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โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต" จับมือกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน (กพร.) รุกแผนพัฒนาศักยภาพ
นักวิชาการและครูฝึกของกพร. จัดอบรม 
"Drawing in Mechanical Engineering 
Training" เดินหน้าพัฒนาคนให้ทันกับ
เทคโนโลยีการผลิตเ พ่ือสอดรับนโยบาย
อุตสาหกรรม 4.0  ของภาครัฐบาล โดยมี
เป้าหมายให้บุคลากรในสายงานเขียนแบบ
วิศวกรรมเครื่องกลเกิดความชำานาญและได้
พัฒนาทักษะช่างเทคนิคข้ันสูง เพ่ือประโยชน์
ในการถ่ายทอดแก่เยาวชนและแรงงานฝีมือท่ี
จะเข้ามาสู่สายงานอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วน
ยานยนต์ ไฟฟ้า พลังงานและอุตสาหกรรมต่อ
ไป การอบรมฯ จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 2-5 ส.ค. 2559 
ณ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันไทย-เยอรมนั จ. ชลบรุ ี
มีนักวิชาการและครูฝึกจากกพร.เข้าอบรม
จำานวน 15 คน 

ความสำาเร็จคร้ังน้ีเป็นส่วนหน่ึงของความ
ร่วมมือแบบ "รัฐร่วมเอกชน" ระหว่าง โครงการ 
Chevron Enjoy Science สถาบันไทย-เยอรมัน 
(TGI) และ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ใน
การพัฒนาศักยภาพครฝึูกดา้นสะเตม็และทักษะ
ทางเทคนิค ซึ่งจะเป็น "หัวจักร" สำาคัญ ในการ
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศ 

จากความคิดสู่การลงมือทำา ภายใต้ "วัฒนธรรมเมกเกอร์"

โครงการ "Chevron Enjoy Science: 
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต"  เล็งเห็นถึง
ปัญหาในการจัดสรรเวลาของครูในการจัด
เตรียมสื่อก่อนการเรียนการสอนและระหว่าง
การสอนในชั้นเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ จึงได้
ออกแบบกิจกรรมเพ่ือสร้างเยาวชนรุ่นใหม่
ให้มีทักษะสามารถแบ่งเบาภาระงานของครู 
โดยได้ผสานความร่วมมือกับสำานักงานเขต
พ้ืนท่ีการศึกษาฯและมหาวิทยาลัยแม่ข่ายจัด 
"การอบรมพัฒนาทักษะผู้ช่วยครู" (Student 
Lab Assistant Workshop) ให้แก่นักเรียน
ในโรงเรียนแม่ข่ายท่ัวประเทศ 77 โรงเรียน 
เพือ่ฝกึฝนนกัเรยีนชั้นมธัยมศกึษาตอนตน้ให้
มีทักษะการใช้สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน
วิชาวิทยาศาสตร์ได้อย่างแม่นยำา นับตั้งแต่
การจัดเตรียมสื่อการสอน การแนะนำาเพ่ือน
ร่วมชั้นระหว่างการเรียนการสอน การดูแล
เก็บรักษาอุปกรณ์หลังใช้แล้วอย่างเหมาะสม 
รวมถึงการจัดเก็บอุปกรณ์ให้พร้อมสำาหรับ
การส่งต่อให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้
หมุนเวียนใช้ร่วมกัน

ขณะเดียวกันโครงการฯ ได้ คัดเลือก
แผนการสอนและสื่ อ อุปกรณ์การเรียน
การสอนท่ีน่าสนใจของศูนย์การเรียนรู้
วทิยาศาสตรแ์ห่งชาติสหรฐัอเมรกิา (National 
Science Resource Center: NSRC) มาใช้

ในสะเต็มศึกษาของโครงการฯ ได้แก่หน่วย
การเรียนรู้เร่ือง 1. สมบัติของสสาร 2. พลังงาน 
เคร่ืองกลและการเคล่ือนท่ี 3. ภัยพิบัติธรรมชาติ 
4. ระบบร่างกายของมนุษย์  ท่ีมีเน้ือหา
สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัด
ของหลักสูตรแกนกลางจากสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
ซ่ึงเป็นส่วนสำาคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ของการเรียนการสอนในห้องเรียน 

การอบรมฯ จัดข้ึนตลอดเดือนกรกฎาคม 
2559 ณ โรงเรียนแม่ข่ายและมหาวิทยาลัยท่ี
เป็นเครือข่ายของโครงการฯ 5 จังหวัด ได้แก่ 
เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา สมุทรปราการ และ 
นครศรีธรรมราช โดยมีนักเรียน ครูพ่ีเล้ียง ครู
ประจำาวิชาร่วมสังเกตการณ์เข้าร่วมอบรมฯ ใน
สัดส่วนครูต่อนักเรียน 3:1 รวมกว่า 1,000 คน

อบรมนักเรียนผู้ช่วยครู 5 จังหวัด บริหารสื่อการสอน

หนุนครูฝึกเรียนรู้เทคโนโลย ี
สมัยใหม่-รับมืออุตสาหกรรม 4.0
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หากเปรียบ Makers เป็น จิตรกร Maker Space คงเปรียบ
ได้กับสตูดิโอท่ีกว้างขวางพอสำาหรับการวาดภาพและมี
อุปกรณ์ เช่น พู่กัน สี และแผ่นผ้าใบท่ีเพียบพร้อม ท่ีจะเป็น
เสมือนสถานท่ีให้จิตรกรได้สร้างสรรค์ผลงานเด่นออกมาสู่
สาธารณชน

ในหลายๆ ประเทศท่ัวโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงในประเทศ
สหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรปน้ัน Maker Space มี
การเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยองค์กรภาครัฐและเอกชนต่าง
ร่วมกันระดมทุนในการสนับสนุนให้เกิด Maker Space 
เหตุผลสำาคัญท่ีทำาให้เกิดปรากฎการณ์ดังกล่าวก็คือ Maker 
Space จะทำาให้เหล่า Makers สามารถมีสถานท่ี เครื่องมือ 
และเครื่องจักรต่างๆ เช่น เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติ เครื่องตัด เครื่อง
เจาะ และเคร่ืองกลึง ท่ีเพียบพร้อม ให้ Makers สามารถ
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์และชิ้นงานของตน จนอาจสามารถนำา
ไปต่อยอดเป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าได้มากมาย 

ด้วยเหตุ น้ี  บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและ
ผลิต จำากัด และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ภายใต้โครงการ 
"Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิดเพ่ืออนาคต" 
จึงร่วมมือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
(อพวช.) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ "การพัฒนาและ
ออกแบบกิจกรรมสำาหรับเมกเกอร์สเปซ (Maker Space 
Designing Workshop)" ให้แก่บุคลากรขององค์กรด้าน
การศึกษาระดับประเทศของไทย ท้ังจาก อพวช. จากสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่นๆ โดยได้เชิญ นาย
เดวิด เวลส์ ผู้อำานวยการการออกแบบหลักสูตรเมกเกอร์ 
นิวยอร์กฮอลล์ออฟไซนส์ (New York Hall of Science: 
NYSCI) ท่ีมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาและออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติและเป็นหัวหอกสำาคัญในการจัดงาน World 
Maker Faire หรืองานแสดงผลงานของเหล่าเมกเกอร์
ระดับโลกท่ีนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ในการผลักดันวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้ส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สำาหรับเยาวชนไทย

จากความคิดสู่การลงมือทำา ภายใต้ “วัฒนธรรมเมกเกอร์”
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ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy Science

“ขั้นตอนการเรียนรู้แบบฉบับเมกเกอร์นี้จะส่งผล
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (life-long 
learners) เพราะผู้เรียนได้ลงมือทำา คิดหาคำา
ตอบด้วยตนเอง และกล้าทำาเพราะไม่ถูกตัดสินว่า
อะไรผิดหรือถูก”
นายเดวิด เวลส์ ผู้อำานวยการการออกแบบ 
หลักสูตรเมกเกอร์ New York Hall of Science

“การส่งเสริม Maker Space ในประเทศไทย 
จะช่วยให้เยาวชนมีพื้นที่ในการพัฒนา
กระบวนการคิด สร้างสรรและนำาเสนอความรู้
ด้านสะเต็มออกมาในรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งจะ
พัฒนาทั้งทักษะของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้น
ของนวัตกรรมของประเทศต่อไปในอนาคต”  
น.ส.พรสุรีย์ กอนันทา  
ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการสัมพันธ์  
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

 “ภารกิจหนึ่งของสถาบันคีนัน คือการเป็นผู้นำา
องค์ความรู้ด้านการศึกษาและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่าความคิดสร้างสรร
มิใช่พรสวรรค์แต่ฝึกฝนได้ สถาบันฯ จึงเป็นสื่อ
กลางในการเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรจาก 
NYSCI เข้ากับองค์กรภาคส่วนต่างๆ”
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์  
ประธานอำานวยการสถาบันคีนันแห่งเอเชีย

“อพวช.จะมุ่งสร้างความสนใจในวัฒนธรรม
เมกเกอร์ให้กับเยาวชนในวงกว้าง โดยเริ่ม
จากการนำารูปแบบกิจกรรมที่ได้รับจากการ
อบรมฯ ไปปรับใช้กับกิจกรรมของคาราวาน
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนทั่วประเทศในปีนี้”
นายสาคร ชนะไพฑูรย์ รองผู้อำานวยการ  
รักษาการแทนผู้อำานวยการองค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

หลัก 4D ขั้นตอนการเรียนรู้ของเมกเกอร์ โดย NYSCI 
1. Deconstruction: การร้ือถอน และวิเคราะห์ โดยทำาความเข้าใจว่า วัสดุท่ีอยู่ตรงหน้ามีคุณสมบัติข้ันพ้ืนฐานอย่างไร  
2. Discovery: การค้นคว้า เรียนรู้ และ เปรียบเทียบ ว่าวัสดุดังกล่าวหาได้จากท่ีใด ใช้ประโยชน์จากส่ิงน้ันอย่างไรได้บ้าง 
3. Design and Make:  ข้ันตอนการออกแบบและลงมือทำา นำาความรู้ 2 ข้ันตอนแรกมาปรับใช้ ออกแบบสร้างเป็นช้ินงาน
4. Display: ข้ันตอนการจัดแสดงผลงาน ซ่ึงจะนำาไปสู่การแลกเปล่ียนความรู้ การแบ่งปันองค์ความรู้จากการลองผิดลองถูก     
    ซ่ึงช่วยให้เมกเกอร์สามารถปรับปรุงผลงานของตน และเมกเกอร์คนอ่ืนก็อาจนำาความรู้ไปพัฒนาต่อยอดได้อีกด้วย

ต่อจากหน้า 1
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เป็นแบบเรียนท่ีสร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียนให้มีการลงมือ
ทดลองและปฎิบัติมากกว่าการท่องจำา ซึ่งเป็นทฤษฎีการเรียน
รู้ตามตำาราแบบดั้งเดิม นอกจากน้ัน การใช้ตำาราแบบ PBIS 
ไม่จำาเป็นต้องอาศัยการพัฒนาความรู้ของครู แต่จะอาศัยการ
ลงมือปฏิบัติในชั้นเรียนเพ่ิมมากข้ึน ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรม
ในตำาราแบบ PBIS จะพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณในสิ่งท่ีพวกเขาได้รับมอบหมายให้ออกแบบ
และดำาเนินการทดลองโดยใช้แบบจำาลอง จากน้ันพวกเขาจะ
ต้องนำาเสนอสิ่งท่ีค้นพบออกมา เน่ืองจากนักเรียนถูกบังคับให้
เรียนในเชิงลึกในเน้ือหาวิชา จึงทำาให้พวกเขามีแนวโน้มท่ีจะ
มีความเข้าใจในข้อมูลที่ได้รับจากการทดลองอย่างลึกซึ้ง

งานวิจัยยังแสดงให้เห็นเพ่ิมเติมว่า นักเรียน PBIS ทุกคน
มีการพัฒนาในทางท่ีดีข้ึนคล้ายๆกัน โดยเรื่องเพศ เชื้อชาติ 
หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาดังกล่าว  ซึ่งหมายความว่า แหล่งการเรียนรู้ข้ันสูง
แบบ PBIS น้ีอาจจะส่งเสริมให้เกิดความเท่าเทียมกันในการ
ศึกษา STEM ซึ่งสิ่งน้ีเป็นสิ่งท่ีสำาคัญ เน่ืองจากนักเรียนหญิง
และนักเรียนจากครอบครัวรายได้ต่ำามักจะมีบทบาทน้อยใน
สาขา STEM หากนักเรียนเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและ
มีพัฒนาการจากการเรียนท่ีดีข้ึนตั้งแต่อายุยังน้อย พวกเขาก็มี
แนวโน้มท่ีจะพัฒนาความสนใจดา้น STEM และเข้าสูศ่าสตรน้ี์
ในอนาคตมากขึ้น

สำาหรับประเทศไทยโครงการ "Chevron Enjoy Science:  
สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต" เล็งเห็นจุดแข็งของหลักสูตร 
IAT ท่ีมีการพัฒนามาจากงานวิจัย ผ่านการทดลองใช้มาแล้วกับ
หลายๆโรงเรียนต้ังแต่ระดับมัธยมต้นจนถึงปริญญาในประเทศ
สหรัฐอเมริกา  จึงได้เป็นผู้นำาและเป็นส่ือกลางในการกระจายชดุ
แบบเรียนท่ีมีประสิทธิภาพดังกล่าวน้ีไปสู่ครูในโรงเรียนสาย
สามัญและสายอาชีวะที่เข้าร่วมโครงการฯ ทั่วประเทศ

คุณครูมักจะได้ยินอยู่เสมอว่า การเรียนรู้ผ่านโครงงาน 
หรือ Project-Based Learning: PBL น้ันสามารถทำาให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในสาขา STEM ได้อย่างรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ แต่เรื่องน้ีจะเป็นจริงตามท่ีคุณครูได้ยินมาหรือ
ไม่ เพ่ือสร้างความกระจ่างต่อคำาถามข้างต้น ในปี พ.ศ. 2555 
ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยโคโลราโด มหาวิทยาลัยมิชิแกน 
และ เอสอาร์ไอ อินเตอร์เนชันแนล (SRI International) จึงได้
ทำาการทดลองเชิงควบคุมแบบสุ่ม (Randomized Controlled 
Trial ) กับนักเรียนในระดับประถมปลายถึงมัธยมต้น ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินประสิทธิผลของ
ชุดแบบเรียนท่ีพัฒนาข้ึนตามกระบวนการเรียนรู้แบบสืบเสาะ
บนพ้ืนฐานโครงงานวิทยาศาสตร์ (Project-Based Inquiry 
Science : PBIS) อันเป็นลิขสิทธ์ิของ It’s About Time® 
(IAT) โดยได้ทำาการทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
จำานวนกว่า 2,400 คน จากโรงเรียนเทศบาลท่ีอยู่ในเมือง เพ่ือ
ให้มั่นใจว่าผลลัพธ์ท่ีได้จะไม่มีอคติ คุณครูกว่า 100 คน จะ
ได้รับการสุ่มเลือกให้ใช้ชุดแบบเรียนจาก 1 ใน 2 แบบเรียน
ในชั้นเรียนของตน โดยแบบท่ี 1 คือแบบ PBIS  (นักเรียนใน
กลุ่มนี้เรียกว่า กลุ่มทดสอบ) และแบบที่ 2 คือชุดแบบเรียนแบบ
ดั้งเดิมท่ีกำาหนดขึ้นโดยเขตการศึกษา (นักเรียนในกลุ่มน้ีเรียก
ว่า กลุ่มเปรียบเทียบ) 

เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของชุดแบบเรียนท้ังสองแบบท่ี
กล่าวมาข้างต้น ครูท่ีเข้าร่วมการทดลองทุกคนจะใช้หน่วย
การสอนวิทยาศาสตร์ 2 หน่วย(วิทยาศาสตร์กายภาพ และ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพ้ืนดินและส่วนประกอบของโลก) เหมือน
กนั โดยในชว่งสดุท้ายของแตล่ะหน่วยการสอน นักเรยีนจะถกู
ทดสอบโดยแบบทดสอบท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของรัฐในแบบ
เดียวกัน  ผลปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มทดสอบท่ีเรียนตามชุด
แบบเรียนแบบ PBIS จะมีผลการประเมินท่ีดีกว่านักเรียนกลุ่ม
เปรียบเทียบอย่างมีนัยสำาคัญ นอกจากน้ัน เมื่อพิจารณาจาก
คะแนนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ยังพบว่า นักเรียน
จากกลุ่มเปรียบเทียบสามารถทำาคะแนนทดสอบได้ดีกว่าปีก่อน
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

หากพิจารณาตามตรรกะแล้ว ดูเหมือนว่าการสอนตามชุด
แบบเรียน PBIS จะทำาให้ผลการเรียนของนักเรียนพัฒนาดี
ข้ึนกว่าเดิม แต่อย่างไรก็ตาม เราควรให้เหตุผลประกอบไว้
ด้วยว่า ผลการเรียนท่ีพัฒนาขึ้นดังกล่าวน้ัน เกิดข้ึนจากช่วง
เวลาสั้น ๆ เท่าน้ัน นักวิจัยทางด้านการศึกษายังได้ระบุว่า ครู
จากกลุ่มทดลองจะต้องเผชิญกับปัจจัยท่ีท้าทายอ่ืนๆ อีกหลาย
ด้าน เพ่ือนำาชุดแบบเรียนท่ีถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ครั้งน้ียังเป็นครั้งแรกของครูท่ีได้นำา
ชุดแบบเรียนนีม้าใช้ ซึ่งหมายความว่า เรายงัไม่ควรคาดหวังที่
จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในทันทีจากการทดลองในครั้งนี้

นักวิจัยเช่ือว่าการท่ีนักเรียนกลุ่มทดสอบสามารถบรรลุผล
ท่ีดีข้ึนอย่างรวดเร็วน้ัน เกิดจากชุดแบบเรียนแบบ PBIS ซึ่ง

งานวิจัยหลักสูตรโครงงานทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน

3

ข่าวสะเต็มศึกษา

หลักสูตรของ IAT มีจุดแข็งด้าน PBIS และมีแผนการสอนสำาหรับ
ครูท่ีมีมาตรฐานสูง เหมาะสำาหรับการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

แหล่งที่มา https://www.sri.com/sites/default/files/publications/pbis-
efficacy-study-y1-outcomes-report-2014_0.pdf



ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2559

โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพ่ืออนาคต" ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้าน
นา (มทร. ล้านนา) และสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.) จัด
พิธีเปิดศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) 
แห่งแรก เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษาและเทคนิค
วิชาชีพ ด้วยการนำาองค์ความรู้ด้าน STEM และ TVET เข้า
มาปรบัใช ้โดยมกีารประสานงานกบัองค์กรภาครฐัและเอกชน
รวมถึงภาคอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

พร้อมเปิดตัวห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนรู้ยุคใหม่ (TVET 
HUB LAB) ท่ีจะเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติจริง ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร. 
ล้านนาดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2559

เปิดศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ 
แห่งแรก (TVET HUB)
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ครนิูพนธ ์ตน้แบบการสรา้งตำานานการเรยีนรูผ่้านโครงงาน (Project-
Based Learning: PBL) ให้กับเด็กไทยไปกวาดรางวัลประกวดระดับ
โลกมามากมาย โดยยึดหลักว่า โจทย์โครงงานจะต้องเกิดจากความ
สนใจของเด็กเอง ไม่ใช่ครูสั่ง ครูนิพนธ์เช่ือว่า "การสร้างแรงบันดาลใจ
และกลวิธีการใช้คำาถามในช้ันเรียน"  เป็นหัวใจสำาคัญในการเสริมสร้าง
เยาวชนให้มีศักยภาพโดยการเรียนรู้ผ่านโครงงาน

"ครูไม่ต่างจากการเป็นพิธีกรท่ีต้องเตรียมสคริปต์สัมภาษณ์ผู้ร่วม
รายการ โดยครูควรมีสคริปต์ท่ีเป็นแผนการสอนฉบับย่อ  และปรับ
คำาถามให้เหมาะกับระดับชั้นเรียนและพฤติกรรมของนักเรียน" 

จากการสังเกตการตั้งคำาถามของคณะกรรมการในเวทีประกวดโครง
งานวิทยาศาสตร์ระดับโลก เขาให้ความสำาคัญในการใช้คำาถามกระตุ้น
ความคิดของนักเรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อนักเรียนให้อยาก
ค้นคว้าศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดต่อไป จนกระท่ังเมื่อได้เข้ามาร่วม
เป็นครูท่ีปรึกษาและครูพ่ีเล้ียงวิชาการให้กับโครงการ "Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต"  ได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ
ของวิทยาลัยครูในมหาวิทยาลัยโคลัมเบียท่ีมาให้คำาแนะนำาเทคนิคและ
กลวิธกีารสอนบทปฏบัิติการสำาหรบัคร ู ย่ิงทำาให้เห็นภาพชดัเจนมากขึน้
ถึงความสำาคัญของการตั้งคำาถามเพ่ือนำานักเรียนไปสู่กระบวนการการ
เรียนรู้แบบสืบเสาะ (Inquiry-based learning) และเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 

"จากเดิมท่ีผมเพียงผลักดันให้นักเรียนบางกลุ่มได้ทำาโครงงาน
วิทยาศาสตร์เพ่ือการประกวดเท่าน้ัน แต่เม่ือมาร่วมงานกับโครงงานต่างๆ
ของสถาบันคีนันหลังจากเกษียณอายุราชการ ผมเห็นว่า PBL ควรจะ
นำามาใช้ในห้องเรียนปกติและขยายผลไปสู่โรงเรียนท่ัวประเทศ จึงได้
เข้าร่วมเป็นท่ีปรึกษาให้กับโครงการฯ ท่ีมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนและครูในโรงเรียนขยายโอกาสจำานวน 600 โรงเรียน
ภายในระยะเวลา 5 ปี โดยใช้วิธีการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนแม่ข่ายและลูกข่ายท้ัง 5 ภูมิภาค  ท้ังน้ีเพ่ือยกระดับการศึกษา
ไทยให้มีความเท่าเทียมกันท่ัวประเทศ  อีกท้ังผมยังประทับใจในความ
มุ่งมั่นตั้งใจจริงของทีมงาน STEM ของโครงการฯ ท่ีมีบรรยากาศใน
การทำางานท่ีดีมาก  ทำาให้ผมได้มีโอกาสใช้ประสบการณ์ร่วม 40 ปีมา
ช่วยเหลือครูรุ่นใหม่แบบกัลยาณมิตรให้ร่วมกันทำางานเพ่ือ "สร้างคน
รุ่นใหม่" ต่อไป"

"คำาถามสร้างคน" 

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพครู
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ คร้ังท่ี 2/2559 สำาหรับครู
วิทยากรจากท่ัวประเทศไทยกว่า  60 คน โดยครูวิทยากรจะ
มีบทปฏิบัติการร่วมกัน 3 ข้อคือ  1. ทบทวนแนวการสอนท่ี
ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างสูง 2.  เตรียมแผนการสอนเพ่ือนำา
นักเรียนไปสู่การกระบวนการการเรียนรู้แบบสืบเสาะ  (Inquiry-
based learning) 3. รับคำาแนะนำาด้านเทคนิคและกลวิธีการ
สอนสำาหรับครูโดยผู้เช่ียวชาญจากวิทยาลัยครู มหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย ซ่ึงจะจัดข้ึนวันท่ี 16-18 ตุลาคม ณ คณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ต่อจากน้ันครูวิทยากรจะเดิน
ทางไปในจังหวัดในความรับผิดชอบ เพ่ือดำาเนินการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์ให้แก่ครู
ในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 คน ณ จังหวัด
สมุทรปราการ เชียงใหม่ ขอนแก่น นครศรีธรรมราช และ
สงขลา ในวันท่ี 21-28 ตุลาคม 2559 

ครูวิทยากรสายสะเต็มเตรียมซ้อมใหญ่ 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 2/2559

"ครูควรมีสคริปต์ที่
เป็นแผนการสอนฉบับ
ย่อ  และปรับคำาถาม
ให้เหมาะกับระดับชั้น
เรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียน"
อ.นิพนธ์ ศรีนฤมล 
ที่ปรึกษาและครูพี่เลี้ยง
วิชาการ ในโครงการ 
"Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพื่ออนาคต"


