ประโยชน์จากศูนย์ฯ แห่งน้ี ท้ังในด้านของหลักสูตร 
การฝึกอบรมและการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนการ
สอนท่ีต่างสร้างองค์ความรู้และพ้ืนฐานในการ
ประกอบวิชาชีพในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   ความร่วมมือระหว่างโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ 
และ ม. ขอนแก่น เป็นการตอกยำา้ความมุ่งม่ันของ        
โครงการฯ ในการส่งเสริมสะเต็มศึกษาให้แก่เยาวชน

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ท่ี 4 จากซ้าย) นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น (ท่ี 3 จากขวา) รศ. ดร. ลำาปาง แม่นมาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์ ม.ขอนแก่น (ท่ี 4 จากขวา) และ 
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ นำาโดย นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต 
จำากัด (ท่ี 3 จากซ้าย) และนายริชาร์ด เบิร์นฮาร์ด กรรมการอำานวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย (ขวาสุด) ร่วมเปิดศูนย์การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือยกระดับช่างเทคนิคพร้อมขับเคล่ือนขอนแก่นสู่ศูนย์กลางการพัฒนาอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารภาคอีสาน

และสถานศึกษาในประเทศไทยผ่านการผสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการขับเคล่ือนให้เกิด
ความตระหนักในการมีองค์ความรู้ทางด้านสะเต็ม
ซ่ึงเป็นทักษะท่ีจำาเป็นในศตวรรษท่ี  21 และเพ่ือติด
อาวุธทางปัญญาให้แก่ประชากรในยุคอุตสาหกรรม 
4.0 โดยความร่วมมือในคร้ังน้ี ถือเป็นจ๊ิกซอร์ช้ินส่วน
ท่ีสำาคัญท่ีทำาให้โมเดลยกระดับการศึกษาสะเต็มของ
โครงการฯ ท่ีร่วมกับ ม. ขอนแก่น สมบูรณ์ครบวงจร
ท่ีครอบคลุมการพัฒนาสะเต็มศึกษาท้ังในสายสามัญ
และอาชีวศึกษา ซ่ึงประกอบด้วย 1. การจัดต้ัง STEM 
Hub เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์ในสายสามัญ 2. การจัดต้ัง TVET 
Hub เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพพ้ืนฐานด้านสะเต็มให้กับ
นักเรียนในสถาบันอาชีวศึกษา และ 3. การสร้างเสริม
ประสบการณ์การเรียนรู้ สะเต็มศึกษานอกห้องเรียน 
ด้วยโครงการมหาวิทยาลัยเด็กประเทศไทยเพ่ือสร้าง
แรงบันดาลใจและปลูกฝังวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบ
สะเต็มให้เยาวชน 

TVET Hub แห่งน้ีจะทำาหน้าท่ีเป็นเครือข่ายในการ
เช่ือมโยงและวางรากฐานการผลิตช่างเทคนิค เพ่ือป้อน
สู่ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร ซ่ึงเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมท่ีช่วย
ผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ อีกท้ัง
ความพร้อมของจังหวัดขอนแก่นท้ังทางด้านการเกษตร
และเทคนิคการแปรรูปอาหารท่ีเป็นเอกลักษณ์ รวมท้ัง
เป็นท่ีต้ังของผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม
อาหารในระดับช้ันนำา เป็นการตอกย้ำาถึงความมุ่งม่ัน
ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ในการส่งเสริมการ
ยกระดับและพัฒนาระบบการศึกษาของประเทศไทย
   

เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมกับ ม.ขอนแก่น ต่อยอดการพัฒนาช่างเทคนิค      
มืออาชีพ เปิดตัว TVET Hub ยกระดับสะเต็มศึกษา พร้อมรองรับการเติบโต

ของภาคอุตสาหกรรมอาหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การเรียนการสอน STEM for TVET ภายใต้การดำาเนินงาน
ของศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ



เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ

2

เป้าหมายของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ไม่
ได้มุ่งไปเพียงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเท่าน้ัน หากแต่ครูผู้สอน
และผู้บริหารสถาบันการศึกเป็นอีกหน่ึงกลุ่มคนท่ีทางโครงการฯ มุ่งม่ัน
ให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากส่ิงท่ีโครงการนำาเสนอเช่นกัน เพราะผู้นำา
ท่ีดีจะสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของสถาบันและผลิตบุคลากรท่ีมี
คุณภาพตอบโจทย์กับการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีไม่หยุดย้ังได้
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นายวิวรรธน์  วิไลลักษณ์ ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก หน่ึงในผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฎิบัติการสำาหรับผู้บริหาร
วิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy 
Science บอกกล่าวถึงความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกับห้องเรียนใน
สถาบันท่ีตนเองบริหารไว้ว่า “ก่อนหน้าน้ีได้ส่งครูภายใต้สังกัดเข้า
ร่วมอบรมตามท่ีทางโครงการฯ จัดข้ึน และครูได้นำาความรู้ท่ีได้จาก
การอบรมไปปรับใช้กับห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ซ่ึงส่ิงท่ีเห็นได้อย่างเด่น
ชัดคือ ความสนใจของนักเรียนน้ันเพ่ิมข้ึน เพราะห้องเรียนมีความ
สนุกสนาน ไม่เหมือนการเรียนการสอนแบบเดิมท่ีนักเรียนได้แต่ฟัง 
แต่ไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เปิดมิติใหม่ในการเรียนสำาหรับนักเรียน และ
ครูผู้สอนเองก็ได้เพ่ิมทักษะการสอนของตนเองเช่นกัน”

ในการอบรมครัง้นี ้โครงการฯ ไดน้ำาหลกัสตูร STEM ระดบัสากล
ซ่ึงเหมาะกับอาชีวศึกษา (STEM for TVET) ท่ีเรียกว่า แอคทีฟ
ฟิสิกส์: โมดูลความปลอดภัย ซ่ึงเป็นการต่อยอดการสอนฟิสิกข์
ภายในห้องเรียน ท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ตั้งข้อสังเกต 
และทดลองจริง ผ่านส่ือการสอนที่ทำาให้ผู้เรียนสามารถเช่ือมโยง
ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างราบรื่น อีกทั้งเป็นการจุดประกายให้ครู
ในการนำาเสนอรูปแบบการสอนท่ีแตกต่างไปจากเดิม ท่ีให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมกับห้องเรียนมากกว่าเดิม 

“หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ของโครงการฯ ได้นำาร่องไปใช้ในห้องเรียน
ของวิทยาลัยเทคนิค เป็นการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ให้แก่ผู้
เรียนโดยมีสะเต็มศึกษาเป็นแกนหลัก พร้อมเน้นให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติ
จริง และเม่ือเด็กเรียนจบไปทำางานก็สามารถปฏิบัติงานและแก้ปัญหา
ได้จริง ตรงตามความต้องการในหลากหลายอุตสาหกรรมท่ีประสงค์
จะได้แรงงานท่ีมีคุณภาพและทักษะเฉพาะเพ่ือประสิทธิภาพในการ
ทำางานอย่างสูงสุด”

ในฐานะผู้บริหารสถาบัน จึงเป็นเร่ืองสำาคัญท่ีผู้นำาจะต้องมีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาสถานศึกษาของตนอยู่เสมอ “ปัจจุบันโลกหมุนเร็วและ
ต้องก้าวตามให้ทัน การได้รับการสนับสนุนให้บุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาทักษะการสอนน้ัน จะเป็นการต่อยอดการทำางานของครูผู้
สอน ให้คิดนอกรอบ แสวงหาเทคนิคใหม่ๆสำาหรับการสอน เพ่ือให้
สามารถนำาเสนอห้องเรียนท่ีแตกต่างจากเดิมและดึงดูดความสนใจ
ของนักเรียนได้ องค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอบรมครู หลักสูตร 
หรือส่ือการสอน เป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะ
ของท้ังผู้สอนและผู้เรียนได้อย่างแท้จริง” นายวิวรรธน์กล่าว

ด้วยรูปแบบและวิธีการท่ีแตกต่าง โดยมุ่งเน้นทางด้านสะเต็มศึกษาอย่างแท้จริง
ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพในอุตสาหกรรมอาหาร เป็น

ศูนย์ลำาดับที่ 5 ของโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จากเป้าหมายทั้งหมด 
6 แห่ง ที่ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆ ทั่ว
ประเทศ และได้รับการบริหารจัดการโดยสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่ง
โครงการจะยงัคงสานตอ่เจตนารมยใ์นการพฒันาการศกึษาใหแ้กเ่ยาวชน
ไทยด้วยสะเต็มศึกษา พร้อมทั้งพัฒนาทักษะของบุคลากรทางการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มีจำานวนนักเรียนทั้งสายสามัญและอาชีวะศึกษา
กว่า 700,000 คน และ ครูรวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษากว่า 5,000 คน
ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการฯนี้ สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยว
กับโครงการ Chevron Enjoy Science ไดท้ี ่www.enjoy-science.org

ความร่วมมือภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และ ม. ขอนแก่น

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการ
สำาหรับผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดอาชีวศึกษา


