ข่าวประชาสัมพันธ์
มูลนิ ธิมิตซูบิชิ อิ เล็คทริ คไทย ร่วมกับ บริ ษทั กันยงอีเลคทริ ก จากัด (มหาชน)
จัดกิ จกรรม “ห้องเรียนวิ ทยาศาสตร์” ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 7

มูลนิธมิ ติ ซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย และ บริษทั กลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มุ่งมันพั
่ ฒนา
และส่ง เสริม การเรีย นรู้ ด้า นวิท ยาศาสตร์ ใ ห้เ ยาวชนไทยนอกห้อ งเรีย น เดิน หน้ า จัด กิจ กรรม “ห้อ งเรีย น
วิทยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจาปี พ.ศ. 2565 แก่เยาวชนโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก อาเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
กิจกรรม “ห้อ งเรียนวิท ยาศาสตร์” (Science Classroom) ประจาปี พ.ศ. 2565 ได้จดั ขึ้น อย่ า ง
ต่อเนื่องเป็ นปี ท่ี 7 และจะหมุนเวียนไปยังบริษัท กลุ่ ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย โดยในปี น้ี มูลนิธิ
มิตซูบชิ ิ อิเล็คทริคไทย ร่วมกับ บริษทั กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน) โดยมี นาย เคจิ โอยะ ประธานบริษทั ฯ
ให้การต้อนรับ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 5-6 จากโรงเรียนวัดบางโฉลงนอก จานวน 50 คน โดยภายใน
กิจกรรมจะมีการเรียนทัง้ ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ เน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่น่าสนใจ เข้าใจง่าย และ
สนุกสนาน อาทิ การทดลองการถ่ายเทความร้อน ผ่านวัสดุทแ่ี ตกต่างกัน เช่นสแตนเลส เงิน และทองแดง โดย
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มีฮที ไปป์ (Heat pipe) หรือท่อความร้อนชนิดแบน ทีส่ ามารถส่งออกความร้อน และดึงความเย็นได้ดที ส่ี ุด และ
ยังมีการประกอบพัดลมจิว๋ โดยมีวธิ กี ารประกอบทีไ่ ม่ซบั ซ้อบ โดยใช้อุปกรณ์เพียงแผ่นใบพัดพลาสติก แท่งไม้
มอเตอร์ขนาดเล็ก และ แบตเตอรี่ นามาประกอบเข้าด้วยกัน. และอีกหนึ่งกิจกรรมทีน่ ้องๆ ชอบทีส่ ุดคือ การทา
ไอศกรีมด้วยถังน้ าแข็งแบบหมุน ที่ทงั ้ ได้ทดลองทา และได้รบั ประทานอีกด้วย โดยมีพ่ๆี ซึ่งเป็ นตัวแทนจาก
บริษทั กันยงอีเลคทริก จากัด (มหาชน) และบริษทั กลุ่ม Mitsubishi Electric ในประเทศไทย ให้การดูแลอย่าง
เป็ นกันเอง

มร. เคจิ โอยะ ประธาน บริษัท กันยง
อีเ ลคทริก จากัด (มหาชน) กล่ าวว่า “กลุ่มบริษัท
Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มุ่ ง มัน่ ในการ
ส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาไทยเพื อ่ น าไปสู่ ก ารพั ฒ นา
ทรัพ ยากรบุ ค คลให้ ดี ยิ ง่ ขึ้ น จึ ง ได้ จ ัด กิ จ กรรม
“ห้อ งเรีย นวิท ยาศาสตร์” ขึ้น เพือ่ ส่ ง มอบความรู้
เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ผ่านการเรียนรู้ทีส่ นุ กสนาน
นอกห้ อ งเรีย น ซึ ง่ ให้ เ ด็ก ๆ ได้ มีโ อกาสท าการ
ทดลองด้ว ยตัว เอง นอกจากจะเป็ น กิจ กรรมที ใ่ ห้
ความสนุกแล้ว ยังทาให้เด็ก ๆ เรียนรูแ้ ละจดจาสิง่ ที ่
เรียนได้เป็ นอย่างดีด้วย อีกสิง่ หนึง่ คือความสนใจในสิง่ ทีเ่ รียนรู้นัน้ จะนาไปสู่การค้นคว้าเพิม่ พูน ความรู้ท าง
วิทยาศาสตร์ ผมมันใจเป็
่
นอย่างยิง่ ว่า เด็ก ๆ ทุกคนมีศกั ยภาพและสามารถนาไปพัฒนาต่อยอดความรู้ทไี ่ ด้ใน
วันนี้ต่อไป”
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ความประทับใจของน้อง ๆ นักเรียนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มีดงั นี้
ด.ญ.ชคริยา จันติมา ชัน้ ประธมศึกษาปี ท่ี 6 “เป็ นกิจกรรมทีใ่ ห้ความรู้เ ยอะมากค่ ะ นาไปใช้ใ น
ชีวติ ประจาวันได้จริง หลังจากทีไ่ ด้ทดลองกิจกรรมทุกฐาน ชอบฐานทาไอศกรีมมากทีส่ ุ ดค่ะ ได้ความรู้
เกีย่ วกับความเย็นและได้กนิ ไอศกรีมด้วยค่ะ”
ด.ญ.ภัควิภา เรืองราม และ ด.ช.ปุนลือ จารึก ชัน้ ประธมศึกษาปี ท่ี 6 “กิจกรรมวันนี้ได้ให้ความรู้
เกีย่ วกับพลังงานต่าง ๆ ของวิทยาศาสตร์ทสี ่ ามารถนามาประยุกต์ใช้ในชีวติ ประจาวันและเทคโนโลยีต่าง ๆ
ทีท่ าให้เ ราสะดวกสบายมากยิง่ ขึ้น และยังได้รบั แรงบันดาลใจทีท่ าให้อยากเป็ นนักคิดค้นและประดิษฐ์
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมาอีกด้วย หลังจากจบกิจกรรมรูส้ กึ ชอบฐาน Lovely Fan มากทีส่ ุด เพราะได้สนุกกับ
การต่อพัดลมจิ๋วด้วยวิธกี ารทาทีไ่ ม่ยากเลย”
ห้อ งเรียนวิทยาศาสตร์ (Science Classroom) นับเป็ น อีกหนึ่ง กิจกรรมสร้างสรรค์ท่ีกลุ่ ม บริษัท
Mitsubishi Electric ในประเทศไทย มุ่งมันในการส่
่
งเสริมการศึกษาไทย พร้อมปลูกฝั งให้เด็กมีแนวความคิด
สร้างสรรค์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจเพือ่ นาไปสูก่ ารพัฒนาทรัพยากรบุคคลต่อไป
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