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ด้วยนโยบายจากรัฐบาลท่ีกำาหนดให้อุตสาหกรรม
ยานยนต์และช้ินส่วนเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรม      
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจแห่งอนาคต (New S-Curve) 
ประกอบกับการพัฒนาอย่างไม่หยุดย้ังของเทคโนโลยี
การผลิตในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ นับว่าเป็น
เร่ืองจำาเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องมีการพัฒนาทักษะและ
ความรู้ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาทางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมให้กับแรงงานและนักเรียนสายอาชีพท่ี
จะเข้าสู่การทำางานในภาคอุตสาหกรรมน้ี เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันและรักษาตำาแหน่งผู้นำา
ฐานผลิตและส่งออกยานยนต์

โครงการ Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ 
พลังคิด เพ่ืออนาคต ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ในการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยการ
ส่งเสริมการศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม 
เพ่ือต่อยอดนโยบายและเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันระดับนานาชาติรวมถึงพัฒนานักเรียน
อาชีวศึกษาและบุคลากรสายอาชีพให้มีทักษะตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ได้ร่วมมือ
กับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดต้ัง ‘ศูนย์การศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์ หรือ TVET 

Automotive Hub’ ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาฝีมือ
แรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับทักษะ
แรงงานใหเ้ป็นชา่งเทคนคิ 4.0 โดยศนูยฯ์ นีจ้ะเปน็
ฟันเฟืองสำาคัญในการนำาแรงงานและอุตสาหกรรม          
ยานยนต์ไทยสู่ความเป็นเลิศ อีกทั้งสามารถตอบ
โจทย์เป้าหมายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกหรือ EEC ได้  

ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์
น้ีจะกระตุ้นการพัฒนาบุคลากรโดยปฏิบัติงานภายใต้ 
3 หัวข้อหลัก ได้แก่ 

• จัดอบรมและเสริมทักษะให้แก่กลุ่มครูภายใต้
กรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกลุ่มอาชีวะ เพ่ือ
เสริมทักษะด้านเทคนิคให้ตอบรับกับความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรม

• ดำาเนินการอบรมการเรียนการสอน STEM for 
TVET สำาหรับกลุ่มครูอาชีวะในระดับ ปวช. โดย
ใช้ หลักสูตร Active Physics ของ It’s About 
Time มาพัฒนาการเรียนการสอนในห้องเรียน
ให้มีความสนุกและมีความเช่ือมโยงกับการแก้ไข
ปัญหาในแบบเดียวกันกับการทำางาน 

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กลาง) ร่วมเปิดการอบรมด้านแมคคาโทรนิคให้แก่ครูฝึกของ    
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และครูของสถาบันอาชีวะในเครือข่าย ภายใต้การดำาเนินงานของศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะอาชีพด้านยานยนต์ จังหวัดชลบุรี

• ส่งเสริมให้นักเรียนอาชีวะสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ต่างๆ อย่างเต็มท่ีภายในพ้ืนท่ีของศูนย์ฯ ผ่าน
การฝึกฝน การทดลองใช้เคร่ืองจักรขนาดใหญ่ท่ี     
ทันสมัย เพ่ือลดปัญหาการขาดแคลนและพ้ืนท่ีท่ี
จำากัดในแต่ละวิทยาลัยเทคนิค

ศูนย์ฯแห่งน้ีบริหารงานภายใต้คณะกรรมการ
จาก 8 หน่วยงาน โดยมีสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3 จังหวัดชลบุรี เป็นผู้รับผิดชอบหลัก มีความพร้อม
ในทุกด้านสำาหรับการพัฒนาฝีมือและเทคนิควิชาชีพ
ด้านยานยนต์ สามารถรองรับการพัฒนาแรงงาน
ฝีมือภาคตะวันออกได้ปีละกว่า 5,000 คน ซ่ึงม่ันใจ
ว่าจะสามารถผลิต ‘ช่างเทคนิค 4.0’ ออกสู่ตลาด
เพ่ือสอดรับกับการขยายตัวของอุตสาหกรรม พร้อม
ลดปัญหาแรงงานขาดแคลนในภูมิภาคน้ี นอกจาก
การป้อนแรงงานด้านยานยนต์และช้ินส่วนแล้ว การ
พัฒนายังครอบคลุมอุตสาหกรรมเก่ียวเน่ืองตามแผน 
EEC อาทิ ธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ เป็นต้น ท้ังยัง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 ท่ีต้องการ
นำาประเทศสู่การมีระบบเศรษฐกิจท่ีขับเคล่ือนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ทั้งนี้การบริหารงานของศูนย์การศึกษาเพื่อ
พัฒนาทักษะอาชีพด้านยานยนต์จะอยู่ในรูปแบบ          
“รฐัรว่มเอกชน” ประกอบไปดว้ย 8 หนว่ยงานหลกั        
อันได้แก่ โครงการ Chevron Enjoy Science 
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จังหวัดชลบุรี สถาบัน
ยานยนต์ สถาบันไทย - เยอรมัน วิทยาลัยเทคนิค
ชลบุรี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ บริษัท ไทย
ซัมมิท ออโตโมทีฟ จำากัด และบริษัท แสงเจริญ ทูลส์ 
เซ็นเตอร์ จำากัด

Chevron Enjoy Science จับมือ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดต้ัง “ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนา

ทักษะอาชีพด้านยานยนต์” เพ่ือรองรับแผนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC
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เม่ือวันท่ี 13-14 มิถุนายน 2560 โครงการ Chevron Enjoy Science ร่วมกับ องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ New York Hall of Science (NYSCI) 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและพัฒนากิจกรรมสำาหรับ Maker Space ให้แก่       
เจ้าหน้าท่ีจาก อพวช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจำานวน 36 คน

เจ้าหน้าท่ีจาก NYSCI  ได้ทบทวนถึงหลักการออกแบบ 4D หลังจากน้ันจึงได้แนะนำา
กรอบการพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเมกเกอร์  เพ่ือออกแบบและพัฒนากิจกรรม
ให้มีการใช้ทักษะการประดิษฐ์ท่ีเช่ือมโยงกับความสนใจของแต่ละบุคคล จนสามารถ
ปลดปล่อยจินตนาการในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้มีความสนุก และก่อให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์อย่างอิสระ

เจ้าหน้าท่ีจาก NYSCI ยังได้แนะนำาการออกแบบกิจกรรมเมกเกอร์ท่ีเก่ียวข้องกับ       
รูปแบบสามมิติ โดยใช้วิธีการออกแบบกิจกรรมแบบย้อนกลับ (Backward Design) โดย
เร่ิมจากการนำาส่ิงของท่ีใช้ในชีวิตประจำาวันท่ีเป็นรูปทรงเรขาคณิตมาประกอบ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจในเชิงรูปทรง ขนาด และมิติ  และยังได้แนะนำาโปรแกรมท่ีช่วยในงานออกแบบ 
หรือ Computer Aided Design (CAD) Software สำาหรับเด็ก มาใช้ในการออกแบบ              
ส่ิงประดิษฐ์ และนำามาใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ไฮเทคอ่ืนๆ อาทิ เคร่ืองพิมพ์สามมิติ และ
เคร่ืองตัดเลเซอร์ เป็นต้น

ไฮไลต์สำาคัญในงานคือการแนะนำาโครงการนวัตกรรมเมกเกอร์สำาหรับกลุ่มวัยรุ่น (Teen 
Innovation Program) ซ่ึงเป็นโปรแกรมหน่ึงท่ี NYSCI ดำาเนินการและประสบความสำาเร็จ
เป็นอย่างดีในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการน้ีเร่ิมต้นจากการให้กลุ่มผู้ร่วมกิจกรรมท่ีเป็น
วัยรุ่นออกไปสำารวจปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน แล้วนำามาต้ังต้นพัฒนาส่ิงประดิษฐ์เพ่ือช่วย
ลดและขจัดปัญหาดังกล่าว ข้ันตอนเร่ิมต้นจากการสำารวจปัญหา ร่างแบบนวัตกรรม สร้าง
ส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรมต้นแบบ นำาเสนอและขอคำาแนะนำาจากผู้เช่ียวชาญด้านนวัตกรรมท่ี
เก่ียวข้องจากชุมชนถึงความเป็นไปได้ในการผลิต นำาคำาแนะนำาไปปรับปรุงแก้ไข และสุดท้าย 
นำาไปพัฒนาเป็นส่ิงประดิษฐ์ต้นแบบ ซ่ึงเด็กๆ ได้เรียนรู้ในรูปแบบโครงงานสร้างสรรค์ส่ิง
ประดิษฐ์เป็นเวลาท้ังส้ิน 15 เดือน โดยส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความเป็นไปได้ในการท่ีจะนำาไป
พัฒนาเป็นนวัตกรรมในข้ันต่อไปจะถูกนำามานำาเสนอในงานนวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ อย่างงาน 
‘World Maker Faire’ ซ่ึงเป็นงานระดับโลกสำาหรับชาวเมกเกอร์ ซ่ึงจะจัดข้ึนท่ี NYSCI รัฐ
นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงแนวคิดในการสร้างสรรค์โครงงานแบบน้ี ผู้เข้าร่วมอบรม
ต่างเห็นพ้องว่า สามารถนำามาปรับใช้ในการสร้างสรรค์กิจกรรมเมกเกอร์ให้แก่กลุ่มวัยรุ่นใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีในอนาคต

  

คุณสุภรา กมลพัฒนะ (ขวาสุด) ผู้จัดการ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ จามจุรี  
สแควร์ ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนากิจกรรม
สำาหรับ Maker Space โดย New York Hall of Science
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมล่าสุด

คุณสุภรา เป็นหน่ึงในผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบและ
พัฒนาหลักสูตร Maker Space ปัจจุบันคุณสุภรามีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก
ในการดูแลกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ท้ังหมด
ภายในจตุรัฐวิทยาศาสตร์ ซ่ึงคุณสุภรากล่าวว่า องค์ความรู้ท่ีได้รับในคร้ัง
น้ี จะนำาไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดกิจกรรมสร้างสรรค์ความตระหนักทาง
ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนไทย ท้ังกิจกรรมระยะส้ัน กิจกรรมระยะ
ยาว หรือแม้แต่การพัฒนากิจกรรมค่ายให้แก่เยาวชนไทย 

“การมาเข้าอบรมในคร้ังน้ี ทำาให้ได้รับความรู้มากมายในการพัฒนา
โปรแกรมสำาหรับ Maker Space และรู้สึกต่ืนเต้นท่ีได้เรียนรู้แนวคิดใน
การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กท่ีซ่อน
อยู่ในแต่ละกิจกรรมท่ีทาง NYSCI นำามาอบรม นอกจากน้ี กิจกรรมแต่ละ
กิจกรรม ยังสร้างเสริมทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ให้แก่เด็กอีกด้วย”

 "ดิฉันคิดว่า Maker Space ก่อให้เกิดประโยชน์มากมายให้แก่เด็กไทย 
ท้ังสามารถพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา 
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และท่ีสำาคัญเด็กจะได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์หรือเราเรียกกันส้ันๆ ว่า STEM 
แบบไม่รู้ตัว ถ้าประเทศไทยเราสามารถจัดให้มี Maker Space ได้ใน
ทุกจังหวัด หรือในจุดศูนย์กลางของเมืองย่ิงจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่าง
ย่ิง นอกจากน้ี เราควรท่ีจะนำากิจกรรม Maker Space แทรกเข้าไปใน
กิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน ซ่ึงอันดับแรกน้ัน คุณครูควรได้
รับการฝึกอบรมเพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับปรัชญาการเรียน
การสอนด้วย Maker Space พร้อมท้ังจัด workshop ให้กับคุณครู
เพ่ือเสริมความรู้ในการออกแบบและพัฒนากิจกรรมเมกเกอร์สำาหรับ
นักเรียน”

ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม 2560

การอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบ และพัฒนากิจกรรมสำาหรับ          
MAKER SPACE จาก NEW YORK HALL OF SCIENCE


