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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
1.ชื่อโครงการ  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) 
 
2. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ ประเทศต้องมีการพัฒนาให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งก ารเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน        
ซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในเรื่องการศึกษา ทักษะการท างาน แ ละการด าเนินชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน
ส าคัญในการด ารงชีวิตและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 21 “การศึกษา” จึงเป็น
เสมือนกลไก ที่ส าคัญในการพัฒนา รัฐบาลจึงได้ให้ความส าคัญกับการจัดการ ศึกษาให้แก่ประชาชน              
ในประเทศอย่าง ต่อเนื่องตลอดชีวิตตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยได้ก าหนดให้จัดการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคแก่
ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในหลากหลายรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและ     
การศึกษาตามอัธยาศัย โดยประชาชนสามารถเลือกเรียนได้ตามสภาพความพร้อมของตนเอง และกระบวนการ
เรียนรู้  ไม่จ าเป็นต้องอยู่แต่ในชั้นเรียนเท่านั้น ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากทุกสถานที่ที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เป็นแ หล่งบริการความรู้ด้ านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    
เสริมการเรียนการสอน  วิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบพิพิธภัณฑ์การศึกษา และด าเนินการ     
จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทค โนโลยี ธรรมชาติวิทยา สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ดาราศาสตร์และอวกาศ แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ในรูปแบบของการจัดนิทรรศการ กิจกรรม
การศึกษา และสื่อการเรียนรู้รูปแบ บอื่นๆ เพ่ือส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่จะเป็นพ้ืนฐาน  
การคิด วิเคราะห์ และการเรียนวิชาอ่ืน ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง 
ตลอดจนการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  ตระหนักเห็นความส าคัญของค่านิยมหลักของ
คนไทย 12 ประการ 
 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเต รียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป  (POP POP Boat)      
เป็นกิจกรรมอบรมการเรียนรู้ที่น าเอาความรู้ด้านเทอร์โมไดนามิกส์มาใช้ ซึ่งหลักการของการขับเคลื่อนเรือ  
เป็นหลักการเดียวกับกลจักรไอน้ า แต่อาจมีข้อแตกต่างกันบ้างเนื่องจากกลจักรไอน้ าจะใช้ไอน้ าที่มีพลังงานสูง
เป็นตัวขับเคลื่อนกลไก  แต่ เรือป๊อปป๊อป ใช้เพียงแรงดันจากฟองอากาศขณะที่น้ า เดือดเป็นตัวขับเคลื่อน
ประกอบกับการสร้างสรรค์ผลงานอย่างบูรณาการ เพ่ือให้ได้ มาซึ่งความสมบูรณ์ของเครื่องยนต์ และรูปทรงที่มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับการแข่งขันมากที่สุด 
 ทั้งนี้ โครงการฯ ดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสส าหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมและเตรียมตัวเข้า
แข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี งบประมาณ พ .ศ. 2561 ซึ่งจะได้ แสดงศักยภาพ        
อย่างเต็มที่บนสนามแข่งขันจริง และได้รับความสนุกสนาน ประทับใจตลอดช่วงเวลา ของการแข่งขัน อีกท้ังได้
ส่งเสริมนโยบายการเรียนรู้ตามแนวคิดของสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ของรัฐบาลอีกด้วย  
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3. วัตถุประสงค ์

 3.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
 3.2 เพ่ือพัฒนาทักษะและกระบวนการคดิที่เก่ียวกับงานออกแบบด้านวิทยาศาสตร์ 
 3.3 เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
 
4.  เป้าหมาย  

 4.1 เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมอบรม จ านวน 80 คน  
 4.2 เชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วม อบรมมีความพร้อมที่ จะเข้าแข่งขัน  และได้รับความรู้  ทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับ การประดิษฐ์ เรือป๊อปป๊อป  (POP POP Boat) ตลอดจนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง  
 
5. วิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินการ 
ระยะเวลา 
วัน เดือน ปี 

ค่าเข้า
ร่วม

กิจกรรม 
ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมแข่งขันเรือ 
ป๊อปป๊อป (POP POP 
Boat) 
 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เข้าแข่งขัน 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะและ
กระบวนการคิดท่ีเกี่ยวกับ
งานออกแบบด้าน
วิทยาศาสตร์ 
3. เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้น
การเรียนรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

นักเรียน 
นักศึกษาและ
ประชาชนทั่วไป 
จ านวน 
80 คน เข้าร่วม 
การอบรม 
(แบ่งเป็น 2 รุ่น  
รุ่นละ 40 คน) 

ห้องปฏิบัติการ 
ชั้น 7 อาคาร 4 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา 

รุ่นที่ 1 
วันเสาร์ที่ 7 
กรกฎาคม
2561 
รุ่นที่ 2 
วันอาทิตย์ที่ 8 
กรกฎาคม 
2561 

350 
บาท 

 
6. ผู้รับผิดชอบโครงการ    กลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา  
 
7. ผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจในการสร้าง เรือป๊อปป๊อป  (POP POP Boat) และ
สามารถน า ความรู้ที่ได้รับ ไปปฏิบัติโดยการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการของตนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้ในการแข่งขันได้ 
 
8. ดัชนีชี้วัดผลส าเร็จของโครงการ 
 8.1 ตัวชี้วัดผลผลิต (Output Indicators)  มีผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 8.2 ตัวชี้วัดผลลัพธ์ (Outcome Indicators)  ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม อบรมมีความพึงพอใจ
และได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับงานออกแบบด้านวิทยาศาสตร์  
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อปป๊อป (POP POP Boat) 
วันเสาร์ที่ 7 และวันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 

ณ  ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

เวลา รายละเอียด 

08.30 – 09.00 น. - ลงทะเบียนผู้เข้ารับการอบรม 

09.00 – 12.00 น. 

- บรรยาย เรื่อง ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคการประดิษฐ์ 
เรือป๊อปป๊อป 
 
- ฝึกประดิษฐ์เรือป๊อปป๊อป โดยมีวิทยากรคอยให้ค าแนะน า 
 

13.00 – 15.30 น. - ฝึกประดิษฐ์เรือป๊อบป๊อบ (ต่อ) 

15.30 – 16.30 น. - ทดสอบแข่งขันเรือป๊อปป๊อป 

 
 หมายเหตุ รับประทานอาหารกลางวัน (ส่วนตัว)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบสมัคร 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อบป๊อบ (POP POP Boat) 

    รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม  2561 และ  
    รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 

ณ  ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

 
ผู้เข้าสมัครเข้าเตรียมความพร้อม (นักเรียน, อาจารย์ที่ปรึกษา, บุคคลทั่วไป) 
 
สมัคร           รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม  2561 (Product Code : 80719)   
     รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 (Product Code : 80404) 
 

ชื่อ...........................................นามสกุล..............................................................ระดับชั้น.....................อายุ...........ป ี
ที่อยู่/โรงเรียน……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
มือถือ ....................................................โทรสาร................................................อีเมล์................................................ 
 
 ขอสมัครเข้าเตรียมความพร้อมและได้ช าระค่าเข้าร่วมกิจกรรมตามแ บบตามแบบฟอร์มช าระเงิน
ค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย Product Code …………………. จ านวน 350 บาทต่อคน พร้อมกันนี้
ได้จัดส่งใบสมัครและส าเนาแบบฟอร์มช าระเงินมาทางโทรสารหมายเลข 0 2392 0508 , 0 2391 0544 หรือ
โทรศัพท์ติดตามรับเอกสารได้ที่โทรศัพท์ 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019, 2027 
 

      ลงชื่อ........................................................................ผู้สมัคร 
       (................................................................) 
             .............../................/................ 

 
 
 

ใบตอบรับ 
ตามท่ีท่านได้สมัครอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเรือป๊อบป๊อบ (POP POP Boat) ประจ าปี 2561 
ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 
สมัคร        รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561           รุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ท่ี 8 กรกฎาคม 2561 
 
ขอเรียนว่า        ท่านได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม 
   ท่านไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมอบรม เนื่องจาก....................................................................... 
 

  ลงชื่อ......................................................................ผู้ตอบรับ 
       (................................................................) 
             .............../................/................ 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80719 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรยีมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐเ์รือ POP POP รุ่นที่ 1 (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040801       จ านวนเงิน 350 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80719   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรยีมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐเ์รือ POP POP รุ่นที่ 1 (วันท่ี 7 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040801       จ านวนเงิน 350 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 

 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80404 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 30 มิถุนายน 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรยีมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐเ์รือ POP POP รุ่นที่ 2 (วันท่ี 8 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040802       จ านวนเงิน 350 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน  
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 
 
               

 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

       ส านกังานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
  
     

ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80404   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรยีมความพร้อมเข้าแข่งขันการประดิษฐเ์รือ POP POP รุ่นที่ 2 (วันท่ี 8 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040802       จ านวนเงิน 350 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร สามร้อยห้าสิบบาทถ้วน   
กรุณากรอกเอกสารนี้ให้ครบถ้วน แล้วน าไปช าระที่ บมจ.ธนาคารกรงุไทย ได้ทุกสาขา 
ค าเตือน 1. ผู้สมัครโปรดตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการลงทะเบยีนของธนาคารให้ถูกต้องกับการกรอกใบสมัคร 
           2. ถ้าจ านวนผู้สมัครเตม็แล้วจะไม่รับช าระเงิน 
           3. โปรดตรวจสอบคณุสมบัติผูส้มัคร ถ้าไมต่รงกับท่ีก าหนดจะไม่คืนเงินค่าสมัคร 

ส าหรับผู้อบรม 

ส าหรับธนาคาร 

แบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 

ส าหรับเจ้าหนา้ที่ธนาคารผู้รับเงิน 


