
 

ความทาทายท่ีสถาบัน
การศึกษาอาชีวะ และ
วิทยาลัยเทคนิคจะตอง
เผชิญ คือการผลิต
บุคลากรใหมีทักษะท่ีตรง
กับความตองการของภาค
อุตสาหกรรม อีกท้ังยังตองมี
ทักษะท่ีจําเปนท่ีสามารถเช่ือมโยง
การทํางานจริงในภาคอุตสาหกรรมได 
โดยเฉพาะการส่ังการหุนยนตและระบบอัตโนมัติ 
ท่ีมีการคาดการณวาโรงงานอุตสาหกรรมจะมีการนํา       
หุนยนตมาใชเพ่ิมข้ึนถึง 40,000 ตัวในอนาคต ขณะท่ี
วิทยาลัยเทคนิคสวนใหญยังไมมีหุนยนตสําหรับฝกปฏิบัติ 
หรือ มีก็เปนเทคโนโลยีท่ีลาสมัย สงผลใหนักศึกษาอาชีวะ
สวนใหญไมเคยสัมผัสหุนยนตท่ีใชจริงในโรงงานยุคใหม 
เม่ือเรียนจบไป จึงไมสามารถทํางานรวมกับหุนยนตท่ี
เปนหัวใจของระบบผลิตได 

“นักเรียนมีทักษะและความรูในการทํางานใน
โรงงาน แตก็ยังขาดความม่ันใจ พวกเขากาวเขาสู
โรงงาน โดยท่ียังไมเคยไดสัมผัสหุนยนตตัวจริง
เลยดวยซํ้า” อาจารยวทัญู หาวหาญ จาก
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี กลาว 

โครงการเชฟรอน สนุกวิทย พลัง
คิด เพื่ออนาคต เล็งเห็นความสําคัญใน
การพัฒนาการศึกษาและกําลังคนในภาค
อาชีวะ จึงผลักดันแนวคิด “ยกโรงงาน
สูโรงเรียน” ดวยการสนับสนุนหุนยนต  
ABB IRB 120 จากประเทศสวีเดน ซึ่ง
เปนการนําอุปกรณการเรียนรูจําลอง
มาตรฐานเดียวกับโรงงานในกลุม 
S-Curve มาใช เพื่อใหนักศึกษาฝกฝน
ทักษะการใชงานหุนยนตแขนกล และการ
ใชโปรเเกรมจําลองเสมือนอยูในโรงงาน
จริง โดยนํารองใชกับ 28 สถาบันการ
ศึกษาในสาขาชางเทคนิคทั่วประเทศ เพื่อ
สรางโอกาสการเรียนรูอยางทั่วถึง

และเพ่ือสงเสริมการเรียนรูในภาคอาชีวะ
อยางมีประสิทธิภาพ โครงการเชฟรอน 
สนุกวิทยฯ ยังไดจัดทําแผนการสอนรวมกับ
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือ
ท่ีมีกระบวนการสอนแบบ Applied 

 “เมื่อนําหุนยนตเขามาเปนสวนหนึ่งในการสอน 
พฤติกรรมของนักเรียนก็เปลี่ยนไปทันที นักเรียนมี

ความสนใจในบทเรียนและมีสวนรวมในชั้นเรียนอยาง
เต็มเปยม เหมือนเคาไดเห็นโลกใหม และอยากที่จะเรียน

รูวาหุนยนตทํางานไดอยางไร”
อาจารย์อาทร คุ้มฉายา จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

28
สถาบันการศึกษาในสาขาชาง

เทคนิค จะไดรับมอบหุนยนตในงาน
อุตสาหกรรมพรอมหลักสูตรอบรม

จากโครงการเชฟรอน สนุกวิทย 
พลังคิด เพื่ออนาคต

ฉบ ับท ี ่  29 เด ือนต ุลาคม 2561

Learning โดยไดุงเนนการเรียนรูแบบ 
Problem-based ตลอดจนทักษะในศตวรรษ
ที่ 21 ดานการสื่อสาร การทํางานเปนทีม การ
แกไขปญหา การสรางสรรค และการทํางาน

กับเทคโนโลยีสมัยใหม พรอมทั้งจัดการอบรม
เชิงปฏิบัติการใหกับคุณครูชาง 78 คนในเครือ
ขายในชวงตนเดือนตุลาคม 2561 ที่ผานมา เพื่อ

เพิ่มความรูในการนําหุนยนตไปประยุกตใชกับการ
สอนในวิชาตางๆ  โดยหลักสูตรไดกําหนดใหผู

เรียนตองสามารถบังคับหุนยนตตามคําสั่งได เชน 
การหยิบจับ  วาดรูป และการจัดเรียง ซึ่งเปนการ
ใหนักเรียนไดปลดปลอยศักยภาพของตนเองไปกับ

ประสบการณกับหุนยนต
“บางครั้งนักเรียนก็บนวา จะเอาสิ่งที่เรียนไปใช

ทําอะไร แตเมื่อเราปรับหลักสูตรโดยนําปญหาที่เกิด
ขึ้นจริงในโรงงานมาใหพวกเขาไดทดลองแกไข พวกเขา

ก็จะมองเห็นภาพวาจะสามารถนําความรูนั้นไปปรับ
ใชไดในอาชีพของเขาในอนาคตไดอยางไร” 

“มันจะเปนหุนยนตตัวแรกที่โรงเรียน
ของเรามี ซึ่งครูและนักเรียนทุกคนที่นี่
ตื่นเตนกันมาก” อาจารยวทัญูกลาว 

สามารถติดตามขาวสารของ
โครงการเชฟรอน สนุกวิทย พลังคิด 
เพื่ออนาคต และความคืบหนาของ
โครงการฯ กับภาคอาชีวะศึกษาไดที่ 

https://www.enjoy-science.org

โครงการเชฟรอน สนุก
วิทยฯ ผลักดันแนวคิด “ยก

โรงงานสูโรงเรียน” สนับสนุน
หุนยนต และโปรเเกรมจําลอง

เสมือนอยูในโรงงานจริงใหแก
วิทยาลัยเทคนิค 28 แหงทั่ว

ประเทศไทย

30 ลานบาท
คือมูลคาหุนยนตในงานอุตสาหกรรม
พรอมหลักสูตรอบรมที่จะถูกสงมอบ
ใหแกสถาบันการศึกษาในสาขาชาง

เทคนิคทั่วประเทศ
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หุนยนตมาถึงโรงเรียนเราแลว!

ยกระดับการเรียนรูอาชีวะผานหุนยนต



ผานรอนผานหนาวกับอาชีพครูมากวา 
20 ป มีส่ิงมากมายรอบตัวท่ีเปล่ียนแปลง
ไป ต้ังแตวันแรกในอาชีพน้ีจนถึงปจจุบัน และ
ความมุงม่ันในการสงตอความรูและการ
พัฒนาทักษะท่ีจําเปนสูนักเรียนทุกคนท่ีไดสอน 
ยังคงเปนส่ิงแรกท่ีอาจารยอาทร คุมฉายา 
จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี ตระหนักอยู
เสมอ

“เม่ือโลกและสังคมเปล่ียนไปอยางไมหยุด
ย้ัง เราจึงไมสามารถหยุดอยูกับท่ีได การ
เปล่ียนแปลงของภาคอุตสาหกรรมและระบบ
ตางๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมสงผลตอการ
เรียนการสอนในภาคอาชีวะเปนอยางย่ิง หาก
ประเทศไทยยังไมสามารถปรับตัวเองตอการ
เปล่ียนแปลงดังกลาวน้ีได ประเทศของเราก็จะ
ไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได ผมจึงคิดหา
วิธีตางๆ เพ่ือใหการเรียนการสอนเขากับยุค
สมัยเสมอ เพราะหวังวาการสอนของผมจะสง
ผลใหนักเรียนสามารถสรางความเปล่ียนแปลง
ใหแกประเทศไทยของเราได” อาจารยอาทร 
กลาว

นอกจากการเปนครูประจําท่ีวิทยาลัย
เทคนิคสุพรรณบุรี จ. สุพรรณบุรีแลว การ
ไดเปนผูประกอบการเก่ียวกับหุนยนต 
(automation enterprise) จึงทําใหเขาใจถึง
ความจําเปนของการมีทักษะชางเทคนิค และ
รับรูไดวาการศึกษาภาคอาชีวะในปจจุบันตอง
ไดรับการปรับปรุงเพ่ือใหสอดคลองกับความ
ตองการของภาคอุตสาหกรรมอยางเรงดวน

จากประสบการณในการสอนอยาง
ยาวนาน อาจารยอาทรสังเกตไดอยางชัดเจน
ถึงความสนใจของนักเรียนท่ีลดลงเม่ือตอง
เรียนเก่ียวกับภาคทฤษฎีเพียงอยางเดียว 
หองเรียนไมสามารถดึงดูดความสนใจไดไม
วาจะเปนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และ
วิชาทางชางเทคนิค ซ่ึงเปนวิชาสําคัญใน
การประกอบอาชีพในภาคอุตสาหกรรม จึง
เปนการจุดประกายใหอาจารยอาทรคิดคนหา
วิธีการสอนแบบใหม โดยทดลองผานการใช
หุนยนต ซ่ึงเขาตองยืมมาจากเพ่ือนท่ีทํางาน
ในบริษัทแหงหน่ึง

“เม่ือนําหุนยนตเขามาเปนสวนหน่ึงในการ

สอน พฤติกรรมของนักเรียนก็เปล่ียนไปทันที 
นักเรียนมีความสนใจในบทเรียนและมีสวนรวม
ในการเรียนอยางเต็มเปยม เหมือนเคาไดเห็น
โลกใหม และอยากท่ีจะเรียนรูวาหุนยนตทํางาน
ไดอยางไร” เปนการสรางหองเรียนในรูปแบบ
ใหมท่ีนักเรียนไมเคยไดสัมผัสมากอน 

สําหรับหุนยนต IRB 120 จาก ABB ท่ี
จะเขามาใหนักศึกษาไดทดลองใชงานเพ่ือ
ประกอบการเรียนจากโครงการเชฟรอน 
สนุกวิทยฯ เปนการใหนักศึกษาจากวิทยาลัย
เทคนิคสุพรรณบุรีไดสัมผัสกับหุนยนต
ภาคอุตสาหกรรมเปนคร้ังแรก และเปนการ
เพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงานกับเคร่ือง
มือหรือเคร่ืองจักรท่ีมีความซับซอนในภาค

อุตสาหกรรม ซ่ึงเปนการเตรียมพรอมให
นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานจริงได แตส่ิง
ท่ีสําคัญท่ีสุดคือการสรางความม่ันใจใหแก
นักศึกษาเม่ือตองเขาไปปฏิบัติงานจริงใน
โรงงาน

อาจารยอาทรกลาววา “หุนยนตตัวน้ีจะ
เขามาเปล่ียนแปลงทุกอยาง”

“สิ่งแรก นักเรียนจะมีเปาหมาย เพราะ
พวกเขาจะไดเรียนรูเสมือนอยูในสภาพ
แวดลอมในอุตสาหกรรมจริง เพราะพวก
เขาจะไดเรียนรูจากหุนยนตที่มีการใชงาน
อยูในภาคอุตสาหกรรม สําหรับครูอาจารย
หลายคนที่ไมเคยทํางานในโรงงานก็จะไดรับ
ประสบการณจริงในการใชหุนยนตในการ
สอน”

นอกจากนี้ อาจารย์อาทร ยังเชื่อว่า
ผลดีจะขยายไปสู่แผนกอื่นๆ ในวิทยาลัย
เทคนิคสุพรรณบุรี นอกจากแผนกของเขา
เอง ซึ่งครูในแผนกอื่นๆ ก็จะสามารถนํา
หุ่นยนต์ไปประกอบการสอนในชั้นเรียนของ
พวกเขาได้ และเป็นการขานรับต่อนโยบาย
ของสํานักงานอาชีวศึกษาของฝ่ายบริหาร
ในการสร้างการเชื่อมโยงการเรียนการสอน
กับภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

อาจารยอาทรกําลังรอหุนยนตจาก
โครงการเชฟรอน สนุกวิทยฯ อยางใจจดจอ 
และหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถสรางความ
เชื่อมโยงระหวางหลักสูตรและการใชหุนยนต
ภาคอุตสาหกรรมเขาไวดวยกันได สามารถ
สรางบุคลากรที่มีความพรอมทั้งความรู
และทักษะชางเทคนิคและพรอมออกสูตลาด
แรงงานภาคอุตสาหกรรม เพื่อสรางความ
เติบโตใหแกเศรษฐกิจของประเทศ
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“หุนยนตตัวน้ีจะเขามาเปล่ียนแปลง
ทุกอยาง”

อาจารยอาทร คุมฉายา จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี 
และอาจารยวทัญู หาวหาญ จากวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 

อาจารย อาทร คุมฉายา จากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
กลาวถึงการสนับสนุนหุนยนตในงานอุตสาหกรรมของโครงการเชฟรอน 

สนุกวิทยฯ วาจะเปล่ียนแปลงหลายส่ิงในช้ันเรียน


