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เมื่อวันท่ี 13-14 และ 14-15 มกราคม 
2560 ท่ีผ่านมา ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพล้านนา (Lanna TVET Hub)
ได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเป็นเวลา 4 
วันใน 2 จังหวัดติดต่อกัน ได้แก่จังหวัด
เชียงใหม่และจังหวัดพะเยา ให้แก่ครูและ
ผู้บริหารจากสถาบันอาชีวะภาคเหนือ 1 
และ 2  เพ่ือเข้าร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
การดำาเนินการภายใต้โครงการ Chevron 
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต ในด้านหลักสูตร การสอน ผล
สัมฤทธิ์  และการจัดรูปแบบการศึกษาใน
รูปแบบสะเต็มเพ่ือการศึกษาสายอาชีพทาง
ด้านเทคนิค STEM for TVET 

เป้าหมายท่ีสำาคัญอีกประการในการ
จัดการอบรมฯ ในครั้งน้ีเพ่ือให้ครูและผู้
บริหารได้เข้าใจการออกแบบและพัฒนา
คู่มือสำาหรับครู เพ่ือการศึกษาในรูปแบบ 
STEM for TVET ท้ังน้ีคณะกรรมการ
ได้ช่วยวางแนวทางการขับเคล่ือนท่ีมี
ประสิทธิภาพท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืนในการผลักดัน     
สะเต็มศึกษาของประเทศอย่างแท้จริง

เมกเกอร์แฟร์ปี 2 และการประกวดผลงานส่ิงประดิษฐ์จากเมกเกอร์
รุ่นเยาว์เพ่ือผู้พิการและผู้สูงอายุ 

การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรใน
สายอาชีพนับเป็นกุญแจสำาคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โครงการ 
Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต ได้เล็งเห็นความ
สำาคัญดังกล่าว จึงมุ่งพัฒนา “คน” โดย
เฉพาะบุคลากรในสายอาชีพท่ีจะมี
บทบาทสำาคัญในการเ พ่ิมขีดความ
สามารถทางการแข่งขันของประเทศได้
อย่างม่ันคง 

ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ 
(TVET Hub) ศรีวิชัย จึงเป็นศูนย์ฯ แห่งท่ี 
3 ภายใต้การดำาเนินโครงการ Chevron 
Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต ท่ีจัดต้ังข้ึนในจังหวัดสงขลา เพ่ือ
ช่วยเติมเต็มและยกระดับคุณภาพการ
ศึกษาอาชีวะแบบรอบด้านและแก้ปัญหา
ด้านแรงงานท่ีตรงจุด เพราะศูนย์แห่งน้ี
จะมีความพร้อมท้ังด้านหลักสูตร อุปกรณ์ 
การเรียนการสอน รวมถึงการจัดอบรม
พัฒนาครูและบุคลากร เพ่ือผลิตนักเรียน
สายวิชาชีพและบุคลากรในสายงาน
ให้มีคุณลักษณะเหมาะสมกับอาชีพใน

ศตวรรษท่ี 21 และตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงศูนย์ฯ แห่งน้ี มี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัยเป็นศูนย์กลางบริหารจัดการ และ
ประสานงานกับวิทยาลัยเทคนิคเครือข่าย 
10 แห่ง อาทิ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 
วิทยาลัยเทคนิคกระบ่ี วิทยาลัยเทคนิค
สุราษฎ์ธานี วิทยาลัยเทคนิคตรัง และ
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช พร้อม
ทำาหน้าท่ีเป็นแหล่งฝึกฝนทักษะ เทคนิค
การสอนใหม่ๆ ให้กับครูอาชีวะในภาคใต้ 
ซ่ึงจะช่วยพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ท้ังในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้
เคียง ให้กลายเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
อาชีวศึกษาในกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน
อย่างม่ันคงและย่ังยืนต่อไป

 

ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพศรีวิชัยร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค 
10 แห่งมุ่งพัฒนา ครูและนศ.อาชีวะ มุ่งสู่แรงงานไทยยุค 4.0

การอบรมเชิงปฎิบัติการการพัฒนา
ทักษะการสอนให้ครูและผู้บริหาร

การเรียนการสอนแบบ STEM for TVET 
ของนักเรียนภายใต้การดำาเนินการของศูนย์
การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพล้านนา
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ข่าวสารโครงการ Chevron Enjoy Science
ต่อจากหน้า 1

ประสบความสำาเร็จอย่างดีเย่ียมจากการจัดงาน Bangkok 
Mini Maker Faire และการจัดการประกวดผลงานสิ่ง
ประดิษฐ์จากเมกเกอร์รุ่นเยาว์ ครั้งท่ี 1 เมื่อปี 2558 ท่ีผ่านมา 
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ือ
อนาคต จึงได้ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โดย สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
(สวทช.) และพันธมิตร จัดงานดังกล่าวข้ึนอย่างต่อเน่ืองเป็น
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2560 ณ เดอะสตรีท รัชดา 
กรุงเทพฯ ซึ่งการจัดงานคร้ังน้ี ถือเป็นการจัดมหกรรมแสดง
ผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ภายในงาน มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมงานมากกว่า 5 พัน
คน ท้ังเหล่าเมกเกอร์ เหล่านักสร้างสรรค์ผลงานแบบ DIY 
วิศวกร ครู และนักเรียนจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการ
เปิดโอกาสให้เมกเกอร์จากท่ัวประเทศได้มาพบปะ แลก
เปล่ียนความรู้ และนำาผลงานของตนเองมาจัดแสดง อีกท้ังยัง
ได้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมเมกเกอร์ให้กับสังคมไทย
ในวงกว้าง และถือเป็นการปักหมุดประเทศไทยลงในแผนท่ี
ของเมกเกอร์โลกเป็นครั้งแรก

ในงาน Bangkok Mini Maker Faire ปี 2 ยังมกีารจดัแสดง
ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ของเมกเกอร์จากท่ัว
ประเทศไทย กว่า 60 บูธ พร้อมด้วยกิจกรรมน่าสนใจเพ่ือให้
ความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่ในวัฒน
ธรรมเมกเกอร์ อาทิ เวิร์กชอปสำาหรับผู้รักการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ ทั้งการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ การทำางานศิลปะบนผืน
ผ้า ไปจนถึงการประกอบโดรน การแข่งขันหุ่นยนต์เห่ย การ
โชว์ขบวนพาเหรดแห่งแสงไฟและเสียงดนตรี 

นอกจากน้ี ยังมีการประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์
สำาหรับเมกเกอร์ ในระดับนักเรียน-นักศึกษาสายสามัญและ
อาชีวศึกษา ในรายการ “Enjoy Sciences: Young Makers 

Contest” โดยในครั้งน้ีได้กำาหนดหัวข้อ “นวัตกรรมเพ่ือผู้สูง
อายุและผู้พิการ” ผู้ชนะจะได้รับรางวัลทุนการศึกษา ตลอด
จนทริปเข้าร่วมงาน Maker Faire ในสหราชอาณาจักรและ
ประเทศญี่ปุ่น รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท

รางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งน้ี ประเภทสาย
สามัญ ได้แก่ “ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้มสำาหรับผู้สูงอายุ” ของ
ทีมสมิหลา ทีม A จากวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา และใน
ประเภทสายสามัญ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ “ระบบเฝ้าระวังผู้สูง
อายุ โดยใช้กล้องตรวจจับการเคล่ือนไหวแบบ 3 มิติ ตรวจ
จับการล้มพร้อมแจ้งเตือน” (The fall surveillance system 
by 3D non-contact senser) ของทีม BME Innovation 
KMITL Team2 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

การจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์สำาหรับเมกเกอร์รุ่นเยาว์น้ีมี
วัตถุประสงค์ท่ีสำาคัญ เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์
นวัตกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของคนในสังคมให้มีความทัดเทียมกัน

งานมหกรรมแสดงผลงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ “BANGKOK MINI MAKER FAIRE ปี 
2” ทำาของมาอวด”ุ

หน่ึงในกิจกรรมภายในงาน Bangkok Mini Maker Faire คือให้น้องๆ 
เยาวชนได้ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเองตามวิถีเมกเกอร์

หน่ึงในกิจกรรมภายในงาน Bangkok Mini Maker Faire คือให้น้องๆ 
เยาวชนได้ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานด้วยตนเองแบบ Hands on
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สู่ "ประเทศไทย 4.0" น้ันตั้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ และ
กลยุทธิ์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ท่ีจะเปล่ียนโฉม
ประเทศไทยให้กลายเป็นประเทศท่ีมีเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) นอกจากน้ัน ยัง
ต้องให้ความสำาคัญกับการวิจัยและการพัฒนา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 

หลักการท่ีสำาคัญของ maker space คือการเปิดพ้ืนท่ีให้
ผู้เรียนมีพ้ืนท่ีในการสร้างสรรค์ชิ้นงานได้อย่างอิสระ ใน
พ้ืนท่ีดังกล่าวอาจมีวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือ ท้ังเครื่อง
มือไฮเทคเช่น เคร่ืองพิมพ์สามมิติ เลเซอร์คัตเตอร์ ไปจนถึง
อุปกรณ์ที่สามารถหามาได้ง่ายๆ อาทิเช่น การ์ดบอร์ด แท่ง
พลาสติก หรือไม้ไอศกรีม โดย Maker Space จะเป็นพ้ืนท่ีท่ี
สามารถเข้าถึงโดยนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยเท่าเทียมผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ทั้งจากในและนอกห้องเรียน 

“พลังท่ีแท้จริงของการปฏิวัติด้านการเรียนรู้ครั้งน้ี คือผล
ท่ีได้รับจากความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ เพราะทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมในการเสร้างนวัตกรรมได้ และไม่ว่าใครก็
สามารถประดิษฐ์สิ่งของข้ึนเองได้ จึงนับได้ว่า ปัจจุบัน ไม่ว่า
คุณจะเป็นใครก็สามารถเปล่ียนโลกน้ี จากการใช้ประโยชน์
จาก maker space” 

(Hatch, The Maker Movement Manifesto 2014)

Maker space จะกระตุน้ให้เยาวชนในประเทศไทยมทัีกษะ
ดา้น STEM ดว้ยการเชือ่มโยงสิง่ท่ีพวกเขาเรยีนในห้องเรยีน
นำามาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำาวันจากการประดิษฐื ความ
คิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

การเรียนรู้ ผ่านการลงมือทำา โดยเฉพาะเมื่อมีการนำา
เทคโนโลยียุคดิจิตอลมาใช้ควบคู่กันด้วยน้ัน คือสิ่งท่ีสำาคัญ 
โครงการ Enjoy Maker space ผลักดันให้นักเรียนใน
ประเทศไทยได้ใช้กระบวนการดังกล่าวเพ่ือสร้างสรรค์ผล
งานสิ่งประดิษฐ์จากจินตนาการ พร้อมกับการพัฒนาทักษะ
ด้านสะเต็มเพ่ือเตรียมความพร้อมให้เยาวชนก้าวไปสู่ยุค 
"ประเทศไทย 4.0" อย่างยั่งยืนต่อไป

กระแสเมกเกอร์ หรือ Maker Movement น้ันหมายถึงการ
ท่ีประชากรจำานวนหน่ึงมีความคิดตรงกันในการสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์หรือช้ินงานในแบบของตนให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการในชีวิตประจำาวัน ตลอดจนมีการแลกเปล่ียน
วิธีการทำาและแลกเปล่ียนความรู้-ความคิดเห็นต่อสิ่งประดิษฐ์
เหล่าน้ันร่วมกันภายในกลุ่มท้ังในรูปแบบการพบปะกันหรือ
การแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านระบบดิจิตอล ซึ่งกลุ่มคนเหล่าน้ีมัก
ถูกเรียก หรือรู้จักกันในนามของ "เมกเกอร์"

ถึงแม้แนวคิดในการสร้างพ้ืนท่ีให้เหล่าเมกเกอร์ หรือ 
Maker space น้ันจะไม่ใช่แนวความคิดใหม่ แต่กระน้ัน 
ภายในระยะเวลาไม่กี่ปีมาน้ี จำานวนของผู้เข้าร่วมกระแสเมก
เกอร์กลับเพ่ิมจำานวนข้ึนอย่างมหาศาลถึง 2.3 ล้านคน โดย
วัดได้จากจำานวนของประชากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรมท่ีจัดข้ึน
ท่ัวโลก นอกจากน้ี กระแสเมกเกอร์ยังได้รับการสนับสนุนใน
ระดับนโยบายจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะ
อย่าย่ิงในประเทศสหรัฐอเมริกา ดังจะเห็นได้จากการจัดงาน 
“White House Maker” ในปี 2557 โดยรัฐบาลในหลาย
ประเทศได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการขับ
เคล่ือนกระแสเมกเกอร์ว่าจะสามารถนำาไปสู่การพัฒนาความ
คิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และทักษะทางด้าน STEM ตลอด
จนชว่ยเพ่ิมความอยากรูอ้ยากเห็น ความกล้าแสดงออก ความ
คิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ ความร่วมมือ และเสริมสร้าง
ความมั่นใจในตนเอง การเรียนรู้จากความอยากรู้อยากเห็น
ของตวัผู้เรยีนและการท่ีผู้เรยีนสามารถปลดปล่อยจนิตนาการ
ในการสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระน้ันเป็นประเด็นท่ีสำาคัญ โดย
วิธีการน้ี จะปลูกฝังกระบวนการคิดท่ีสร้างสรรค์ให้แก่ผู้เรียน 
และท่ีสำาคัญ ผู้เรียนยังจะได้รับโอกาสในการสร้างสรรค์ผล
งานในแบบของตนและได้รับสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของผลงาน
ที่พวกเขาได้สร้างขึ้นอีกด้วย

จากการท่ีโครงการ Chevron Enjoy Science ได้ร่วม
มือกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติดำาเนินการ
เปิดพ้ืนท่ีสำาหรับเมกเกอร์ หรือ Enjoy Maker Space ใน
กรุงเทพฯ น้ัน จึงนับเป็นการนำาประโยชน์ของกระแสดังกล่าว
มาพัฒนาต่อในประเทศไทย โดยนำามาใช้เป็นวิธีการรูปแบบ
ใหม่รูปแบบหน่ึงในการพัฒนาทักษะทางด้านสะเต็มห้แก่
เยาวชนไทย

เน่ืองจากการพัฒนานวัตกรรมมีความสำาคัญและจำาเป็น
เป็นอย่างย่ิงสำาหรับ่ประเทศไทยในปัจจุบัน จึงส่งผลให้เกิด
การเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนในแบบใหม่ๆ 
จากรูปแบบการเรียนการสอนเดิมทีมุ่งไช้ความจำาและการ
ท่องจำาเน้ือหาท่ีเรียน ไปสู่การเรียนรู้จากการลงมือทำา การท่ี
ประเทศไทยกำาลังจะมุ่งไปสู่เป้าหมายเพ่ือเปล่ียนประเทศไป

MAKER SPACE กับการพัฒนานวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และทักษะด้านสะเต็ม
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ข่าวสะเต็มศึกษา



ฉบับที่ 10 เดือนกุมภาพันธ์ 

ในวันท่ี 9 มีนาคม 2560 โครงการ Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต จะจัดพิธีลง
นามข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับกลุ่มมหาวิทยาลัย 
12 กลุ่ม เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคคลากรทางด้าน              
สะเต็มศึกษาท่ีอยู่ในเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 12 กลุ่ม
ท่ัวประเทศ กลุ่มมหาวิทยาลัยท้ัง 12 แห่งจะทำาหน้าท่ีเป็น
ศูนย์สะเต็มภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science 
ซ่ึงมีหน้าท่ีสำาคัญในการพัฒนาศักยภาพและจัดการ
อบรมด้านสะเต็มศึกษาให้แก่บุคคลากรทางการศึกษา 
อาทิ ผู้บริหาร ครู ครูฝึกสอน ครูพ่ีเล้ียง และนักเรียนผู้
ช่วยครู ให้มีทักษะตามรูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบ
เสาะ(Inquiry-based) นอกจากน้ีศูนย์ฯ จะทำาหน้าท่ีใน
การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้แก่บุคคลากรด้านการ
ศึกษาในพ้ืนท่ีดูแลของศูนย์ฯ 

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือคร้ังน้ีได้รับเกียรติ
จาก นพ. ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านสะเต็มศึกษา
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www.enjoy-science.org

enjoyscience@kenan-asia.org
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KEEP IN TOUCH:

←
←

"เด็กไทยอ่อนทักษะทางวิทยาศาสตร์ และมองว่าวิทยาศาสตร์ยาก
และไกลตัว เลยต้องมีการสอนรูปแบบสะเต็มเพ่ือการศึกษาสายอาชีพ
ทางด้านเทคนิค หรือการบูรณาการวิทยาการสาขา วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวะกรรม และคณิตศาสตร์ เข้าด้วยกัน 

การเรียนการสอนในห้องเรียนในอดีตอาจจะทำาให้เด็กกดดัน 
เพราะเข้ามาเรียนแล้วต้องจดเลคเชอร์ ต้องน่ังฟังบรรยาย พอมาเป็น
ห้องเรยีนสะเตม็แล้ว เดก็จะไดม้สีว่นรว่ม ไมใ่ชค่รดูำาเนินการสอนเพียง
ผู้เดียวแต่ร่วมลงมือทำาด้วยกันท้ังห้อง นักเรียนก็ได้มีส่วนร่วมในการ
คิดและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

 การเชื่อมโยงองค์ความรู้ตั้งแต่กฎข้อท่ี 1 ของนิวตัน ไปจนถึงเรื่อง 
Momentum หรือเร่ืองความสมดุลย์ สิ่งต่างๆ เหล่าน้ี ตอนเราสอนแบบ
ระบบเดิม เด็กจะไม่เข้าใจ แต่ ณ วันน้ีเราใช้โมดูลเรื่องความปลอดภัย
เข้ามาอธิบาย ทำาให้เรื่องต่างๆ เหล่าน้ีเป็นเร่ืองง่ายสามารถเชื่อมโยง
กันได้ทุกกิจกรรม การเข้ามาอบรมกับโครงการน้ี ทำาให้ได้เทคนิควิธี
การสอนฟิสิกส์แบบใหม่ๆ ท่ีให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมมากข้ึน โดยท่ีครู
ไม่ต้องมาถือปากกา ถือไวท์บอร์ดอีกแล้ว แต่ท้ังน้ีทั้งน้ันคือครูจะได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเด็ก เด็กได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และสนุก
มากข้ึนในการเรียนฟิสิกส์ มองฟิสิกส์เป็นเรื่องง่าย เด็กไทยจะได้ประ
โยชน์แน่ๆ จากการเรียนท่ีสนุก เพราะเมื่อเรียนแล้วสนุก เขาก็สนใจ
ท่ีจะเรียน ซึ่งตามปกติเด็กอาชีวะจะไม่สนใจเรียนวิทยาศาสตร์ เพราะ
ฉะน้ันถ้าเรียนแล้วสนุกก็จะส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ทางการเรียนดีข้ึน และ
นำาไปสู่การเรียนที่มีคุณภาพมากขึ้น"

เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ  กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครู
อาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ และพิธีมอบ

สื่อการเรียนการสอน STEM FOR TVET 

อาจารย์ดำารงศักด์ิ วงษ์สระน้อย จากวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ผู้
เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส เม่ือ
เดือนตุลาคม 2559

การเรียนการสอนแบบ STEM for TVET

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลัง
คิด เพื่ออนาคต เตรียมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาสมรรถนะครูอาชีวะในหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์
ครั้งที่ 2  ในโมดูล “มาสนุกกับเรา”  และโมดูล “ความ
ปลอดภัย” พร้อมกับการจัดอบรมสำาหรับผู้บริหารจาก
วิทยาลัยเทคนิค 25 แห่งทั่วประเทศ รวมถึงการอบรม
ครูวิทยากรต้นแบบหรือครูพี่เลี้ยงทางวิชาการ  โดย
การอบรมดังกล่าวจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 13-31 
มีนาคม 2560 ณ โรงแรมมณเฑียร ถนนสุรวงศ์ 
นอกจากนี้ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โครง
การฯ จะจัดพิธีส่งมอบชุดอุปกรณ์สื่อการเรียนการ
สอน ให้แก่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ซึ่งมีทั้งคู่มือสำาหรับครู หนังสือเรียนสำาหรับนักเรียน 
และชุดอุปกรณ์สื่อการสอนสำาหรับการทดลองตาม
หลักสูตรระดับสากลซึ่งเหมาะกับอาชีวศึกษา หรือ 
STEM for TVET ภายใต้ลิขสิทธ์ของบริษัท It’s 
About Time ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งภายในงาน 
ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาจะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบสื่อ
ดังกล่าว


