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นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน (กลาง) ร่วมเปิดการอบรมด้านแมคคาโทรนิคให้แก่ครูฝกึ ของ
กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน และครูของสถาบันอาชีวะในเครือข่าย ภายใต้การดำ�เนินงานของศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะอาชีพด้านยานยนต์ จังหวัดชลบุรี

Chevron Enjoy Science จับมือ กรมพัฒนาฝีมอื แรงงาน จัดตัง้ “ศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนา
ทักษะอาชีพด้านยานยนต์” เพือ่ รองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC
ด้วยนโยบายจากรัฐบาลทีก่ �ำ หนดให้อตุ สาหกรรม
ยานยนต์และชิ้นส่วนเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคต (New S-Curve)
ประกอบกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้ ของเทคโนโลยี
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ นับว่าเป็น
เรือ่ งจำ�เป็นเร่งด่วนทีจ่ ะต้องมีการพัฒนาทักษะและ
ความรูท้ ส่ี อดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมให้กบั แรงงานและนักเรียนสายอาชีพที่
จะเข้าสูก่ ารทำ�งานในภาคอุตสาหกรรมนี้ เพือ่ เพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันและรักษาตำ�แหน่งผูน้ �ำ
ฐานผลิตและส่งออกยานยนต์
โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์
พลังคิด เพือ่ อนาคต ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการ
ส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม
เพื่อต่อยอดนโยบายและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงพัฒนานักเรียน
อาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพให้มีทักษะตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้รว่ มมือ
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้ง ‘ศูนย์การศึกษา
เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ หรือ TVET

Automotive Hub’ ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 จั ง หวั ด ชลบุ รี เพื่ อ ยกระดั บ ทั ก ษะ
แรงงานให้เป็นช่างเทคนิค 4.0 โดยศูนย์ฯ นีจ้ ะเป็น
ฟันเฟืองสำ�คัญในการนำ�แรงงานและอุตสาหกรรม
ยานยนต์ไทยสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสามารถตอบ
โจทย์เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือ EEC ได้
ศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์
นีจ้ ะกระตุน้ การพัฒนาบุคลากรโดยปฏิบตั งิ านภายใต้
3 หัวข้อหลัก ได้แก่
• จัดอบรมและเสริมทักษะให้แก่กลุ่มครูภายใต้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มอาชีวะ เพื่อ
เสริ ม ทั ก ษะด้ า นเทคนิ ค ให้ ต อบรั บ กั บ ความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม
• ดำ�เนินการอบรมการเรียนการสอน STEM for
TVET สำ�หรับกลุม่ ครูอาชีวะในระดับ ปวช. โดย
ใช้ หลักสูตร Active Physics ของ It’s About
Time มาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน
ให้มคี วามสนุกและมีความเชือ่ มโยงกับการแก้ไข
ปัญหาในแบบเดียวกันกับการทำ�งาน

• ส่งเสริมให้นกั เรียนอาชีวะสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ อย่างเต็มทีภ่ ายในพืน้ ทีข่ องศูนย์ฯ ผ่าน
การฝึกฝน การทดลองใช้เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ท่ี
ทันสมัย เพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลนและพืน้ ทีท่ ่ี
จำ�กัดในแต่ละวิทยาลัยเทคนิค
ศู น ย์ ฯ แห่ ง นี้ บ ริ ห ารงานภายใต้ ค ณะกรรมการ
จาก 8 หน่วยงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
3 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีความพร้อม
ในทุกด้านสำ�หรับการพัฒนาฝีมอื และเทคนิควิชาชีพ
ด้านยานยนต์ สามารถรองรับการพัฒนาแรงงาน
ฝีมือภาคตะวันออกได้ปีละกว่า 5,000 คน ซึ่งมั่นใจ
ว่าจะสามารถผลิต ‘ช่างเทคนิค 4.0’ ออกสู่ตลาด
เพือ่ สอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม พร้อม
ลดปัญหาแรงงานขาดแคลนในภูมิภาคนี้ นอกจาก
การป้อนแรงงานด้านยานยนต์และชิ้นส่วนแล้ว การ
พัฒนายังครอบคลุมอุตสาหกรรมเกีย่ วเนือ่ งตามแผน
EEC อาทิ ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ทัง้ ยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ทีต่ อ้ งการ
นำ�ประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้ ง นี้ ก ารบริ ห ารงานของศู น ย์ ก ารศึ ก ษาเพื่ อ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์จะอยู่ในรูปแบบ
“รัฐร่วมเอกชน” ประกอบไปด้วย 8 หน่วยงานหลัก
อันได้แก่ โครงการ Chevron Enjoy Science
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี สถาบัน
ยานยนต์ สถาบันไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไทย
ซัมมิท ออโตโมทีฟ จำ�กัด และบริษทั แสงเจริญ ทูลส์
เซ็นเตอร์ จำ�กัด
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมล่าสุด
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คุณสุภรา กมลพัฒนะ (ขวาสุด) ผู้จัดการ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรี
สแควร์ ผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการออกแบบ และพัฒนากิจกรรม
สำ�หรับ Maker Space โดย New York Hall of Science
คุณสุภรา เป็นหนึง่ ในผูเ้ ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร Maker Space ปัจจุบนั คุณสุภรามีหน้าทีร่ บั ผิดชอบหลัก
ในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ทง้ั หมด
ภายในจตุรฐั วิทยาศาสตร์ ซึง่ คุณสุภรากล่าวว่า องค์ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ในครัง้
นี้ จะนำ�ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ความตระหนักทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย ทัง้ กิจกรรมระยะสัน้ กิจกรรมระยะ
ยาว หรือแม้แต่การพัฒนากิจกรรมค่ายให้แก่เยาวชนไทย
“การมาเข้าอบรมในครัง้ นี้ ทำ�ให้ได้รบั ความรูม้ ากมายในการพัฒนา
โปรแกรมสำ�หรับ Maker Space และรูส้ กึ ตืน่ เต้นทีไ่ ด้เรียนรูแ้ นวคิดใน
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กทีซ่ อ่ น
อยูใ่ นแต่ละกิจกรรมทีท่ าง NYSCI นำ�มาอบรม นอกจากนี้ กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ยังสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้แก่เด็กอีกด้วย”
"ดิฉนั คิดว่า Maker Space ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายให้แก่เด็กไทย
ทั้งสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และที่สำ�คัญเด็กจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์หรือเราเรียกกันสัน้ ๆ ว่า STEM
แบบไม่ร้ตู ัว ถ้าประเทศไทยเราสามารถจัดให้มี Maker Space ได้ใน
ทุกจังหวัด หรือในจุดศูนย์กลางของเมืองยิง่ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ยิ่ง นอกจากนี้ เราควรที่จะนำ�กิจกรรม Maker Space แทรกเข้าไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ซึ่งอันดับแรกนั้น คุณครูควรได้
รับการฝึกอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการเรียน
การสอนด้วย Maker Space พร้อมทั้งจัด workshop ให้กับคุณครู
เพื่อเสริมความรู้ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมเมกเกอร์สำ�หรับ
นักเรียน”

←
←

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนากิจกรรมสำ�หรับ
MAKER SPACE จาก NEW YORK HALL OF SCIENCE
เมือ่ วันที่ 13-14 มิถนุ ายน 2560 โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับ องค์การ
พิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ New York Hall of Science (NYSCI)
จัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการออกแบบและพัฒนากิจกรรมสำ�หรับ Maker Space ให้แก่
เจ้าหน้าทีจ่ าก อพวช. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจำ�นวน 36 คน
เจ้าหน้าทีจ่ าก NYSCI ได้ทบทวนถึงหลักการออกแบบ 4D หลังจากนัน้ จึงได้แนะนำ�
กรอบการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเมกเกอร์ เพือ่ ออกแบบและพัฒนากิจกรรม
ให้มีการใช้ทักษะการประดิษฐ์ท่เี ชื่อมโยงกับความสนใจของแต่ละบุคคล จนสามารถ
ปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์กจิ กรรมให้มคี วามสนุก และก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ
เจ้าหน้าที่จาก NYSCI ยังได้แนะนำ�การออกแบบกิจกรรมเมกเกอร์ท่เี กี่ยวข้องกับ
รูปแบบสามมิติ โดยใช้วธิ กี ารออกแบบกิจกรรมแบบย้อนกลับ (Backward Design) โดย
เริม่ จากการนำ�สิง่ ของทีใ่ ช้ในชีวติ ประจำ�วันทีเ่ ป็นรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบ เพือ่ สร้าง
ความเข้าใจในเชิงรูปทรง ขนาด และมิติ และยังได้แนะนำ�โปรแกรมทีช่ ว่ ยในงานออกแบบ
หรือ Computer Aided Design (CAD) Software สำ�หรับเด็ก มาใช้ในการออกแบบ
สิง่ ประดิษฐ์ และนำ�มาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฮเทคอืน่ ๆ อาทิ เครือ่ งพิมพ์สามมิติ และ
เครือ่ งตัดเลเซอร์ เป็นต้น
ไฮไลต์ส�ำ คัญในงานคือการแนะนำ�โครงการนวัตกรรมเมกเกอร์ส�ำ หรับกลุม่ วัยรุน่ (Teen
Innovation Program) ซึง่ เป็นโปรแกรมหนึง่ ที่ NYSCI ดำ�เนินการและประสบความสำ�เร็จ
เป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนีเ้ ริม่ ต้นจากการให้กลุม่ ผูร้ ว่ มกิจกรรมทีเ่ ป็น
วัยรุน่ ออกไปสำ�รวจปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน แล้วนำ�มาตัง้ ต้นพัฒนาสิง่ ประดิษฐ์เพือ่ ช่วย
ลดและขจัดปัญหาดังกล่าว ขัน้ ตอนเริม่ ต้นจากการสำ�รวจปัญหา ร่างแบบนวัตกรรม สร้าง
สิง่ ประดิษฐ์นวัตกรรมต้นแบบ นำ�เสนอและขอคำ�แนะนำ�จากผูเ้ ชีย่ วชาญด้านนวัตกรรมที่
เกีย่ วข้องจากชุมชนถึงความเป็นไปได้ในการผลิต นำ�คำ�แนะนำ�ไปปรับปรุงแก้ไข และสุดท้าย
นำ�ไปพัฒนาเป็นสิง่ ประดิษฐ์ตน้ แบบ ซึง่ เด็กๆ ได้เรียนรูใ้ นรูปแบบโครงงานสร้างสรรค์สง่ ิ
ประดิษฐ์เป็นเวลาทัง้ สิน้ 15 เดือน โดยสิง่ ประดิษฐ์ทม่ ี คี วามเป็นไปได้ในการทีจ่ ะนำ�ไป
พัฒนาเป็นนวัตกรรมในขัน้ ต่อไปจะถูกนำ�มานำ�เสนอในงานนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ อย่างงาน
‘World Maker Faire’ ซึง่ เป็นงานระดับโลกสำ�หรับชาวเมกเกอร์ ซึง่ จะจัดขึน้ ที่ NYSCI รัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ แนวคิดในการสร้างสรรค์โครงงานแบบนี้ ผูเ้ ข้าร่วมอบรม
ต่างเห็นพ้องว่า สามารถนำ�มาปรับใช้ในการสร้างสรรค์กจิ กรรมเมกเกอร์ให้แก่กลุม่ วัยรุน่ ใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในอนาคต
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