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เม่ือประเทศไทยกำ�ลังก้�วเข้�สู่ยุคอุตส�หกรรม 
4.0 นอกจ�กคว�มพร้อมในด้�นต่�งๆ ท่ีท้ัง
ภ�ครัฐและเอกชนได้ให้คว�มสนใจ แต่ส่ิงท่ี
จะขับเคล่ือนให้ประเทศเข้�สู่ยุคน้ีได้อย่�งมี
ประสิทธิภ�พคือ “กำ�ลังคน” ห�กบุคล�กรของ
ประเทศมีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ และก้�วทันต�ม
เทคโนโลยีได้แล้ว จะเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในก�ร
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในอน�คต

อย่�งไรก็ต�ม ก�รพัฒน�กำ�ลังคนอย่�งย่ังยืน
น้ัน จะต้องอ�ศัยคว�มร่วมมือจ�กหล�ยภ�คส่วน 
ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหน่ึงเท่�น้ัน ก�รเร่ิมต้น
จ�กภ�คก�รศึกษ�เป็นก�รหว่�นเมล็ดพันธุ์ท�ง
คว�มรู้ พร้อมสร้�งฐ�นอย่�งม่ันคงในอน�คต ใน
ขณะท่ีภ�คอุตส�หกรรมเป็นผู้ท่ีใช้กำ�ลังคนในก�ร
ขับเคล่ือน จึงเป็นเร่ืองสำ�คัญท่ีก�รพัฒน�กำ�ลัง
คนควรเป็นคว�มร่วมมือจ�กท้ังสองภ�คส่วนน้ี 
และจึงเป็นท่ีม�ของโมเดลก�รพัฒน�กำ�ลังคนท่ี
เป็นก�รทำ�ง�นร่วมกันระหว่�งกรมพัฒน�ฝีมือ
แรงง�น อ�ชีวศึกษ� และมห�วิทย�ลัย โดยมี
ภ�คเอกชนร่วมสนับสนุน

งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อาชีวะ 4.0 
ศักยภาพแห่งอนาคต” เป็นก�รตอกยำ�้แนวคิด
ในก�รพัฒน�กำ�ลังคนสำ�หรับภ�คอุตส�หกรรม
เพ่ือตอบโจทย์ก�รทำ�ง�นในยุคอุตส�หกรรม 
4.0 ท่ีแรงง�นอ�ชีวะควรมีคว�มรอบรู้เท่�ทัน
เทคโนโลยี โดยเป็นคว�มมุ่งม่ันของโครงก�ร
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออน�คต โดย
คว�มร่วมมือจ�กคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� 
(สอศ.) และหน่วยง�นอ�ชีวะศึกษ�จ�กภ�ครัฐ 
เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนศักยภ�พของบุคล�กรใน
ภ�คอุตส�หกรรม ต้ังแต่ก�รศึกษ� ก�รพัฒน�
องค์คว�มรู้ ก�รคิดวิเคร�ะห์และแก้ปัญห� ก�ร
ส่งเสริมทักษะเทคนิคช่�ง และคว�มส�ม�รถใน
ก�รสร้�งนวัตกรรมให้ตอบโจทย์คว�มต้องก�ร
ของภ�คอุตส�หกรรมได้อย่�งย่ังยืน โดยมุ่งเน้นท่ี 
4 อุตส�หกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ ย�นยนต์
และช้ินส่วน พลังง�น ก�รแปรรูปอ�ห�ร และ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์

สอดคล้องกับนโยบ�ยของรัฐบ�ลในก�รเร่ง
ผลิตและพัฒน�กำ�ลังคนให้มีทักษะ คว�มมุ่งม่ัน

ของโครงก�รฯ จึงเป็นก�รเติมเต็มให้เกิดก�ร
พัฒน�อย่�งจริงจัง โดยภ�ยในง�น พลอ�ก�ศเอก 
ประจิน จ่ันตอง รองน�ยกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม ได้กล่�วว่� “หน่ึงใน
แนวท�งสำ�คัญคือ ก�รพัฒน�ทักษะอ�ชีพ หรือ 
Technical Vocational Education and Training 
(TVET) ซ่ึงเป็นก�รศึกษ�ท้ังในและนอกระบบท่ีมุ่ง
เน้นก�รลงมือทำ�จริง ทำ�ให้แรงง�นมีทักษะ ส�ม�รถ
ประยุกต์ใช้ในก�รทำ�ง�นได้ทันที นับเป็นเร่ืองดีท่ีวัน
น้ีหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชนได้ร่วมกันนำ�รูปแบบ 
TVET ม�เสริมสร้�งก�รพัฒน�ทักษะอ�ชีพให้กับ
แรงง�น จนเร่ิมปร�กฏผลสัมฤทธ์ิท่ีจะนำ�ไปสู่ก�ร
พัฒน�คนอย่�งย่ังยืน”

ท�งด้�นแนวท�งก�รพัฒน�แรงง�นของภ�คก�ร
ศึกษ�อ�ชีวะน้ันมีแนวโน้มในท�งท่ีดี ซ่ึงค�ดว่�จะ
ส�ม�รถเพ่ิมกำ�ลังคนเพ่ือป้อนเข้�สู่ภ�คอุตส�หกรรม
ในอน�คตได้อย่�งต่อเน่ือง โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ 
เลข�ธิก�รคณะกรรมก�รก�รอ�ชีวศึกษ� (สอศ.) ได้
กล่�วถึงคว�มคืบหน้�ในก�รพัฒน�แรงง�นอ�ชีวะว่� 
มีคว�มคืบหน้�ไปด้วยดี โดยในปีก�รศึกษ� 2561 มี
สัดส่วนผู้เรียนส�ยอ�ชีพท่ัวประเทศเพ่ิมเป็นร้อยละ 
39.70% และส�ยส�มัญ 60.30% ซ่ึง สอศ. กำ�ลัง
เร่งสร้�งคว�มเข้�ใจและแรงจูงใจเพ่ือเพ่ิมผู้เรียนส�ย
อ�ชีพม�กข้ึนให้ได้ร้อยละ 50 ต�มนโยบ�ยของ
รัฐบ�ล” 

 สำ�หรับโครงก�รเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ เล็งเห็น
ว่�เทคโนโลยีมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รขับเคล่ือน
อุตส�หกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ซ่ึงก�ร
พัฒน�กำ�ลังคนท�งด้�นช่�งเทคนิคให้มีคว�มรู้คว�ม
ส�ม�รถในก�รใช้เทคโนโลยีสำ�หรับก�รทำ�ง�น เพ่ือ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดน้ัน เป็นเร่ืองท่ีโครงก�รฯ 
สนับสนุนอย่�งเต็มท่ี อีกท้ังได้ทำ�ง�นอย่�งใกล้ชิดกับ
พันธมิตรซ่ึงเป็นองค์กรภ�ครัฐ ต�มแนวนโยบ�ย “รัฐ
ร่วมเอกชน” เพ่ือร่วมกันขับเคล่ือนประเทศอย่�งเต็ม
ประสิทธิภ�พและเสริมสร้�งคว�มเช่ือม่ันแก่นักลงทุน
ท้ังภ�ยในและนอกประเทศ

“คว�มท้�ท�ยท่ีภ�คอุตส�หกรรมต้องเผชิญใน
ปัจจุบัน คือก�รข�ดทักษะท่ีจำ�เป็นและองค์คว�มรู้
ท่ีจำ�เป็นสำ�หรับก�รปฏิบัติง�น ดังน้ันเร�จึงต้องเพ่ิม

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และพันธมิตร ร่วมสร้างคนเพื่ออนาคต
เพิ่มทักษะและความรู้ด้านสะเต็ม ขับเคลื่อนแรงงานอาชีวะไทยเพื่อ

อุตสาหกรรม 4.0

ฉบับที่ 26 เดือนกรกฎ�คม 2561

พลอากาศเอก ประจิน จ่ันตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ร่วมด้วย ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ (ท่ี 3 
จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ท่ี 3 จากขวา)  ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสำารวจและผลิต จำากัด และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ท่ี 2 จากซ้าย) ประธานอำานวยการ สถาบันคีนันแห่งเอเซีย 
ร่วมตอกยำา้ความมุ่งม่ันในการส่งเสริมศักยภาพของแรงงานอาชีวะไทยให้ก้าวทันตามเทคโนโลยี ในงานสัมมนา “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพ
แห่งอนาคต”
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เป็นเวล�กว่� 3 ปีบนเส้นท�งอ�ชีพครูที่  อาจารย์ ศิลารัตน์              
ยงศิริชัยสกุล ครูวิทยฐานะ จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้สอนวิช�        
แอคทีฟฟิสิกส์ (Active Physics) ภ�ยใต้โครงก�รเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ให้
กับนักเรียนในวิทย�ลัยเทคนิคฉะเชิงเทร� เพื่อป้อนเข้�สู่ตล�ดแรงง�นส�ย
อ�ชีพ อ. ศิล�รัตน์ กล่�วด้วยนำ�้เสียงท่ีเป่ียมไปด้วยคว�มสุขว่� “เทคนิค
ก�รสอนที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งก็คือ หม่ันสร้�งกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักเรียนลง
มือปฎิบัติจริง และนักเรียนก็จะมีคว�มสุขในก�รเรียน”  

อ. ศิล�รัตน์ มองเห็นโอก�สครั้งสำ�คัญสำ�หรับแรงง�นจ�กส�ยเทคนิค
และอ�ชีวะ ซึ่งจ�กมุมมองของภ�ครัฐและภ�คเอกชน แรงง�นไทยจำ�เป็น
ต้องได้รับก�รพัฒน�ทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับอน�คตอย่�งเร่งด่วน โดยต้อง
ฝึกทักษะให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตส�หกรรม ไม่ใช่เพียงแค่ก�รท่องจำ�
ร�ยละเอียดข้อมูลเหมือนที่ผ่�นม� แต่น�ยจ้�งต้องก�รคนท่ีแก้ไขปัญห�
เป็น มีระเบียบวินัย และ รู้จักก�รทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ซ่ึงทักษะเหล่�นี้จะ
ไม่เกิดขึ้นจ�กก�รเรียนแบบบรรย�ยแน่นอน แต่ครูผู้สอนต้องหมั่นสร้�ง
กิจกรรมก�รเรียนที่เน้นก�รลงมือทำ�จริง
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เม่ือมองย้อนกลับไปดูก�รเรียนก�รสอนในช้ันเรียน อ. ศิล�รัตน์ กล่�วว่� 
"นักเรียนไทยในยุคปัจจุบันจัดว่�มีทักษะหล�ยด้�นท่ีครูผู้สอนต้องรู้จักห�ให้เจอ 
และดึงศักยภ�พเหล่�น้ันออกม�ใช้ในห้องเรียน คนเรียนเก่งจะกระตือรือร้น
ท่ีจะรู้ให้ม�กข้ึนเร่ือยๆ และอย�กเป็นผู้นำ�กลุ่ม อย�กนำ�เสนอง�น ขณะ
เดียวกัน นักเรียนกลุ่มเรียนรู้ช้� ค่อนข้�งรู้สึกไม่อย�กเรียนหนังสือ น่ันคือ
โจทย์ใหญ่ของคนเป็นครู ท่ีต้องรู้จักผสมผส�นให้เกิดก�รทำ�ง�นเป็นทีม และ
หม่ันจำ�ไว้ในใจเสมอว่� นักเรียนชอบเรียนด้วยคว�มสนุก และครูก็จะมีคว�ม
สุข” 

อ. ศิล�รัตน์ กล่�วเสริมว่� "สำ�หรับก�รเตรียมก�รสอนให้กับนักเรียนใน
แต่ละวัน จะเน้นก�รสร้�งบรรย�ก�ศคว�มสำ�เร็จ และแรงจูงใจในก�รเรียน
โดยจะกำ�หนดเป้�หม�ยของกิจกรรมน้ันๆ และมีก�รแบ่งทีมทำ�ง�นให้เกิด
ก�รผสมผส�นนักเรียนท่ีเรียนดีให้อยู่คู่กับนักเรียนกลุ่มเรียนช้� ซ่ึงกล�ยเป็น
ว่� นักเรียนเต็มใจท่ีจะเรียนรู้จ�กเพ่ือนๆ กันเอง และหัวเร�ะไปด้วยกันเม่ือ
เพ่ือนในทีมทำ�ง�นแต่ละกระบวนก�รสำ�เร็จ ท้�ยท่ีสุดแล้วหัวหน้�ของแต่ละ
ทีม ต้องก�รทำ�ง�นให้ดีก็จะเป็นคนกำ�หนดหน้�ท่ีว่�ใครเป็นคนสรุปง�น 
คนเก็บง�น และคนออกม�นำ�เสนอ เปรียบเสมือนว่�ครูผู้สอนเป็นเจ้�ของ
กิจก�ร ซ่ึงเม่ือสอนให้เด็กทุกคนมองภ�พในอน�คตออกแล้ว เค้�จะให้คว�ม
สนใจในก�รแก้ไข และก็จะห�ให้เจอได้ว่�อะไรยังไม่ดีพอ ก็จะทำ�ให้ดีสมบูรณ์
แบบข้ึนไปอีกข้ัน" 

 สำ�หรับก�รต่อยอดทักษะให้เย�วชนเหล่�น้ีประสบคว�มสำ�เร็จในอน�คต 
อ. ศิล�รัตน์ เล่�ต่อว่� "ส่ิงท่ีได้รับจ�กแนวคิดของภ�คอุตส�หกรรม คือ 
แรงง�นต้องมีทักษะและวินัยควบคู่กัน โดยมุมมองส่วนตัวเช่ือว่� เด็กไทย
เร�ยังเข้�ใจคำ�ว่� “วินัย” ได้ไม่ถึงม�ตรฐ�นในก�รก้�วทำ�ง�นกับองค์กรภ�ค
อุตส�หกรรมในอน�คต ซ่ึงจริงๆ แล้ว ครูทุกคนได้เน้นยำ�้อยู่ตลอดถึงแนวคิด 
'5 ส' (สะส�ง สะดวก สะอ�ด สุขลักษณะ สร้�งนิสัย) ให้กับนักเรียน ให้รู้จัก
ทำ�ง�นให้เรียบร้อย ตรงต่อเวล� และมีจริยธรรมไม่เอ�เปรียบผู้อ่ืน" 

ท้�ยท่ีสุดน้ี จ�กโอก�สท่ีได้ทำ�หน้�ท่ี Master Teacher เพ่ือจัดฝึกอบรมกลุ่ม
ครูอ�ชีวะในประเทศม�แล้วกว่� 100 คนในระยะเวล� 3 ปี อ. ศิล�รัตน์ กล่�ว
ปิดท้�ยว่� "คว�มฝันท่ีอย�กเห็นต่อไปในภ�ยภ�คหน้�ก็คือ คว�มร่วมมือ ร่วมใจ
ของกลุ่มครูท่ีจะนำ�รูปแบบกิจกรรมหรือเวิร์กช็อปไปปรับใช้ในก�รสอน ขณะ
เดียวกันต้องตระหนักถึงคว�มจำ�เป็นในก�รพัฒน�แรงง�นเข้�สู่ตล�ดในภ�ยภ�ค
หน้� ด้วยก�รเน้นยำ�้ทักษะจำ�เป็นท่ีได้กล่�วม�ท้ังหมด และท่ีสำ�คัญท่ีสุดอีกอย่�ง
หน่ึงคือภ�ษ�อังกฤษของนักเรียนต้องดีข้ึน และต้องเข้�ใจวัฒนธรรมก�รทำ�ง�น
ร่วมกับช�วต่�งช�ติด้วย ซ่ึงอย�กเห็นครูผู้สอนค่อยๆ นำ�คว�มรู้เหล่�น้ีสอดแทรก
เข้�ไปในเน้ือห�ก�รเรียนให้ม�กข้ึน และคงเป็นเร่ืองดีไม่น้อย ถ้�เย�วชนของเร�
ช่วยกันพัฒน�ประเทศไทย ให้ทัดเทียมประเทศอุตส�หกรรมช้ันนำ�ได้ในอน�คต"

และเติม 2S (STEM + SKILLs) ให้แก่แรงง�น ผ่�นภ�คก�รศึกษ�โดยมีครูอ�ชีวะ
เป็นผู้ถ่�ยทอด เพ่ือให้เกิดกระบวนก�รคิด วิเคร�ะห์ และสร้�งแรงบันด�ลใจต่อก�ร
สร้�งนวัตกรรม” น�ยอ�ทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดก�รใหญ่ฝ่�ยสนับสนุนธุรกิจ บริษัท 
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด กล่�ว “ช่�งเทคนิค คือจ๊ิกซอว์ช้ินสำ�คัญ
ในก�รพัฒน�เศรษฐกิจในยุคอุตส�หกรรม 4.0 ห�กประเทศส�ม�รถผลิตช่�งเทคนิค
ท่ีรอบรู้ท้ังคว�มรู้ด้�นสะเต็มและทักษะแล้ว จะส�ม�รถเพ่ิมขีดคว�มส�ม�รถของ
ประเทศให้ทัดเทียมระดับน�น�ช�ติได้” น�ยอ�ทิตย์ กล่�วท้ิงท้�ย

ง�นสัมมน� “อ�ชีวะ 4.0 ศักยภ�พแห่งอน�คต” ได้ต้อนรับผู้ร่วมง�นกว่� 600 คน 
จ�กท้ังภ�ครัฐและเอกชน รวมท้ังครูจ�กสถ�บันอ�ชีวศึกษ�จ�กท่ัวประเทศ เพ่ือร่วม
ฟังและแลกเปล่ียนคว�มคิดเห็นในก�รนำ�ไปพัฒน�กำ�ลังคนสู่แรงง�นอ�ชีวะคุณภ�พท่ี
เหม�ะสมต่อบริบทของแต่ละสถ�นศึกษ�ต่อไป  ส�ม�รถติดต�มข่�วส�รของโครงก�ร
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออน�คตได้ท่ี https://www.enjoy-science.org 

เทคนิคและอาชีวะยุคใหม่ หมั่นเรียนรู้ลงมือทำา 
และทำางานเป็นทีม  
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อาจารย์ ศิลารัตน์ ยงศิริชัยสกุล (กลาง) พร้อมด้วยวิทยากรผู้เช่ียวชาญหลักสูตรแอคทีฟฟิสิกส์        

จากองค์กร Activate Learning ประเทศสหรัฐอเมริกา


