
 
โครงการประกวดสื่อภมูิสารสนเทศ ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562 
(Geo-informatics Media Contest 2019) 

จัดโดย ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวันของเรำใน
ด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภูมิศำสตร์ผ่ำนสื่อภูมิสำรสนเทศเนื่องจำกเทคโนโลยีดังกล่ำว
สำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวหรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ บนพ้ืนผิวโลกผ่ำนข้อมูลจำกดำวเทียมหรือเทคโนโลยีกำร
รับรู้จำกระยะไกล สำมำรถระบุต ำแหน่งเหตุกำรณ์ต่ำงๆ บนพ้ืนโลกได้อย่ำงแม่นย ำด้วยระบบก ำหนด
ต ำแหน่งบนพืน้โลก และเก็บเป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนภูมิศำสตร์ได้ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์   

กำรผลิตสื่อภูมิสำรสนเทศเปรียบเสมือนกำรพำตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบกำรณ์
ชีวิตและเสริมสร้ำงทักษะแห่งอนำคต เพ่ือให้เรำเข้ำใจถึงลักษณะภูมิศำสตร์กำยภำพ ลักษณะภูมิศำสตร์
มนุษย์ เนื่องจำกภูมิศำสตร์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงแยกกันไม่ได้ และควำมรู้ดังกล่ำวมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกลุ่มเยำวชนอันจะท ำให้เกิดประโยชน์ในระบบกำรเรียนกำรสอนตลอดจนกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน  

 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือจิสด้ำ ในฐำนะ
หน่วยงำนกลำงด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศได้เล็งเห็นควำมส ำคัญและต้องกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศ จิสด้ำได้ก ำหนดจัดโครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ 
ครั้งที่ 8 ประจ าปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน” ขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเยำวชนในระดับมัธยมศึกษำ
จัดท ำสื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์ในกำรศึกษำ และเผยแพร่สื่อต้นแบบไปยังกลุ่ม
เยำวชนต่ำงๆ ทั่วประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ
ซ่ึงจะเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้  สร้ำงเสริมประสบกำรณ์ และกำรประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีอวกำศและ              
ภูมิสำรสนเทศ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนำทักษะควำมคิดริเริ่มในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำอันจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอวกำศในอนำคต 

2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศในระดับมัธยมศึกษำ           
2.3 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศให้

สำมำรถเกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ในด้ำนอ่ืนๆ ต่อไป 
2.4 เพ่ือสร้ำงเวทีกำรประกวดและสร้ำงควำมสนใจส ำหรับเยำวชนที่มีควำมสำมำรถด้ำน

คอมพิวเตอร์และกำรสร้ำงสรรค์สื่อเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
2.5 เพ่ือให้ได้สื่อภูมิสำรสนเทศต้นแบบที่หลำกหลำย ซึ่งสำมำรถน ำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่สำมำรถ

น ำไปใช้ในชีวิตประจ ำวันได้  
 
 
 
 
 
 



3. Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” 

 ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถำนที่ สิ่งของ สินค้ำ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม          
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ฯลฯ ที่มีคุณค่ำต่อชุมชน 

4. รูปแบบสื่อภูมิสารสนเทศ ในแต่ละรอบการประกวด  

สื่อภูมิสำรสนเทศ  เป็นสื่อที่แต่ละทีมจะต้องน ำเสนอเรื่องรำวภำยใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”    
ซึ่งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเชิงพ้ืนที่และเชื่อมโยงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ โดยรูปแบบของผลงำนสื่อฯ แบ่งได้
ดังนี้ 

รอบที่ 1 – เปิดโอกำสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้ำร่วมกำรประกวด ส่งแนวคิดผลงำนเนื้อหำ/เนื้อเรื่อง 
หรือ Story Board ภำยใต้หวัข้อที่ก ำหนด โดยควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4  

รอบชิงชนะเลิศ – พัฒนำและผลิตสื่อภูมิสำรสนเทศภำยใต้หัวข้อและเทคนิคที่ก ำหนด ในรูปแบบ
คลิปวีดิโอที่มีควำมยำว 3-5 นำที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้ำย) สอดแทรกข้อมูลภูมิสำรสนเทศที่น ำเสนอ
ข้อมูลในรูปแบบแผนที่ หรือใช้ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเชิงพ้ืนที่และเชื่อมโยง
ลักษณะทำงภูมิศำสตร์ พร้อมอำศัยเทคนิคกำรถ่ำยภำพเคลื่อนไหวจำกกำรถ่ำยท ำในภำคสนำม เทคนิคกำร
ตัดต่อ เพิ่มเอฟเฟคเสียงและอ่ืนๆ เพื่อท ำให้ผลงำนมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น และส่งตัวแทนจ ำนวนไม่เกิน 2 
คน น ำเสนอสื่อพร้อมทั้งตอบค ำถำมจำกคณะกรรมกำร  

 
ผลงานสื่อภูมิสารสนเทศ ปี 2559  

 จากโรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 

รอบท่ี 1  

▪ ทีม ประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำหรือเทียบเท่ำ ทีมละไม่เกิน 3 คน      
พร้อมที่ปรึกษำ (ครูหรืออำจำรย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน  

▪ ทีมที่ เข้ำประกวดต้องส่งแนวคิดผลงำนเนื้ อหำ/เนื้ อ เรื่อง หรือ  Story Board พร้อม                
ค ำบรรยำยรำยละเอียดใต้ภำพ สำมำรถส่งเป็นภำพเขียน ภำพถ่ำย หรือ Computer Graphic  
ที่ สำมำรถสื่ อสำรให้ เข้ำใจเรื่ องรำวที่ น ำเสนอได้  ภำยใต้หั วข้อ  “ขุมทรัพย์ชุมชน”                    
ควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำกระดำษ A4 พร้อมรำยละเอียดดังนี้ 
o ชื่อผลงำน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษำ / เบอร์โทร และ E-mail 
o ชื่อสมำชิกทีมทุกคน / หน้ำที่ / ชั้นปีกำรศึกษำ / เบอร์โทร และ E-mail 
o หลักกำรและเหตุผลที่ท ำเรื่องนี้ / แรงบันดำลใจ / แรงจูงใจ 

▪ รูปแบบผลงำนไม่จ ำกัดเทคนิค วิธีกำรหรือสื่อในกำรน ำเสนอ และสำมำรถใช้วิธีกำรแบบ 
Animation ได้ หรือมีภำพกรำฟิกเป็นส่วนประกอบได้ แต่ต้องเป็นผลงำนที่คิดสร้ำงสรรค์เอง 
ไมท่ ำซ้ ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรำงวัลใดๆ มำก่อน 

▪ ผู้ส่งผลงำนสื่อเข้ำร่วมประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จำกกำรประกวด เ พ่ือให้ส ำนักงำน
พัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) น ำไปผลิตหรือเผยแพร่เป็นสื่อ
กำรเรยีนกำรสอน หรือสื่อประชำสัมพันธ์องค์กรต่อไปได้ 

▪ ผลงำนรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 10 ทีม และจะต้องมำน ำเสนอแนวคิดและเรื่องรำวเนื้อหำ 
พร้อมเข้ำร่วมฝึกอบรมกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศและเทคนิคกระบวนกำรผลิตสื่อ                   
จำกวิทยำกรจิสด้ำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อของวงกำรภำพยนตร์ ณ อุทยำนรังสรรค์
นวัตกรรมอวกำศ จ.ชลบุรี เป็นระยะเวลำ 3 วัน พร้อมได้รับเงินสนับสนุนกำรผลิตสื่อ   
จ ำนวนทีมละ 5,000 บำท (ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดฝึกอบรมจิสด้ำ เป็นผู้รับผิดชอบค่ำอำหำรและ
ค่ำท่ีพักทั้งหมด) 

*** ทีมผ่านเข้ารอบที่ไม่สามารถเข้าร่วมอบรมได้ ต้องสละสิทธิ์ในการประกวด*** 

▪ ส่งผลงำนมำท่ี :  โครงกำรประกวดสื่อภูมิสำรสนเทศ ครั้งที่ 8 (GMC2019) 
 อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ 
 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)  

      88 หมู่ 9 ต ำบลทุ่งสุขลำ อ ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230 
      โทรศัพท ์: 033 048 091 ต่อ 110,111    
      โทรสำร :  033 005 831 
      E-mail : contest@gistda.or.th 

▪ ดำวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ :  learn.gistda.or.th และ www.facebook.com/GMC.GISTDA 

รอบชิงชนะเลิศ 

▪ ที มผู้ เข้ ำป ระกวดจะต้ องส่ งผล งำน สื่ อวิ ดี โอ  ภ ำย ใต้ หั วข้ อ และเทคนิ คที่ ก ำหนด                      
ที่มคีวำมยำว 3-5 นำท ี(รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้ำย)   

▪ เนื้ อห ำสื่ อต้ องไม่ มี กำรพำดพิ งเรื่อ งกำรเมื อง/ไม่หลบห ลู่ ต่ อสถำบั นชำติ  ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม ควำมเชื่อ หรือหลักศำสนำใด 

▪ เนื้อหำสื่อหำกมีบทพูดต้องมีกำรบรรยำยใต้ภำพเป็นภำษำอังกฤษ 
▪ ภำพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
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6. รางวัลการประกวด 
▪ รอบท่ี 1 ทุนผลิตสื่อ 10 ทีมที่ผ่ำนรอบแรก รำงวัล ละ 5,000 บำท 
▪ รอบชิงชนะเลิศ 

o รำงวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 50,000 บำท 
o รำงวัลชนะเลิศ อันดับที ่2 ทุนผลิตสื่อฯ 30,000 บำท 
o รำงวัลชนะเลิศ อันดับที ่3 ทุนผลิตสื่อฯ 20,000 บำท 
o รำงวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บำท 

 
7. ก าหนดการประกวด 

▪ มกรำคม – 30 เมษำยน 2562 : เปิดรับสมคัร 
▪ 17 พฤษภำคม 2562 : ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบแรก (10 ทีม) 
▪ 10 – 12 มิถุนำยน 2562 : จัดฝึกอบรม ณ อำคำรศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ 
▪ 16 สิงหำคม 2562 : หมดเขตส่งสื่อภูมิสำรสนเทศ รอบท่ี 2 
▪ 28 สิงหำคม 2562 : ประกวดสื่อภูมิสำรสนเทศ (รอบชิงชนะเลิศ)  

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม  

8. คณะกรรมการตัดสิน 
▪ รอบท่ี 1 และ รอบชิงชนะเลิศ 

สงวนสิทธิ์กำรตัดสินผลงำน โดยคณะกรรมกำรจำกจิสด้ำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อฯ 

9. ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร 

▪ contest@gistda.or.th 
▪ www.facebook.com/GMC.GISTDA 
▪ โทรศัพท์ : 033 048 091 ต่อ 110,111    
▪  โทรสาร :  033 005 831        
 

 

mailto:contest@gistda.or.th
http://www.facebook.com/GMC.GISTDA

