หลักสูตร EiE: Engineering is Elementary for Out-of-School Program
ความร่ วมมือจาก MUSEUM OF SCIENCE, BOSTON, USA
และ องค์ การพิพธิ ภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ (อพวช.)
====================================================================

หลักสูตร Engineering is Elementary หรื อ EiE

อพวช. เห็นความสาคัญของ STEM Education และทักษะพืน้ ฐานในศตวรรษที่ 21 จึงได้ นาหลักสูตรกิจกรรม Engineer is
Elementary (EIE) ซึ่งพัฒนาขึ ้นโดย Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริ กา จนเป็ นที่ยอมรับและใช้ กนั อย่าง
แพร่ หลายในหลายประเทศ มาเป็ นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในการเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ นอก กิจกรรมจะเริ่ มต้ นจากการทา
ความเข้ าใจกับคาศัพท์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และให้ ความสาคัญกับทักษะการแก้ ปัญหาและค้ นหาคาตอบ ด้ วยกระบวนการ
ออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process,EDP) ซึ่งเป็ นการนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ มา
สร้ างเทคโนโลยี เพื่อแก้ ปัญหาหรื อสร้ างสิ่งของตามความต้ องการอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยในระหว่างการทากิจกรรม ทุกคนจะได้
ร่วมหารื อ แสดงความคิดเห็น ร่วมกันนึกถึงสิง่ ที่เป็ นไปได้ สร้ าง ทดสอบ และปรับปรุ งความคิดเหล่านัน้ รวมทังจะได้
้
ร่วมกันแสดง
ผลงานที่ร่วมกันพัฒนาขึ ้นมา

ทาไมต้ องวิศวกรรมเพื่อเยาวชน?
1. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากวิศวกรรมสาหรับเยาวชน
หากคุณสังเกตุเวลาเด็กๆ เล่น คุณจะพบว่าพวกเขามีความ
สนใจในการสร้ างสรรค์สงิ่ ประดิษฐ์ รวมทังศึ
้ กษารายละเอียด
องค์ ประกอบแต่ละชิ น้ เพื่อเรี ยนรู้ เกี่ ยวกับกลไกการทางาน
ของมัน ดัง นัน้ เด็ ก ๆ จึ ง ได้ ชื่ อ ว่ า เป็ นวิ ศ วกรมาตัง้ แต่เ กิ ด
นักวิจยั เสนอว่าถ้ าเด็กๆ ได้ ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมะชวย
ส่งเสริ มการเรี ยนรู้ของพวกเขาได้ เป็ นอย่างดี

2. ความเสมอภาคในห้ องเรียน
ความเสมอภาคที่สาคัญคือ ไม่มีคาตอบเดียวที่ “ถูกต้ อง” ใน
วิ ศ วกรรม เพราะปั ญ หาหนึ่ง มี ท างแก้ ไขได้ ห ลายวิ ธี จาก
การศึก ษาพบว่า กระบวนการออกแบบทางวิ ศวกรรมช่ ว ย
กาจัดความรู้ สึกล้ มเหลว และแทนที่ด้วยความคิดที่ว่าความ
ล้ มเหลวคือบทเรี ยนที่สาคัญต่อกระบวนการแก้ ปัญหาและ
เป็ นวิธีเรี ยนรู้ที่ดี

3.เสริมสร้ างทักษะทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
วิ ศ วกรรมนี ไ้ ด้ น าความรู้ เกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ ในการแก้ ไขปั ญหา ดังนัน้ การเข้ า
ร่ ว มกิ จ กรรม นี จ้ ะช่ ว ยให้ เ ด็ ก ๆ มองเห็ น ความสาคัญ ของ
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับชีวิตของพวกเขา

4. ทักษะศตวรรษที่ 21
กิจกรรมที่เน้ นการลงมือทา (Hands-on) ? พวกเขาจะช่วยกัน
ค้ น หาคาตอบ ร่ วมกัน คิด วิเ คราะห์ และสร้ างสรรค์ รวมทัง้
สื่อสารระหว่างกันและกัน โดยนารู ปแบบโครงงานมาใช้ ใน
การศึกษา

5. ความสาเร็จทางอาชีพการงาน
• กิจกรรมเชิงวิศวกรรมเน้ นให้ เด็กทางานเป็ นกลุ่ม พวกเขาต้ อง
ทางานร่วมกัน สื่อสารกันระหว่างการ ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
เหล่านี ้มีความสาคัญมากต่อความสาเร็จในทุกสาขาอาชีพ
• งานวิจัยได้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อ มีวิศวกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลัก สูต รการเรี ยนรู้ เด็ก มีความตระหนัก เพิ่ มขึน้ ต่ อ ความ
หลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และมองเห็นว่าอาชีพเหล่านีเ้ ป็ นทางเลือกที่เขาสามารถเลือก
ได้

6. การมีส่วนร่ วมของประชาชน
สุดท้ ายนี ้....
เมื่อพิจารณาถึงนโยบายเร่งด่วนในด้ านต่างๆ ได้ แก่ พลังงาน
การดูแลสุขภาพ และสิง่ แวดล้ อม การมีความรู้ความเข้ าใจใน
วิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็ นเรื่ องจาเป็ นสาหรับประชาชนใน
การสนับ สนุน การตัด สิ น ใจในเรื่ อ งต่ า งๆ เพื่ อ ส่ง เสริ ม การ
พัฒนาประเทศในศตวรรษที่ 21

Engineering Everywhere (EE)
สาขา
: วิศวกรรมเครื่ องกล
หลักสูตร : เรื่ องของเวลา: วิศวกรรมสร้ างเครื่ องจับเวลา
ระดับชัน้
: มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ขึน้ ไป
กระบวนการ : การออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขัน้ ตอน
(Engineering Design Process: An Eight- Step Process)
หลักสูตร
เรื่ องของเวลา: วิศวกรรมสร้ างเครื่องจับเวลา
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
รู้ จกั กับวิศวกรรม ลงมือทากิจกรรมตามแบบทีมวิศวกรเพื่อสร้ างหอคอยนาฬิกาจาลอง

กิจกรรมเตรียมความพร้ อม 2: เทคโนโลยีตามกาลเวลา
รู้ จกั กับความหมายของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา
กิจกรรมที่ 1: ตอนนีก้ ่ ีโมงแล้ ว
คิดค้ นเกี่ยวกับเรื่ องของเวลาด้ วยตนเอง
กิจกรรมที่ 2: เราทุกคนล้ มลง
ประดิษฐ์ การจับเวลาด้ วยการตรวจสอบจังหวะการล้ มลงของโดมิโน
กิจกรรมที่ 3: สร้ างนาฬิกาทราย
สารวจความแตกต่างของนาฬิกาทรายแต่ละแบบ และสร้ างนาฬิกาทรายด้ วยตนเอง
กิจกรรมที่ 4: สร้ างนาฬิกานา้ จับเวลา
ประดิษฐ์ นาฬิกาน ้าจับเวลาที่สามารถจับเวลาด้ วยตัวเอง
กิจกรรมที่ 5: ปรับปรุงนาฬิกานา้ จับเวลา
แก้ ไข/ทดสอบนาฬิกาน ้าจับเวลา เพิ่มระบบของหน้ าจอสาหรับแสดงผลหรื อ
การส่งสัญญาณไปยังเครื่ องจับเวลา
กิจกรรมที่ 6: งานแสดงผลงานวิศวกรรม
นาเสนอผลงานการออกแบบสิ่งประดิษฐ์ นาฬิกาน ้าจับเวลาที่ทาขึ ้นด้ วย
กระบวนการทางวิศวกรรม

การเปิ ดให้ บริการ สาหรับสถาบันการศึกษา/หมู่คณะ
หลักสูตร : เรื่องของเวลา: วิศวกรรมสร้ างเครื่องจับเวลา
สาหรับ : เยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ขึน้ ไป
รูปแบบ Workshop “การบวนการออกแบบทางวิศวกรรม Engineering Design Process" สาหรับนักเรี ยน
สถานที่
อพวช.
คลองห้ า ปทุมธานี

ณ จัตรุ ัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
ชัน้ 4 อาคารจามจุรีสแควร์
สามย่าน

รอบ/วันที่จัดกิจกรรม
• สถาบันการศึกษา หรื อผู้เข้ าชมหมูค่ ณะ
(จานวน 15 ที่นงั่ ขึ ้นไป)
สามารถระบุวนั ที่ประสงค์เข้ าร่ วมกิจกรรมได้
• ระยะเวลาต่อ 1 หลักสูตร: 2 วัน
(ไป-กลับ ไม่ค้างคืน)

ระยะเวลา
รอบละ 2 วัน
วันละ 7 ชัว่ โมง
เวลา 09.30-16:30 น.
(พัก Break 1 ชม. 30 นาที)
รอบละ 2 วัน
วันละ 7 ชัว่ โมง
เวลา 10.30-17:30 น.
(พัก Break 1 ชม. 30 นาที)

คุณสมบัติผ้ เู ข้ าร่ วมกิจกรรม
• เยาวชน ระดับชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 1 ขึ ้นไป
เงื่อนไขการรับสมัคร
• กรณีจองในนามสถาบันการศึกษาหรื อหมูค่ ณะ กรุณาระบุวนั เข้ าร่วมกิจกรรมล่วงหน้ าอย่างน้ อย 2 สัปดาห์
• รับสมัครจานวนจากัด (รุ่นละ 40 ที่นงั่ ) กรณีจองเป็ นหมูค่ ณะต้ องสารองที่นงั่ ไม่น้อยกว่ารอบละ 15 ที่นงั่
• กรณีที่นงั่ เต็มขอสงวนสิทธิ์ให้ ผ้ ทู ี่ลงทะเบียนก่อน-หลัง ตามลาดับ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงวัน เวลา ตามความเหมาะสม โดย อพวช. จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
การเข้ าร่ วมกิจกรรม
• ผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมครบตามเวลาที่กาหนดในแต่ละรอบ จะได้ รับเกียรติบตั รจาก อพวช.
• กรณีต้องการเปลีย่ นรอบการร่วมกิจกรรม กรุณาแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 สัปดาห์
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงวัน ตามความเหมาะสม โดย อพวช.จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
การรับสมัคร
: สานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช. โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 2109, 2122, 2123
e- mail : nsm_mkt@nsm.or.th
อัตราค่ าบริการ : บุคคลทั่วไป คนละ 2,000 บาท / สมาชิก อพวช. คนละ 1,800 บาท
(ค่าบริ การรวมค่าหลักสูตร ค่าอุปกรณ์ workbook อาหารกลางวัน และอาหารว่าง )

ใบสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม Engineering is Elementary (EIE)
สาหรั บสถาบันการศึกษา/หมู่คณะ (15 ที่น่ ังขึน้ ไป)
หลักสูตร : เรื่ องของเวลา: วิศวกรรมสร้ างเครื่ องจับเวลา
สาหรั บ : เยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ขึน้ ไป
ชื่อโรงเรี ยน/สถาบัน.....................................................................................................................................
ที่อยู่ ............................................................................................................................................................
อาจารย์ ผ้ ูประสานงาน
ชื่อ-สกุล.......................................................................................................................................................
โทรศัพท์ .................................................................................e-mail...........................................................
ข้ อมูลสมาชิก
เลขที่สมาชิก  Expire Date เดือน/ปี ที่หมดอายุ /
โปรดระบุ สถานที่ และ วันที่ท่านประสงค์ จะร่ วมกิจกรรม
สถานที่จัดกิจกรรม
 ณ อพวช.
คลองห้ า ปทุมธานี
เวลา 09.30 -16:30 น.

วันที่ประสงค์ จะร่ วมกิจกรรม

ผู้ร่วมกิจกรรม

ครัง้ ที่ 1 วันที่................................

นักเรียน.......................คน

ครัง้ ที่ 2 วันที่...............................

ระดับชัน้ ...........................

หมายเหตุ : ปิ ดทาการทุกวันจันทร์
 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช.
ชัน้ 4 อาคารจามจุรีสแควร์ สามย่ าน
เวลา 10.30 -17:30 น.

ครัง้ ที่ 1 วันที่.................................

นักเรียน.......................คน

ครัง้ ที่ 2 วันที่.................................

ระดับชัน้ ...........................

หมายเหตุ : เปิ ดทาการทุกวัน

ส่ งใบสมัครมาที่ : สานักพัฒนาธุรกิจและการตลาด อพวช.
โทรศัพท์ 02-577-9999 ต่อ 2109, 2122, 2123
e-mail : nsm_mkt@nsm.or.th

