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video transcript 
 

chevron enjoy science:  
TVET teacher 1 

 
 

  

 

ภาษาไทย 

ข้อความ:  เดก็ไทยสว่นใหญ่ไมช่อบเรียนสายวิชาชีพ  

วิสูตร อาสนวิจิตร: ปัจจบุนัสถิตขิองการเรียนในระดบัอาชีวศกึษาคอ่นข้างจะมีจํานวนลดน้อยลง เร่ือยๆ  

ดงันัน้ จงึเป็นจดุท่ีน่าเป็นห่วงมากท่ีสดุ 

 

ข้อความ:  หลกัสตูรไมแ่นน่..?  

นักเรียน :   ด้านการศกึษา หลกัสตูรอาจจะไมแ่นน่เทา่กบัสายสามญั 

 

ข้อความ:  มองไมเ่ห็นเปา้หมายในชีวิต?    

วิสูตร อาสนวิจิตร: ผู้ เรียน เม่ือเรียนมาแล้วไมเ่ห็นเปา้หมายของตวัเองว่า หลงัจากจบแล้ว  

จะไปทํางานในด้านไหน วิชาชีพไหน  

ในระบบการศกึษาไมไ่ด้ฉายภาพในเร่ืองของอาชีพให้เห็นภาพ  

 

นักเรียน :   ไมอ่ยากเรียนคะ่ เพราะว่าถ้าเรียนแล้วไมรู้่วา่ อนาคตหนจูะไปทิศทางไหน 

ข้อความ:  จบไปแล้วทําอะไร..?   

 

วิสูตร อาสนวิจิตร: แล้วก็ภาพลกัษณ์ตา่งๆ ท่ีสงัคมส่ือสารออกมา 

ข้อความ:  มีภาพลกัษณ์ท่ีไมดี่ตอ่สงัคม? 
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นักเรียน:   ไมช่อบความรุนแรงคะ่ มีกนัเยอะคะ่ แบบยกพวกตีกนั 

ข้อความ:  กลวั  ..ตีกนัประจํา  

ข้อความ:  เรียนสายสามญัดีกวา่?    

วิสูตร อาสนวิจิตร: ดงันัน้ นกัศกึษาก็มุง่เปา้ท่ีจะไปในเร่ืองของวิชาชีพท่ีเป็นหลกัในสงัคมเป็นส่วนใหญ่ 

 

ข้อความ:  ทางออกของปัญหาคือ?   

   ทีม STEM for TVET ราชมงคลล้านนา 

วิสูตร อาสนวิจิตร: ทางกลุม่ของเราเองก็ดําเนินการ ในเร่ืองของการท่ีจะให้ผู้ เรียน ตระหนกัในเร่ืองของวิชาชีพ  

โดยการขบัเคล่ือนในการอบรมครู ซึง่เป็นจดุแรกในการท่ีพฒันาทางด้านการศกึษา  

คือการพฒันาครูให้เข้าใจในเร่ืองของ STEM  

โดยมุง่เน้นในเร่ืองการท่ีจะพฒันาทางด้านของทกัษะวิชาชีพในศตวรรษท่ี 21  

 

ข้อความ:  STEM for TVET การพฒันาทกัษะทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และ คณิตศาสตร์  

)สะเตม็(  ในระบบการอาชีวศกึษา 

 

ข้อความ:  วิสตูร อาสนวิจิตร อาจารย์ประจําวิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 

 

วิสูตร อาสนวิจิตร: แล้วก็ได้มาเจอกบัทาง Chevron ทาง Chevron ก็ได้สนบัสนนุในการทํางานในครัง้นี ้ให้

ดําเนินการขยายผล ในเร่ืองการเรียนรู้เร่ือง STEM  

ไมว่า่จะเป็นในสว่นของครูโรงเรียนมธัยมศกึษา และก็ครูทางด้านของอาชีวศกึษา 

ในจงัหวดัภาคเหนือตอนบนเอง ก็ร่วมลงไปทํากิจกรรม  

เราจะฉายภาพในเร่ืองของวิทยาศาสตร์อย่างไรให้สนกุ  

เป็นคีย์เวิร์ดสําคญั มีความสขุ แล้วก็สนกุไปด้วย  

 

ข้อความ:  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
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วิสูตร อาสนวิจิตร: ดงันัน้ในเร่ืองของรูปแบบการเรียนการสอนของเราจะนํากิจกรรมและก็วสัดอุปุกรณ์ท่ีอยูใ่กล้ตวั

ของเราเองเข้ามาทํา โดยทําการฝึกในกิจกรรมทัง้หมด 3 กิจกรรม 

โดยนําความรู้ในทกัษะพืน้ฐานด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาใช้  

จากเดมิ สิ่งท่ีเขาเรียนในห้องเรียนเป็นสิ่งท่ีเขาบอกวา่นา่เบ่ือ  

ดงันัน้ เม่ือเปล่ียนรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี ้โดยมีกิจกรรมเข้ามาสอดแทรก เขามีความ

สนกุในการท่ีได้ลงมือทํา กล้าคดิ และกล้านําเสนอขึน้  

และก็มีการเข้าร่วมทํางานเป็นทีมกบัเพ่ือนๆ สามารถท่ีจะเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมของผู้ เรียนได้ดี

ขึน้ ทําให้เกิดศกัยภาพ ดงึศกัยภาพตวัของเขาเองขึน้มาได้ดี 

 

ข้อความ:  ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม ่

ข้อความ:  นิคม สินธุพงษ์ ผู้ อํานวยการ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จงัหวดัเชียงใหม่ 

นิคม สินธุพงษ์:  การจดัการเรียนรู้ในเร่ืองของสะเตม็ศกึษา มนัเป็นกระบวนการท่ีนกัเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้  

เกิดการคิดวิเคราะห์ และก็นําไปสูก่ารปฏิบตัจิริง  

เป็นทกัษะชีวิตท่ีสามารถนําไปใช้กบัในชีวิตประจําวนัของนกัเรียนได้เป็นอยา่งดี  

เป็นสิ่งจงูใจให้เดก็คดิอยากท่ีจะเรียนทางอาชีวะ หรืออยากจะเป็นวิศวกรรมขึน้มา  

เพ่ือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ตา่งๆ ขึน้มาได้  

 

นักเรียน:   ผมคดิไมผ่ิดเลยครับท่ีเลือกเรียนอาชีวะ เพราะวา่เราได้ลงมือปฏิบตัจิริงนะครับ  

และสิ่งเหลา่นีทํ้าให้ผมมองเห็นอาชีพในอนาคตเลยครับ 

 

ข้อความ:  สนกุวิทย์ พลงัคดิ เพ่ืออนาคต 

 

เสียงบรรยาย:  โครงการ Chevron Enjoy Science มุง่พฒันาการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กบัเดก็ไทย  

แล้ววิทยาศาสตร์ก็ไมน่า่เบ่ืออีกตอ่ไป 

 
English 

Caption:  Many Thai students do not choose to study in vocational programs. 
Teacher Wisoot: Current statistics show a decreasing number of students in vocational programs. 

This is becoming critical. 
Caption:  Because the curriculum is not as concentrated?  



thailand.chevron.com 
© 2018 Chevron Thailand Exploration and Production, Ltd. All Rights Reserved 

 
4 
 

Student:  In terms of academic strength, the curricular programs may not be intensive as 
those of the formal ones.   

 
Caption:  Students can’t really see their future goals?  
Teacher Wisoot: After graduation, students do not have a clear grasp of their goals. 

They wonder what jobs they can do.  
The educational system does not project a complete picture of possible careers for 
vocational students. 

 
Student:  I don’t want to study in a vocational school.  That’s’ because I won’t know where I 

would be heading afterwards. 
Caption:  What to do after graduation? 
 
Teacher Wisoot: One damaging factor comes from the negative image portrayed in the society.  
Caption:  Vocational study has a bad image in the public eye?   
Student:   I don’t like violence. Many students in this system like to join gang fights. 
 
Caption:  I’m afraid. Vocational students seem to be fighting a lot. 
Caption:  Is it better to study in regular programs? 
Teacher Wisoot: Most students aim to study popular vocational studies 
 
Caption:  What are the solutions? 

STEM for TVET team from RMUTL  
 

Teacher Wisoot: Our group focuses on promoting awareness of vocational fields.  
We train teaching staff to understand the importance of STEM,  
which is the first step of our education development.   
We aim to improve the 21st century technical skills.  

 
Caption: STEM for TVET: Improving STEM skills in technical vocational education and 

training 
 
Caption:  Wisoot Asanawijit, teacher at RMUTL 

 
Teacher Wisoot: We later came across Chevron’s initiative which supports our activities to help 

maximizing STEM learning.  
 The trained teachers that came from both high schools and vocational schools 

  in the upper northern provinces, joined the activities.   
 We explain how to make science an enjoyable subject.  
 This is the key: fun and happiness in learning. 
 
Caption:  A science class at RMUTL 

 
Teacher Wisoot: For the educational approach, we organized three activities using everyday objects. 
 The activities incorporate basic science elements into the lessons. 
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 Originally, the lessons were labeled as boring. 
 
With this adapted learning approach, which integrated hands-on activities,  
the students feel happier with their lessons and become more proactive in thinking 
and presenting in class. Having the chance to collaborate with others as a team 
also improves the students’ behavior. 
This helps encourage them to realize their potentials. 
 

Caption:  A science class at Chiang Dao Wittayakom school  
 

Caption:  Nicom Sintupong, principal of Chiang Dao Wittayakom school in Chiang Mai  
Nicom Sintupong:  The knowledge components of STEM education form the process  

for students to develop their learning and analytical thinking skills. 
These are real-life skills that can be well applied in the daily lives of all students.  
This will encourage students to pursue vocational education, 
or engineering studies in order to create innovations.    
 

Student:  I made a right choice in pursuing vocational education, as we learn lessons by 
doing. These skills offer me a clear idea as to what jobs I can do in the future. 

 
Caption:  Chevron Enjoy Science 
 
Announcer: The Chevron Enjoy Science project aims to enhance science education for Thai 

youths. Let’s Enjoy Science. 
 
 


