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เชฟรอนสนับสนุนภาครัฐและมหาวทิยาลัยชัน้นําร่วมจุดประกายเยาวชน 
เสริมการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจสู่อาชีพสายวิทย์ฯ 

กับโครงการมหาวิทยาลัยเดก็ ประเทศไทย 2559 
 

 
 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ร่วมกบั สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.) สถาบนั

สง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย(ีสสวท.) สถาบนัคีนนัแหง่เอเซีย และมหาวิทยาลยัชัน้นําของประเทศ 8 แหง่ เปิดตวัโครงการ 

“มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย” ประจําปี 2559 ภายใต้แนวคดิ “สนุกวิทย์ ปลกูแนวคดิวทิยาศาสตร์สู่ เยาวชน” เพ่ือสง่เสริมการเรียนรู้และ

ความสนใจของเยาวชนระดบัประถมศกึษาตอนปลายและมธัยมศกึษาตอนต้นในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ

คณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ผา่นกิจกรรมการทดลองแสนสนกุ ตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

โดยในมีนกัเรียนกวา่ 3,400 คน จาก 150 โรงเรียน ทัว่ประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ก่อนท่ีจะมกีารจดักิจกรรมของโครงการฯ ณ มหาวทิยาลยัและ

องค์กรเครือขา่ยแตล่ะแหง่ตลอดทัง้ปี พร้อมร่วมมอืวางแผนขยายการดาํเนินงานสูจ่งัหวดัอ่ืนๆ ทัว่ประเทศในปี 2560 
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โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก เป็นโครงการท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนในระดบัประถมศกึษาตอนต้นถึงมธัยมศกึษาตอนต้น ได้ลงมือทํากิจกรรม

การทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีสนกุและท้าทาย เสมือนนกัเรียนแตล่ะคนได้เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลยัจริง เพ่ือจดุประกายความสนใจในสาขา

วิทยาศาสตร์ และสร้างแรงบนัดาลใจในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มในอนาคต โดยจดัขึน้เป็นครัง้แรกท่ีประเทศเยอรมนี ก่อน

ขยายผลไปยงัประเทศตา่งๆ สาํหรับโครงการ ‘มหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย’ จดัตัง้ขึน้ในปี 2554 ตามแนวพระราชดาํริของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ภายหลงัจากท่ีพระองค์ได้เสดจ็พระราชดําเนินไปเยี่ยมชมโครงการนี ้ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

รศ  .ดร . คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ กรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลา่ววา่ “สมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารีทรงเห็นความสาํคญัของการศกึษา โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการปลกูฝังทศันคติท่ีดเีก่ียวกบัวทิยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มให้แกเ่ยาวชน  เน่ืองจากทรงเลง็เห็นวา่ วชิาเหลา่นีเ้ป็นพืน้ฐานสาํคญัตอ่ชีวิตประจําวนั

ของเยาวชน และตอ่การพฒันาประเทศไทยอยา่งยัง่ยืน อีกทัง้ยงัชว่ยทําประโยชน์ให้แก่มวลมนษุย์ได้อีกนานบัประการ ภายหลงัจากท่ีพระองค์ได้

เสด็จพระราชดาํเนินไปเยีย่มชมโครงการนีท่ี้สาธารณรัฐประชาชนจีน จึงได้มีพระราชดําริให้จดัตัง้ โครงการ ‘มหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย’ ขึน้ในปี

พ.ศ. 2554 เพ่ือจดุประกายความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ให้แกเ่ยาวชน และสร้างแรงบนัดาลใจให้อยากศกึษาตอ่และประกอบอาชีพในสาขา

วิทยาศาสตร์และสาขาท่ีเก่ียวข้องในอนาคต  ในปี 2559 นีถื้อเป็นเร่ืองนา่ยินดีท่ีโครงการได้รับการสนบัสนนุจากมหาวิทยาลยัตา่งๆและจาก

ภาคเอกชน เพ่ือชว่ยให้เกิดการผลกัดนัทัง้ระบบอยา่งตอ่เน่ืองและมีประสทิธิผลมากยิง่ขึน้” 

 

นางดวงสมร คล่องสารา ประธานคณะทาํงานโครงการมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย เปิดเผยวา่ “โครงการมหาวิทยาลยัเดก็

ประเทศไทยปรับปรุงหลกัสตูรจากกิจกรรมต้นแบบของประเทศเยอรมนี ด้วยบริบทของประเทศไทย โดยมีหวัใจสาํคญัอยูท่ี่การเปิดโอกาสให้เด็กได้

ลงมือทํา (hands-on)กิจกรรมทดลองท่ีท้าทายและนา่สนใจในห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์โดยมอีาจารย์มหาวิทยาลยั ผู้ เช่ียวชาญและนกัวิจยั เป็น

วิทยากร และมีพ่ีเลีย้งท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โท และเอก คอยให้คาํแนะนําและกระตุ้นกระบวนการ

คิดและการเรียนรู้ โดยพบวา่เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนและพฒันาทกัษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตัง้แตก่ารสงัเกต การตัง้คําถาม 
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และค้นหาคาํตอบ ได้อยา่งสนกุสนานและมีความสขุเกิดทศันคติท่ีดีตอ่การเรียนวิทยาศาสตร์ สาํหรับโครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย 2559 

ซึง่จดัขึน้ภายใต้แนวคิด ‘สนกุวิทย์ ปลกูแนวคิดวิทยาศาสตร์สูเ่ยาวชน’ จะจดัให้มีกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท่ีมีรูปแบบและหวัข้อท่ี

หลากหลาย ณ มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯตอ่ไปตลอดทัง้ปี โดยตัง้แตปี่ 2559 นีโ้ครงการฯ ได้รับการสนบัสนนุจากภาคเอกชน 

คือ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ซึง่จะชว่ยให้โครงการฯ สามารถดําเนินงานได้อยา่งเข้มแข็ง และทัง้ยงัสามารถขยายสู่

เยาวชนในตา่งจงัหวดั ตามท่ีทางโครงการฯ ได้ตัง้ใจไว้”  

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภริมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย กลา่ววา่ “จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เป็นหนึง่

ในสถาบนัการศกึษาท่ีเข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย มาตัง้แตต้่น โดยทางมหาวิทยาลยัเน้นรับเด็กนกัเรียนในโรงเรียนขนาดเลก็

และโรงเรียนท่ีขาดโอกาส โดยเราให้การสนบัสนนุการจดักิจกรรมทัง้ในเร่ืองของบคุลากร สถานท่ี เคร่ืองมือและอปุกรณ์การทดลอง รวมถงึการ

เดินทางของนกัเรียนและอ่ืนๆ เพ่ือให้เดก็ๆ เหลา่นีไ้ด้มีโอกาสในการเรียนรู้และสนกุกบัวิทยาศาสตร์ ซึง่จะชว่ยให้พวกเขาเห็นวา่วิทยาศาสตร์เป็น

เร่ืองสนกุ ไมใ่ช่เร่ืองยากอยา่งท่ีคดิ เกิดความรักและความสนใจท่ีจะศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพนีต้อ่ไปในอนาคต ในสว่นของ

กิจกรรมมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย ในปีนี ้จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัยินดีท่ีได้เป็นเจ้าภาพในครัง้นี ้ซึง่แสดงถงึพลงัความร่วมมอืของทกุ

หนว่ยงานในการร่วมกนัสง่เสริมการศกึษาแก่เยาวชนในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย”ี 

 

นายไพโรจน์ กวียานันท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกดั เปิดเผยวา่ “เชฟรอนให้

ความสาํคญักบัการสง่เสริมการศกึษามาอยา่งตอ่เน่ือง โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสาขาสะเตม็ ซึง่เป็นพืน้ฐานท่ีจะช่วยเพ่ิมประสทิธิภาพและขีด

ความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืน ทัง้นี ้การสนบัสนนุโครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย 2559เป็นสว่นหนึง่

ของโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต’ ท่ีเชฟรอนร่วมกบัพนัธมิตรทัง้ภาครัฐและเอกชนสง่เสริมการศกึษาในสาขา

สะเต็มเพ่ือให้เยาวชนเห็นวา่การศกึษาในสาขานีเ้ป็นเร่ืองสนกุนา่สนใจ เกิดแรงบนัดาลใจและสนใจในการศกึษาตอ่ด้านนีเ้พ่ิมมากขึน้ ซึง่

สอดคล้องกบัเปา้หมายของโครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทยเป็นอยา่งดี โดยเชฟรอนประเทศไทยได้สนบัสนนุงบประมาณ 10 ล้านบาท ใน

การจดักิจกรรมภายใต้โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย และจะทํางานร่วมกนัเพ่ือขยายขอบขา่ยการดาํเนินงานไปสูจ่งัหวดัอ่ืนๆ โดยจะเน้น

ความร่วมมือกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาพนัธมิตรภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science ในจงัหวดัตา่งๆ อาทิ สมทุรปราการ 

สงขลา เชียงใหม ่และขอนแก่น โดยคาดวา่จะมีมหาลยัวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาเครือขา่ยเพ่ิมขึน้อีก 10 แหง่ และสามารถจดักิจกรรมให้

นกัเรียนได้กวา่ 10,000 คน ทัว่ประเทศ ภายในปี 2560”  
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ดญ. อธิชา ฤทธ์ิเจริญ หรือ น้องฟ้า นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญมราชรังสฤษฎิ์ 2 จังหวดัฉะเชิงเทรา กลา่วถงึ

ความรู้สกึตอ่กิจกรรมในงานวา่ “สว่นตวัชอบวิชาวิทยาศาสตร์และการทดลองอยูแ่ล้ว จงึดใีจท่ีได้ร่วมกิจกรรมในวนันีแ้ละรู้สกึประทบัใจมาก เพราะ

ได้ทําการทดลองจริงโดยมีพ่ีๆ คอยอธิบายและให้คาํแนะนําอยา่งใกล้ชิด ทําให้ได้รับทัง้ความสนกุและความรู้ไปพร้อมกนั โดยฐานกิจกรรมท่ีชอบ

มากท่ีสดุคือ ‘สายรุ้งในขวดแก้ว’ ซึง่นําของเหลวตา่งชนิดกนัเจ็ดส ีมาเทลงในขวดแก้ว โดยของเหลวสตีา่งๆ แยกชัน้ออกจากกนัเป็นสายรุ้งสวยงาม

มาก และได้รับความรู้เพ่ิมเติมในเร่ืองความหนาแนน่ของของเหลวไปพร้อมๆ กบัความสนกุสนาน สว่นในอนาคตหนอูยากเลอืกเรียนสาย

วิทยาศาสตร์และตัง้ใจจะประกอบอาชีพเก่ียวกบัการคิดค้นนวตักรรมเพ่ือการแพทย์”  

 

ทางด้าน ดช. สิทธิพงศ์ ยาดี หรือ น้องจวิ นักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบางบวั (เพ่งตัง้ตรงจิตรวทิยาคาร) 

กรุงเทพฯ กลา่ววา่ “ผมสนกุกบักิจกรรมในวนันีม้าก เพราะได้ทําการทดลองด้วยตวัเอง ทัง้ยงัทําให้เห็นวา่จริงๆ แล้ววิทยาศาสตร์เป็นวิชาท่ีสนกุ

และนา่สนใจมาก ไมไ่ด้ยากอยา่งท่ีคิด ผมได้เห็นพ่ีๆ ใช้อปุกรณ์การทดลองอยา่งชํานาญ ก็ทําให้ผมอยากเป็นนกัวทิยาศาสตร์แบบพ่ีๆ บ้าง โดยจะ

กลบัไปตัง้ใจเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึน้ครับ”  

 

ทัง้นีห้นว่ยงานเครือขา่ยของโครงการมหาวิทยาลยัเด็กในปัจจบุนั ประกอบด้วยสถาบนัการศกึษา ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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โดยหนว่ยงานเครือขา่ยของโครงการมหาวิทยาลยัเด็กในปัจจบุนั ประกอบด้วยสถาบนัการศกึษา ได้แก่ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
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มหาวิทยาลยัศิลปากร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุทหารลาดกระบงั องค์กรภาครัฐ ได้แก่ 

สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) และสถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) องค์กรภาค

ประชาสงัคมได้แก่ สถาบนัคนีนัแหง่เอเซีย และภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั 
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