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สงัคมศตวรรษที 21 นอกจากเยาวชนจะต้องมีความรู้ความเชียวชาญในสาขาทีรักและชอบแล้ว 
จําเป็นจะต้องมีทกัษะการทํางานเป็นทีมและหลากหลายสาขา ทกัษะในการรับฟัง การยอมรับ
ในความคิดทีแตกตา่ง รวมทั *งสามารถสือสารในสิงทีรู้ให้คนอืนเข้าใจได้งา่ย

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (
และนวตักรรม เห็นความสําคญัของความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะ
พื *นฐานในศตวรรษที 21 จึงได้นําหลกัสตูรกิจกรรม พื *นฐานในศตวรรษที 21 จึงได้นําหลกัสตูรกิจกรรม 
เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึงพัฒนาขึ *นโดยพิพิธภัณฑ์ 
Museum of Science, Boston ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นทียอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหลายประเทศ มาเป็นสว่นหนึงในการจดักิจกรรมในการเสริมทกัษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนทีสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัทกัษะการเรียนรู้ได้หลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรู้จะเริมต้นจากการทําความเข้าใจกับคําศัพท์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
กิจกรรมทีให้ความสําคญักบั ทกัษะการแก้ปัญหาและค้นหาคําตอบ ด้วยกระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรมหรือ Engineering Design Process (EDP) 
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพือแก้ปัญหาหรือสร้างสิงของตามความ
ต้องการอย่างเป็นขั *นตอน โดยในระหว่างการทํากิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความ
คิดเห็น ร่วมกนันึกถึงสิงทีเป็นไปได้ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงความคิดเหล่านั *น รวมทั *งจะได้
ร่วมกนัแสดงผลงานทีร่วมกนัพฒันาขึ *นมา

อพวช. หวังเป็นอย่างยิงว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับกระบวนการเรียนรู้อพวช. หวังเป็นอย่างยิงว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับกระบวนการเรียนรู้
กระบวนการแก้ปัญหา และมีความสขุกบัการได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดทีหลากหลาย
ของผู้อืน และร่วมกนัแสดงความยินดีกบัผลงานของตนเองและของเพือน ตลอดการทํากิจกรรม 

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม

นอกจากเยาวชนจะต้องมีความรู้ความเชียวชาญในสาขาทีรักและชอบแล้ว 
จําเป็นจะต้องมีทกัษะการทํางานเป็นทีมและหลากหลายสาขา ทกัษะในการรับฟัง การยอมรับ
ในความคิดทีแตกตา่ง รวมทั *งสามารถสือสารในสิงทีรู้ให้คนอืนเข้าใจได้งา่ย

(อพวช.) กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวตักรรม เห็นความสําคญัของความรู้ในสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และทักษะ

จึงได้นําหลกัสตูรกิจกรรม Engineer is Elementary (EIE) สําหรับจึงได้นําหลกัสตูรกิจกรรม Engineer is Elementary (EIE) สําหรับ
เยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษาตอนต้น ซึงพัฒนาขึ *นโดยพิพิธภัณฑ์ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา จนเป็นทียอมรับและใช้กันอย่าง
แพร่หลายในหลายประเทศ มาเป็นสว่นหนึงในการจดักิจกรรมในการเสริมทกัษะการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนทีสามารถนําไปประยกุต์ใช้กบัทกัษะการเรียนรู้ได้หลากหลาย

กิจกรรมการเรียนรู้จะเริมต้นจากการทําความเข้าใจกับคําศัพท์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และ
กิจกรรมทีให้ความสําคญักบั ทกัษะการแก้ปัญหาและค้นหาคําตอบ ด้วยกระบวนการออกแบบ

Engineering Design Process (EDP) ซึงเป็นการนําความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาสร้างเทคโนโลยี เพือแก้ปัญหาหรือสร้างสิงของตามความ
ต้องการอย่างเป็นขั *นตอน โดยในระหว่างการทํากิจกรรม ทุกคนจะได้ร่วมหารือ แสดงความ
คิดเห็น ร่วมกนันึกถึงสิงทีเป็นไปได้ สร้าง ทดสอบ และปรับปรุงความคิดเหล่านั *น รวมทั *งจะได้

หวังเป็นอย่างยิงว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับกระบวนการเรียนรู้ สนุกกับหวังเป็นอย่างยิงว่าผู้ เข้าร่วมกิจกรรมจะเพลิดเพลินกับกระบวนการเรียนรู้ สนุกกับ
กระบวนการแก้ปัญหา และมีความสขุกบัการได้แสดงความคิดเห็น รับฟังความคิดทีหลากหลาย
ของผู้อืน และร่วมกนัแสดงความยินดีกบัผลงานของตนเองและของเพือน ตลอดการทํากิจกรรม 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวตักรรม



Engineering is Elementary® (EiE
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีให้กบัเยาวชนของ
สหรัฐอเมริกา ได้พฒันาชดุหลกัสตูร Engineering is 
ลงมือปฏิบัติ ข้อมูลวิจัยพื *นฐาน มาตรฐานในการดําเนินหลักสูตร 
สามารถติดตามได้ทีเวบไซต์ www.eie.org 

เป้าหมายของ Engineering is Elementary® 
• เสริมสร้างทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
• สง่เสริมความสามารถในการสอนด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กบั ครู อาจารย์ 

เสริมสร้างทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
• สง่เสริมความสามารถในการสอนด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กบั ครู อาจารย์ 

และผู้ปฏิบติังานด้านการศกึษา
• เพิมจํานวนโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทีรวมสาขาด้าน

วิศวกรรม
• วิจยัและประเมินผลเพือตอ่ยอดจากเป้าหมายข้างต้น และสง่เสริมการมีส่วนร่วม

ด้านการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์

ในปี ค.ศ. 2011 EiE พฒันาหลกัสตูร Engineering Adventure (EA) 
ประถมศกึษาตอนปลายเพือสนบัสนนุการเรียนรู้เกียวกบัวิศวกรรมด้วยกิจกรรมทีท้าทายและ
น่าสนใจเหมาะสมสําหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที
www.engineeringadventures.org 

ในปี ค.ศ. 2012 EiE พฒันาหลกัสตูร Engineering Everywhere (EE) 
กิจกรรมชั *นระดบัมธัยมศกึษาต้นเพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั *นได้มีโอกาสฝึกเป็นวิศวกร กิจกรรมชั *นระดบัมธัยมศกึษาต้นเพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั *นได้มีโอกาสฝึกเป็นวิศวกร 
และแก้ปัญหาทีเกิดจากการจําลองสถานการณ์หรือ
ข้อมลูเพิมเติมสามารถดไูด้ที 
www.engineeringeverywhere.org 

EiE) เป็นหน่วยงานทีส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
และเทคโนโลยีให้กบัเยาวชนของ Museum of Science, Boston ประเทศ

Engineering is Elementary ประกอบด้วยกิจกรรม การ
ลงมือปฏิบัติ ข้อมูลวิจัยพื *นฐาน มาตรฐานในการดําเนินหลักสูตร และบททดสอบ และ

Engineering is Elementary® 
เสริมสร้างทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
สง่เสริมความสามารถในการสอนด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กบั ครู อาจารย์ 
เสริมสร้างทกัษะกระบวนการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีให้กบัผู้ เข้าร่วมกิจกรรม
สง่เสริมความสามารถในการสอนด้วยวิศวกรรมและเทคโนโลยีให้กบั ครู อาจารย์ 

เพิมจํานวนโรงเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนทีรวมสาขาด้าน

วิจยัและประเมินผลเพือตอ่ยอดจากเป้าหมายข้างต้น และสง่เสริมการมีส่วนร่วม
ด้านการเรียนการสอนทางวิศวกรรมศาสตร์

Engineering Adventure (EA) สําหรับเด็ก ระดบัชั *น
ประถมศกึษาตอนปลายเพือสนบัสนนุการเรียนรู้เกียวกบัวิศวกรรมด้วยกิจกรรมทีท้าทายและ
น่าสนใจเหมาะสมสําหรับการเรียนรู้นอกห้องเรียน และสามารถดูได้ทางออนไลน์ที : 

Engineering Everywhere (EE) สําหรับผู้ เข้าร่วม
กิจกรรมชั *นระดบัมธัยมศกึษาต้นเพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั *นได้มีโอกาสฝึกเป็นวิศวกร กิจกรรมชั *นระดบัมธัยมศกึษาต้นเพือให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมเหล่านั *นได้มีโอกาสฝึกเป็นวิศวกร 

สถานการณ์หรือเหตกุารณ์จริง 



ทาํไมต้องวศิวกรรมเพื@อเยาวชน?

ประโยชน์ที@ได้รับจากวศิวกรรมสําหรับเยาวชน ระดับ ประถมศึกษา

หากคณุสงัเกตเุวลาเดก็ๆ เลน่ คณุจะพบวา่พวกเขามีความสนใจในการสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์ รวมทั *ง
ศกึษารายละเอียดองค์ประกอบแตล่ะชิ *นเพือเรียนรู้เกียวกบักลไกการทํางานของมนั ดงันั *น เดก็ๆ จงึได้
ชือว่าเป็นวิศกรมาตั *งแต่เกิด นักวิจัยเสนอว่าถ้าส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมใน
โรงเรียนจะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีโรงเรียนจะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

เสริมสร้างทักษะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิศวกรรมช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ นําความรู้เกียวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพิมขึ *น เนืองจากกิจกรรมวิศวกรรมนี *ได้นําความรู้เกียวกับ
เทคโนโลยีและปัญหาตา่งๆ ทีพบเห็นในชีวิตประจําวนัมาใช้ในการดําเนินกิจกรรม ดงันั *น การเข้าร่วม
กิจกรรมนี *จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นความสําคญัของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกบัชีวิต
ของพวกเขา

ความเสมอภาคในห้องเรียน

จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมเชิงวิศวกรรมเป็นกิจกรรมทีช่วยสร้างความเสมอภาคในห้องเรียน 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมช่วยกําจดัความรู้สกึล้มเหลว และแทนทีด้วยความคิดทีว่าความ
ล้มเหลวคือบทเรียนทีสําคญัต่อกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นวิธีเรียนรู้ทีดี ความเสมอภาคทีสําคญั
นันคือ ไม่มีคําตอบเดียวที “ถูกต้อง” ในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึงมีทางแก้ไขได้หลายวิธี การนํานันคือ ไม่มีคําตอบเดียวที “ถูกต้อง” ในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึงมีทางแก้ไขได้หลายวิธี การนํา
วิศวกรรมรวมอยู่ในหลกัสตูรการเรียนรู้ในห้องเรียนจะทําให้นกัเรียนทกุคนมองเห็นความสําเร็จของตน

ประโยชน์ที@ได้รับจากวศิวกรรมสําหรับเยาวชน ระดับ ประถมศึกษา

หากคณุสงัเกตเุวลาเดก็ๆ เลน่ คณุจะพบวา่พวกเขามีความสนใจในการสร้างสรรค์สิงประดิษฐ์ รวมทั *ง
ศกึษารายละเอียดองค์ประกอบแตล่ะชิ *นเพือเรียนรู้เกียวกบักลไกการทํางานของมนั ดงันั *น เดก็ๆ จงึได้
ชือว่าเป็นวิศกรมาตั *งแต่เกิด นักวิจัยเสนอว่าถ้าส่งเสริมให้เด็กๆ ได้ฝึกฝนทักษะทางวิศวกรรมใน
โรงเรียนจะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดีโรงเรียนจะช่วยสง่เสริมการเรียนรู้ของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

เสริมสร้างทักษะทางวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วิศวกรรมช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ นําความรู้เกียวกับวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาประยกุต์ใช้ในการ
แก้ไขปัญหาและส่งเสริมการเรียนรู้ให้เพิมขึ *น เนืองจากกิจกรรมวิศวกรรมนี *ได้นําความรู้เกียวกับ
เทคโนโลยีและปัญหาตา่งๆ ทีพบเห็นในชีวิตประจําวนัมาใช้ในการดําเนินกิจกรรม ดงันั *น การเข้าร่วม
กิจกรรมนี *จะช่วยให้เด็กๆ มองเห็นความสําคญัของคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทีเกียวข้องกบัชีวิต

จากการศึกษาพบว่ากิจกรรมเชิงวิศวกรรมเป็นกิจกรรมทีช่วยสร้างความเสมอภาคในห้องเรียน 
กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรมช่วยกําจดัความรู้สกึล้มเหลว และแทนทีด้วยความคิดทีว่าความ
ล้มเหลวคือบทเรียนทีสําคญัต่อกระบวนการแก้ปัญหาและเป็นวิธีเรียนรู้ทีดี ความเสมอภาคทีสําคญั

ในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึงมีทางแก้ไขได้หลายวิธี การนําในวิศวกรรม เพราะปัญหาหนึงมีทางแก้ไขได้หลายวิธี การนํา
วิศวกรรมรวมอยู่ในหลกัสตูรการเรียนรู้ในห้องเรียนจะทําให้นกัเรียนทกุคนมองเห็นความสําเร็จของตน



ทักษะศตวรรษที@ 21

กิจกรรมทีเน้นการลงมือทํา (Hands-on) และการนํารูปแบบโครงงานมาใช้ในการศกึษา เป็นแก่นแท้
ของวิศวกรรม เช่น การทํางานร่วมกนัของนกัเรียนเพือตอบคําถาม เช่น 
แคไ่หน?” หรือ “เราควรใช้วสัดใุดในการทําใบพดักงัหนั
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทั *งสือสารระหวา่งกนัและกนั

ความสําเร็จทางอาชีพการงานความสําเร็จทางอาชีพการงาน

• กิจกรรมเชิงวิศวกรรมในห้องเรียนเป็นกิจกรรมทีให้นกัเรียนทํางานเป็นกลุ่ม พวกเขาจะต้องทํางาน
ร่วมกันและสือสารกันระหว่างการทํางานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในศตวรรษที 
เหลา่นี *มีความสําคญัมากตอ่ความสําเร็จในทกุสาขาอาชีพ 

• งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเมือมีวิศวกรรมเป็นส่วนหนึงของหลักสูตรการเรียนรู้ระดับประถม  
นักเรียนมีความตระหนักเพิมขึ *นต่อความหลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  นอกจากนี *ยังเพิมความเป็นไปได้ในการทีมองเห็นว่าอาชีพเหล่านี *เป็นทางเลือกทีเขา
สามารถเลือกได้

• ผลการวิจัยนี *มีความสําคญัมากเนืองจากปัจจุบันพบว่าจํานวนนักศึกษาในระดบัอดุมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาทีศกึษาในสาขาวิศวกรรมมีจํานวนลดลง การแนะนําให้รู้จักกับวิศวกรรมตั *งแต่แรก
อาจกระตุ้นนักเรียนทีมีความสามารถ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงและคนกลุ่มน้อย หันมาเลือกสาย
อาชีพทางวิศวกรรมและเรียนหลกัสตูรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยม

การมีส่วนร่วมของประชาชนการมีส่วนร่วมของประชาชน

สดุท้ายนี * เมือพิจารณาถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐ ได้แก่ พลังงาน การดแูล
สขุภาพ และสิงแวดล้อม การมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรืองจําเป็นสําหรับ
ประชาชนสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนการตดัสินใจอย่างชาญฉลาดในเรืองต่างๆ เพือส่งเสริมการ
พฒันาประเทศในศตวรรษที 21

และการนํารูปแบบโครงงานมาใช้ในการศกึษา เป็นแก่นแท้
ของวิศวกรรม เช่น การทํางานร่วมกนัของนกัเรียนเพือตอบคําถาม เช่น “เราควรสร้างโครงร่มชชีูพใหญ่

เราควรใช้วสัดใุดในการทําใบพดักงัหนั?” พวกเขาจะช่วยกนัค้นหาคําตอบ ร่วมกนัคิด
วิเคราะห์และสร้างสรรค์ รวมทั *งสือสารระหวา่งกนัและกนั

กิจกรรมเชิงวิศวกรรมในห้องเรียนเป็นกิจกรรมทีให้นกัเรียนทํางานเป็นกลุ่ม พวกเขาจะต้องทํางาน
ร่วมกันและสือสารกันระหว่างการทํางานด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพ ในศตวรรษที 21ทักษะ
เหลา่นี *มีความสําคญัมากตอ่ความสําเร็จในทกุสาขาอาชีพ 
งานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าเมือมีวิศวกรรมเป็นส่วนหนึงของหลักสูตรการเรียนรู้ระดับประถม  
นักเรียนมีความตระหนักเพิมขึ *นต่อความหลากหลายทางอาชีพวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี  นอกจากนี *ยังเพิมความเป็นไปได้ในการทีมองเห็นว่าอาชีพเหล่านี *เป็นทางเลือกทีเขา

ผลการวิจัยนี *มีความสําคญัมากเนืองจากปัจจุบันพบว่าจํานวนนักศึกษาในระดบัอดุมศึกษาของ
สหรัฐอเมริกาทีศกึษาในสาขาวิศวกรรมมีจํานวนลดลง การแนะนําให้รู้จักกับวิศวกรรมตั *งแต่แรก
อาจกระตุ้นนักเรียนทีมีความสามารถ โดยเฉพาะนักเรียนหญิงและคนกลุ่มน้อย หันมาเลือกสาย
อาชีพทางวิศวกรรมและเรียนหลกัสตูรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดบัมธัยม

สดุท้ายนี * เมือพิจารณาถึงนโยบายเร่งด่วนในด้านต่างๆ ของรัฐบาลสหรัฐ ได้แก่ พลังงาน การดแูล
สขุภาพ และสิงแวดล้อม การมีความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมและเทคโนโลยีเป็นเรืองจําเป็นสําหรับ
ประชาชนสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนการตดัสินใจอย่างชาญฉลาดในเรืองต่างๆ เพือส่งเสริมการ



Engineering Everywhere (EE)
ระดับชั Qนมัธยมศึกษาปี 1 – 3
กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม 8 ขั Qนตอน 
(Engineering Design Process: An Eight - Step Process)

Engineering Adventure (EA) 
ระดับชั Qนประถมศึกษาปี 
กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม
(Engineering Design Process

ขั Qนตอน 
Step Process)

Engineering Adventure (EA) 
ระดับชั Qนประถมศึกษาปี 4 - 6
กระบวนการออกแบบทางวศิวกรรม 5 ขั Qนตอน 
Engineering Design Process :  A Five - Step Process)



หลักสูตรที@เปิดให้บริการ

Engineering Everywhere :
สาํหรับระดับชั Qนมัธยมศึกษาปี 1 - 3

สาขา

Engineering Adventure :
สาํหรับระดับชั Qนประถมศึกษา 4 – 6

วิศวกรรมเครืองกล 
(Mechanical Engineering) 

เรืองของเวลา
(It’s About Time: Engineering Timers

วิศวกรรมสีเขียว 
(Green Engineering)

ดวงอาทิตย์มาแล้ว
(Here Comes the Sun: Engineering Insulated Homes

สาขา

วิศวกรรมการบนิและอากาศยาน 
(Aeronautical Engineering)

สดุขอบฟ้า
(The Sky’s the Limit: Engineering Flying Technologies (Aeronautical Engineering) (The Sky’s the Limit: Engineering Flying Technologies 

วิศวกรรมเครืองกล 
(Mechanical Engineering)

สงูท้าสัน: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผน่ดนิไหว
Things Up: Engineering Earthquake

หลักสูตรที@เปิดให้บริการ

หลักสูตร

เรืองของเวลา: วิศวกรรมสร้างเครืองจบัเวลา 
It’s About Time: Engineering Timers) 

ดวงอาทิตย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้านติดฉนวนกนัความร้อน 
Here Comes the Sun: Engineering Insulated Homes)

หลักสูตร

สดุขอบฟ้า: วิศวกรรมแหง่เทคโนโลยีการบิน 
The Sky’s the Limit: Engineering Flying Technologies )The Sky’s the Limit: Engineering Flying Technologies )

วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผน่ดนิไหว(Shake 
Things Up: Engineering Earthquake-Resistant Buildings)



หลักสูตร

Engineering Everywhere (EE)
สาขา : วิศวกรรมเครื@องกล
หลักสูตร  : เรื@องของเวลา
ระดับชั Qน : มัธยมศึกษาปีที@ 
กระบวนการ : การออกแบบทางวิศวกรรม

      (Engineering Design Process:

หลักสูตร
เรื@องของเวลา: วศิวกรรมสร้างเครื@องจับเวลา 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร
รู้จกักบัวิศวกรรม ลงมือทํากิจกรรมตามแบบทีมวิศวกรเพือสร้างหอคอยนาฬิกาจําลอง

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีตามกาลเวลา 
รู้จกักบัความหมายของเทคโนโลยีและการเปลียนแปลงตามชว่งเวลา 

กิจกรรมที@ 1: ตอนนี Qกี@โมงแล้ว 
คดิค้นเกียวกบัเรืองของเวลาด้วยตนเอง 

กิจกรรมที@ 2: เราทุกคนล้มลง 
ประดิษฐ์การจบัเวลาด้วยการตรวจสอบจงัหวะการล้มลงของโดมิโน 

กิจกรรมที@ 3: สร้างนาฬิกาทราย กิจกรรมที@ 3: สร้างนาฬิกาทราย 
สํารวจความแตกตา่งของนาฬิกาทรายแตล่ะแบบ และสร้างนาฬิกาทรายด้วยตนเอง 

กิจกรรมที@ 4: สร้างนาฬิกานํ Qาจับเวลา 
ประดิษฐ์นาฬิกานํ *าจบัเวลาทีสามารถจบัเวลาด้วยตวัเอง 

กิจกรรมที@ 5: ปรับปรุงนาฬิกานํ Qาจับเวลา 
แก้ไข/ทดสอบนาฬิกานํ *าจบัเวลา เพิมระบบของหน้าจอสําหรับแสดงผลหรือ

การสง่สญัญาณไปยงัเครืองจบัเวลา 

กิจกรรมที@ 6: งานแสดงผลงานวิศวกรรม 
นําเสนอผลงานการออกแบบสิงประดษิฐ์นาฬิกานํ *าจบัเวลาทีทําขึ *นด้วย

กระบวนการทางวิศวกรรม

Engineering Everywhere (EE)
วิศวกรรมเครื@องกล
เรื@องของเวลา: วิศวกรรมสร้างเครื@องจับเวลา 
มัธยมศึกษาปีที@ 1 – 3
การออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขั Qนตอน 
Engineering Design Process: An Eight- Step Process)

วศิวกรรมสร้างเครื@องจับเวลา 

วิศวกรรมคืออะไร
รู้จกักบัวิศวกรรม ลงมือทํากิจกรรมตามแบบทีมวิศวกรเพือสร้างหอคอยนาฬิกาจําลอง

เทคโนโลยีตามกาลเวลา 
รู้จกักบัความหมายของเทคโนโลยีและการเปลียนแปลงตามชว่งเวลา 

ประดิษฐ์การจบัเวลาด้วยการตรวจสอบจงัหวะการล้มลงของโดมิโน 

สํารวจความแตกตา่งของนาฬิกาทรายแตล่ะแบบ และสร้างนาฬิกาทรายด้วยตนเอง 

ประดิษฐ์นาฬิกานํ *าจบัเวลาทีสามารถจบัเวลาด้วยตวัเอง 

ปรับปรุงนาฬิกานํ Qาจับเวลา 
ทดสอบนาฬิกานํ *าจบัเวลา เพิมระบบของหน้าจอสําหรับแสดงผลหรือ

งานแสดงผลงานวิศวกรรม 
นําเสนอผลงานการออกแบบสิงประดษิฐ์นาฬิกานํ *าจบัเวลาทีทําขึ *นด้วย โปรดติดตามข้อมูลเพิ@มเติมได้ทาง

WWW.NSM.OR.TH



Engineering Everywhere (EE)
สาขา : วิศวกรรมสีเขียว 
หลักสูตร  : ดวงอาทติย์มาแล้ว

  ตดิฉนวนกันความร้อน
ระดับชั Qน : มัธยมศึกษาปีที@ 
กระบวนการ : การออกแบบทางวิศวกรรม

     (Engineering Design Process:

หลักสูตร หลักสูตร 
ดวงอาทติย์มาแล้ว: วศิวกรรมสร้างบ้านตดิฉนวนกันความร้อน

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร 
รู้จกักบัวิศวกรรม ลงมือทํากิจกรรมตามแบบทีมวิศวกร 

เพือสร้างตู้ขนย้ายโมเดลแมมมอธแชแ่ข็ง 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร 
เรียนรู้เกียวกบัเทคโนโลยีผา่นเกมส์จบัคู่

และ จินตนาการ นึกถึงวิธีในปรับปรุงเทคโนโลยี 

กิจกรรมที@ 1: บ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
สร้างแบบบ้านคอนเทนเนอร์ทีจะนําไปตดิตั *งฉนวนกนัความร้อน 

กิจกรรมที@ 2: สาํรวจวัสดุสําหรับทาํฉนวนกันความร้อน กิจกรรมที@ 2: สาํรวจวัสดุสําหรับทาํฉนวนกันความร้อน 
ทดสอบ วสัดสํุาหรับใช้ทําฉนวนกนัความร้อนประเภทตา่งๆ 

กิจกรรมที@ 3: เราจะอาศัยอยู่ได้หรือไม่ 
จินตนาการ แบบพื�นหอ้งสําหรับบา้นคอนเทนเนอร์

กิจกรรมที@ 4 : การสร้างบ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
ตดิตั *งฉนวนกนัความร้อนกบับ้านคอนเทนเนอร์ 

กิจกรรมที@ 5 : ปรับปรุงบ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
ปรับปรุง แบบบา้นที"ติดฉนวนกนัความร้อน 

กิจกรรมที@ 6: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม 
นําเสนอผลงานการออกแบบสิงประดษิฐ์ทีทําขึ *นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม

Engineering Everywhere (EE)
วิศวกรรมสีเขียว (Green Engineering) 
ดวงอาทติย์มาแล้ว: วิศวกรรมสร้างบ้าน
ตดิฉนวนกันความร้อน
มัธยมศึกษาปีที@ 1 – 3
การออกแบบทางวิศวกรรม 8 ขั Qนตอน 
Engineering Design Process: An Eight- Step Process)

วศิวกรรมสร้างบ้านตดิฉนวนกันความร้อน

วิศวกรรมคืออะไร 
รู้จกักบัวิศวกรรม ลงมือทํากิจกรรมตามแบบทีมวิศวกร 

แชแ่ข็ง 

เทคโนโลยีคืออะไร 

นึกถึงวิธีในปรับปรุงเทคโนโลยี 

บ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
สร้างแบบบ้านคอนเทนเนอร์ทีจะนําไปตดิตั *งฉนวนกนัความร้อน 

สาํรวจวัสดุสําหรับทาํฉนวนกันความร้อน สาํรวจวัสดุสําหรับทาํฉนวนกันความร้อน 
วสัดสํุาหรับใช้ทําฉนวนกนัความร้อนประเภทตา่งๆ 

เราจะอาศัยอยู่ได้หรือไม่ 
เทนเนอร์ 

การสร้างบ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
ตดิตั *งฉนวนกนัความร้อนกบับ้านคอนเทนเนอร์ 

ปรับปรุงบ้านตดิฉนวนกันความร้อน 
แบบบา้นที"ติดฉนวนกนัความร้อน 

การแสดงผลงานทางวิศวกรรม 
นําเสนอผลงานการออกแบบสิงประดษิฐ์ทีทําขึ *นด้วยกระบวนการทางวิศวกรรม

โปรดติดตามข้อมูลเพิ@มเติมได้ทาง
WWW.NSM.OR.TH



Engineering Adventure (EA)
สาขา : วิศวกรรมเครื@องกล (Mechanical Engineering
หลักสูตร  : สูงท้าสั@น: วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว 
ระดับชั Qน : ประถมศึกษาปีที@ 4-6
กระบวนการ : การออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั Qนตอน 

      (Engineering Design Process: A

สูงท้าสั@น

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จกักบักระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
สํารวจแนวคดิใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยีในฐานะวิศวกร 

การหามีวิธีป้องกนัอาคารไม่ให้เกิดความเสียหายขณะเกิดแผน่ดนิไหว 

ค้นคว้าวา่แผน่ดนิไหวทําให้เกิดความเสียหายกบัอาคารบ้านเรือนทีสงูและ

การผจญภัยที@ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไมใ่ห้สิงประดิษฐ์ 

ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไมใ่ห้อาคารเปลียนแปลงรูปทรง เมือเกิดการ

การผจญภัยที@ 
วางแผน สร้าง และ ทดสอบ อาคารโดยการเขยา่โต๊ะ 

ปรับปรุง การออกแบบเบื *องต้น ทดสอบ และหาข้อสรุป 

การผจญภัยที@ 
นําเสนอการออกแบบเกียวกบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 

โปรดติดตามข้อมูลเพิ@มเติมได้ทาง
WWW.NSM.OR.TH

หลักสูตร 

Mechanical Engineering) 
วิศวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดินไหว 

ขั Qนตอน 
A Five - Step Process)

หลักสูตร 
สูงท้าสั@น: วศิวกรรมสร้างอาคารต้านแผ่นดนิไหว 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 1: วิศวกรรมคืออะไร 
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จกักบักระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

สําหรับเป็นเครืองมือชว่ยในการแก้ปัญหา 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร 
สํารวจแนวคดิใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยีในฐานะวิศวกร 

การผจญภัยที@ 1: การสั@นสะเทือน 
การหามีวิธีป้องกนัอาคารไม่ให้เกิดความเสียหายขณะเกิดแผน่ดนิไหว 

การผจญภัยที@ 2: โครงสร้างอาคาร 
ค้นคว้าวา่แผน่ดนิไหวทําให้เกิดความเสียหายกบัอาคารบ้านเรือนทีสงูและ

รูปทรงตา่งกนัอยา่งไร รูปทรงตา่งกนัอยา่งไร 

การผจญภัยที@ 3: หยุดการเลื@อนไถลจากพื Qนที@ 
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไมใ่ห้สิงประดิษฐ์ (อาคาร) หลดุจากโต๊ะ

เมือเกิดการสันสะเทือน 

การผจญภัยที@ 4: รักษารูปทรงอาคาร 
ออกแบบเชิงวิศวกรรมในการหาวิธีไมใ่ห้อาคารเปลียนแปลงรูปทรง เมือเกิดการ

สันสะเทือน 

การผจญภัยที@ 5: สร้างอาคารต้านทานแผ่นดนิไหว 
วางแผน สร้าง และ ทดสอบ อาคารโดยการเขยา่โต๊ะ 

การผจญภัยที@ 6: ปรับปรุงอาคารให้ทนทาน 
ปรับปรุง การออกแบบเบื *องต้น ทดสอบ และหาข้อสรุป 

การผจญภัยที@ 7: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม 
นําเสนอการออกแบบเกียวกบักระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม 



Engineering Adventure (EA)
สาขา : วิศวกรรมการบนิ (Aeronautical Engineering)
หลักสูตร  : สุดขอบฟ้า: วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีการบิน 
ระดับชั Qน : ประถมศึกษาปีที@ 4-6
กระบวนการ : การออกแบบทางวิศวกรรม 5 ขั Qนตอน 

      (Engineering Design Process: A 

กิจกรรมเตรียมความพร้อม
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จกักบักระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 
วิเคราะห์แนวคดิใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยี ในฐานะวิศวกร

การผจญภัยที@ 
เรียนรู้งานด้านวิศวกรรมการบนิของ 

การเคลือนทีของวสัดแุตล่ะชนิดเมือวางในทอ่ลมแนวตั *ง

สงัเกตการลดระดบัของคอปเตอร์กระดาษ และออกแบบคอปเตอร์

โปรดติดตามข้อมูลเพิ@มเติมได้ทาง
WWW.NSM.OR.TH

สร้างจานบนิทีสามารถหมนุและลอยอยูใ่นอากาศได้

การผจญภัยที@ 
การใช้ความรู้เกียวกบัวิศวกรรมการบนิเพือออกแบบแบบจําลองของสิงประดษิฐ์

การผจญภัยที@ 
ปรับปรุง แบบจําลองของสิงประดิษฐ์เทคโนโลยีการบินให้เป็นไปตามเกณฑ์

การผจญภัยที@ 
การนําเสนอแบบจําลองสิงประดษิฐ์เทคโนโลยีการบนิและแสดงตวัอยา่งของ

ภาพถ่ายทางอากาศทีได้จากการปฏิบตัภิารกิจการบนิของ 

Aeronautical Engineering)
วิศวกรรมแห่งเทคโนโลยีการบิน 

ขั Qนตอน 
 Five- Step Process)

สุดขอบฟ้า:สุดขอบฟ้า:
วศิวกรรมแห่งเทคโนโลยีการ

กิจกรรมเตรียมความพร้อม1: วิศวกรรมคืออะไร
เรียนรู้การสร้างหอคอยและรู้จกักบักระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม

สําหรับเป็นเครืองมือชว่ยในการแก้ปัญหา

กิจกรรมเตรียมความพร้อม 2: เทคโนโลยีคืออะไร
วิเคราะห์แนวคดิใน การออกแบบ และ ปรับปรุง เทคโนโลยี ในฐานะวิศวกร

การผจญภัยที@ 1: ความท้าทายเกี@ยวกับการบิน
เรียนรู้งานด้านวิศวกรรมการบนิของ NASA การถ่ายภาพทางอากาศ และศกึษา

การเคลือนทีของวสัดแุตล่ะชนิดเมือวางในทอ่ลมแนวตั *ง

การผจญภัยที@ 2: คอปเตอร์กระดาษ
สงัเกตการลดระดบัของคอปเตอร์กระดาษ และออกแบบคอปเตอร์

ทีร่อนลงสูพื่ *นช้าทีสดุทีร่อนลงสูพื่ *นช้าทีสดุ

การผจญภัยที@ 3: สูงขึ Qนและลอยไป
สร้างจานบนิทีสามารถหมนุและลอยอยูใ่นอากาศได้

การผจญภัยที@ 4: สร้างสิ@งประดษิฐ์ทางเทคโนโลยีการบิน
การใช้ความรู้เกียวกบัวิศวกรรมการบนิเพือออกแบบแบบจําลองของสิงประดษิฐ์

ทางการบนิตามเกณฑ์และข้อจํากดั

การผจญภัยที@ 5: ปรับปรุงสิ@งประดษิฐ์ทางเทคโนโลยีการบิน
ปรับปรุง แบบจําลองของสิงประดิษฐ์เทคโนโลยีการบินให้เป็นไปตามเกณฑ์

ข้อกําหนดและข้อจํากดัตา่งๆ

การผจญภัยที@ 6: การแสดงผลงานทางวิศวกรรม
การนําเสนอแบบจําลองสิงประดษิฐ์เทคโนโลยีการบนิและแสดงตวัอยา่งของ

ภาพถ่ายทางอากาศทีได้จากการปฏิบตัภิารกิจการบนิของ NASA



หลักสูตร 

Engineering is Elementary
ดําเนินการจดัทําภาษาไทยและจดักิจกรรม

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ

ไมอ่นญุาตให้ดําเนินการลอกเลียนแบบ ผลติซํ *าด้วยวิธีการใดๆ 
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
และ Museum of Science, Boston, U.S.A

สอบถามข้อมูลเพิ@มเตมิ
เกียวกบัหลกัสตูร ติดตอ่ได้ที

สํานกัพฒันาความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์

เข้าร่วมกิจกรรม ติดตอ่ได้ที
สํานกัพฒันาธุรกิจและการตลาด

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 
 โทร.02-577-9999 ตอ่ 2123

Website

หลักสูตร 

Engineering is Elementary: Out-of-School Program
ดําเนินการจดัทําภาษาไทยและจดักิจกรรม

 
โดยโดย

องค์การพพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต ิ(อพวช.)

ไมอ่นญุาตให้ดําเนินการลอกเลียนแบบ ผลติซํ *าด้วยวิธีการใดๆ 
โดยไมไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจาก 

องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
Museum of Science, Boston, U.S.A.

สอบถามข้อมูลเพิ@มเตมิ
เกียวกบัหลกัสตูร ติดตอ่ได้ที

สํานกัพฒันาความตระหนกัด้านวิทยาศาสตร์

การจองการจอง
เข้าร่วมกิจกรรม ติดตอ่ได้ที

สํานกัพฒันาธุรกิจและการตลาด
องค์การพิพิธภณัฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

2123,2109 โทรสาร 0-2577-9990
Website: www.nsm.or.th


