ข้อบังคับและกติกาการแข่งขัน
Thailand CANSAT-ROCKET COMPETITION 2019
1. คุณสมบัตแิ ละการสมัคร
1.1 เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำยหรือเทียบเท่ำ (ม.4-6)
1.2 กำหนดให้แต่ละทีม ประกอบด้วยสมำชิกอย่ำงน้อย 4 คน และไม่เกิน 6 คน และผู้ควบคุมทีม 1 คน (ผู้
ควบคุมไม่นับเป็นสมำชิกในทีม)
1.3 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนำยน 2562 ถึง วันที่ 12 กรกฎำคม 2562
1.4 ดำวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.nsm.or.th หรือ www.dti.or.th
1.5 สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ 0-2577-9999 ต่อ 1411 - 1416
1.6 ส่งใบสมัครกลับมำที่ e-mail : competition@nsm.or.th
2. การคัดเลือกและการแข่งขัน
2.1 รอบคัดเลือก
คัดเลือกโดยพิจารณาจากรายละเอียดภาพร่าง ภารกิจ และบทควำม CANSAT - ROCKET กับกำรใช้งำน
ด้ำนควำมมั่นคงและภำคประชำสังคม ตำมแบบฟอร์มที่ได้กำหนดในใบสมัคร เพื่อหำตัวแทนจำกภูมิภำค
ต่ำงๆ จำนวน 50 ทีม แบ่งตำมภูมิภำค ดังนี้
o ภำคเหนือ
10 ทีม
o ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
10 ทีม
o ภำคใต้
10 ทีม
o ภำคกลำงและภำคตะวันออก
20 ทีม
2.2 รอบรองชนะเลิศ (เข้ำค่ำยอบรม จำนวน 50 ทีม)
o เป็ น ที ม ที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ ก ตำมประกำศทำงเว็ บ ไซต์ (ตำมข้ อ 1.4) วั น ที่ 16 กรกฎำคม 2562
จำนวน 50 ทีม
o เข้ำร่วมค่ำย ระหว่ำ งวันที่ 26 – 28 กรกฎำคม 2562 ณ อพวช. เพื่อเรียนรู้หลักกำรและควำมรู้
พื้นฐำนในกำรประดิษฐ์ CANSAT และจรวดฯ
o ส่งแบบร่าง model และภารกิจ (อนุญาตให้มีการแก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลจากรอบคัดเลือกได้) มา
ให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จานวน 15 ทีม
2.3 รอบชิงชนะเลิศ (เข้ำค่ำยแข่งขัน จำนวน 15 ทีม)
o เป็นทีมที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 15 ทีม จำกรอบรองชนะเลิศ
o เข้ ำ ร่ ว มค่ ำย ระหว่ ำ งวั น ที่ 6-8 กั น ยำยน 2562 ณ อพวช. และสนำมฝึ ก ใช้ อ ำวุ ธ ทำงอำกำศ
อ.ชัยบำดำล จ.ลพบุรี (สถำนที่อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงซึ่งจะแจ้งให้ทรำบก่อนล่วงหน้ำ)
o แต่ละทีมจะต้องนาเสนอภารกิจ CANSAT - ROCKET ก่อนปล่อยและหลังปล่อย ให้คณะกรรมการ
พิจารณา
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o แต่ ละทีมมีโอกาสปล่อย CANSAT 2 รอบ แบ่งเป็นปล่อยด้วยโดรน 1 รอบ และปล่อยด้วยจรวด
อีก 1 รอบ
o กำรให้ ค ะแนนจะแบ่ งเป็ น 3 ส่ ว น คื อ ส่ ว น CANSAT, ส่ ว นจรวด และคะแนนรวม CANSATROCKET
3. ข้อกาหนดเกี่ยวกับ CANSAT (ต้องประดิษฐ์ CANSAT มำเองในวันเข้ำค่ำยรอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม)
3.1 CANSAT จะต้องสำมำรถบรรจุลงใน dispenser พร้อมร่มชูชีพได้ และสำมำรถปล่อยออกมำได้อย่ำงไม่
ติดขัด (ขนำดของ CANSAT ส่วนที่กว้ำงสุดไม่เกิน 68 มิลลิเมตร ยำวสุดไม่เกิน 124 มิลลิเมตร)
3.2 น้ำหนักของ CANSAT เมื่อรวมกับร่มชูชีพแล้ว จะต้องไม่เกิน 400 กรัม
3.3 แต่ละทีมต้องมี CANSAT อย่ำงน้อย 1 ลูก แต่ไม่เกิน 2 ลูก
3.4 CANSAT จะต้องถูกปล่อย 2 รอบ จำกโดรนและจรวด แต่ทำงผู้เข้ำแข่งขันสำมำรถเลือกใช้ข้อมูลได้
เพียง 1 ชุด จำกรอบใดรอบหนึ่ง
3.5 ควำมเร็ วที่ตกสู่ พื้น ดิน ของ CANSAT ต้องมี ควำมเร็ว สุ ดท้ำยอยู่ ระหว่ำง 5 - 10 เมตร/วินำที โดยมี
ข้อมูลหรือวิธีกำรยืนยันควำมเร็วกำรตกกับคณะกรรมกำร
3.6 CANSAT จะต้องมีระบบบอกพิกัดตัวเอง
3.7 รูปลักษณ์ของ CANSAT จะต้องไม่มีส่วนแหลมคม รวมถึงขอบ มุมและองค์ประกอบอื่นๆ ที่ก่อให้เกิด
อันตรำย
3.8 ห้ำมมิให้มีกำรบังคับด้วยมนุษย์หรือมีกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่จำกภำคพื้น
3.9 กำรใช้ สั ญ ญำณวิ ท ยุ ในกำรรั บ -ส่ งสั ญ ญำณ (downlink) ทำงคณะกรรมกำรและผู้ จั ด กำรแข่ งขั น
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกมีกำรผิดระเบียบหรือกฎหมำยกำรใช้สัญญำณวิทยุ
3.10 ห้ำมจับต้อง CANSAT ที่ตกลงพื้น จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่ำ CANSAT นั้นจะเป็นของทีมตนเองหรือไม่ก็ตำม เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกคณะกรรมกำร
3.11 ผู้เข้ำแข่งขันจะต้องนำ CANSAT มำที่จุดตรวจรับก่อนกำรปล่อยอย่ำงน้อย 15 นำที เพื่อกำรตรวจสอบ
น้ำหนัก และข้อจำกัดต่ำง ๆ ตำมที่ได้กำหนดไว้
3.12 หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไข ทำงคณะกรรมกำรขอสงวนสิทธิ์กำรแข่งขัน
4. ข้อกาหนดเกี่ยวกับตัวจรวด (ทุกทีมประดิษฐ์ในรอบชิงชนะเลิศ 15 ทีม โดยทำงผู้จัด เตรียมอุปกรณ์ให้)
4.1 จรวดต้องมีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อจรวดไม่เกิน 75 มิลลิเมตร ควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร
และไม่จำกัดรูปแบบของหัว และส่วนหำงเป็นครีบ 4 แฉก
4.2 จรวดจะต้องมี dispenser ที่สำมำรถบรรจุ CANSAT ภำยในได้ และสำมำรถปล่อยออกมำได้อย่ำงไม่
ติดขัด
4.3 จรวดต้องมีร่มชูชีพสำหรับชะลอกำรตกของตัวจรวดเอง เพื่อให้มีสภำพเสียหำยน้อยที่สุดเมื่อตกถึงพื้น
4.4 น้ำหนักรวมของจรวดเมื่อบรรจุ CANSAT และเชื้อเพลิงเรียบร้อยแล้ว ไม่เกิน 4 กิโลกรัม
4.5 แต่ละทีมมีจรวดได้จำนวน 1 ลูก (มีโอกำสปล่อยเพียงครั้งเดียว)
2

Regulation of Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 (First Round)

4.6 จรวดหนึ่งลูกบรรจุเชื้อเพลิงได้ไม่เกิน 210 กรัม หรือ ให้จรวดขึ้นสูงระหว่ำง 200-500 เมตร (โดยทำงผู้
จัด จะเตรียมเชื้อเพลิงให้)
4.7 ห้ำมมิให้มีกำรบังคับด้วยมนุษย์หรือมีกำรควบคุมกำรเคลื่อนที่จำกภำคพื้น
4.8 ห้ำมจับต้อง จรวดที่ตกลงพื้น จนกว่ำจะได้รับกำรตรวจสอบจำกคณะกรรมกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่ำ จรวดนั้นจะเป็นของทีมตนเองหรือไม่ก็ตำม
4.9 ผู้เข้ำแข่งขัน จะต้องนำ จรวดมำที่ จุดตรวจรับก่อนกำรปล่อยอย่ำงน้อย 15 นำที เพื่อกำรตรวจสอบ
น้ำหนัก และข้อจำกัดต่ำง ๆ ตำมที่ได้กำหนดไว้
5. ข้อกาหนดอื่น ๆ
5.1 กำรตัดสินของคณะกรรมกำร ถือเป็นข้อยุติ
5.2 ในขณะแข่งขัน อนุญำตให้ผู้ควบคุมทีมหรือพี่เลี้ยงสำมำรถให้คำแนะนำกับทีมได้ แต่ไม่สำมำรถลงมือ
ปฏิบัติแทนผู้แข่งขันได้
5.3 ผลงำนของผู้แข่งขัน อพวช. และ สทป. สำมำรถนำไปเผยแพร่ได้โดยให้เครดิตแก่ทีมเจ้ำของผลงำน
6. การประเมินและให้คะแนน
หัวข้อในกำรประเมินรอบคัดเลือก
 ควำมสำคัญของภำรกิจ
 หลักกำรและเหตุผลของวิธีศึกษำ/วิธีแก้ปัญหำ
 ควำมเหมำะสมของกำรใช้ CANSAT – ROCKET ในกำรทำภำรกิจ
 เข้ำใจลักษณะเฉพำะของภำรกิจ CANSAT - ROCKET
 กำรศึกษำปัจจัยที่อำจส่งผลกระทบต่อภำรกิจและข้อมูลแวดล้อม
หัวข้อในกำรประเมินรอบ 50 ทีม
 ควำมเป็นไปได้ในทำงเทคนิค
 กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์ (รวมถึงกำรตระหนักถึงตัวแปรต่ำงๆ)
 กำรเตรียมรับมือปัญหำที่อำจเกิดขึ้น
หัวข้อในกำรประเมินรอบชิงชนะเลิศ
 ควำมสำมำรถทำงด้ำนเทคนิค
 กำรผ่ำนข้อกำหนดต่ำงๆ เกี่ยวกับอุปกรณ์และภำรกิจ
 กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ
 กำรนำเสนอภำรกิจ
 ควำมสำเร็จของภำรกิจ
 ภำพรวมของภำรกิจ
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7. รางวัลการ และทุนการศึกษา
7.1 รางวัล CANSAT
o รางวัล Best Mission Award
o รางวัล Best Technique Award
o รางวัล Best Presentation Award
7.2 รางวัล ROCKET
o รางวัล Best aerodynamics design Award
o รางวัล Parachute Award
o รางวัล Deployment Award
7.3 รางวัล CANSAT – ROCKET
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
o รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
o รางวัลชนะเลิศ
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5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
5,000 บาท
7,500 บาท
10,000 บาท

