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โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุก
วิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต ร่วมมือกับสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ 
สะเต็ม ในระดับอาชีวศึกษา เพ่ือพัฒนาทักษะ
กำาลังคนรุ่นใหม่ และนักเรียน-นักศึกษาในสาย
วิชาชีพให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมและตอบรับกับการขับ
เคล่ือนนโยบาย “ไทยแลนด์ 4.0” ของรัฐบาล

การดำาเนินงานภายใต้ความร่วมมือประกอบ
ไปด้วยปัจจัยสำาคัญ 3 ส่วน ลำาดับแรก คือ การ
จัดหาหลักสูตรระดับแนวหน้าของโลกมาปรับ
ใช้กับหลักสูตรของไทย รวมไปถึงการจัดพิมพ์
หนังสือเรียนด้วยรูปเล่มท่ีมีคุณภาพสวยงาม 
และการมอบส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยให้
กับ สอศ. เพ่ือนำาไปใช้ในสถานศึกษาในสังกัด
อาชีวศึกษาท่ัวประเทศ ส่ือดังกล่าวประกอบ
ไปด้วยคู่มือครู ส่ือวิดีทัศน์ หนังสือเรียน รวม
ท้ังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพ่ือให้เด็กได้ลงมือ
ทดลองปฎิบัติจริงในห้องเรียน โดยได้ส่งมอบ
ให้แก่ ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะ
กรรมการการอาชีวศึกษา ซ่ึงเป็นผู้มารับมอบ
ส่ือจากโครงการฯ ด้วยตนเองเม่ือวันท่ี 22 
มีนาคม 2560 โดยท้ังคู่มือครู และคู่มือนักเรียน 
รวมท้ังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์จะส่งเสริมซ่ึงกัน
และกันเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ในห้องเรียนอย่าง
เป็นระบบ

ลำาดับท่ีสอง การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่
ครูอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ืองน้ันเป็นอีกปัจจัย
หน่ึงซ่ึงมีความสำาคัญเป็นอย่างย่ิงในการท่ีจะ

เปล่ียนกลวิธีในการเรียนการสอน โครงการฯ 
จึงได้จัดการอบรมเชิงปฎิบัติการเพ่ือพัฒนา
วิชาชีพให้แก่ครูอาชีวะในระดับช้ัน ปวช. ให้
สามารถใช้ส่ือและอุปกรณ์ท่ีโครงการมอบให้ 
และสามารถใช้กระบวนการเรียนการสอนแบบ
สืบเสาะโดยใช้โครงงานหรือการต้ังปัญหาเป็น
ฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมมีระยะ
เวลา 2 สัปดาห์ โดยจัดข้ึน 2 คร้ังเม่ือเดือน
ตุลาคม 2559 และมีนาคม 2560 คุณครูท่ีผ่าน
การอบรมจะได้รับการสร้างเสริมทักษะในการ
ใช้กลวิธีการสอนแบบสืบเสาะ และการใช้
โครงงานและการต้ังปัญหาเป็นฐาน นอกจาก
น้ัน คุณครูยังจะสามารถเช่ือมโยงวิธีการสอน
ให้สอดคล้องกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมศาสตร์ ซ่ึงท่านเลขาธิการ สอศ. 
ยืนยันว่า หลักสูตรของ Chevron Enjoy 
Science ท่ีนำามาเสริมทักษะให้แก่ครูอาชีวะน้ี
จะช่วยให้นักเรียนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมมาก
ข้ึน และสนุกกับการเรียน ซ่ึงจะส่งผลต่อการลด
อัตราเด็กออกระหว่างภาคเรียน ขณะเดียวกัน
ยังอาจดึงดูดให้เด็กๆ สนใจเข้าเรียนและศึกษา
ต่อในสายอาชีวศึกษาเพ่ือเข้าสู่อาชีพได้มากข้ึน

ลำาดับสุดท้าย โครงการได้มีการติดตาม
ผลและให้คำาปรึกษาด้านการเป็นพ่ีเล้ียงทาง
วิชาการให้แก่ครูท่ีผ่านการอบรม การให้คำา
ปรึกษาจะดำาเนินการโดยนักการศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ด้านการสอน โดยจะเข้าไปให้
คำาปรึกษาแก่ครูแต่ละรายเพ่ือสร้างเสริมความ
ม่ันใจให้แก่ครูและพัฒนาสมรรถนะครูในการ
ใช้กลวิธีในการสอนแบบใหม่และชุดอุปกรณ์
การทดลองได้อย่างมีประสิทธิภาพในห้องเรียน

โครงการ Chevron Enjoy Science จัดกิจกรรมการมอบส่ือการเรียนการสอนและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์
สำาหรับหลักสูตรอาชีวะให้แก่สำานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เม่ือวันท่ี 22 มี.ค. 60 โดย 
ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (แถวหลัง กลาง) ให้เกียรติมาเป็นประธาน

การสนับสนุนด้านการให้คำาปรึกษาอย่างเป็น
ระบบน้ีมีความสำาคัญต่อครูเป็นอย่างย่ิง โดย
จะส่งผลต่อการปรับเปล่ียนวิธีการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพไปจนตลอดการเส้นทางการ
สอน อันจะส่งผลไปสู่ผลสัมฤทธ์ิในการเรียนของ
นักเรียนต่อไปในอนาคต

โครงการได้ซ้ือลิขสิทธ์ในการใช้ส่ือการสอน 
และอุปกรณ์มาจากสถาบัน It's About Time® 
(IAT) จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงหลักสูตร
ของ IAT ได้รับการยอมรับจากสถาบันการศึกษา
ท่ัวโลกว่าสามารถช่วยให้นักเรียน นักศึกษา
เกิดความรู้ความเข้าใจและสนุกไปกับการเรียน
วิชาด้านสะเต็มมากข้ึน ส่ือการสอนเหล่าน้ีทำาให้
ครูไทยมีเคร่ืองมือการสอนท่ีเหมาะสมในการ
สร้างสรรค์บรรยากาศการเรียนท่ีน่าสนใจ พร้อม
การให้ความรู้ท่ีเช่ือมโยงกับการนำาไปใช้ได้จริง 
จุดเด่นของส่ือฯ และอุปกรณ์ คือ การเช่ือมโยง
หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำา
วัน หลักสูตรมุ่งเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
เรียน ทำาให้นักเรียนเกิดความสนุกและมีส่วนร่วม
ในการเรียน และสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษ
ท่ี 21 อาทิ ทักษะการทำางานเป็นทีม ความคิด
สร้างสรรค์ และทักษะการคิดวิเคราะห์ เป็นต้น

ดร. อาเธอร์ ไอเซนคราฟ บรรณาธิการหลัก
ในการผลิตส่ือและหลักสูตรแอ็คทีฟฟิสิกส์ของ 
IAT กล่าวว่า “จุดเด่นสำาคัญของหลักสูตรแอ็คทีฟ
ฟิสิกส์คือนักเรียนได้ลงมือทดลองวิทยาศาสตร์
เพ่ือเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์
อ่ืนๆ นักเรียนต้องเรียนทฤษฎีเพียงเพ่ือจะให้สอบ
ผ่าน แต่ในหลักสูตรแอ็คทีฟฟิสิกส์ นักเรียนจะ
สอบผ่านเช่นเดียวกัน แต่นักเรียนจะเร่ิมต้นจาก
การแก้ปัญหา ซ่ึงเป็นปัญหาแบบเดียวกับท่ีพวก
เขาจะเจอตอนทำางาน ตัวอย่างเช่น นักเรียนจะได้
โจทย์ให้ปรับปรุงระบบความปลอดภัยของรถยนต์
และออกแบบอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัย หลัง
จากเพียงไม่ก่ีสัปดาห์หลังการเรียนวิทยาศาสตร์ 
นักเรียนจะเข้าใจหลักฟิสิกส์เพ่ือนำามาใช้ในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว” 

เครือข่ายโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษาภายใต้
โครงการฯ ในปัจจุบันประกอบไปด้วยวิทยาลัย
เทคนิค จำานวน 25 แห่งและคุณครูอีกกว่า 200 
คนท่ีเข้าร่วมโครงการในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การเรียนการสอนอาชีวะให้มีศักยภาพมากย่ิงข้ึน

การมอบสื่อและอุปกรณ์สำาหรับหลักสูตรอาชีวศึกษา
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อาจารย์อ้อมใจ ขวัญนิมิตร เป็นอาจารย์วิทยาศาสตร์ในจังหวัด
ตรังมากว่า 15 ปี หลังจากที่อาจารย์อ้อมใจ และอาจารย์วิทยาศาสตร์   
ท่านอื่นๆ ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรแอ็คทีฟฟิสิกส์กว่าหน่ึงเดือนเต็ม
เมื่อเดือนตุลาคม 2559 และมีนาคม 2560  อาจารย์อ้อมใจเห็นว่า
หลักสูตรน้้ีเป็นหลักสูตรท่ีสนุกและสร้างความมุ่งม่ันต่อการพัฒนาการ
สอนสะเต็มให้แก่ตนและอาจารย์ท่านอื่นๆ ได้อย่างมากมาย

ก่อนท่ีจะมาเข้าอบรม อาจารย์อ้อมใจไม่คิดว่าหลักสูตรน้ีจะ
สามารถเปล่ียนวิธีการสอนของตนได้ การอบรมดำาเนินการโดยผู้
เชี่ยวชาญจาก IAT รวมทั้งทีมครูวิทยากรต้นแบบของโครงการฯ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยนักการศึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก สอศ. และอาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีทั่วประเทศ อาจารย์อ้อมใจกล่าวว่า หลังจาก
มาเข้าอบรม อาจารย์ได้เรียนรู้เทคนิคการสอนท่ีจะเกิดแนวปฏิบัติ
สู่ผลสัมฤทธิ์ขั้นสูง (hign impact teaching) และเทคนิคในการนำา
เสนอ ซึ่งพอนำาเทคนิคต่างๆ เหล่าน้ีมาปรับใช้ในชั้นเรียน นักเรียน
เร่ิมสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนรู้มากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อได้
ทำาการทดสอบและทดลองวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง นอกจากน้ี วิธี
การสอนแบบใช้โครงงานและการตั้งปัญหาเป็นฐานน้ันยังช่วยให้
นักเรียนได้พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ซึงทำาให้นักเรียนสนใจท่ีจะ
ติดตามบทเรียนเพื่อที่จะหาคำาตอบต่อปัญหาต่างๆ ที่ตนอยากรู้ 

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์ยังช่วยพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในระดับชั้น ปวช. ท้ังในด้านเทคนิคและด้านอาชีพ โดยได้ให้การ
สนับสนุนสือ่การสอนท่ีมคุีณภาพพรอ้มท้ังจดัการอบรมพัฒนาวชิาชพี
ครูให้แก่คุณครูอาชีวะอย่างท่ีให้กับอาจารย์อ้อมใจ อาจารย์อ้อมใจ
ได้ท้ิงท้ายไว้ว่า “ขอขอบคุณโครงการ Chevron Enjoy Science 
เป็นอย่างมากที่ได้สร้างโอกาสทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย” 

หลักสูตรแอคทีฟฟิสิกก์เป็นเพียงส่วนหน่ึงของการดำาเนินโครการ 
Chevron Enjoy Science โครงการระยะเวลา 5 ปี ในรูปแบบรัฐร่วม
เอกชนเพ่ือพัฒนาทักษะให้แก่ครูและนักเรียนให้มีความพร้อมต่อการ
ทำางานในศตวรรษที่ 21

อาจารย์อ้อมใจ ขวัญนิมิตร (ขวา) คุณครูแอคทีฟฟิสิกส์ จากวิทยาลัยเทคนิคตรัง 
จังหวัดตรัง

วิธีการสอนแบบใช้การต้ังปัญหาเป็นฐานในโรงเรียนอาชีวะ

www.enjoy-science.org

enjoyscience@kenan-asia.org
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมที่กำาลังจะเกิดขึ้น 

กิจกรรมล่าสุด

• 2 มิ.ย. 2560: กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็กในโอกาสครบ
รอบ 5 ปีที่ได้ดำาเนินโครงการในประเทศไทย

• 13-14 มิ.ย. 2560: การอบรมการออกแบบโปรแกรม 
Maker Space โดย New York Hall of Science

• 22 มิ.ย. 2560: การอบรมเรื่องความตระหนักในระบบ
แมคคาทรอนิกส์ให้แก่บุคคลากรอาชีวะ

ในระหวา่งวนัท่ี 10-18 กมุภาพันธ ์2560 และ 30 มนีาคม- 
7 เมษายน 2560 ทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศท้ังในสาย
สามัญและสายอาชีวะจากการประกวด Young Maker 
Contest ได้เดินทางไปเข้าร่วม งาน Nano Tech Japan 
2017 ณ ประเทศญีปุ่่น และ งาน Maker Faire UK 2017 ณ 
สหราชอาณาจักร ตามลำาดับ

ทีมรองชนะเลิศสองทีมได้ เดินทางไปแสดงผลงาน             
สิ่งประดิษฐ์สำาหรับผู้พิการและผู้สูงอายุในงาน Nano Tech 
Japan 2017 ณ ประเทศญี่ปุ่น และได้มีโอกาสนำาเสนอผล
งานให้แก่ท่านบรรสาน บุนนาค เอกอัครราชทูตไทยประจำา
ประเทศญี่ปุ่น (ท่านตรงกลางของรูป) น้องๆ ยังได้เดินทาง
ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์การศึกษาต่างๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพ่ือ
ให้ได้รับประสบการณ์และความรู้โดยตรงในด้านสะเต็มจาก
การเดินทาง

 ในสว่นของทีมผู้ชนะเลิศน้ัน ไดเ้ข้ารว่มงาน Maker Faire 
UK 2017 ซึง่จดัข้ึน ณ ศูนย์วทิยาศาสตรใ์นเมอืงนิวคาสเซลิ 
สหราชอาณาจกัร ภายในงานน้องๆไดพู้ดคุยและแลกเปล่ียน
เรยีนรูเ้กีย่วกบัสิง่ประดษิฐแ์ละเทคโนโลยีใหม่ๆ  กบัเหล่าเมก-
เกอรช์าวอังกฤษท่ีมารวมตวักนัภายในงาน หลังจากเดนิทาง
กลับ น้องๆ ได้รับแรงบันดาลใจอย่างเต็มเป่ียมในการนำามุม
มองต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ท่ีได้
เรียนรู้มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ของตน 

(ชมวี ดี ค ลิปการ เดินทางของ น้องๆ เ พ่ิม เติ มได้ ท่ี :              
http://www.enjoy-science.org/th/the-media/videos)


