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video transcript 
 

chevron enjoy science:  

mentor teacher 

 

 

  

 
ภาษาไทย 
ครูวรรณา เฟ่ืองฟู: ปา้เกษียนอายรุาชการมาก็ปีนีย้า่งปีท่ี 9 แล้วคะ่ 
 
ข้อความ:  ครูวรรณา เฟ่ืองฟ ู 

ครูพ่ีเลีย้ง (mentor) โครงการ Chevron Enjoy Science 
 

ข้อความ:  แล้วคนวยัเกษียณท าอะไร 
ครูวรรณา เฟ่ืองฟู: ตอนท่ีปา้เกษียณใหม่ๆ  ก็อยู่บ้าน  

แตว่า่โอกาสท่ีเราจะไปใช้ความรู้ท่ีเรามี  
ชว่ยเหลือคนอ่ืนๆ เป็นประโยชน์ตอ่สงัคม มนัมีน้อย 
 

ข้อความ:  เกษียณ  ..แตย่งัไมห่มดไฟ  
ครูวรรณา เฟ่ืองฟู:  หลงัเกษียณราชการมาแล้ว บริษัท Chevron ก็มาจดัโครงการ Chevron Enjoy Science 

เขามีการจดัอบรมให้เราเป็นครูพ่ีเลีย้งให้เทคนิคในการท่ีเราจะไปชว่ยโค้ชครูในโรงเรียน 
ท าให้เราสามารถท่ีจะได้มีสว่นในการชว่ยเหลือในการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนได้มากขึน้   

 
   จะเห็นวา่นกัเรียนเขาได้ลงมือท าจริง และได้เรียนรู้จากสิ่งท่ีเกิดขึน้จากการทดลอง 

และก็เรียนรู้ได้ด้วยตวัเอง ก็รู้สกึดีใจท่ีนกัเรียนเขาสนกุกบัการเรียนวิทยาศาสตร์ 
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และท าให้เกิดความรู้สกึรักวิทยาศาสตร์  มีความสขุคะ่ท่ีได้เห็น 
 
 เรารู้สกึดีคะ่ ท่ีมีท่านผู้ เช่ียวชาญมาให้ค าแนะน า เทคนิค วิธีการตา่งๆ คะ่ ก็คือท าให้เรามาพฒันา

ตวัเอง 
 
ข้อความ:   ณฐัพชัร์ งานไว ครูวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพิศาลปณุณวิทยา จงัหวดั ขอนแก่น 
 
ณัฐพัชร์ งานไว:  จากท่ีเราขาดตรงนี ้เราก็มาเพิ่มเตมิคะ่  
 
ข้อความ:   โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต  
 

English 

Teacher Wanna:  I retired from my career as a teaching practice supervisor almost 9 years ago.   

 

Caption:  Wanna Fueangfoo Teacher 

One of Chevron Enjoy Science’s mentors 

 

Caption:  What do the retirees normally do?  

Teacher Wanna:  When I first retired, I just stayed at home.  

I had no way to apply my decades of knowledge 

to help others and our society. 

 

Caption:  Retired but still fueled with passion    

Teacher Wanna:  After I retired, Chevron has launched the Chevron Enjoy Science project. 

I was approached to train to be a mentor, provided with techniques to coach other 

teachers. I was given opportunities to help improve students’ learning abilities.   

 

Those students are able to carry out their own experiments and learn by doing. 

It’s encouraging to see them enjoy learning science and develop a love of science.  

I am very happy to see this.     

 

 

I feel fortunate that I have experts readily giving advice on new teaching techniques. 

That helps me improve my teaching skills.  

  

Caption:  Nattapat Nganwai    

A science teacher at Pisanpunnawittaya School, Khon Kaen province.   
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Teacher Nattapat: We now have what we used to lack.  

  

Caption:  The Chevron Enjoy Science project  

 
 


