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คงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็น
ส่ิงท่ีท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคอุตสาหกรรม
ต่างให้ความสนใจ เพราะเป็นนโยบายท่ีสร้าง
ให้เกิดการต่ืนตัวในหลายภาคส่วนเพ่ือผลักดัน
ประเทศไทยสู่ประเทศท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
พร้อมท้ังเป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพของประเทศ
สู่สายตานานาชาติ ซ่ึงจังหวัดนครราชสีมาเป็น
หน่ึงในพ้ืนท่ียุทธศาสตร์สำาคัญในการขับเคล่ือน
ดังกล่าว ด้วยศักยภาพรอบด้าน ท้ังการเป็นประตู
สู่ภาคอีสานเช่ือมต่อการค้าและการลงทุน และ
จำานวนประชากรมากเป็นอันดับสองของประเทศ 
จึงเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะความสามารถเพ่ือ
รองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ดังน้ัน
การจัดต้ัง“ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ
สุรนารี” จึงเป็นการส่งเสริมคุณภาพแรงงานฝีมือ
ท้ังในจังหวัดและพ้ืนท่ีใกล้เคียงเพ่ือป้อนสู่ตลาด
แรงงานของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเต็มสูบ

เน่ืองด้วยโครงการ Chevron Enjoy 
Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพ่ืออนาคต มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันให้
กับประเทศ ด้วยการส่งเสริมการศึกษาในสาขา 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ว ิศวกรรมศาสตร์ 
และคณิตศาสตร์  หร ือสะเต็ม รวมถึงการ
พัฒนานักเรียนอาชีวศึกษาและบุคลากรสาย
อาชีพให้มีทักษะตอบโจทย์ความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ดังน้ันโครงการฯ จึงมุ่งม่ันสร้าง
บุคลากรท่ีมีทักษะ ความสามารถในการปฏิบัติ
งานจริงอย่างย่ังยืน

นอกจากน้ี จังหวัดนครราชสีมา ยังเป็นฐานผลิต
และส่งออกช้ินส่วนอิเล็กทรอนิคส์ให้กับผู้ผลิต
ระดับโลก และเป็นศูนย์กลางด้านอาชีวศึกษา
ของภาคอีสานตอนล่าง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตช่าง
เทคนิคป้อนสู่พ้ืนท่ีต่างๆ มาโดยตลอด ซ่ึงศูนย์ฯ 
แห่งน้ีจะเป็นศูนย์กลางเช่ือมโยงภาคการศึกษา

โครงการ Chevron Enjoy Science จับมือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิด “ศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะ
อาชีพสุรนารี” ป้ันช่างเทคนิคแห่งแรกของภาคอีสาน โดยมี นายณรงค์ วุ่นซ้ิว (ท่ี 2 จากขวา) รองผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา และ รศ.ดร. อนันต์ ทองระอา (ท่ี 2 จากซ้าย) รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ร่วมเป็นสักขีพยาน

และภาคอุตสาหกรรมด้วยกัน เพ่ือร่วมออกแบบ
และพัฒนาบุคลากรให้แข็งแกร่งท้ังทางด้าน
วิชาการและภาคปฏิบัติ และตอบโจทย์แรงงาน
แก่ภาคอุตสาหกรรม สอดรับกับนโยบายไทย
แลนด์ 4.0

โดยศูนย์ฯ แห่งนี้เป็นศูนย์พัฒนาทักษะอาชีพ
ลำาดับท่ี 4 ท่ีโครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ได้ร่วม
กับสถาบันการศึกษาในภูมิภาคต่างๆของประเทศ 
ซ่ึงศูนย์การศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี
จะเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพทางด้านไมโครอิ
เล็กทรอนิคส์โดยเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วยห้อง
ปฏิบัติการ 3 ส่วน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการฝึก
ทักษะข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเติมองค์ความรู้ด้านสะเต็ม
สำาหรับอาชีวศึกษา ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้าน
แมนูแฟคเจอร่ิง เน้นการประยุกต์ใช้กระบวนการ
ผลิตสมัยใหม่ อาทิ ตัดช้ินงานด้วยเลเซอร์ การใช้
เคร่ืองพิมพ์สามมิติ การใช้เคร่ืองตัดกัดกลึงช้ินงาน 
(CNC) และห้องปฏิบัติการฝึกทักษะด้านโรโบติก 
เป็นเทคโนโลยีข้ันสูงซ่ึงจะนำาองค์ความรู้มาใช้ร่วม
กับระบบออโตเมช่ัน เพ่ือผลิตช้ินงานจริง 

โดยคาดการณ์ว่าศูนย์ฯแห่งนี ้จะสามารถ
ผลิตบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถทางไมโคร
อิเล็กทรอนิคส์ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมได้กว่า 
19,000 คน

โครงการ เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ ร่วมกับ สำานักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.สุรนารี 
ลงนามเปิด “ศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพสุรนารี” 

แห่งแรกของภาคอีสาน ปั้น “ช่างเทคนิค” ขานรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

การสาธิตการเรียน-การสอนแบบ STEM for TVET        

ณ ห้องปฏิบัติการฝึกทักษะข้ันพ้ืนฐาน 



สนุกกับการเป็นนักประดิษฐ์น้อย
ในบูธ ENJOY MAKER SPACE 

ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560
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ต่อเนื่องจากกิจกรรมใน Enjoy Maker Space ณ มหกรรมวิทยาศาสตร์แห่ง
ชาติ 2560 ได้มีเสียงสะท้อนจากครอบครัวและน้องกอหญ้า ณญาดา ฟูจิตนิ
รันดร ์ อายุ 8 ปี ที่ได้ร่วมประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถลอยบนอากาศได้ “หนูเลือก
เองว่าอยากทำาส่ิงประดิษฐ์ที่ลอยบนอากาศได้คะ พอรู้โจทย์ก็คิดทันทีว่าต้อง
ทำาบอลลูน เพราะเคยเห็นมาก่อนว่าบอลลูนลอยในอากาศได้ เลือกใช้ลูกบอล
พลาสติกเพราะคิดว่ามีนำา้หนักเบา เชือก และดินนำา้มัน ตอนทำาเสร็จครั้งแรกเอา
ไปลองลอยมันลอยได้ไม่นาน ต้องกลับมาแก้อยู่หลายครั้ง เพราะไม่รู้ว่าปัญหาคือ
อะไร หนลูองคดิดวา่ทำาไมมนัลอยไดไ้มน่าน แลว้ก็นกึออกวา่เปน็ท่ีนำาห้นกันัน่เอง 
เลยลองเอาดินนำา้มันมาทั้งใส่เพิ่มและลดลงเพ่ือให้ได้นำา้หนักท่ีพอดี และก็ทำาได้
ค่ะ”

“เปน็กจิกรรมทีส่นกุมาก เพราะไดล้องคดิและทำาเอง ตอนเห็นมนัลอยครัง้แรก
ตืน่เตน้มาก แต่พอลอยไดไ้มน่านกร็ูส้กึวา่เราตอ้งทำาให้ได ้อยา่เพิง่ยอมแพ ้พี่ๆ เคา้
ก็ให้คำาแนะนำาถึงปัญหาที่อาจทำาให้ลอยนานไม่ได้ หนูเลยลองคิดดูว่าต้องแก้ตรง
ไหนมันถึงจะได้ลอยได้นานข้ึน พอทำาได้แล้ว ก็คิดต่อว่าอยากลองประดิษฐ์ของ
เล่นดูบ้าง เพราะอยากได้ของเล่นที่ตัวเองอยากเล่นจริงๆ จะได้ใส่สิ่งท่ีอยากให้มี
ในของเล่นของตัวเอง”

สำาหรับครอบครัวของน้องกอหญ้าเห็นว่างานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เป็นงานที่น่าสนใจ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ 
เรียนรู้ และจุดประกายให้แก่ทั้งเด็กและพ่อแม่ได้อีกด้วย ปีนี้มีโอกาสได้ร่วม
กิจกรรมในบูธ Maker Space เป็นครั้งแรก รู้สึกประทับใจมาก เพราะได้ฝึก
ทักษะหลายๆ อย่างโดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตุและได้ลองทำา ซึ่งนำามาสู่ความคิด
สร้างสรรค์ที่เด็กๆ จะเอามาปรับใช้ในชีวิตประจำาวันได้ อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่เอง
ก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกทักษะเช่นกัน ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จากลูกด้วย นับว่าเป็น
งานที่ครบครันทั้งทางวิชาการ กิจกรรม และส่งเริมความสัมพันธ์ระหว่างกัน
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เสียงตอบรับจากผู้เข้าร่วมบูธ Maker Space 

ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2560

กิจกรรมล่าสุด

ย่ิงใหญ่เช่นเคยกับบูธ Enjoy Maker Space โดยความร่วมมือ
จากองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และโครงการ
เชฟรอน สนุกวิทย์ฯ จัดเวิร์คช้อปสำาหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อยได้
สร้างสรรค์ชิ้นงาน พร้อมฝึกฝนทักษะในการคิด ลงมือทำา และ
แก้ปัญหา ซึ่งเป็นพื้นฐานของการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เตรียม
พร้อมให้เยาวชนก้าวสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีองค์ความรู้และทักษะ เพ่ือ
ต่อยอดสู่การเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต 

นอกจากน้ี ยังมีนิทรรศการให้ความรู้เก่ียวกับ Maker ในเชิงลึกเพ่ือ
ให้เข้าใจถึงการเป็น Maker และวัฒนธรรม Maker ในประเทศไทย
มากย่ิงข้ึน พร้อมด้วยขบวนส่ิงประดิษฐ์มากมายท่ีรอให้ผู้ร่วมงานได้
สัมผัสกับนวัตกรรมท่ีเอ้ือประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจำาวันของผู้คน 
โดยท้ังหมดน้ีเป็นการให้ผู้ร่วมงานได้รู้จักกับคำาว่า Maker ให้มากย่ิง
ข้ึน พร้อมส่งเสริมการเติบโตของวัฒนธรรม Maker ท่ีขยายตัวอย่าง
ต่อเน่ืองท้ังในและต่างประเทศ

โดยมีน ักเร ียน เยาวชน และครอบครัวให้ความสนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างหนาแน่นทุกรอบ ซึ่งทั ้งนักเรียน นักศึกษา 
คุณครู อาจารย์ และผู ้ปกครองได้ม ีโอกาสประดิษฐ ์ช ิ ้น
งานภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ของตนเองอย่างอิสระผ่าน
อุปกรณ์และวัสดุท ี ่หาได ้ง ่าย เช ่น การสร้างส ิ ่งประดิษฐ ์ท ี ่
สามารถลอยนำา้ได้ สิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถลอยบนอากาศ และ
สิ ่งประดิษฐ์ที ่สามารถขับเคลื ่อนด้วยแรงลม ซึ ่งเป็นการให้
เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะต่างๆกันอย่างสนุกสนาน โดยสามารถ
เลือกทำาชิ ้นงานแบบเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้

ซ่ึงบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสนุกสนาน มีการแลกปล่ียน
ความคิดระหว่างกัน การทดลอง การคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เพ่ือให้ได้มายังช้ินงานท่ีสมบูรณ์แบบภายใต้ความคิดสร้างสรรค์ของ
แต่ละคน โดยหวังว่าส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการจุดประกายและจุดเร่ิมต้น
ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหันมาสนใจความเป็น Maker
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