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เชฟรอน-คีนัน จับมือ สวทช. และ มศว เดนิหน้าโครงการ มหาวทิยาลัยเดก็ ประเทศไทย  

จุดประกายการเรียนรู้สู่สายอาชีพสะเตม็ ณ งาน มศว วชิาการ 

 

 
 
บรรยายภาพจากซ้ายไปขวา 

1. ดร. รูดอล์ฟ เฮอร์เบอร์ นกัวิชาการจากห้องปฎิบตัิการทอยโทแลป (Teutolab) มหาวิทยาลยับีเลเฟล ประเทศเยอรมนี วิทยากรท่ี

ปรึกษาโครงการมหาวิทยาลยัเด็ก 

2. นางไฮดี สตาร์ก นกัวชิาการจากห้องปฎิบตัิการทอยโทแลป )Teutolab) มหาวิทยาลยับีเลเฟล ประเทศเยอรมนี วิทยากรท่ีปรึกษา

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก  

3. ศาสตราจารย์ ดร. ปานสิริ พันธ์ุสุวรรณ รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ 
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5. รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

6. นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จดัการใหญ่ฝ่ายสนบัสนนุธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั  

7. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบนัคนีนัแหง่เอเซีย  

 

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลติ จํากดั ภายใต้โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต’ ให้การ

สนบัสนนุ สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาต ิ(สวทช.) สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.) 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ และสถาบนัคีนนัแหง่เอเซีย เดินหน้าจดักิจกรรมในโครงการ “มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย 2559” ตามแนว

พระราชดาํริของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ภายใต้แนวคิด “สนุกวิทย์ ปลกูแนวคิดวทิยาศาสตร์สู่ เยาวชน” เพ่ือสง่เสริม

การเรียนรู้และความสนใจของเยาวชนระดบัประถมศกึษาตอนปลายและมธัยมศกึษาตอนต้นในสาขาวชิาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM) ผา่นกิจกรรมฐานวิทยาศาสตร์แสนสนกุ ณ งาน มศว วิชาการ 

 

โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย 2559 ได้เปิดตวัไปเมื่อเดอืนมกราคม 2559 ท่ีผา่นมา ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ก่อนจะมีการ

จดักิจกรรมท่ีมหาวิทยาลยัและองค์กรเครือขา่ยแตล่ะแหง่ตอ่ไป ซึง่เปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ลงมือทําการทดลองทางวิทยาศาสตร์ท่ีหลากหลาย 

และสมัผสักบับรรยากาศเสมือนได้เรียนในรัว้มหาวิทยาลยัจริง เพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจในการศกึษาตอ่และประกอบอาชีพในสาขาสะเต็มใน

อนาคต เพ่ือวางรากฐานในการผลติบคุลากรในสาขาสะเต็ม อนัเป็นพืน้ฐานสาํคญัในการพฒันาขีดความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศไทย

อยา่งยัง่ยืน โดยจดัขึน้เป็นครัง้แรกท่ีประเทศเยอรมนี ก่อนจดัตัง้ขึน้ในประเทศไทย ภายหลงัท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี 

เสด็จพระราชดาํเนินไปเยีย่มชมโครงการนี ้ท่ีสาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล  ผู้อาํนวยการสาํนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) กลา่ววา่ “โครงการ

มหาวิทยาลยัเด็ก จดัขึน้เป็นโครงการนําร่องในประเทศไทยครัง้แรกในปี พ.ศ. 2554 โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือวางรากฐานท่ีดใีห้แก่นกัเรียนระดบัชัน้

ประถมศกึษาตอนปลายถึงมธัยมศกึษาตอนต้นของไทยให้ได้แรงบนัดาลใจและประสบการณ์ทางวทิยาศาสตร์ผา่นกระบวนการลงมอืทําและการ

ฝึกฝน  ผา่นการทดลองกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ โดยมีการปรับใช้หลกัสตูรจากโครงการ ‘มหาวิทยาลยัเด็ก’ ของมหาวิทยาลยับีเลเฟลด์ ประเทศ

เยอรมนี ให้เหมาะสมกบับริบทของสงัคมไทย ซึง่จะชว่ยให้พวกเขาเห็นวา่วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองสนกุ ไมใ่ชเ่ร่ืองยากอยา่งท่ีคิด เกิดความรักและ

ความสนใจท่ีจะศกึษาหาความรู้เพ่ิมเติมและประกอบอาชีพนีต้อ่ไปในอนาคต เพ่ือจดุประกายให้เกิดความสนใจและสามารถเรียนรู้วิทยาศาสตร์

รอบๆ ตวัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ ซึง่ภายหลงัท่ีเชฟรอนประเทศไทยได้ให้การสนบัสนนุภายใต้ โครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงั

คิด เพ่ืออนาคต’ โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก ก็ได้ขยายความร่วมมอืจนในปัจจบุนัมีหนว่ยงานเครือขา่ย 20 หนว่ยงาน ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ในการจดั

กิจกรรมให้เข้าถงึนกัเรียนในภมูิภาคตา่งๆ ทัว่ประเทศ” 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันตวิัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ กลา่ววา่ “มหาวิทยาลยัฯ 

ได้ให้ความสาํคญักบัการพฒันาการจดัการเรียนรู้และการพฒันาครูทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการ

สอนสะเต็ม โดยจดักิจกรรมภายใต้ช่ือโครงการ ‘มหาวิทยาลยัเด็ก ประเทศไทย’ สบืเน่ืองจากการท่ีมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒเป็น 1 ใน 20 

หนว่ยงานเครือขา่ย ท่ีประกอบไปด้วยองค์กรภาครัฐ 2 องค์กร และสถาบนัการศกึษา 18 แหง่ เพ่ือจดุประกายความคิดให้เด็กและเยาวชนเกิดแรง

บนัดาลใจ และมีทศันคติท่ีดีในการทดลองวิทยาศาสตร์ท่ีสนกุ และมีความสขุ ด้วยบรรยากาศเสมอืนอยูใ่นห้องปฏิบตักิารของมหาวิทยาลยั โดยได้

เชิญ Prof. Dr. Rudolf Herbers ผู้ เช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยับีเลเฟล สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาให้ความรู้เร่ืองรูปแบบของการจดัการเรียนรู้

แนวใหมท่ี่สอดแทรกความรู้ด้านคณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเข้าไปกบัการเรียนรู้ของเดก็ รวมถงึการจดัแสดง
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โครงงานทางวิทยาศาสตร์ตา่งๆ อยา่งสร้างสรรค์ ทําให้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีสนกุและนา่ตดิตาม ซึง่จะเกิดประโยชน์เป็นอยา่งมากตอ่ผู้ เข้าร่วม

งาน รวมถึงครู และอาจารย์ ในการไปปรับใช้เพ่ือการสง่เสริมทกัษะการคดิวเิคราะห์ให้กบัเด็กไทยท่ีเป็นอนาคตของประเทศตอ่ไป”  

 

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสาํรวจและผลิต จาํกัด กลา่ววา่ “การ

ดําเนินโครงการมหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย 2559 นัน้ สอดคล้องกบัเปา้หมายในการดาํเนินการโครงการ ‘Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ 

พลงัคิด เพ่ืออนาคต’ ท่ีเชฟรอนร่วมกบัพนัธมิตรทัง้ภาครัฐและเอกชน สง่เสริมการศกึษาในสาขาสะเต็ม ให้เยาวชนเห็นวา่การศกึษาในสาขานีเ้ป็น

เร่ืองสนกุ นา่สนใจ เพ่ือให้เกิดแรงบนัดาลใจและสนใจในการศกึษาตอ่ด้านนีเ้พ่ิมมากขึน้ อนัจะชว่ยสง่เสริมขีดความสามารถของประเทศได้อยา่ง

ยัง่ยืน โดยเชฟรอนประเทศไทยได้ร่วมดาํเนินงานในโครงการมหาวิทยาลยัเดก็ประเทศไทยนี ้และได้ขยายความร่วมมือในการจดักิจกรรมไปสู่

จงัหวดัอ่ืนๆ โดยประสานงานกบัมหาวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาเครือขา่ยในจงัหวดัพืน้ท่ีของ Enjoy Science ในจงัหวดัตา่งๆ อาทิ 

สมทุรปราการ สงขลา เชียงใหม ่และขอนแก่น และได้สถาบนัการศกึษามาเข้าร่วมโครงการฯ เพ่ิมเติมอีก 10 แหง่ จากเดิมท่ีมีหนว่ยงานเครือขา่ย

จดักิจกรรมนําร่อง 10 หนว่ยงานในกรุงเทพมหานคร และคาดวา่จะสามารถจดักิจกรรมให้นกัเรียนเข้าร่วมได้กวา่ 10,000 คน ทัว่ประเทศ ภายในปี 

2560 นี”้ 

 

ด้าน นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ประธานสถาบันคีนันแห่งเอเชยี ในฐานะผู้บริหารโครงการ Chevron Enjoy Science: สนกุวิทย์ พลงั

คิด เพ่ืออนาคต กลา่ววา่ “ปัจจบุนัความต้องการบคุลากรในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ิมขึน้อยา่งตอ่เน่ือง ซึง่โครงการมหาวิทยาลยัเด็ก 

ประเทศไทย เป็นอีกหนึง่โครงการสาํคญัท่ีจะชว่ยเพ่ิมบคุลากรในสาขาสะเต็มได้เป็นอยา่งดี โดยแตล่ะมหาวิทยาลยัและองค์กรเครือขา่ยได้

ดําเนินการจดักิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการลงมือปฎิบตัิไปแล้วทัง้สิน้จํานวน 24 กิจกรรม มีนกัเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทัง้จากโรงเรียน

ในพืน้ท่ีกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัสงขลาจํานวน 5,308 คน โดยคาดวา่กิจกรรมดงักลา่วจะสามารถสร้างความตระหนกัไปสูเ่ยาวชนเหลา่นัน้

ให้เห็นถงึความสาํคญัของวิทยาศาสตร์ จนเกิดแรงบนัดาลใจในการประกอบอาชีพสาขาสะเตม็ในอนาคต” 

 

ทัง้นี ้กิจกรรมโครงการ “มหาวิทยาลยัเดก็ ประเทศไทย” ณ งาน มศว วชิาการ ประกอบด้วยฐานวิทยาศาสตร์แสนสนกุ  อาทิ ฐานไฟฟา้

ชีวภาพ ฐานสนกุคดิกบัวิทยาศาสตร์หรรษา และฐานตามรอยเท้าพอ่ ซึง่มีแตล่ะฐานกิจกรรมจะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สมัผสักบัแง่มมุและ

กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ท่ีแตกตา่งกนัไป โดยมีนิสติของ มศว ทําหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งและให้คาํแนะนําแกเ่ยาวชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ซึง่

มหาวิทยาลยัและหนว่ยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จะจดักิจกรรมตลอดทัง้ปี โดยผู้ ท่ีสนใจสามารถติดตามขา่วสารการจดักิจกรรมได้ท่ีเวบไซต์  

www.childrensuniversity.in.th 

 

*หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ มหาวทิยาลัยเดก็ ประเทศไทย 2559 

1. สาํนกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ (สวทช.), 2. สถาบนัสง่เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(สสวท.), 3. 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 4. มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 5. มหาวิทยาลยัมหิดล, 6. มหาวิทยาลยัศิลปากร, 7. มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 8. 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรีุ, 9. มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 10. สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคณุ

ทหาร ลาดกระบงั, 11. มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 12. มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 13. มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี, 14. 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น, 15. มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี, 16. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีสรุนารี, 17. มหาวิทยาลยัเชียงใหม,่ 18. มหาวทิยาลยัพะเยา, 

19. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์, 20. มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 


