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และภาคอุตสาหกรรมด้วยกัน เพือ่ ร่วมออกแบบ
และพั ฒ นาบุ ค ลากรให้ แข็ ง แกร่ ง ทั้ง ทางด้ า น
วิชาการและภาคปฏิบัติ และตอบโจทย์แรงงาน
แก่ภาคอุตสาหกรรม สอดรับกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0
โดยศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพ
ลำ�ดับที่ 4 ทีโ่ ครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ได้รว่ ม
กับสถาบันการศึกษาในภูมภิ าคต่างๆของประเทศ
ซึ่งศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี
จะเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านไมโครอิ
โครงการ Chevron Enjoy Science จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี เปิด “ศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะ เล็กทรอนิคส์โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยห้อง
อาชีพสุรนารี” ปัน้ ช่างเทคนิคแห่งแรกของภาคอีสาน โดยมี นายณรงค์ วุน่ ซิว้ (ที่ 2 จากขวา) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการฝึก
นครราชสีมา และ รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา (ที่ 2 จากซ้าย) รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
ทักษะขัน้ พืน้ ฐาน เพือ่ เติมองค์ความรูด้ า้ นสะเต็ม
ร่วมเป็นสักขีพยาน
สำ�หรับอาชีวศึกษา ห้องปฏิบตั กิ ารฝึกทักษะด้าน
แมนูแฟคเจอริง่ เน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการ
โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมกับ สำ�นักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี ผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดชิน้ งานด้วยเลเซอร์ การใช้
เครือ่ งพิมพ์สามมิติ การใช้เครือ่ งตัดกัดกลึงชิน้ งาน
ลงนามเปิด “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี”
และห้องปฏิบตั กิ ารฝึกทักษะด้านโรโบติก
แห่งแรกของภาคอีสาน ปั้น “ช่างเทคนิค” ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 (CNC)
เป็นเทคโนโลยีขน้ั สูงซึง่ จะนำ�องค์ความรูม้ าใช้รว่ ม
คงปฏิเสธไม่ได้วา่ นโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็น เนื่ อ งด้ ว ยโครงการ Chevron Enjoy กับระบบออโตเมชัน่ เพือ่ ผลิตชิน้ งานจริง
สิง่ ทีท่ ง้ั ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต มี
ต่างให้ความสนใจ เพราะเป็นนโยบายที่สร้าง วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันให้
ให้เกิดการตื่นตัวในหลายภาคส่วนเพื่อผลักดัน กับประเทศ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสาขา
ประเทศไทยสูป่ ระเทศทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ ศ วกรรมศาสตร์
พร้อมทั้งเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศ และคณิ ต ศาสตร์ หรื อ สะเต็ม รวมถึงการ
สู่สายตานานาชาติ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาเป็น พั ฒ นานั ก เรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาและบุ ค ลากรสาย
หนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำ�คัญในการขับเคลื่อน อาชีพให้มีทักษะตอบโจทย์ความต้องการของ
ดังกล่าว ด้วยศักยภาพรอบด้าน ทัง้ การเป็นประตู ภาคอุตสาหกรรม ดังนัน้ โครงการฯ จึงมุง่ มัน่ สร้าง
สู่ภาคอีสานเชื่อมต่อการค้าและการลงทุน และ บุคลากรที่มีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ
จำ�นวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ งานจริงอย่างยัง่ ยืน
การสาธิตการเรียน-การสอนแบบ STEM for TVET
จึงเอื้อต่อการพัฒนาทักษะความสามารถเพื่อ นอกจากนี้ จังหวัดนครราชสีมา ยังเป็นฐานผลิต
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารฝึกทักษะขัน้ พืน้ ฐาน
รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังนัน้ และส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิคส์ให้กั บ ผู้ ผ ลิ ต
การจัดตัง้ “ศูนย์การศึกษาเพือ่ พัฒนาทักษะอาชีพ ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษา โดยคาดการณ์ ว่ า ศูนย์ฯแห่งนี้ จ ะสามารถ
สุรนารี” จึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพแรงงานฝีมอื ของภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งเป็นแหล่งผลิตช่าง ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางไมโคร
ทั้งในจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อป้อนสู่ตลาด เทคนิคป้อนสู่พ้นื ที่ต่างๆ มาโดยตลอด ซึ่งศูนย์ฯ อิเล็กทรอนิคส์ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมได้กว่า
19,000 คน
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มสูบ
แห่งนี้จะเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงภาคการศึกษา
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สนุกกับการเป็นนักประดิษฐ์น้อย
ในบูธ ENJOY MAKER SPACE
ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

ยิง่ ใหญ่เช่นเคยกับบูธ Enjoy Maker Space โดยความร่วมมือ
จากองค์การพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จัดเวิร์คช้อปสำ�หรับนักประดิษฐ์ตัวน้อยได้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน พร้อมฝึกฝนทักษะในการคิด ลงมือทำ� และ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เตรียม
พร้อมให้เยาวชนก้าวสูก่ ารเป็นพลเมืองทีม่ อี งค์ความรูแ้ ละทักษะ เพือ่
ต่อยอดสูก่ ารเป็นพลเมืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอนาคต
นอกจากนี้ ยังมีนทิ รรศการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ Maker ในเชิงลึกเพือ่
ให้เข้าใจถึงการเป็น Maker และวัฒนธรรม Maker ในประเทศไทย
มากยิง่ ขึน้ พร้อมด้วยขบวนสิง่ ประดิษฐ์มากมายทีร่ อให้ผรู้ ว่ มงานได้
สัมผัสกับนวัตกรรมทีเ่ อือ้ ประโยชน์ในการใช้ชวี ติ ประจำ�วันของผูค้ น
โดยทัง้ หมดนีเ้ ป็นการให้ผรู้ ว่ มงานได้รจู้ กั กับคำ�ว่า Maker ให้มากยิง่
ขึน้ พร้อมส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรม Maker ทีข่ ยายตัวอย่าง
ต่อเนือ่ งทัง้ ในและต่างประเทศ
โดยมี น ั ก เรี ย น เยาวชน และครอบครั ว ให้ ค วามสนใจเข้ า
ร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นทุกรอบ ซึ่งทั้งนักเรียน นักศึกษา
คุ ณ ครู อาจารย์ และผู ้ ป กครองได้ ม ี โ อกาสประดิ ษ ฐ์ ช ิ ้ น
งานภายใต้ ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ ข องตนเองอย่ า งอิ ส ระผ่ า น
อุ ป กรณ์ แ ละวั ส ดุ ท ี ่ ห าได้ ง ่ า ย เช่ น การสร้ า งสิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท ี ่
สามารถลอยนำ�้ได้ สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถลอยบนอากาศ และ
สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท ี ่ ส ามารถขั บ เคลื ่ อ นด้ ว ยแรงลม ซึ ่ ง เป็ น การให้
เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆกันอย่างสนุกสนาน โดยสามารถ
เลือกทำ�ชิ้นงานแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
ซึ่งบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน มีการแลกปลี่ยน
ความคิดระหว่างกัน การทดลอง การคิดวิเคราะห์และการแก้ปญ
ั หา
เพือ่ ให้ได้มายังชิน้ งานทีส่ มบูรณ์แบบภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ของ
แต่ละคน โดยหวังว่าสิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นการจุดประกายและจุดเริม่ ต้น
ให้ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมหันมาสนใจความเป็น Maker
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมบูธ Maker Space
ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

ต่อเนื่องจากกิจกรรมใน Enjoy Maker Space ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ 2560 ได้มีเสียงสะท้อนจากครอบครัวและน้องกอหญ้า ณญาดา ฟูจิตนิ
รันดร์ อายุ 8 ปี ที่ได้ร่วมประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถลอยบนอากาศได้ “หนูเลือก
เองว่าอยากทำ�สิ่งประดิษฐ์ที่ลอยบนอากาศได้คะ พอรู้โจทย์ก็คิดทันทีว่าต้อง
ทำ�บอลลูน เพราะเคยเห็นมาก่อนว่าบอลลูนลอยในอากาศได้ เลือกใช้ลูกบอล
พลาสติกเพราะคิดว่ามีนำ�้หนักเบา เชือก และดินนำ�้มัน ตอนทำ�เสร็จครั้งแรกเอา
ไปลองลอยมันลอยได้ไม่นาน ต้องกลับมาแก้อยู่หลายครั้ง เพราะไม่รู้ว่าปัญหาคือ
อะไร หนูลองคิดดว่าทำ�ไมมันลอยได้ไม่นาน แล้วก็นกึ ออกว่าเป็นทีน่ �ำ ห้ นักนัน่ เอง
เลยลองเอาดินนำ�้มันมาทั้งใส่เพิ่มและลดลงเพื่อให้ได้นำ�้หนักที่พอดี และก็ทำ�ได้
ค่ะ”
“เป็นกิจกรรมทีส่ นุกมาก เพราะได้ลองคิดและทำ�เอง ตอนเห็นมันลอยครัง้ แรก
ตืน่ เต้นมาก แต่พอลอยได้ไม่นานก็รสู้ กึ ว่าเราต้องทำ�ให้ได้ อย่าเพิง่ ยอมแพ้ พีๆ่ เค้า
ก็ให้คำ�แนะนำ�ถึงปัญหาที่อาจทำ�ให้ลอยนานไม่ได้ หนูเลยลองคิดดูว่าต้องแก้ตรง
ไหนมันถึงจะได้ลอยได้นานขึ้น พอทำ�ได้แล้ว ก็คิดต่อว่าอยากลองประดิษฐ์ของ
เล่นดูบ้าง เพราะอยากได้ของเล่นที่ตัวเองอยากเล่นจริงๆ จะได้ใส่สิ่งที่อยากให้มี
ในของเล่นของตัวเอง”
สำ�หรับครอบครัวของน้องกอหญ้าเห็นว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นงานที่น่าสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์
เรียนรู้ และจุดประกายให้แก่ทั้งเด็กและพ่อแม่ได้อีกด้วย ปีนี้มีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมในบูธ Maker Space เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก เพราะได้ฝึก
ทักษะหลายๆ อย่างโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตุและได้ลองทำ� ซึ่งนำ�มาสู่ความคิด
สร้างสรรค์ที่เด็กๆ จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำ�วันได้ อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่เอง
ก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะเช่นกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากลูกด้วย นับว่าเป็น
งานที่ครบครันทั้งทางวิชาการ กิจกรรม และส่งเริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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กิจกรรมล่าสุด
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