
 

 

กําหนดการกิจกรรมคายวิทยาศาสตรจรวดประดิษฐ ครั้งที่ 9  
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  

วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  
และ สวนประวัติศาสตร พลเอกเปรม ติณสูลานนท จังหวัดสงขลา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 
08.00 - 09.00  ลงทะเบียนและเก็บสัมภาระ แขกผูมีเกียรติ พรอมเพรียงกัน  
09.00 - 10.00  ประธานพิธีและคณะเดินทางมาถึงบริเวณงาน 

พิธีกรกลาวนําเขาสูพิธีเปดคายวิทยจรวดประดิษฐ 
    - ชมวิดีทัศนแนะนํา สทป. และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
                                   - กลาวตอนรับและกลาววัตถุประสงคการจัดกิจกรรม  

  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ม.อ. หรือผูแทนผูบริหาร ม.อ. 
- ประธานกลาวเปดงาน โดย ผอ.สทป. 

    - ประธานและแขกผูมีเกียรติ พรอมเยาวชน ขึ้นถายภาพรวมกันบนเวที  
10.00 – 10.45   การบรรยายพิเศษ สรางแรงบันดาลใจใหแกเยาวชน  
10.45 – 11.00            พักรับประทานอาหารวาง 
11.00 -  12.00   บรรยายความรูฟสิกสที่เก่ียวของกับจรวด 
 โดย นายฉัตรรัฐฐ   คุมผาติ นกัวิจัยสวนงานวิศวกรรมอากาศยาน สทป. 
12.00 - 13.00   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00              บรรยายความรูฟสิกสที่เก่ียวของกับจรวด (ตอ)  
14.00 – 14.15  รับประทานอาหารวาง  
14.15 -  16.15   บรรยายความรูเคมีที่เก่ียวของกับจรวด ดินขับและสารเคมี ปฏิบัตการเคมี   

โดย นายไพศาล  อภิณหพัฒน นักวิจัยสวนงานวิศวกรรมระบบขับเคลื่อน สทป.                                  
16.15 – 17.00   ชี้แจงระเบียบการใชหองพักและรับสัมภาระ 
17.00 – 18.00   รับประทานอาหารเย็น 
18.00 – 20.00   สันทนาการ  
 

วันที่ 7 มีนาคม 2563 
08.00 - 09.00  รับประทานอาหารเชา 
09.00 - 12.00  หลักการออกแบบจรวด และการสรางจรวด แนะนําอุปกรณ  

การใชโปรแกรมประยุกตสําหรับการออกแบบจรวด 
ดร. ธนันต  ยมจินดา นักวิจัยสวนงานวิศวกรรมอากาศยาน สทป. 

12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.30  ปฏิบัติการกลุม ออกแบบจรวด (Conceptual Design)  

ทีมวิทยากรพี่เลี้ยงประจํากลุมใหคําแนะนํา   
14.30 - 14.45  พัก 
14.45  - 15.30   Redesign Conceptual Design 
15.30 – 16.30  สง Final Conceptual Design และตรวจ Conceptual Design  
16.30 – 17.00   สรุปภาพรวม และประกาศและมอบรางวัล Conceptual Design ดีเดน 



 

 

วันที่ 7 มีนาคม 2563 (ตอ) 
17.00 – 18.00  รับประทานอาหารเย็น 
18.00 - 20.00   สันทนาการ  
 

วันที่ 8 มีนาคม 2563 
08.00 - 09.00  รับประทานอาหารเชา 
09.00 – 09.15    ทบทวนการออกแบบจรวดประดิษฐ 

โดย นาวาอากาศโท ไพศาล  บุญยะรัตน  
                ผอ. สวนปฏิบัตกิารระบบขับเคลื่อน สวนปฏิบัติการระบบขับเคลื่อน สทป.  

09.15 - 12.00  ปฏิบัติการประดิษฐจรวด 13 กลุม กลุมละ 4 คน พรอมพ่ีเลี้ยงประจํากลุม 
                               (โดยเยาวชนตองประดิษฐจรวดจํานวน 2 ลูก) 
12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 16.00  ปฏิบัติการประดิษฐจรวด (ตอ)  
16.00 - 16.30  สงผลงานจรวดประดิษฐ จํานวน 26 ลูก 
16.30 - 17.30           ประกวดผลงานจรวดประดิษฐ โดยการโหวตจากผูเขารวมกิจกรรมทุกคน 

ประกาศและมอบรางวัล ผลงานจรวดประดิษฐดีเดน 
17.30 - 18.15  รับประทานอาหารเย็น 
18.15 - 21.00  สันทนาการ   

 
วันที่ 9 มีนาคม 2563 
08.00 - 09.00  รับประทานอาหารเชา 
09.00 – 09.15   เดินทางไปยังสนามจุดทดสอบจรวดประดิษฐ สวนประวัติศาสตร  
                               พล.อ.เปรม  ติณสูลานนท จ.สงขลา (เตรียมจุดทดสอบจรวดประดิษฐ) 
09.15 – 11.15            ทดสอบผลงานจรวดประดิษฐ ชุดที่ 1 (26 นัด) และรายงานผล 
11.15 -  11.30  สรุปภาพรวมผลการทดสอบจรวดประดิษฐ ทั้ง 26 นัด 
11.30 - 11.45  ประธานพิธีและคณะเดินทางมาถึงบริเวณงาน                                 
   พิธีกรกลาวนําเขาสูพิธีปด  
                                  - กลาวสรุปผลการจัดคายวิทยจรวดประดิษฐ  
                                   โดย ผูบริหารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

- ประธานพิธีมอบเกียรติบัตรแกเยาวชนที่เขารวมคาย จํานวน 52 คน 
          - มอบรางวัลแกผูชนะการแขงขัน 1 – 3  (กลุมละ 4 คน รวม 12 คน)         

- กลาวปดงาน โดย ประธานในพิธี 
   - ประธานและแขกผูมีเกียรติ พรอมเยาวชน ข้ึนถายภาพรวมกันบนเวที 
12.00      ประธานพิธีเดินทางกลับ เยาวชนที่เขารวมคายและผูรวมงานเดินทางกลับ 
 
หมายเหตุ : กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม      
 

 

 


