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โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต" ได้จัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือวางรูปแบบและระเบียบวิธี
การศึกษาผลลัพธ์และผลกระทบท่ีเกิดจาก
การดำาเนินโครงการฯ ครั้งท่ี 1 โดยมีคณะนัก
วิจัย ซึ่งเป็นผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย
ทางวิชาการ 8 สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์กร Management System International 
(MSI) เข้ามาประชุมเพ่ือร่วมกันวางกรอบ
งานวิจัย และหารือเกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยท่ี 
เหมาะสมเกี่ยวกับวิธีการศึกษาผลลัพธ์และผล 
กระทบของงานวิจัย พร้อมเปิดโอกาสให้คณะ
ผู้วิจัยได้ทำาความเข้าใจกับคณะกรรมการ อัน
ประกอบด้วย คณบดีจาก 8 สถาบัน ผู้บริหารจาก
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด 
และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย ให้ทราบถึงประโยชน์
ของงานวิจัยดังกล่าว ผลจากการประชุมร่วมกัน
ต้ังแต่วันท่ี 15 - 18 สิงหาคม 2559 ถูกนำาเสนอ
ต่อคณะกรรมการในวันสุดท้ายและได้รับผลการ
ประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของการ
ประชุมอยู่ในระดับดีมากถึง 94% 

ท้ังน้ีคณะกรรมการได้ช่วยวางแนวทางการ
ขับเคล่ือนท่ีมีประสิทธิภาพท้ังในระยะสั้นและ
ระยะยาว เพ่ือให้เกดิความย่ังยืนในการผลักดนั
สะเต็มศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง
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เน่ืองจากครูพ่ีเล้ียง คือบุคคลสำาคัญท่ีมี
บทบาท หน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
พัฒนาการสอนให้แก่ครูผู้สอน โครงการ 
"Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพ่ืออนาคต"  จึงจัด "การอบรมเชิงปฏิบัติ
การพ่ีเล้ียงทางวิชาการและการลงพ้ืนท่ีเพ่ือ
สังเกตช้ันเรียน" อย่างต่อเน่ือง โดยเม่ือวันท่ี 
23-25 สิงหาคม 2559 ได้จัดการอบรมฯ ณ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น โดยเชิญคณะ
ผู้เช่ียวชาญของวิทยาลัยครูจากมหาวิทยาลัย
โคลัมเบีย อาทิ Mr. Donald Williams  
Mr. William Jackson และ Ms. Marilyn 
Decker มาเป็นวิทยากรให้คำาแนะนำาแก่ครู
พ่ีเล้ียงระดับนักวิชาการของโครงการฯ เก่ียว
กับเทคนิคการสอนท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้
อย่างสูง (High Impact Practice)  โดยได้
เน้นการฝึกทักษะด้านการสังเกตห้องเรียน 
ในประเด็นการเลือกระดับการรู้คิดท่ีเหมาะ
สม (Selection of tasks with appropriate 
cognitive demands) อ้างอิงทฤษฎี Bloom 
Taxonomy การเรียนรู้ 6 ระดับได้แก่ การรู้จำา 
การเข้าใจ การประยุกต์ใช้ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ และการประเมิน โดยให้ครูพ่ีเล้ียงฯ 
ได้ฝึกการต้ังคำาถามเพ่ือกระตุ้นระดับความ
รู้คิดข้ันสูงในช้ันเรียนของโครงการฯ ต่อจาก

น้ันครูพ่ีเล้ียงฯ ได้ลงพ้ืนท่ีในโรงเรียนแม่ข่าย  
8 โรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น เพ่ือสังเกต
การเรียนการสอนในห้องเรียนตามรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบ ภายหลังเสร็จส้ินคาบเรียน  
ครูพ่ีเล้ียงฯ จะให้คำาแนะนำาแก่ครูผู้สอนแบบ
ตัวต่อตัว ซ่ึงทำาให้ครูผู้สอนสามารถนำาความ
รู้ไปแก้ไขปัญหาในห้องเรียนได้ทันที โดยใน
วันสุดท้ายของการอบรมฯ ครูพ่ีเล้ียงฯจะกลับ
มาประชุมร่วมกันอีกคร้ังเพ่ือประเมินผลและ
รับทราบผลสะท้อนเชิงลึกจากวิทยากร

การอบรมคร้ังน้ีเป็นการรวมตัวของครูพ่ีเล้ียง
ระดับนักวิชาการจากท่ัวทุกภูมิภาคของไทย 
โดยมีครูพ่ีเล้ียงฯ ใหม่ จากจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
ลำาปาง นครศรีธรรมราช และ ตรัง จำานวน 7 
คน ปัจจุบันโครงการฯ มีครูพ่ีเล้ียงฯ รวมท้ังส้ิน 
24 คน จาก กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ขอนแก่น 
เชียงใหม่ และ ลำาปาง 

ระดมครูพี่เลี้ยงทางวิชาการทุกภูมิภาค ยกระดับสะเต็มศึกษา 
ในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ

ผนึกกำาลัง 10 สถาบัน  
วางกรอบงานวิจัยเพื่อวัดผล 
การพัฒนา STEM และ TVET
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โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด 
เพ่ืออนาคต" พร้อมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และสำานักงานนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และนวตักรรมแห่งชาติ (สวทน.) รว่มกนัยกระดบัองค์ความ
รูใ้นการพัฒนาทักษะของนักเรยีนและนักศึกษาสายอาชวีะ 
ด้วยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
ล้านนา (Lanna TVET Hub) ข้ึนที่ภาคเหนือ ภายใต้
แนวคิด "สร้างครูเพ่ือสร้างเด็ก เพ่ิมเทคนิคสำาหรับครู 
ส่งเสริมให้เด็กลงมือทำางานจริง มุ่งสู่ เป้าหมายตลาด
แรงงาน" เพ่ือเป็นศูนย์กลางเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร 
ซึ่งมีกระบวนการสำาคัญคือการพัฒนาครูผู้สอนในภาค
อาชีวศึกษาให้มีความโดดเด่นท้ังด้านทักษะและวิชาการ 
เป็นการเติมเต็มความเชี่ยวชาญให้แก่ครูอาชีวศึกษาผ่าน
องค์ความรู้ท่ีพัฒนามาจากความต้องการอันแท้จริงของ
ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โดย Lanna TVET Hub จะ
เป็นศูนย์การอบรมที่จำาลองห้องเรียนเสมือนสถานที่ 
ปฏิบัติงานจริงในโรงงาน ซึ่งในเฟสแรกมุ่งเป้าไปท่ี
อุตสาหกรรมยานยนต์ และจะขยายผลไปสู่อุตสาหกรรม
เกษตรและอาหารในปีหน้า     
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"สถาบันคีนันได้เป็นสื่อกลางในการผสานงานกับภาคี 
4 ฝ่ายภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม สถาบันการศึกษา 
ทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายสำาคัญเพื่อแก้
ปัญหาของภาคการศึกษาอาชีวะไทยให้ครอบคลุมรอบ
ด้าน ตั้งแต่ปัญหาการขาดแคลนครูที่มีประสบการณ์ 
ขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย รวมถึงปัญหาขาดความเชื่อม
โยงกับสถานประกอบการ" 
นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเซีย

"โจทย์สำาคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศตามนโยบาย "Thailand 4.0" นั้น 
หัวใจสำาคัญของการขับเคลื่อนอยู่ที่การใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพกำาลังคนที่ได้
มาตรฐานและคุณภาพ" 
ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ รองเลขาธิการสำานักงานนโยบาย
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

"การจัดตั้ง "ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ  
(TVET Hub)" ภาคเหนือ เพื่อทำาหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครูและเยาวชนให้มีความรู้และทักษะฝีมือตรงตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดย ศูนย์การฝึกอบรมนี้
จะเป็นห้องเรียนจำาลองเสมือนสถานที่ปฏิบัติงานจริงใน
โรงงาน"
นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ 
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด

"บทบาทของศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET 
Hub) ประจำาภาคเหนือมี 3 ด้าน คือ เป็นศูนย์กลางการ
ประสานงานร่วมกับอุตสาหกรรม – โรงเรียนเครือข่ายและ
ครู เป็นแหล่งฝึกฝนทักษะและอบรมบุคลากรของโรงเรียน
เครือข่าย และเป็น "ศูนย์กลางการวิจัย" ด้านกระบวนการ
เรียนการสอน คู่มือครู (courseware) เพ่ือนำาไปใช้สำาหรับ
การเรียนการสอนในโรงเรียน"  
รศ. ดร.นำายุทธ สงค์ธนาพิทักษ ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระบวนการทำางานของ Lanna TVET Hub ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย
   วทิยาลัยเทคนิคพะเยา ซึง่เปิดสอนสายวชิาชพีในจงัหวัดพะเยา ไดเ้ขา้รว่มเป็นสถาบันท่ีดำาเนินการอยู่ภายใตเ้ครอืขา่ยของ
ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub)  ได้ส่งคณะผู้บริหารและครูจากวิทยาลัยฯ ให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมด้านทักษะงานช่าง การจัดการเรียนการสอนแบบ STEM  for TVET (การออกแบบโครงงาน) และการศึกษาดูงาน
ในโรงงานท่ีทันสมยัของประเทศไทย ซึง่จะเป็นการสรา้งประสบการณจ์รงิและเปิดโอกาสให้ครไูดท้ำาความเข้าใจวา่โรงงานมี
ความต้องการบุคลากรท่ีมีศักยภาพด้านใดบ้าง จากน้ันบุคลากรจาก Lanna TVET Hub  และคณะผู้เข้าอบรมได้แลกเปล่ียน
เรียนรู้ด้วยการถอดบทเรียนร่วมกัน  พร้อมนำาประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึกอบรมมาปรับใช้กับกิจกรรมการเรียนการสอน
ในห้องเรียนจริง การส่งเสริมเทคนิคดังกล่าวให้แก่ครูน้ีจะสร้างแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักคิด 
วเิคราะห์ แกปั้ญหา กล้าแสดงออก และมีความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นคุณลักษณะของบุคลากรท่ีเป็นท่ีตอ้งการของอุตสาหกรรม
ในศตวรรษที่ 21

ต่อจากหน้า 1

Lanna TVET Hub ศูนย์การอบรมที่จำาลองห้องเรียนเสมือนสถานที่
ปฏิบัติงานจริง
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เข้าร่วมกิจกรรมในขณะท่ีอีกกลุ่มหน่ึงเป็นกลุ่มเปรียบเทียบ 
จากน้ันได้ประเมินนักเรียนชั้นประถมและมัธยมมากกว่า 
60,000 คน จากโรงเรียนหลายแห่งใน 3 รัฐ ผลการวิจัย
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนรู้ของนักเรียนในโรงเรียน 
LASER มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญ เมื่อเทียบกับเพ่ือน
ท่ีเรียนในโรงเรียนท่ีไม่ได้เข้าร่วมโครงการ LASER และ
สิ่งท่ีน่าสนใจก็คือ ผลลัพธ์ดังกล่าวส่งผลดีต่อทักษะการอ่าน
และคณิตศาสตร์ของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างย่ิงกับกลุ่ม
นักเรยีนดอ้ยโอกาส ซึง่เปน็กลุ่มเป้าหมายเดยีวกนักบัโครงการ  
Chevron Enjoy Science

CREP มองท่ีผลการเรียนของนักเรียน ท้ังจากการทดสอบ
มาตรฐานของรัฐ และจากการทดสอบมาตรฐานของ PASS 
(Partnership for the Assessment of Standards-Based 
Science) เพ่ือประเมิน LASER ด้วยแบบทดสอบท่ีใช้วิธี
การต้ังคำาถามแบบปรนัย ตั้งคำาถามปลายเปิด และการวัด
ความสามารถในการลงมือปฏิบัติจริง ผลการประเมินพบ
ว่า นักเรียน LASER มีผลการเรียนท่ีดีกว่านักเรียนในกลุ่ม 
เปรียบเทียบ โดยเฉพาะในส่วนของการลงมือปฏิบัติท่ีวัดผล
ท่ีการประยุกต์แนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์และการตอบคำาถาม
ปลายเปิด การวัดด้วยวิธีของ PASS ดังกล่าว แสดงให้เห็น
ว่า นักเรียน LASER คิดเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์ โดยไม่ได้
อาศัยเพียงการท่องจำาแต่อย่างเดียว

Chevron Enjoy Science ได้ผสมผสานหลกัสูตร STC ร่วม
กับการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพวิชาชีพครูอย่างต่อเน่ือง เพ่ือ
ให้ครูสามารถเตรียมการสอนและใช้การจัดการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะได้ดีข้ึน ช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เฉกเช่นเดียวกัน
กับนักวิทยาศาสตร์ และผลักดันไปสู่เส้นทางความสำาเร็จของ
อาชีพสะเต็มเพ่ือเป็นกำาลังสำาคัญของประเทศในการก้าวสู่ 
การพัฒนา Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนในอนาคต

หากจะทำาความฝันท่ีย่ิงใหญใ่ห้เป็นจรงิในการนำาพาประเทศ
เข้าสู่ Thailand 4.0 ท่ีเน้นการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยนวัตกรรม 
เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ โครงการ "Chevron 
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต" ได้วางจุดเริ่ม
ต้นไว้ท่ีครูและห้องเรียน เป็นผู้ทำาหน้าท่ีบ่มเพาะเยาวชนให้
เป็นอนาคตของชาติ โดยเน้นให้เด็กรู้จักการคิดวิเคราะห์ รู้จัก
ประยุกต์ความรู้จากสิ่งรอบตัว และรู้จักการเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง 
เพ่ือวางรากฐานไปสู่การเป็นนักวิจัย นวัตกร และอาชีพสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ศูนย์การศึกษาวิทยาศาสตร์สมิธโซเนียน (SSEC) เป็น
สถาบันการศึกษาที่ให้การทุ่มเทกับการพัฒนาสะเต็มศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เพ่ือหาแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
ท่ีมีเป้าหมายในการเพ่ิมจำานวนนักเรียนในสาขาอาชีพท่ี
เกี่ยวข้องกับสะเต็ม ได้พัฒนารูปแบบการปฏิรูปการศึกษามา
จาก Leadership and Assistance for Science Education 
Reform หรือ LASER ท่ีใช้ความรู้จากฐานวิจัย เน้นการสร้าง
วิสัยทัศน์ร่วมกันในกลุ่มผู้นำาภาคการศึกษา การใช้หลักสูตรท่ี
ผ่านการค้นคว้าวิจัยมาอย่างต่อเน่ือง พัฒนาครูอย่างเป็นระบบ 
ให้การสนับสนุนเรื่องการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอน การ
บริหารจัดการและการสนับสนุนจากชุมชน ท่ีเน้นให้เกิดระบบ
การเรียนการสอนที่เด็กเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง 

แนวทางของ LASER คล้ายคลึงอย่างมากกับโครงการ 
Chevron Enjoy Science ท่ีเน้นการเรียนรู้ท่ีมีผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง และการฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพวิชาชีพครู โดย 
LASER ใช้หลักสูตร Science and Technology Concepts 
หรือ STC ซึ่งเป็นสื่อแบบเดียวกับท่ีโครงการฯ นำาไปใช้ใน
โรงเรียนเครือข่าย เพ่ือสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบ 
สืบเสาะ (Inquiry-based learning) ในห้องเรียน ครูของ 
LASER จะได้รับการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้ครูมีความเข้าใจในแนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้และการใช้อุปกรณ์ท่ีช่วยให้
นักเรียนเรียนรู้แนวคิดหลักทางวิทยาศาสตร์จากการทดลอง
และสืบเสาะ ไม่ใช่จากการท่องจำาในตำารา โดย LASER มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างรากฐานท่ีแข็งแกร่งให้กับนักเรียน
ในระดับประถมและมัธยมต้นท่ีจะช่วยส่งเสริมให้พวกเขา
สามารถศึกษาวิทยาศาสตร์ระดับสูงและประกอบอาชีพใน 
สายวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต

ถึงแม้ ว่า LASER จะมีองค์ประกอบมาจากการวิจัย 
การเรียนการสอนอันทันสมัยท่ีสุดก็ตาม ศูนย์การวิจัยด้าน
นโยบายการศึกษาของมหาวิทยาลัยเมมฟิส (CREP) ได้
ทำาการศึกษาระยะยาวตั้งแต่ปี 2553 เพ่ือท่ีจะวัดถึงผลลัพธ์
ท่ีแท้จริงของรูปแบบการศึกษาดังกล่าว CREP เลือกวิธี
การวิจัยแบบสุ่มโดยการใช้โรงเรียนคู่เทียบเป็นกลุ่มควบคุม 
(matched-paired randomized controlled trial)  ด้วยการ
แบ่งโรงเรียนท่ีเทียบเคียงกันได้ทางบริบทหลายด้านและ
ผลสัมฤทธิ์ด้านการเรียนของนักเรียน และสุ่มให้กลุ่มหน่ึง

การสอนนักเรียนให้คิดแบบนักวิทยาศาสตร์
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ข่าวสะเต็มศึกษา

ทั้ง Chevron Enjoy Science และ LASER ใช้แนวทางการเรียน
การสอน STEM ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียนรู้อย่างสูงแก่นักเรียน 

แหล่งที่มา https://ssec.si.edu/sites/default/files/LASER_Exec_
Summary_2_2172016_citation.pdf



ฉบับที่ 8 เดือนตุลาคม 2559

โครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต" จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในด้านความเป็นผู้นำาทาง
วิชาการ เรื่อง “การจัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ขั้น
สูงต่อผู้เรียน ปี 2” (High-Impact Practices: HIP)  
โดยมี นายโธมัส คอร์โคแรน จากวิทยาลัยครูใน
มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา มาเป็นวิทยากร
ให้การอบรมการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาสามารถนำาไปปรับใช้กับบริบทของประเทศไทย
ตอ่ไป โดยใชเ้วลาการอบรมใน 5 กลุ่มจงัหวดั จงัหวดั
ละ 2 วัน ได้แก่ สงขลา ขอนแก่น สมุทรปราการ 
เชียงใหม่ และนครศรีธรรมราช ตลอดเดือน
ธันวาคม 2559 ซึ่งคาดว่ามีผู้บริหารสถานศึกษาและ
ศึกษานิเทศก์เข้าร่วมอบรม 200 ท่าน จากโรงเรียน 
แม่ข่าย 77 โรงเรียนทั่วประเทศ

การอบรมระดับผู้บริหารในหัวข้อ  
"การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง"
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www.enjoy-science.org
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ผศ.ดร. อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล เคยตั้งคำาถามว่าทำาอย่างไรท่ีจะ
ทำาให้ครูเข้าใจวิธีการสอนสะเต็ม มิใช่เพียงแค่รู้ว่าสะเต็มคืออะไร ซึ่ง
การเรียนการสอนแบบดั้งเดิมทำาให้ครูและนักเรียนมีช่องว่างในการ
ปฏิสัมพันธ์ร่วมกัน ดังน้ัน ครูจึงต้องเปล่ียนแปลงตัวเองก่อน เพ่ือให้
สามารถดึงความสนใจจากนักเรียน จนกระท่ังหลอมรวมชั้นเรียนให้
เป็นหนึ่งเดียวได้ องค์ความรู้ต่างๆก็จะตามมา

ผศ.ดร. พิเชษฐ์ พินิจ เช่ือว่าการแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างครูกับ
นักเรียน คือการให้เกียรติและการแบ่งปัน การแลกเปล่ียนสามารถนำา
เอาความเก่งของแต่ละคนมาส่งเสริมซึ่งกันและกัน ช่วยสร้างพลังให้
เกดิข้ึนในการเรยีนการสอน และยังทำาให้วนัิยในการเขา้ห้องเรยีนรวม
ถึงผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

รศ.ดร. สันติรัฐ นันสะอาง กล่าวว่าหน้าท่ีของครูคือ การสอนให้
นักเรียนเป็นอย่างท่ีครูอยากให้เป็น ถึงแม้ว่าเป้าหมายน้ีอาจฟังดูแล้ว
บรรลุยาก ครูอาจท้อได้แต่ห้ามเลิก ควรปรับรูปแบบการเรียนการสอน
ให้เหมาะสมกับยุคสมัยเป็นห้องเรียนท่ีมีลักษณะสบาย สนุก มีความสุข 
ไม่กดดัน

แนวทางในการเรียนการสอนอย่างหน่ึงคือการท้าทายผู้เรียนด้วย
คำาถาม ปัญหา หรือสถานการณ์ แทนท่ีจะนำาเสนอเพียงข้อเท็จจริง
ของบทเรียน ซึ่งต้องการพัฒนาทักษะของนักเรียนโดยตรงในด้านการ 
สืบเสาะ การคิดเชิงวิพากษ์ และการแก้ปัญหา ไม่ใช่แค่จดจำาคำา
ตอบของคำาถามท่ีทราบล่วงหน้า  ซึ่งการเรียนรู้แบบสืบเสาะ/การ
ใช้โครงงาน/การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Inquiry/ Project/ Problem-
based learning) จะช่วยให้นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ตลอด
ชีวิตและแสวงหาคำาตอบอยู่เสมอ ซึ่งจะส่งเสริมการลงมือปฏิบัติจริง  
(Hands-On) ให้กับนักเรียนที่จะเป็นกำาลังของชาติต่อไปในอนาคต 

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

สถาบัน LUMA Center Finland ประเทศฟินแลนด์ 
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัย 18 สถาบันของไทย 
และโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต"  ผนึกกำาลังคร้ังใหญ่ส่งผู้เช่ียวชาญ
และคณาจารย์ขององค์กรเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ-
การเร่ือง "Children’s University-learning in hands-
on activities" โดยร่วมกันออกแบบกิจกรรมการทดลอง
วิทยาศาสตร์สำาหรับนักเรียนระดับ ป.5 - ม.1 ท้ังน้ีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมสำาหรับการจัดกิจกรรมมหาวิทยาลัย
เด็กประจำาปี 2560 การอบรมฯ จะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี  
30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2559 ณ บ้านวิทยาศาสตร์
สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี 

ระดมสมอง 18 สถาบัน 2 องค์กร 
ร่วมออกแบบกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก

รองคณบด ีคณะครศุาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  3 ท่าน ซึ่งปัจจุบันคือ Master Trainer 
หรือ วิทยากรแกนนำา มาช่วยสร้างศักยภาพของครูในการบูรณาการ
องค์ความรู้ด้านสะเต็มศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส. (STEM for 
TVET) ของโครงการ "Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต" ซ่ึงเป็นผู้ที่เคยผ่านการเรียนหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในอดีต
มาแล้วน้ัน  ได้ให้มุมมองเกี่ยวกับการปรับบทบาทของครูให้เหมาะสม
กับบริบทการศึกษาที่เปลี่ยนไปในยุคปัจจุบัน 

    ผศ.ดร. พิเชษฐ์        ผศ.ดร. อนุศิษฏ์     รศ.ดร. สันติรัฐ

หัวใจคุณครูศตวรรษใหม่ "เปิดใจ ปรับตัว เพ่ือไปต่อ"


