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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. ชื่อโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง  

2. หลักการและเหตุผล 
 การเล่นเครื่อง บินเล็กพลังยาง  เป็นจุดเริ่ มต้นของการแข่งขันเครื่องบินเล็ก  โดยเครื่องบินจ าลองพลัง
ยาง สามารถสร้างได้ด้วยตนเองจากวั สดุนานาชนิด เช่น กระดาษ ไม้ โ ฟม หรือวัสดุผสมอ่ืนๆ ซึ่งให้ทั้งความ
สนุกเพลิดเพลิน ได้ความรู้เรื่องอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์และอากาศยาน ตลอดจนเป็นพื้นฐานอันส าคัญในการ
พัฒนาสู่การเลน่เครื่องบินเล็กได้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ครูและนักเรียนไดเ้รียนรู้ และเข้าใจอย่างถูกต้องเก่ียวกับ
การเล่นเครื่องบินเล็กพลังยางก่อนก้าวไปสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าแข่งขันเครื่อง บินเล็กพลังยางขึ้นเพ่ือเตรียมตัวครูและนักเรียนที่จะเข้า
แข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 ต่อไป  

3. วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ผู้เข้าแข่งขัน ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจ าปี 2561 
 3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูผู้ควบคุมทีมและนักเรียน ให้สามารถประดิษฐ์เครื่องบินเล็กพลังยางที่มี
ประสิทธิภาพ พร้อมใช้ในการแข่งขันได้ 

4. เป้าหมาย 
4.1 เชิงปริมาณ  ครูและผู้เข้าแข่งขัน เข้าเตรียมความพร้อม จ านวน 60 คน 

   4.2 เชิงคุณภาพ  ครูและนั กเรียนที่เข้าเตรียมความพร้อมนี้  มีความพร้อมที่เข้าแข่งขัน
เครื่องบินเล็กพลังยาง 

5. วิธีด าเนินการ 

กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ 
กลุ่ม 

เป้าหมาย 
พื้นที่ 

ด าเนินการ 
ระยะเวลา  
วัน-เดือน-ปี 

ค่าเข้าร่วม
กิจกรรม 

ฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเตรียม
ความพร้อมเข้า
แข่งขันเครื่องบิน
เล็กพลังยาง 

เพ่ือเตรียมความพร้อม
ให้ผู้เข้าแข่งขันและ
พัฒนาศักยภาพครู 
ผู้ควบคุมทีมให้สามารถ
ประดิษฐ์เครื่องเล็ก 
พลังยางได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพร้อม 
เข้าแข่งขัน 

คร-ูนักเรียน  
จ านวน 60 
คน 

ห้องปฏิบัติการ 
Magnet 
ชั้น 1 อาคาร 2 
ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
เพ่ือการศึกษา 
 

วันอาทิตย์ที่ 
15 ก.ค. 61 
 

คนละ 
500 บาท 
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6. ผู้รับผิดชอบโครงการ  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

7. เครือข่าย 
  7.1 ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็ก 
 7.2 โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

8. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 โครงการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2561 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

9. ผลลัพธ์  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเครื่องบินเล็กพลังยาง 

10. ตัวช้ีวัดผลส าเร็จของโครงการ 
10.1 ตัวช้ีวัดผลผลิต (Output  Indicators)       

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 10.2 ตัวช้ีวัดผลลัพธ์ (Outcome  Indicators)      
 1) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด  
 2) ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องเครื่องบินเล็กพลังยาง 

11. การติดตามและประเมินผล    
  11.1 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ 
  11.2 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
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ก าหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง 
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม  2561 

ห้องปฏิบัติการ Magnet ชั้น 1 อาคาร 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
 

08.30 – 09.00 น.   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
09.00 – 12.00 น.  บรรยาย เรื่อง การประดิษฐ์เครื่องบินเล็กพลังยาง 
12.00 – 13.00 น  พักกลางวัน 
13.00 – 15.00 น.  ประดิษฐ์เครื่องบินเล็กพลังยาง 
15.00 – 16.30 น.  ทดสอบแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง 
 

-------------------------------------------------------------- 



  
     

ใบสมัคร 
โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจ าปี 2561 

เรื่อง “เครื่องบินเล็กพลังยาง” 
วันอาทิตย์ท่ี 15 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

 
 

ผู้สมัครเข้าเตรียมความพร้อม (นักเรียน,อาจารย์ที่ปรึกษา) 
 
 ชื่อ......................................นามสกุล........................................ระดับชั้น..............................อายุ...................ป ี
 ที่อยู่/โรงเรียน.............................................................เลขที.่.................................ซอย........................................ 
 ถนน......................................................แขวง.................................................เขต............................................... 
 จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์......................................... 
 มือถือ.............................................โทรสาร............................................อีเมล์...................................................... 
 
 ขอสมัครเข้าเตรียมความพร้อมและได้ช าระค่าเข้าร่วมกิจกรรมตามแบบฟอร์มช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ 
ธนาคารกรุงไทย Product Code 80413 จ านวน 500 บาทต่อคน พร้อมกันนี้ได้จัดส่งใบสมัครและส าเนาแบบฟอร์มช าระเงิน
มาทางโทรสารหมายเลข 0 2392 0508, 0 2391 0544 หรือโทรศัพท์ติดตามการรับเอกสารได้ที่โทรศัพท์ 0 2392 0508 
 
      ลงชื่อ...............................................................ผู้สมัคร 
           (................................................................) 
            ................../.................../..................... 
 
***************************************************************************************************************** 
 
เงื่อนไขการสมัคร  

ช าระเงินค่าลงทะเบียนคนละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ผ่านเคาน์เตอร์ บมจ.กรุงไทย เท่านั้น  
ภายในวันที่ 1 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม 2561 
 (รับจ านวน  60  คน  หากมีผู้สมัครครบจ านวนที่ก าหนดก่อนวันปิดรับสมัครจะปิดรับทันที) 
 
หมายเหตุ 
 1. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครในการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องตามท่ีก าหนดหรือไม่  
 2. หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและพบว่าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ                          
และจะไม่คืนเงินให้ทุกกรณี 
 3. โปรดจัดส่งเอกสาร  ใบสมัคร  และแบบฟอร์มการช าระเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร (Fax) 0 2392 0508        
จึงจะถือว่าการสมัครครบถ้วนถูกต้องและมีสิทธิ์เข้าร่วมการอบรม 



 
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพ่ือการศึกษา 

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
    ช าระผ่านเคาน์เตอร์กรุงไทย  Product Code : 80406 

*** ก าหนดช าระเงินภายในวันที่ 1 มิถนุายน – 6 กรกฎาคม 2561 *** 
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง (วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040701       จ านวนเงิน 500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร ห้าร้อยบาทถ้วน  
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 : 80406   
สาขาท่ีช าระเงิน__________________________________ วันท่ี_____________________________ 

ชื่อ-สกุล ผู้เข้าอบรม____________________________________โทร_________________________ 

เลขประจ าตัวประชาชน (Ref. 1)  

ชื่อกิจกรรม อบรมการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง (วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561) 

รหัสกิจกรรม (Ref.2)   61040701       จ านวนเงิน 500 บาท 

ยอดเงินเป็นตัวอักษร ห้าร้อยบาทถ้วน   
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 


