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ฝึกทักษะสาํคัญของบุคลากรคุณภาพในศตวรรษที่ 21 ให้เดก็อาชีวะ 
เชฟรอนเดนิหน้าอบรมจัดกจิกรรมค่ายวิชาการให้นักเรียนอาชีวะภาคเหนือ 

จุดประกายการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏบิัตจิริง 
 

 
  

“ความรู้สึกก่อนทีจ่ะเขา้ร่วมกิจกรรม ผมคิดว่าจะเป็นการสมัมนาน่าเบือ่ๆ ทีน่ ัง่ฟังกนัจนเมื่อยขา แต่พอผมเขา้ร่วมกิจกรรม ก็รู้สึกว่า

แตกต่าง มีกิจกรรมใหทํ้ามากมาย ทีเ่ราสามารถนําความรู้จากกิจกรรมมาใชใ้นชีวิตประจําวนั และสามารถนํามาประยกุต์ใช้ในอาชีพต่างๆ ทีเ่รา

สามารถเรียนต่อได ้เป็นกิจกรรมทีส่่งเสริมทกัษะและความคิดของทกุคนทีเ่ขา้ร่วมครบั”  

นายภานุวัฒน์ ใจมูล โรงเรียนเชียงดาววทิยาคม นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิชาการ 

STEM for TVET CAMP ของโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวทิย์ พลังคดิ เพ่ืออนาคต” 
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หากกลา่วถงึระบบการศกึษาในประเทศไทย ปัญหาหนึง่ท่ีพบคือการเรียนในห้องเรียนท่ีเน้นเนือ้หาวิชาการ และการสอนท่ีครูเป็น

ผู้ปอ้นข้อมลู ไมก่ระตุ้นให้เกิดการคิด วิเคราะห์ และการริเร่ิมสร้างสรรค์ ทําให้ไมส่ามารถสร้างบคุลากรท่ีมีความสามารถและทกัษะของศตวรรษท่ี 

21 ท่ีจะต้องสามารถคิด วเิคราะห์ แก้ไขปัญหา และนําความรู้ท่ีมมีาประยกุต์หรือปรับใช้ได้ โดยเฉพาะในสาขาอาชีวศกึษา ท่ีการเรียนรู้จากการลง

มือทําจริงมีความสาํคญัมาก เพราะผู้ เรียนต้องสามารถนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ในสภาพแวดล้อมการทํางานท่ีต้องการการลงมือปฏิบตั ิ 

 

มีผลการศกึษาท่ีชีใ้ห้เห็นวา่แรงงานด้านสะเต็มนัน้จะมีรายได้มากกวา่แรงงานทัว่ไปถงึ 57%  เน่ืองด้วย สะเต็มศกึษา ไมไ่ด้ให้องค์ความรู้

ด้านการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิศาสตร์ (STEM) เป็นรายวิชาเทา่นัน้ แตเ่ป็นนวตักรรมการเรียนรู้ท่ีบรูณาการวิชา

ทัง้หมดดงักลา่วเข้าด้วยกนั ให้ผู้ เรียนสามารถนําความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตจริง รวมทัง้การพฒันากระบวนการหรือผลผลติใหมท่ี่เป็นประโยชน์

ตอ่การดาํเนินชีวติและการประกอบอาชีพ ดงันัน้การพฒันากําลงคนด้านสะเต็มให้มีทกัษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาตามแนวทางของทกัษะ

สาํหรับศตวรรษท่ี 21 จะเป็นการช่วยยกระดบัคณุภาพชีวิต เพ่ิมโอกาสทางด้านอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้แกเ่ยาวชนไทยอยา่งยัง่ยืน  

 

ด้วยเหตนีุ ้บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั จึงร่วมกบัสถาบนัคีนนัแหง่เอเซยี ภายใต้ โครงการ “Chevron Enjoy 

Science: สนุกวทิย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” จดักิจกรรมค่ายวิชาการ STEM for TVET CAMP ให้กบัโรงเรียนและวิทยาลยัเทคนิคท่ีเข้าร่วม

โครงการใน 3 จงัหวดัภาคเหนือ ได้แก ่เชียงใหม ่เชียงราย และแพร่ โดยมีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเป็นผู้จดัการอบรม กิจกรรมนีม้ี

วตัถปุระสงค์เพ่ือจดุประกายการเรียนรู้ด้านสะเต็มศกึษา ท่ีประยกุต์เข้ากบัทกัษะอาชีพ และกระตุ้นให้นกัเรียนนกัศกึษาได้เข้าใจถึงการบรูณาการ

ความรู้ด้านสะเต็ม เพ่ือให้เกิดทกัษะท่ีจําเป็นในโลกแหง่การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยจดัขึน้ท่ีโรงเรียนเชียงดาววิทยาคมและโรงเรียนแมอ่าย

วิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่วิทยาลยัเทคนิคเชียงราย จงัหวดัเชียงราย และวิทยาลยัเทคนิคแพร่ จงัหวดัแพร่  
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ในคา่ยวชิาการตลอด 2 วนั ประกอบไปด้วยกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ ท่ีออกแบบมาให้นกัเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกบัอาชีพใหม่ๆ  รวมถึง

เสริมสร้างมมุมองในการสร้างสรรค์จากสิง่ของหรือสิง่ท่ีพบเจอในชีวิตประจําวนั โดยเป็นการทํากิจกรรมร่วมกนัระหวา่งครูในโรงเรียน อาจารย์จาก

มหาวิทยาลยั และนกัเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ทําให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลีย่นความคิดมมุมองการทํางาน โดยฐาน ทัง้ 4 ฐานแบง่เป็น Smart 

Dam, Smart Home & Smart Farm, Smart Food Technology และ Automotive Part นอกจากนกัเรียนจากทัง้ 3 จงัหวดัจะเพลดิเพลนิไปกบั

กิจกรรม ยงัได้เรียนรู้ถึงการวางแผนสร้างเขื่อน การออกแบบบ้านและฟาร์มในอนาคต การเพ่ิมคณุคา่และมลูคา่ของอาหาร รวมถงึการออกแบบ

ปรับแตง่รถแขง่อีกด้วย  

 

นางหทัยรัตน์ อติชาต ิผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกจิการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกัด 

กลา่ววา่ “เชฟรอนเช่ือวา่การผลติบคุลากรคณุภาพในสายอาชีวศกึษาเป็นกญุแจสาํคญัในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการ Enjoy 

Science มีเปา้หมายในการดาํเนินงานท่ีสอดคล้องกบันโยบายของรัฐบาลในการพฒันากําลงัคนให้สอดคล้องกบัการพฒันาประเทศและความ

ต้องการของภาคอตุสาหกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีท้าทายของประเทศขณะนี ้นัน่คือการขาดแคลนกําลงัคนระดบัฝีมือ ระดบัเทคนิค และระดบั

เทคโนโลยี ทางบริษัทเลง็เห็นวา่การเพ่ิมพนูทกัษะในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม (STEM) ให้กบัเด็กสาย

อาชีวศกึษาจะเป็นรากฐานสาํคญัท่ีจะชว่ยเพ่ิมประสทิธิภาพและขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศอยา่งมัน่คง” 

 

นายสมคดิ จีนจรรยา ผู้อาํนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย กลา่ววา่ “ทางเรามองวา่การผลติและพฒันากําลงัคนคงหนีไมพ้่นเร่ือง

ชีวิตประจําวนัท่ีเก่ียวข้องกบัวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี คณิตศาสตร์เพราะเดก็ชา่งทกุคนท่ีเข้ามาเรียนก็ต้องเรียนพืน้ฐานของวิชาชีพ จะมี

องค์ประกอบท่ีเก่ียวกบัวิชาทางวศิวกรรม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เป็นตวัท่ีจะสร้างอาชีพ สร้างโครงงาน สร้างสิง่ประดิษฐ์ รวมถงึเร่ืองประกอบ

อาชีพ ซึง่ผมคิดวา่ทางโครงการฯ เดินมาถกูทาง ให้เกิดกําลงัคนท่ีมีศกัยภาพ เพ่ือพฒันาอนาคตประเทศชาตติอ่ไป ควรจดักิจกรรมทกุปี เพราะทํา

ให้เดก็นกัศกึษาเราเข้าสูโ่ลกอาชีพอยา่งมีความสขุ” 

 

นางสาวปารมีน จันทร์แผง นักเรียนวทิยาลัยเทคนิคเชียงรายท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคา่ย เลา่วา่ “ดีใจมากคะ่ท่ีได้มาร่วมโครงการ STEM 

for TVET CAMP รู้สกึวา่ไมใ่ช่เป็นโครงการท่ีให้แคค่วามรู้ ยงัให้ความสนกุและความสขุอีกด้วย เป็นการรวมศาสตร์ในรูปแบบของฐานตา่งๆ  ท่ีมี

พ่ีๆ คอยจดักิจกรรมให้ ตวัอยา่งเช่น ฐาน Smart Farm Smart Home ทีพดูถงึอนาคตอีก 60 ปีข้างหน้า ถ้าเราเป็นผู้สงูอาย ุจะสร้างบ้านเราอยา่งไร 

จะสร้างฟาร์มอยา่งไรในพืน้ท่ีจํากดั เป็นเร่ืองสาํคญัมากกบัสายวชิาท่ีจะเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีตา่งๆ และคิดวา่ได้นําความรู้ไปใช้แนน่อนเพราะใน

อนาคต เทคโนโลยียงัพฒันาไปอีกได้ไกล” 

 

นายเลาจัว แซ่ล ีนกัเรียนจากวทิยาลยัเทคนิคเดียวกนัได้เลา่เสริมวา่ “คา่ยนีไ้ด้ให้ความรู้กบัพวกเราอยา่งมาก ความรู้ท่ีเราได้จากคา่ย

สามารถนําไปปรับใช้กบัชีวติประจําวนั ทําให้ได้เรียนรู้ในด้านการคิด การพดู ในกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อยากให้จดัขึน้

อีกทกุปี” 

 

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. จัตตุฤทธ์ิ ทองปรอน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาช

มงคลล้านนา ผู้ รับผิดชอบการจดักิจกรรม STEM for TVET Camp กลา่ววา่ “ต้องขอบคณุทางโครงการ Enjoy Science ท่ีให้โจทย์เราในการคิด

กิจกรรมท่ีต้องทําให้เด็กสนกุสนาน ในขณะเดยีวกนัก็เห็นภาพและสามารถเช่ือมโยงกบัอาชีพจริงๆ ได้ เพ่ือให้เด็กเกิดจินตนาการ เห็นอนาคต และ

มีความฝัน ซึง่จะนําไปสูก่ารคิดค้นนวตักรรมใหม่ๆ   ท่ีสาํคญัคือกิจกรรมนี ้ยงัทําให้ครูและอาจารย์ต้องคิด วเิคราะห์และทําการบ้านมากขึน้ ต้องคิด

โจทย์ท่ีจะมาสอนเดก็วา่การเรียนสะเต็มจะเอาไปใช้ได้อยา่งไร ครูจะเกง่ขึน้ ในขณะเดยีวกนันกัเรียนก็จะเก่งขึน้ด้วย” 



-MORE- 
4 

 

กิจกรรมนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ ”Chevron Enjoy Science: สนุกวทิย์ พลังคดิ เพื่ออนาคต” โครงการระยะยาว 5 ปี ด้วย

งบประมาณรวมกวา่ 1,000 ล้านบาท ท่ีเชฟรอน ร่วมมือกบัหนว่ยงานภาครัฐ การศกึษา สงัคม และเอกชนท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือยกระดบัการเรียนการ

สอนในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ STEM ทัง้ในระบบการศกึษาสายสามญัและสายอาชีพ หรืออาชีวศกึษา 

ครอบคลมุทัว่ทกุภมูิภาคของประเทศ โดยคาดวา่จะมีผู้ ได้รับประโยชน์จากโครงการนีท้ัง้สิน้กวา่ 500,000 คน 
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