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video transcript 
 

chevron enjoy science:  

TVET teacher 

 

 

  

 
ภาษาไทย 
ข้อความ:  วิทยาลยัเทคนิคแพร่ จงัหวดัแพร่ 
 
ข้อความ:  สชุาดา เค้าโครง เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science Camp ปี 2559 
 
ครูสุชาดา:  บรรยากาศในห้องเรียนแรกๆ เดก็ไมส่นใจเรียน 

ไมต่ัง้ใจเรียน ไมอ่ยากเข้าเลย วิทยาศาสตร์คงเตม็ไปด้วยการค านวณ 
การจ าแบบว่าสตูรเยอะแยะมากมาย  
และเขาก็คงไมค่ิดวา่ เนือ้หาวิทยาศาสตร์น่ีจะไปใช้อะไรหลงัจากท่ีเขาจบไป 
 

นักเรียน 1:   ครูสอนผมไมเ่ข้าใจครับ 
นักเรียน 2:   งงครับ 
นักเรียน 3:   เรียนไมค่อ่ยรู้เร่ือง 
นักเรียน 4:   ไมค่อ่ยชอบแบบในต ารา 
นักเรียน 5:   มนันา่เบื่อ 
 
ครูสุชาดา:  ก็รู้สกึกงัวลว่า จะสอนตอ่ไปได้หรือเปลา่ 

ก็ต้องพยายามหาวิธีท่ีจะท าให้เขาอยากท่ีจะเรียน 
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ข้อความ:  เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science STEM for TVET หลกัสตูร Active Physics ปี 2559 
 
ครูสุชาดา:  วิทยาลยัเทคนิคแพร่เองได้รับโอกาสจากโครงการ Chevron Enjoy Science ในการจดัแคมป์ 

เป็น STEM For TVET  
 
ได้เข้าไปอบรมในหลกัสตูรของแอ็คทีฟฟิสิกส์ ซึง่เป็นหลกัสตูรเฉพาะของกลุม่อาชีวศกึษา 

 
ข้อความ: Actives Physics (แอ็คทีฟฟิสิกส์) กระบวนการเรียนการสอนแบบสืบเสาะโดยใช้โครงงานเป็น

ฐาน 
 
ครูสุชาดา:  สิ่งท่ีเกิดขึน้ก็คือ มนั Enjoy Science จริงๆ 

เพราะวา่เดก็ได้ลงมือท า ได้คิดเอง 
เดก็กล้าแสดงออก กล้าตดัสินใจ 

 
ข้อความ: สชุาดา เค้าโครง เข้าร่วมโครงการ Chevron Enjoy Science STEM for TVET หลกัสตูร Active 

Physics ปี 2559 
 
ครูสุชาดา:  เดก็ๆ เข้าใจผา่นการลงมือท า คือห้องเรียนมีร้อยยิม้ 

เห็นความสนกุ เห็นความสขุเกิดขึน้ในการค านวณวิทยาศาสตร์ 
ซึง่เราไมเ่คยเห็นมาก่อน สิ่งท่ีเขาเรียนในห้องเรียน 
มนัสร้างคณุคา่ในการท างานของเขาในอนาคต  
โดยเฉพาะเดก็ชา่งน่ีถ้ามีทัง้ skill ทัง้ knowledge 
เหมือนติดอาวธุให้กบัเขา ให้เป็นคนท่ีมีคณุภาพได้ 

 
ข้อความ:  โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต 
 
เสียงบรรยาย:   โครงการเชฟรอน Enjoy Science สนกุวิทย์ พลงัคิด เพ่ืออนาคต  
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English 

Caption:  Phrae Technical College, Phrae 

 

Caption:  Suchada Khaokrong. Joined Chevron Enjoy Science Camp in 2016. 

 

Teacher Suchada: At first, my students were simply not interested in learning. 

They didn’t pay attention and didn’t want to be in class at all. 

To them, science involves a lot of calculations and memorizing all sorts of formulas.  

They didn’t think that they could apply what they learnt in science classes to their 

lives after graduation. 

 

Student 1:   I don’t understand what the teachers are teaching. 

Student 2:  I’m confused. 

Student 3:  I don’t understand the lessons.  

Student 4:  I don’t like learning from books. 

Student 5:  It’s boring. 

 

Teacher Suchada: I was definitely concerned whether I can continue this way. 

I needed to find a way to make them keen to learn. 

 

Caption: Joined Chevron Enjoy Science project STEM for TVET, Active Physics course in 

2016 

 

Teacher Suchada: Phrae Technology College was given the opportunity by Chevron Enjoy Science to 

organize the STEM for TVET camp, and to receive training on “Active Physics”, 

a curriculum designed specifically for teaching science to vocational students. 

 

Caption: Actives Physics, a Project-Based Inquiry Approach 

 

Teacher Suchada: And what happened is they really ‘enjoyed science’. 

Students have learned by doing and that allowed them to think critically by 

themselves. They in turn became more confident and decisive because they 

understood scientific principles through hands-on activities. 

 

Caption: Suchada Khaokrong. Joined Chevron Enjoy Science Camp in 2016 

 

Teacher Suchada: The class was full of smiles. 

You can see the fun and the joy when they tackle scientific calculations in ways  

we have not seen before. 

What they learn in the class room will create value for their future careers. 

If vocational students possess both skills and knowledge, they are equipped with 

capabilities that shape them into highly skilled citizens for life. 
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Caption:  The Chevron Enjoy Science project 

 

Announcer:  Chevron Enjoy Science  


