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พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง (กลาง) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมด้วย ดร. สุเทพ ชิตยวงษ์ (ที่ 3
จากซ้าย) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ (ที่ 3 จากขวา) ผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนธุรกิจ บริษทั
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด และนายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานอำ�นวยการ สถาบันคีนนั แห่งเอเซีย
ร่วมตอกยำ�ค้ วามมุง่ มัน่ ในการส่งเสริมศักยภาพของแรงงานอาชีวะไทยให้กา้ วทันตามเทคโนโลยี ในงานสัมมนา “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพ
แห่งอนาคต”

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ และพันธมิตร ร่วมสร้างคนเพื่ออนาคต
เพิ่มทักษะและความรู้ด้านสะเต็ม ขับเคลื่อนแรงงานอาชีวะไทยเพื่อ
อุตสาหกรรม 4.0
เมือ่ ประเทศไทยกำ�ลังก้าวเข้าสูย่ คุ อุตสาหกรรม
4.0 นอกจากความพร้อมในด้านต่างๆ ที่ท้ัง
ภาครั ฐ และเอกชนได้ ใ ห้ ค วามสนใจ แต่ ส่ิง ที่
จะขั บ เคลื่ อ นให้ ป ระเทศเข้ า สู่ ยุ ค นี้ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพคือ “กำ�ลังคน” หากบุคลากรของ
ประเทศมีความรูค้ วามสามารถ และก้าวทันตาม
เทคโนโลยีได้แล้ว จะเป็นฟันเฟืองสำ�คัญในการ
ผลักดันเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต
อย่างไรก็ตาม การพัฒนากำ�ลังคนอย่างยั่งยืน
นัน้ จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน
ไม่ใช่เพียงแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งเท่านั้น การเริ่มต้น
จากภาคการศึกษาเป็นการหว่านเมล็ดพันธ์ุทาง
ความรู้ พร้อมสร้างฐานอย่างมัน่ คงในอนาคต ใน
ขณะทีภ่ าคอุตสาหกรรมเป็นผูท้ ใ่ี ช้ก�ำ ลังคนในการ
ขับเคลื่อน จึงเป็นเรื่องสำ�คัญที่การพัฒนากำ�ลัง
คนควรเป็นความร่วมมือจากทั้งสองภาคส่วนนี้
และจึงเป็นที่มาของโมเดลการพัฒนากำ�ลังคนที่
เป็นการทำ�งานร่วมกันระหว่างกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมี
ภาคเอกชนร่วมสนับสนุน

งานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ “อาชีวะ 4.0
ศักยภาพแห่งอนาคต” เป็นการตอกยำ�้แนวคิด
ในการพัฒนากำ�ลังคนสำ�หรับภาคอุตสาหกรรม
เพื่อ ตอบโจทย์ ก ารทำ � งานในยุ ค อุ ต สาหกรรม
4.0 ที่แรงงานอาชีวะควรมีความรอบรู้เท่าทัน
เทคโนโลยี โดยเป็นความมุ่งมั่นของโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต โดย
ความร่วมมือจากคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(สอศ.) และหน่วยงานอาชีวะศึกษาจากภาครัฐ
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนศักยภาพของบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรม ตั้งแต่การศึกษา การพัฒนา
องค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา การ
ส่งเสริมทักษะเทคนิคช่าง และความสามารถใน
การสร้างนวัตกรรมให้ตอบโจทย์ความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยัง่ ยืน โดยมุง่ เน้นที่
4 อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ได้แก่ ยานยนต์
และชิ้นส่วน พลังงาน การแปรรูปอาหาร และ
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่ง
ผลิตและพัฒนากำ�ลังคนให้มีทักษะ ความมุ่งมั่น

ของโครงการฯ จึงเป็นการเติมเต็มให้เกิดการ
พัฒนาอย่างจริงจัง โดยภายในงาน พลอากาศเอก
ประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวว่า “หนึ่งใน
แนวทางสำ�คัญคือ การพัฒนาทักษะอาชีพ หรือ
Technical Vocational Education and Training
(TVET) ซึง่ เป็นการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบทีม่ งุ่
เน้นการลงมือทำ�จริง ทำ�ให้แรงงานมีทกั ษะ สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานได้ทนั ที นับเป็นเรือ่ งดีทว่ี นั
นีห้ น่วยงานภาครัฐและเอกชนได้รว่ มกันนำ�รูปแบบ
TVET มาเสริมสร้างการพัฒนาทักษะอาชีพให้กบั
แรงงาน จนเริม่ ปรากฏผลสัมฤทธิท์ จ่ี ะนำ�ไปสูก่ าร
พัฒนาคนอย่างยัง่ ยืน”
ทางด้านแนวทางการพัฒนาแรงงานของภาคการ
ศึกษาอาชีวะนัน้ มีแนวโน้มในทางทีด่ ี ซึง่ คาดว่าจะ
สามารถเพิม่ กำ�ลังคนเพือ่ ป้อนเข้าสูภ่ าคอุตสาหกรรม
ในอนาคตได้อย่างต่อเนือ่ ง โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้
กล่าวถึงความคืบหน้าในการพัฒนาแรงงานอาชีวะว่า
มีความคืบหน้าไปด้วยดี โดยในปีการศึกษา 2561 มี
สัดส่วนผูเ้ รียนสายอาชีพทัว่ ประเทศเพิม่ เป็นร้อยละ
39.70% และสายสามัญ 60.30% ซึง่ สอศ. กำ�ลัง
เร่งสร้างความเข้าใจและแรงจูงใจเพือ่ เพิม่ ผูเ้ รียนสาย
อาชีพมากขึ้นให้ได้ร้อยละ 50 ตามนโยบายของ
รัฐบาล”
สำ�หรับโครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ เล็งเห็น
ว่าเทคโนโลยีมีบทบาทสำ�คัญในการขับเคลื่อน
อุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการ
พัฒนากำ�ลังคนทางด้านช่างเทคนิคให้มคี วามรูค้ วาม
สามารถในการใช้เทคโนโลยีส�ำ หรับการทำ�งาน เพือ่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั้น เป็นเรื่องที่โครงการฯ
สนับสนุนอย่างเต็มที่ อีกทัง้ ได้ท�ำ งานอย่างใกล้ชดิ กับ
พันธมิตรซึง่ เป็นองค์กรภาครัฐ ตามแนวนโยบาย “รัฐ
ร่วมเอกชน” เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นประเทศอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพและเสริมสร้างความเชือ่ มัน่ แก่นกั ลงทุน
ทัง้ ภายในและนอกประเทศ
“ความท้าทายที่ภาคอุตสาหกรรมต้องเผชิญใน
ปัจจุบนั คือการขาดทักษะทีจ่ �ำ เป็นและองค์ความรู้
ทีจ่ �ำ เป็นสำ�หรับการปฏิบตั งิ าน ดังนัน้ เราจึงต้องเพิม่
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เทคนิคและอาชีวะยุคใหม่ หมั่นเรียนรู้ลงมือทำ�
และทำ�งานเป็นทีม

อาจารย์ ศิลารัตน์ ยงศิรชิ ยั สกุล (กลาง) พร้อมด้วยวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญหลักสูตรแอคทีฟฟิสกิ ส์
จากองค์กร Activate Learning ประเทศสหรัฐอเมริกา

เสียงตอบรับจากนักเรียนผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการ
Enjoy Science Careers Year 2

เป็ น เวลากว่ า 3 ปี บ นเส้ น ทางอาชี พ ครู ที่ อาจารย์ ศิ ล ารั ต น์
ยงศิริชัยสกุล ครูวิทยฐานะ จากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา ได้สอนวิชา
แอคทีฟฟิสิกส์ (Active Physics) ภายใต้โครงการเชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ให้
กับนักเรียนในวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา เพื่อป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานสาย
อาชีพ อ. ศิลารัตน์ กล่าวด้วยนำ�้เสียงที่เปี่ยมไปด้วยความสุขว่า “เทคนิค
การสอนที่สำ�คัญอย่างหนึ่งก็คือ หมั่นสร้างกิจกรรมเวิร์กช็อปให้นักเรียนลง
มือปฎิบัติจริง และนักเรียนก็จะมีความสุขในการเรียน”
อ. ศิลารัตน์ มองเห็นโอกาสครั้งสำ�คัญสำ�หรับแรงงานจากสายเทคนิค
และอาชีวะ ซึ่งจากมุมมองของภาครัฐและภาคเอกชน แรงงานไทยจำ�เป็น
ต้องได้รับการพัฒนาทักษะที่จำ�เป็นสำ�หรับอนาคตอย่างเร่งด่วน โดยต้อง
ฝึกทักษะให้สอดคล้องกับแนวโน้มอุตสาหกรรม ไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำ�
รายละเอียดข้อมูลเหมือนที่ผ่านมา แต่นายจ้างต้องการคนที่แก้ไขปัญหา
เป็น มีระเบียบวินัย และ รู้จักการทำ�งานร่วมกับผู้อื่น ซึ่งทักษะเหล่านี้จะ
ไม่เกิดขึ้นจากการเรียนแบบบรรยายแน่นอน แต่ครูผู้สอนต้องหมั่นสร้าง
กิจกรรมการเรียนที่เน้นการลงมือทำ�จริง
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เมือ่ มองย้อนกลับไปดูการเรียนการสอนในชัน้ เรียน อ. ศิลารัตน์ กล่าวว่า
"นักเรียนไทยในยุคปัจจุบนั จัดว่ามีทกั ษะหลายด้านทีค่ รูผสู้ อนต้องรูจ้ กั หาให้เจอ
และดึงศักยภาพเหล่านั้นออกมาใช้ในห้องเรียน คนเรียนเก่งจะกระตือรือร้น
ที่จะรู้ให้มากขึ้นเรื่อยๆ และอยากเป็นผู้นำ�กลุ่ม อยากนำ�เสนองาน ขณะ
เดียวกัน นักเรียนกลุ่มเรียนรู้ช้า ค่อนข้างรู้สึกไม่อยากเรียนหนังสือ นั่นคือ
โจทย์ใหญ่ของคนเป็นครู ทีต่ อ้ งรูจ้ กั ผสมผสานให้เกิดการทำ�งานเป็นทีม และ
หมัน่ จำ�ไว้ในใจเสมอว่า นักเรียนชอบเรียนด้วยความสนุก และครูกจ็ ะมีความ
สุข”
อ. ศิลารัตน์ กล่าวเสริมว่า "สำ�หรับการเตรียมการสอนให้กับนักเรียนใน
แต่ละวัน จะเน้นการสร้างบรรยากาศความสำ�เร็จ และแรงจูงใจในการเรียน
โดยจะกำ�หนดเป้าหมายของกิจกรรมนั้นๆ และมีการแบ่งทีมทำ�งานให้เกิด
การผสมผสานนักเรียนทีเ่ รียนดีให้อยูค่ กู่ บั นักเรียนกลุม่ เรียนช้า ซึง่ กลายเป็น
ว่า นักเรียนเต็มใจที่จะเรียนรู้จากเพื่อนๆ กันเอง และหัวเราะไปด้วยกันเมื่อ
เพือ่ นในทีมทำ�งานแต่ละกระบวนการสำ�เร็จ ท้ายทีส่ ดุ แล้วหัวหน้าของแต่ละ
ทีม ต้องการทำ�งานให้ดีก็จะเป็นคนกำ�หนดหน้าที่ว่าใครเป็นคนสรุปงาน
คนเก็บงาน และคนออกมานำ�เสนอ เปรียบเสมือนว่าครูผู้สอนเป็นเจ้าของ
กิจการ ซึง่ เมือ่ สอนให้เด็กทุกคนมองภาพในอนาคตออกแล้ว เค้าจะให้ความ
สนใจในการแก้ไข และก็จะหาให้เจอได้วา่ อะไรยังไม่ดพี อ ก็จะทำ�ให้ดสี มบูรณ์
แบบขึน้ ไปอีกขัน้ "
สำ�หรับการต่อยอดทักษะให้เยาวชนเหล่านีป้ ระสบความสำ�เร็จในอนาคต
อ. ศิลารัตน์ เล่าต่อว่า "สิ่งที่ได้รับจากแนวคิดของภาคอุตสาหกรรม คือ
แรงงานต้องมีทักษะและวินัยควบคู่กัน โดยมุมมองส่วนตัวเชื่อว่า เด็กไทย
เรายังเข้าใจคำ�ว่า “วินยั ” ได้ไม่ถงึ มาตรฐานในการก้าวทำ�งานกับองค์กรภาค
อุตสาหกรรมในอนาคต ซึง่ จริงๆ แล้ว ครูทกุ คนได้เน้นยำ�อ้ ยูต่ ลอดถึงแนวคิด
'5 ส' (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสยั ) ให้กบั นักเรียน ให้รจู้ กั
ทำ�งานให้เรียบร้อย ตรงต่อเวลา และมีจริยธรรมไม่เอาเปรียบผูอ้ น่ื "
ท้ายทีส่ ดุ นี้ จากโอกาสทีไ่ ด้ท�ำ หน้าที่ Master Teacher เพือ่ จัดฝึกอบรมกลุม่
ครูอาชีวะในประเทศมาแล้วกว่า 100 คนในระยะเวลา 3 ปี อ. ศิลารัตน์ กล่าว
ปิดท้ายว่า "ความฝันทีอ่ ยากเห็นต่อไปในภายภาคหน้าก็คอื ความร่วมมือ ร่วมใจ
ของกลุม่ ครูทจ่ี ะนำ�รูปแบบกิจกรรมหรือเวิรก์ ช็อปไปปรับใช้ในการสอน ขณะ
เดียวกันต้องตระหนักถึงความจำ�เป็นในการพัฒนาแรงงานเข้าสูต่ ลาดในภายภาค
หน้า ด้วยการเน้นยำ�ท้ กั ษะจำ�เป็นทีไ่ ด้กล่าวมาทัง้ หมด และทีส่ �ำ คัญทีส่ ดุ อีกอย่าง
หนึง่ คือภาษาอังกฤษของนักเรียนต้องดีขน้ึ และต้องเข้าใจวัฒนธรรมการทำ�งาน
ร่วมกับชาวต่างชาติดว้ ย ซึง่ อยากเห็นครูผสู้ อนค่อยๆ นำ�ความรูเ้ หล่านีส้ อดแทรก
เข้าไปในเนือ้ หาการเรียนให้มากขึน้ และคงเป็นเรือ่ งดีไม่นอ้ ย ถ้าเยาวชนของเรา
ช่วยกันพัฒนาประเทศไทย ให้ทดั เทียมประเทศอุตสาหกรรมชัน้ นำ�ได้ในอนาคต"
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และเติม 2S (STEM + SKILLs) ให้แก่แรงงาน ผ่านภาคการศึกษาโดยมีครูอาชีวะ
เป็นผูถ้ า่ ยทอด เพือ่ ให้เกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ และสร้างแรงบันดาลใจต่อการ
สร้างนวัตกรรม” นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผูจ้ ดั การใหญ่ฝา่ ยสนับสนุนธุรกิจ บริษทั
เชฟรอนประเทศไทยสำ�รวจและผลิต จำ�กัด กล่าว “ช่างเทคนิค คือจิก๊ ซอว์ชน้ิ สำ�คัญ
ในการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 หากประเทศสามารถผลิตช่างเทคนิค
ทีร่ อบรูท้ ง้ั ความรูด้ า้ นสะเต็มและทักษะแล้ว จะสามารถเพิม่ ขีดความสามารถของ
ประเทศให้ทดั เทียมระดับนานาชาติได้” นายอาทิตย์ กล่าวทิง้ ท้าย
งานสัมมนา “อาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต” ได้ตอ้ นรับผูร้ ว่ มงานกว่า 600 คน
จากทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ ครูจากสถาบันอาชีวศึกษาจากทัว่ ประเทศ เพือ่ ร่วม
ฟังและแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการนำ�ไปพัฒนากำ�ลังคนสูแ่ รงงานอาชีวะคุณภาพที่
เหมาะสมต่อบริบทของแต่ละสถานศึกษาต่อไป สามารถติดตามข่าวสารของโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ พลังคิด เพือ่ อนาคตได้ท่ี https://www.enjoy-science.org
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