ปลูกอนาคต

วิถีการเรียนรู้รูปแบบใหม่
บ่มเพาะความรู้เด็กไทย ก้าวไกลระดับสากล

การศึกษาคือเครื่องมือพัฒนาคน
ให้ก้าวหน้าและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้ น สถาบั น การศึ ก ษาจึ ง เปรี ย บ
เสมือนสถานที่เพาะพันธุ์ต้นกล้า ที่
น�ำเมล็ดพันธุม์ าปลูก ด้วยการดูแล
รดน�้ ำ พรวนดิ น จนต้ น กล้ า นั้ น
เติบโตขึ้นเป็นไม้ใหญ่ แผ่กิ่งก้าน
สาขา ให้ ร ่ ม เงา ผลิ ต ออกซิ เ จน
กรองฝุ่นและมลพิษในอากาศ เป็น
แหล่งอาหาร และต้นน�้ำล�ำธาร ให้
กับทุกชีวิตบนโลกใบนี้
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สถาบันการศึกษาในประเทศไทยก็เป็นดังเช่นสถานที่บ่มเพาะบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถทัดเทียมนานาประเทศ โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาจ�ำนวนมากรองรับ
ประชากรทั่วประเทศให้ได้รับการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ทว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไป
ผู้คนเริ่มใช้เทคโนโลยีเข้ามาอ�ำนวยความสะดวกมากขึ้น จึงกลายเป็นความท้าทายใน
ศตวรรษที่ 21 ให้ทั่วโลกเน้นการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตัวขับเคลื่อนชีวิต
การจัดการศึกษาโดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และงานวิจัย เพื่อ
เป็นต้นแบบสถาบันการศึกษาที่จะช่วยยกระดับศักยภาพให้ทัดเทียมสากล จึงถือก�ำเนิด
ขึ้นบนพื้นที่ต�ำบลป่ายุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ
เมือ่ ปี 2558 โดยพระองค์ได้พระราชทานชือ่ ให้วา่ ‘สถาบันวิทยสิรเิ มธี’ (Vidyasirimedhi
Institute : VISTEC) อันหมายถึง ‘สถาบันแห่งผูร้ อู้ นั ยอดเยีย่ มทางด้านวิชาวิทยาศาสตร์’
และ ‘โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์’ (Kamnoetvidya Science Academy : KVIS) ซึ่งหมายถึง
‘โรงเรียนที่เป็นแหล่งความรู้’ ทรงพระราชทานทุน ‘ศรีเมธี’ ส�ำหรับนิสิตของสถาบันผู้มี
ผลการเรียนดีเยี่ยม และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระนามาภิไธย
‘ส.ธ.’ ประดับที่ป้ายชื่อสถาบันและชื่อทุนการศึกษาด้วย
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สถาบันวิทยสิริเมธี เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท
และปริญญาเอก) ใน 2 ส�ำนักวิชา ได้แก่ ส�ำนักวิชาวิทยาการพลังงาน และส�ำนักวิชา
วิ ท ยาการโมเลกุ ล โดยเป็ น การบู ร ณาการด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เ ทคโนโลยี แ ละ
วิศวกรรมศาสตร์เข้าด้วยกัน เน้นประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการบริหาร
บุคลากร เช่น อัตราส่วนจ�ำนวนนักศึกษาต่ออาจารย์ ในระดับเทียบเท่าสถาบันการ
ศึกษาชั้นน�ำนานาชาติ (1:3:5: Faculty/Postdoc/Student Ratio) อันเป็นสัดส่วน
ที่จะสามารถสร้างนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงสุด
โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นการพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล โดยมีนักเรียน 18 คนต่อห้อง รวมทั้งหมด 4 ห้องเรียน จัดการ
เรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ด้วยอาจารย์ทมี่ ที กั ษะและศักยภาพสูงในสาขาต่างๆ
ทั้งระดับปริญญาโทและเอก เน้นทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ทีเ่ พียบพร้อมด้วยเครือ่ งมือทันสมัย ในขณะเดียวกันยังได้ปลูกฝังทักษะ
การเป็นผู้น�ำด้านการค้นคว้าและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ด้วย

นอกจากนี้ สถานศึกษาทั้งสองแห่ง
ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง ผู ้ เรี ย นด้ ว ยการน� ำ วิ ถี ท าง
วิทยาศาสตร์และธรรมชาติ มาเป็นหัวใจ
หลักในการออกแบบสถานที่ ทั้งด้านการ
เรียนรู้และปฏิบัติจริง โดยจัดให้มีพื้นที่
อยู ่ แ ยกกั น เป็ น สั ด ส่ ว น แต่ ยั ง คงไว้ ซึ่ ง
ความสัมพันธ์ของทั้งสองพื้นที่ เพื่อให้เกิด
ปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมสภาพแวดล้อม
ของการเรียนรู้ วางต�ำแหน่งอาคารในระยะที่
เดินถึงกันได้ หรือใช้จกั รยานในการเดินทาง
ช่วยประหยัดการใช้พลังงาน พร้อมจัดสรร
พื้ น ที่ ศู น ย์ ก ลางรองรั บ การจั ด กิ จ กรรม
อันหลากหลายของสถาบัน
ความมุ่งมั่นในการเดินหน้าทางการ
ศึ ก ษาให้ เ ยาวชนไทย ด้ ว ยสถาบั น การ
ศึกษาต้นแบบนี้ เป็นการสนับสนุนให้เกิด
‘สังคมอุดมปัญญา’ มุ่งส่งเสริมการเพิ่ม
ศักยภาพให้ประเทศไทยให้พร้อมแข่งขัน
ได้อย่างแข็งแกร่งและยัง่ ยืนในระดับสากล
ซึ่ ง กลุ ่ ม ปตท. พร้ อ มสื บ สานตามแนว
พระราชปณิธาน ในการส่งเสริมการศึกษา
ของชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพือ่ ใช้เป็นเครือ่ งมือพัฒนาคุณภาพชีวติ คน
และสร้างต้นทุนความมั่นคงให้สังคมและ
ประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป

บนพืน้ ทีต่ ำ� บลป่ายุบใน อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นอกจากจะได้จดั สรรทีด่ นิ
เพือ่ ใช้ประโยชน์ในการจัดตัง้ สถาบันวิทยสิรเิ มธี และ โรงเรียนก�ำเนิดวิทย์ แล้ว
กลุม่ ปตท. ได้นอ้ มเกล้าฯ ถวายทีด่ นิ ส่วนหนึง่ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธสิ ยามบรมราชกุมารีเพือ่ โรงเรียนจิตรลดา) และได้
พัฒนาพืน้ ทีอ่ กี ส่วนหนึง่ ให้เป็นพืน้ ทีส่ เี ขียวของ ‘โครงการป่าวังจันทร์’ สถาบัน
ปลูกป่า ปตท. โดยเป็นพืน้ ทีศ่ นู ย์รวมองค์ความรูเ้ กีย่ วกับการปลูกและฟืน้ ฟูปา่
เป็นแหล่งสะสมพันธุไ์ ม้ปา่ หลากชนิดของไทย ในรูปแบบการจัดแสดงแปลงปลูกป่า
หลายลักษณะ นอกจากนี้ โครงการป่าวังจันทร์ยงั เป็นสถานทีเ่ รียนรูแ้ ละท่องเทีย่ ว
เชิงนิเวศ เป็นพืน้ ทีแ่ รกในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ
ตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ภาคป่าไม้ ภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (อบก.)
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