กําหนดการ Thailand CANSAT – ROCKET Competition 2019 (รอบรองชนะเลิศ)
วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑเทคโนโลยีสารสนเทศ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
วันที่ 27 ก.ค. 2562
เวลา
หัวขอ CANSAT
หัวขอ ROCKET
08.30 – 09.00 ลงทะเบียนเขารวม
09.00 – 09.30 พิธีเปด
- กลาวตอนรับผูเขาแขงขันโดยผูบริหาร อพวช. และ สทป.
9.30 – 10.00 ตัวอยางโครงการ CANSAT ที่นาสนใจ
- ทีมชนะเลิศจากการแขงขันปกอน นําเสนอโครงการเปนตัวอยางเพื่อใหเห็น
ภาพรวมของการแขงขันและสรางแรงบันดาลใจใหกับผูเขาแขงขัน
10.00 – 10.30 ชี้แจงกติกา รอบรองชนะเลิศ
- แจงเกณฑการคัดเลือก สิ่งที่เปลี่ยนไปจากเดิม
10.30 – 12.00 รมชูชีพ สําหรับ CANSAT – ROCKET
- หลักการออกแบบรมชูชีพ เทคนิคการพับรมชูชีพ สําหรับจรวดและ payload
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 สวนประกอบ CANSAT และ
เคมีและฟสิกสที่เกี่ยวของกับจรวด
อิเล็คทรอนิคสเบื้องตน
- กฎการเคลื่อนที่ของวัตถุและของ
- รูจักกับสวนประกอบของที่สําคัญ
จรวด
ของ CANSAT
- สมการการเคลื่อนที่ของจรวด
- วิธีอานและแปลงขอมูลที่ไดจาก
- การคํานวณ Aerodynamics Force
อุปกรณวัดคาตาง
และ Moment
- ขอจํากัดทางดานเทคนิคที่สําคัญ
- การออกแบบจรวดใหมีเสถียรภาพ
(Stability)
- ชนิดของระบบขับเคลื่อน
- จรวดเชื้อเพลิงแข็ง
- อันตรายและความปลอดภัย
17.00 – 18.00
พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 21.00 Research hour
หมายเหตุ
หอง IT Auditorium

หอง IT Theatre

หมายเหตุ

วันที่ 28 ก.ค. 2562
เวลา
หัวขอ CANSAT
หัวขอ ROCKET
หมายเหตุ
08.00 – 09.00
รับประทานอาหารเชา
09.00 – 12.00 การประดิษฐเซ็นเซอรอยางงาย
หลักการออกแบบจรวด
- เรียนรูหลักการทํางานของ
- แนะนําอุปกรณ
เซนเซอร
- การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการ
- ทดลองทําเซนเซอรอยางงายโดย
ออกแบบจรวด
การตอวงจรแบงแรงดัน
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 17.00 การประกอบและเขียน
ปฏิบัติการกลุม
โปรแกรมควบคุม CANSAT
- ออกแบบจรวด (Conceptual
- การประกอบอุปกรณ CANSAT
Design)
เขาดวยกัน และใหใชงานได
- สง Final Conceptual Design
- การเขียนโปรแกรมควบคุมการ
- ตรวจ Conceptual Design
ทํางาน CANSAT
- สรุปภาพรวม Conceptual Design
17.00 – 18.00
พักรับประทานอาหารเย็น
18.00 – 19.00 การเขียนขอเสนอโครงการฯ
- วิธีการเขียนโครงการใหนาสนใจ
19.00 – 21.00 Research hour
วันที่ 29 ก.ค. 2562
เวลา
หัวขอ CANSAT
หัวขอ ROCKET
08.00 – 09.00
รับประทานอาหารเชา
09.00 – 12.00 คลินิคการเขียนโครงการฯ
- ปรับแกไขโครงการใหแลวเสร็จ โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําปรึกษา
- สงโครงการที่สมบูรณกอน 12.00
12.00 – 13.00
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 การจัดการโครงการ
- วิธีการจัดการโครงการใหมีประสิทธิภาพ
15.00 – 16.00 เทคนิคการสื่อสารวิทยาศาสตร
- การสื่อสารวิทยาศาสตร ใหคนทั่วไปสามารถเขาใจไดงาย
16.00 – 16.30 พิธีปดและถายภาพรวมกันเปนที่ระลึก
ประกาศผลทีมเขารอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ทางเวปไซต www.nsm.or.th และ www.dti.or.th
หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทางผูจดั ฯ จะทําการแจงใหทราบใหเร็วที่สุดโดยทั่วกัน

หมายเหตุ

แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 รอบรองชนะเลิศ
ระหวางวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
รายการอุปกรณที่ใหแตละทีมตองจัดเตรียมมาเอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คอมพิวเตอรพกพา (portable computer) จํานวน 2 เครื่อง
ปลั๊กพวง (Power strip)
สมุด – ปากกา หรืออุปกรณสําหรับจดบันทึก (Stationary)
ผาขนหนูสวนตัว (Shower towel)
ยาสําหรับผูมีโรคประจําตัว (Personal medicine)
เอกสารสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูควบคุมทีม สําหรับใชเปนเอกสารประกอบการรับ
คาสนับสนุนการเดินทาง (ID card or Passport)

อพวช. จัดเตรียมที่พักไวเพื่ออํานวยความสะดวกแกทีมแขงขันฯ แบงเปน 2 สถานที่ ดังนี้
1. อาคารเรือนพักนักวิทย อยูภายใน อพวช. สําหรับผูเขาแขงขัน
2. โรงแรม Dluxx ม.ธรรมศาสตร รังสิต สําหรับผูควบคุมทีม โดยจะมีรถคอยบริการรับ-สง ระหวาง ทีพ่ ักและ
อพวช. อยู 2 ชวงเวลา ดังนี้
 8.00 น. ออกจาก โรงแรม → อพวช.
 21.00 ออกจาก อพวช. → โรงแรม
หมายเหตุ - หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลา ทางทีมงานจะแจงลวงหนากอนถึงเวลารถออก
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แบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
การแขงขัน Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2019 รอบรองชนะเลิศ
ระหวางวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562
ณ องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.)
ชื่อทีม

ยินดีเขารวมการแขงขันฯ ในรอบรองชนะเลิศ โดยมีรายละเอียดดังนี้
อายุ
(ป)

ผูเขาแขงขัน

เพศ

ประเภทอาหาร
ปกติ

มุสลิม

มังสวิรัติ

อื่นๆ (ระบุ)

หมายเหตุ

1
2
3
4
5
6
สําหรับผูเขาแขงขัน

เขาพัก ณ อพวช.

จัดหาที่พักดวยตนเอง (ดูแลคาใชจายดวยตนเอง)

ผูควบคุมทีม
ที่อยู
โทรศัพท

E-mail

สําหรับผูควบคุมทีม

เขาพักโดยทาง อพวช. จัดหาให

จัดหาที่พักดวยตนเอง (ดูแลคาใชจายดวยตนเอง)

ไมสามารถเขารวมการแขงขันฯ ได
หมายเหตุ :
กรุณากรอกขอมูลใหครบถวน จากนั้นสงแบบตอบรับ มายัง E-mail : competition@nsm.or.th
ภายในวันจันทรที่ 22 กรกฎาคม 2562 (หลังจากสงแลวจะไดรับการตอบกลับภายใน 48 ชั่วโมง)
คณะกรรมการจัดการแขงขันฯ ขอสงวนสิทธิก์ ารเปลี่ยนแปลงขอมูลใดๆ ภายหลังการสงแบบตอบรับการเขารวมกิจกรรม
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ Facebook : CanSat Thailand , E-mail : competition@nsm.or.th
หรือ โทรศัพท 0 2577 9999 ตอ 1410
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