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
แพร่หลายในหลายประเทศ มาเป็ นส่วนหนึง่ ในการจัดกิจกรรมในการเสริ มทักษะการเรี ยนรู้ นอกห้ องเรี ยน กิจกรรมจะเริ่ มต้ นจาก
การท าความเข้ าใจกับ ค าศัพ ท์ วิ ศวกรรม เทคโนโลยี และให้ ค วามสาคัญ กับ ทัก ษะการแก้ ปั ญ หาและค้ น หาค าตอบ ด้ ว ย
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (Engineering Design Process, EDP) ซึ่งเป็ นการนาความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ และ
คณิตศาสตร์ มาสร้ างเทคโนโลยี เพื่อแก้ ปัญหาหรื อสร้ างสิง่ ของตามความต้ องการอย่างเป็ นขันตอน
้
โดยในระหว่างการทากิจกรรม
ทุกคนจะได้ ร่วมหารื อ แสดงความคิดเห็น ร่ วมกันนึกถึงสิ่งที่เป็ นไปได้ สร้ าง ทดสอบ และปรับปรุ งความคิดเหล่านัน้ รวมทังจะได้
้
ร่วมกันแสดงผลงานที่ร่วมกันพัฒนาขึ ้นมา

ทาไมต้ องวิศวกรรมเพื่อเยาวชน?
1. ประโยชน์ ท่ ไี ด้ รับจากวิศวกรรมสาหรับเยาวชน
หากคุณสังเกตเวลาเด็กๆ 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 ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมจะช่วย
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
ทางานร่ วมกัน สื่อ สารระหว่า งกัน ในศตวรรษที่ 21 ทักษะ
เหล่านี ้มีความสาคัญมากต่อความสาเร็จในทุกสาขาอาชีพ
• งานวิจัยได้ แสดงให้ เห็นว่าเมื่อ มีวิศวกรรมเป็ นส่วนหนึ่งของ
หลัก สูต รการเรี ยนรู้ เด็ก มีความตระหนัก เพิ่ มขึน้ ต่ อ ความ
หลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และมองเห็นว่าอาชีพเหล่านี ้เป็ 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 Adventure (EA)
สาขา
หลักสูตร
ระดับชัน้
กระบวนการ

: วิศวกรรมเครื่ องกล (Mechanical Engineering)
: สูงท้ าสั่น: วิศวกรรมสร้ างอาคารต้ านแผ่ นดินไหว
: ประถมศึกษาปี ที่ 4-6
: การออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขัน้ ตอน
(Engineering Design Process: A Five - Step Process)

หลักสูตร
สูงท้ าสั่น: วิศวกรรมสร้ างอาคารต้ านแผ่ นดินไหว
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
เรี ยนรู้การสร้ างหอคอยและรู้จกั กับกระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม
สาหรับเป็ นเครื่ องมือช่วยในการแก้ ปัญหา
กิจกรรมเตรียมความพร้ อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร
สารวจแนวคิดใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยีในฐานะวิศวกร
การผจญภัยที่ 1: การสั่นสะเทือน
การหาวิธีป้องกันอาคารไม่ให้ เกิดความเสียหายขณะเกิดแผ่นดินไหว
การผจญภัยที่ 2: โครงสร้ างอาคาร
ค้ นคว้ าว่าแผ่นดินไหวทาให้ เกิดความเสียหายกับอาคารบ้ านเรื อนที่สงู และ
รูปทรงต่างกันอย่างไร
การผจญภัยที่ 3: หยุดการเลื่อนไถลจากพืน้ ที่
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไม่ให้ สงิ่ ประดิษฐ์ (อาคาร) หลุดจากโต๊ ะ
เมื่อเกิดการสัน่ สะเทือน
การผจญภัยที่ 4: รักษารูปทรงอาคาร
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไม่ให้ อาคารเปลีย่ นแปลงรูปทรง เมื่อเกิดการ
สัน่ สะเทือน
การผจญภัยที่ 5: สร้ างอาคารต้ านทานแผ่ นดินไหว
วางแผน สร้ าง และ ทดสอบ อาคารโดยการเขย่าโต๊ ะ

โปรดติดตามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ทาง
WWW.NSM.OR.TH

การผจญภัยที่ 6: ปรับปรุ งอาคารให้ ทนทาน
ปรับปรุง การออกแบบเบื ้องต้ น ทดสอบ และหาข้ อสรุป
การผจญภัยที่ 7: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม
นาเสนอการออกแบบเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

หลักสูตร : เรื่ องสูงท้ าสั่น: วิศวกรรมสร้ างอาคารต้ านแผ่ นดินไหว
สาหรับ : เยาวชนระดับประถมศึกษาปี ที่ 4 -6
รูปแบบ การอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม Engineering Design Process”
สถานที่
ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
อพวช. คลองห้ า ปทุมธานี

วันที่จัดกิจกรรม
ระยะเวลา 2 วัน (ไม่ค้างคืน)
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561

ระยะเวลา
เวลา 09.30 - 16:30 น.

เงื่อนไขการรับสมัคร
• รับสมัครจานวนจากัด (40 ที่นงั่ ) กรณีที่นงั่ เต็มขอสงวนสิทธิ์ให้ ผ้ ทู ี่ลงทะเบียนก่อน-หลัง ตามลาดับ
• ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงวัน เวลา ตามความเหมาะสม โดย อพวช. จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
การเข้ าร่ วมกิจกรรม
• ดาเนินกิจกรรมเป็ นภาษาไทย ผู้ที่เข้ าร่วมกิจกรรมครบตามหลักสูตรที่กาหนดจะได้ รับเกียรติบตั รจาก อพวช.
การรับสมัคร : ส่งใบสมัครไปที่ E-mail : nsm.scicamp@gmail.com หรื อ โทรสาร 0 2577 9911
ค่ าบริการ
: บุคคลทัว่ ไป คนละ 2,000 บาท / สมาชิก อพวช. คนละ 1,800 บาท
(ค่าบริ การรวมค่าหลักสูตร ค่าอุปกรณ์ workbook อาหารกลางวัน และอาหารว่าง )
การชาระเงิน : โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขารังสิต-นครนายก
ชื่อบัญชี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 148-1-06747-8
หมายเหตุ
 กรุณาส่งใบสมัครเพื่อสารองที่นงั่ การเข้ าร่วมกิจกรรม และตรวจสอบการสารองที่นงั่ ได้ ที่โทร. 0 2577 9999 ต่อ 2122, 2123
 เมื่อได้ รับยืนยันการเข้ าร่วมกิจกรรมแล้ ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินไปที่ E-mail : nsm.scicamp@gmail.com
หรื อ โทรสาร 0 2577 9911
 อพวช. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน กรณีที่ไม่สามารถเข้ าร่วมกิจกรรมได้

ใบสมัครเข้ าร่ วมกิจกรรม Engineering is Elementary (EiE)
หลักสูตร : เรื่องสูงท้ าสั่น: วิศวกรรมสร้ างอาคารต้ านแผ่ นดินไหว
ข้ อมูลผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล............................................................................................. ชื่อเล่น ....................................
วัน/เดือน/ปี เกิด........................................ อายุ.................ปี ศาสนา ..................................................
กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับชัน้ ....................... โรงเรี ยน..............................................................................
โรคประจาตัว(ถ้ ามี).............................................................................................................................
ประเภทอาหารที่งดเว้ น/ แพ้ อาหาร (ถ้ ามี) ...........................................................................................
เคยร่วมกิจกรรม กับ อพวช. หรื อไม่ ไม่เคย เคย .....................................................................
ข้ าพเจ้ า ขอสมัครเข้ าร่วมกิจกรรมกับ อพวช. ดังนี ้
กิจกรรม Engineering is Elementary (EiE)
หลักสูตร เรื่ องสูงท้ าสัน่ : วิศวกรรมสร้ างอาคารต้ านแผ่นดินไหว
วันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2561 หลักสูตร 2 วัน (ระดับชัน้ ป.4-6)
และยินดีชาระเงินจานวน ในเงื่อนไข (ค่าใช้ จ่ายต่อหลักสูตร)
สมาชิก อพวช. 1,800 บาท
ประเภทสมาชิก ...............................เลขที.่ ............................... หมดอายุ ............................
 บุคคลทัว่ ไป 2,000 บาท
หมายเหตุ
• บัตรสมาชิกเด็ก ใช้ เป็ นส่วนลดได้ เฉพาะท่านเจ้ าของบัตรเท่านัน้
• บัตรสมาชิกครอบครัว ใช้ เป็ นส่วนลดได้ สาหรับผู้ที่มีนามสกุลตรงกับบัตร จานวน 2 ท่าน
คารับรองผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล .......................................................... เกี่ยวข้ องในฐานะเป็ น.....................................
โทรศัพท์............................................. E-mail : ............................................................................
ข้ าพเจ้ า อนุญาตให้ ...................................................................................เข้ าร่วมกิจกรรมในครัง้ นี ้
ชื่อบุคคล และเบอร์ โทรศัพท์อื่น กรณีที่ อพวช. ไม่สามารถติดต่อท่านได้
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ......................................................
ผู้ปกครอง

