
โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจ าปี 2565 
(Geo-informatics Media Contest 2022) 

จัดโดย ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงกำรอุดมศกึษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวันของเรำในด้ำนต่ำงๆ 
โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ทำงด้ำน STEAM Education ผ่ำนสื่อภูมิสำรสนเทศเนื่องจำกเทคโนโลยีดังกล่ำวสำมำรถถ่ำยทอด
เรื่องรำวหรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ บนพ้ืนผิวโลกผ่ำนข้อมูลจำกดำวเทียมหรือเทคโนโลยีกำรรับรู้จำกระยะไกล  
สำมำรถระบุต ำแหน่ ง เหตุกำรณ์ต่ ำงๆ บนพ้ืนโลกได้อย่ ำงแม่นย ำด้วยระบบก ำหนดต ำแหน่ งบนพ้ืนโลก  
หรือที่เก่ียวข้องและเก็บเป็นฐำนข้อมูลท ำงำนด้ำนภูมิศำสตร์ได้ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ 
 กำรผลิตสื่อภูมิสำรสนเทศเปรียบเสมือนกำรพำตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบสะสมประสบกำรณ์ชีวิต 
และเสริมสร้ำงทักษะแห่งอนำคต เพ่ือให้ เรำเข้ำใจถึงลักษณะภูมิศำสตร์กำยภำพลักษณะภูมิศำสตร์มนุษย์   
เนื่องจำกภูมิศำสตร์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่ำงแยกกันไม่ได้ และควำมรู้ดังกล่ำวควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
กับกลุ่มเยำวชนอันจะท ำให้เกิดประโยชน์ในระบบกำรเรียนกำรสอนตลอดจนกำรใช้ชีวิตประจ ำวัน 
 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) หรือจิสด้ำ ในฐำนะหน่วยงำนกลำง 
ด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศได้เล็งเห็นควำมส ำคัญและต้องกำรส่งเสริมกระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสร้ำงสื่อ
ภูมิสำรสนเทศ จิสด้ำได้ก ำหนดจัดโครงกำรประกวดสื่อภูมิสำรสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจ ำปี 2565 ภำยใต้หัวข้อ  
“ขุมทรัพย์ชุมชน” ขึ้น เพ่ือให้กลุ่มเยำวชนในระดับมัธยมศึกษำจัดท ำสื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศเพ่ือให้เกิดประโยชน์
ในกำรศึกษำ และเผยแพร่สื่อต้นแบบไปยังกลุ่มเยำวชนต่ำงๆ ทั่วประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจ 
ถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ ซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้สร้ำงเสริมประสบกำรณ์และกำรประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือพัฒนำทักษะควำมคิดริเริ่มในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
อันจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอวกำศในอนำคต 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศในระดับมัธยมศึกษำ 
 2.3 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศให้สำมำรถ 
เกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ในด้ำนอื่นๆ ต่อไป 
 2.4 เพ่ือสร้ำงเวทีกำรประกวดและสร้ำงควำมสนใจส ำหรับเยำวชนที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์เทคโนโลยีดิจิตอลมีเดีย 
และกำรสร้ำงสรรค์สื่อเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
 2.5 เพ่ือให้ได้สื่อภูมิสำรสนเทศต้นแบบที่หลำกหลำย สำมำรถน ำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่สำมำรถน ำไปประยุกต ์
ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ 



 
3. Theme : “ขุมทรัพย์ชุมชน” 
 ขุมทรัพย์ชุมชน หมำยถึง บุคคล สถำนที่ สิ่งของ สินค้ำ วิถีชีวิต ประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญำ
ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิ่นหรือภูมิปัญญำทีส่ะท้อนควำมคิด ควำมเชื่อ ฯลฯ ที่มีคุณค่ำต่อชุมชน 

4. รูปแบบสื่อภูมิสารสนเทศ ในแต่ละรอบการประกวด 
 สื่อภูมิสำรสนเทศ เป็นสื่อที่แต่ละทีมจะต้องน ำเสนอเรื่องรำวภำยใต้หัวข้อ “ขุมทรัพย์ชุมชน”ซึ่งถ่ำยทอด 
องค์ควำมรู้ในเชิงพื้นที่และเชื่อมโยงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ โดยรูปแบบของผลงำนสื่อฯ แบ่งได้ ดังนี้ 
 รอบคัดเลือก – เปิดโอกำสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้ำร่วมกำรประกวดส่งแนวคิดผลงำนเนื้อหำ Theme Concept  
หรือ Plot และหลักกำรและเหตุผลที่ท ำเรื่องนี้/แรงบันดำลใจ/แรงจูงใจ โดยควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำกระดำษ A4  
และส่งผลงำนสื่อวิดีโอที่มีควำมยำว 3-5 นำที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้ำย) ภำยใต้หัวข้อและเทคนิคที่ก ำหนด
สอดแทรกข้อมูลภูมิสำรสนเทศที่น ำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ หรือกำรใช้ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมถ่ำยทอดองค์
ควำมรู้ในเชิงพ้ืนที่และเชื่อมโยงลักษณะทำงภูมิศำสตร์พร้อมอำศัยเทคนิคกำรถ่ำยภำพเคลื่อนไหวจำกกำรถ่ำยท ำ  
ในภำคสนำม เทคนิคกำรตัดต่อ เพ่ิมเอฟเฟคเสียงและอ่ืนๆ เพ่ือท ำให้ผลงำนมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่งขึ้น  
 รอบชิงชนะเลิศ – พัฒนำและผลิตสื่อภูมิสำรสนเทศภำยใต้หัวข้อและเทคนิคที่ก ำหนด ในรูปแบบคลิปวีดิโอ  
ที่มีควำมยำว 3-5 นำที (รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้ำย) โดยได้รับค ำปรึกษำจำกวิทยำกรจิสด้ำ ศูนย์ภูมิภำคฯ  
และผู้ เชี่ยวชำญแขนงสำขำที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งตัวแทนจ ำนวนไม่เกิน 3 คน น ำเสนอสื่อพร้อมทั้งตอบค ำถำม 
จำกคณะกรรมกำร 
 

 
ผลงำนสื่อภูมิสำรสนเทศ ปี 2559 

จำกโรงเรียนเชียงยืนวิทยำ จังหวัดนครพนม 
 

 
  



5. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 

 5.1 หลักเกณฑ์การส่งผลงานเข้าประกวด  
  5.1.1 นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำหรือเทียบเท่ำ ทีมละไม่เกิน 3 คน พร้อมที่ปรึกษำ  
(ครูหรืออำจำรย์) ทีมละไม่เกิน 1 คน แต่ละทีมสำมำรถส่งได้เพียง 1 ผลงำน 
  5.1.2 ทีมท่ีเขำ้ประกวดต้องกรอกใบสมัครดำวน์โหลดผ่ำนทำงเว็ปไซต์ ที่ก ำหนดให้ครบถ้วนพร้อมส่งผล
งำนสื่อ วิดีโอ ที่เข้ำประกวด และเอกสำรซึ่งประกอบด้วย แนวคิดผลงำนเนื้อหำ Theme Concept หรือ Plot  
และหลักกำรและเหตุผลที่ท ำเรื่องนี้/แรงบันดำลใจ/แรงจูงใจ ที่สำมำรถสื่อสำรให้เข้ำใจเรื่องรำวที่น ำเสนอได้ภำยใต้หัวข้อ 
“ขุมทรัพย์ชุมชน” ควำมยำวไม่เกิน 2 หนำ้กระดำษ A4 พร้อมรำยละเอียดดังนี้ 
  o ชื่อผลงำน / โรงเรียน / จังหวัด / ชื่อครูที่ปรึกษำ / เบอร์โทร และ E-mail 
  o ชื่อสมำชิกทีมทุกคน / หน้ำที่ / ชั้นปีกำรศึกษำ / เบอร์โทร และ E-mail 
  o หลักกำรและเหตุผลที่ท ำเรื่องนี้/ แรงบันดำลใจ / แรงจูงใจ 
  5.1.3 ทีมผู้เข้ำประกวดจะต้องส่งผลงำน สื่อ วิดีโอ ภำยใต้หัวข้อและเทคนิคที่ก ำหนดที่มีควำมยำว  
3-5 นำท ี(รวมไตเติ้ลและเครดิตปิดท้ำย) 
   5.1.3.1 เนื้อหำสื่อต้องไม่มีกำรพำดพิงเรื่องกำรเมือง/ไม่หลบหลู่ต่อสถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์ ไม่ขัดต่อขนบธรรมเนียม ประเพณี ศีลธรรม ควำมเชื่อ หรือหลักศำสนำใด 
   5.1.3.2 เนื้อหำสื่อหำกมีบทพูดต้องมีกำรบรรยำยใต้ภำพเป็นภำษำอังกฤษ 
   5.1.3.3 ภำพ และเสียงประกอบ ต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ 
   5.1.3.4 กำรผลิตสื่อและรูปแบบผลงำนไม่จ ำกัดเทคนิค วิธีกำรหรือสื่อในกำรน ำเสนอ สำมำรถ
ใช้กล้องในโทรศัพท์มือถือ กล้องถ่ำยรูป กล้องถ่ำยวิดีโอหรือกล้องประเภทอ่ืน ๆ ท ำเป็นไฟล์วิดีโอ นำมสกุล MOV  
หรือ MP4 และสำมำรถใช้วิธีกำรแบบ Animation ได้ หรือมีภำพกรำฟิกเป็นส่วนประกอบได้ แต่ต้องเป็นผลงำนที่คิด
สร้ำงสรรค์เองไม่ท ำซ้ ำ ดัดแปลง และไม่เคยเผยแพร่ หรือรับรำงวัลใดๆ มำก่อน 
   5.1.3.5 ผู้ส่งเข้ำประกวดต้องเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์และด ำเนินกำรผลิตเองทั้งหมด 
   5.1.3.6 ผลงำนต้องเป็นที่สร้ำงสรรค์ขึ้นใหม่ สร้ำงด้วยซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส (open source) 
หรือซอฟต์แวร์อ่ืนๆ ที่ถูกกฎหมำยและองค์ประกอบทั้งภำพและเสียงจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อ่ืน ซึ่งในกรณีของกำร
ละเมิดลิขสิทธิ์ ผู้ส่งเข้ำประกวดจะต้องรับผิดชอบ 
   5.1.3.7 ผู้ส่งเข้ำประกวดต้องยินยอมมอบลิขสิทธิ์จำกกำรประกวด เพ่ือให้ส ำนักงำนพัฒนำ
เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) น ำไปผลิตหรือเผยแพร่ เป็นสื่อกำรเรียนกำรสอน  
หรือสื่อประชำสัมพันธ์องค์กรต่อไปได ้
  5.1.4 กำรส่งเอกสำรประกอบกำรสมัครตำม (ข้อ 5.1.2 และ 5.1.3) 
   5.1.4.1 ส่งผลงำนมำที่ E-mail : contest@gistda.or.th ภำยในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนำคม 
2565 ไม่เกินเวลำ 24:00 น. ทั้งนี้หำกไม่ส่งผลงำนในช่วงเวลำดังกล่ำวจะถือว่ำสละสิทธิ์ 
   5.1.4.2 ดำวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ : learn.gistda.or.th หรือ Www.facebook.com/GMC.GISTDA 
 5.2 รอบชิงชนะเลิศ   
   5.2.1 ผลงำนรอบแรกจะถูกคัดเลือกเหลือ 11 ทีม ผู้ส่งเข้ำประกวดสำมำรถสร้ำงสรรค์ พัฒนำ 
และปรับปรุงสื่อจำกผลงำนเดิม เพ่ือส่งผลงำนเข้ำประกวดในรอบชิงชนะเลิศ โดยได้รับค ำปรึกษำจำกวิทยำกรของจิสด้ำ 
ศูนย์ภูมิภำคฯ และผู้เชี่ยวชำญในแขนงสำขำที่เกี่ยวข้องให้ค ำปรึกษำและค ำแนะน ำ ผ่ำนทำงออนไลน์ตลอดระยะเวลำ 
กำรแข่งขัน 



  5.2.2 กำรตัดสินให้ผลงำนที่ได้รับรำงวัล โดยคณะกรรมกำรพิจำรณำ ถือเป็นสิ้นสุด 
  5.2.3 ทีมที่ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ จะต้องปรับแก้ไขผลงำนให้มีควำมสมบูรณ์ตำมค ำแนะน ำ  
ของคณะกรรมกำร เพ่ือควำมเหมำะสมในกำรเผยแพร่ต่อไป 

6. การประกาศผลการประกวด 
    กำรประกำศผลผ่ำนทำง www.facebook.com/GMC.GISTDA ของโครงกำรฯ  
 
7. รางวัลการประกวด 

 รอบชิงชนะเลิศ  เงินรำงวัล รวมมูลค่ำ 30,000 บำท โดยผู้ชนะกำรประกวดจะได้รับรำงวัล ดังนี้ 

• รำงวัลชนะเลิศ  ทุนผลิตสื่อฯ 10,000 บำท  
และบัตรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium 5,000 บำท + สิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมระดับประเทศกับ GISTDA 

• รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ทุนผลิตสื่อฯ 8,000 บำท  
และบัตรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium 3,000 บำท + สิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมระดับประเทศกับ GISTDA 

• รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนผลิตสื่อฯ 6,000 บำท  
และบัตรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium 2,000 บำท + สิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมระดับประเทศกับ GISTDA 

• รำงวัล GISTDA Top Vote ทุนผลิตสื่อฯ 4,000 บำท  
และบัตรเข้ำชมแหล่งเรียนรู้ Space Inspirium 1,000 บำท + สิทธิ์เข้ำร่วมกิจกรรมระดับประเทศกับ GISTDA 

 
8. ก าหนดการประกวด 

o มกรำคม – 31 มีนำคม 2565  : เปิดรับสมัครและส่งผลงำนเข้ำร่วมประกวด 
o 31 มีนำคม 2565   : ปิดรับสมัคร 
o 4 เมษำยน 2565    : รอบคัดเลือก (11 ทีม) และประกำศผลรอบคัดเลือก 
o 7 เมษำยน 2565   : ร่วมโหวตรำงวลั Popular vote (11 ทีม)                                             
o 7 - 27 เมษำยน 2565   : สร้ำงสรรค์พัฒนำและปรับปรุงสื่อ 

o 28  เมษำยน 2565    : หมดเขตส่งสื่อภูมิสำรสนเทศรอบชิงชนะเลิศ 

o 2  พฤษภำคม 2565   : รอบชิงชนะเลิศ และประกำศผลกำรประกวดสื่อภูมิสำรสนเทศ  

 หมายเหตุ  
  1. รางวัล Popular vote ผลงานที่ผ่านรอบคัดเลือก โดยเป็นการรวบรวมคะแนนจากจ านวนยอดกดไลค ์

      และ Emotion มากทีสุ่ด ผ่านทาง www.facebook.com/GMC.GISTDA 
  2. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม  



9. แนวทางการตัดสิน 
       1. กำรน ำเสนอเนื้อหำ 

o พิจำรณำเนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรภูมิศำสตร์ 
o เนื้อหำมีควำมครบถ้วน สอดคล้องกับชื่อเรื่อง / หัวข้อที่ก ำหนด 
o เนื้อหำเหมำะสมสอดคล้องส ำหรับน ำไปใช้เป็นสื่อให้กับแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้จริง 
o เนื้อหำมีกำรน ำเสนอเล่ำเรื่องให้น่ำสนใจ น่ำติดตำม 

      2. ด้ำนเทคนิค / คุณภำพกำรผลิต 
o ด้ำนเทคนิคที่น ำมำใช้ท ำสื่อฯ มีรูปแบบที่น่ำสนใจ 
o ใช้เทคนิคของโปรแกรมได้เหมำะสมกับเนื้อหำ 
o คุณภำพของภำพ เสียง กำรตัดต่อ ควำมสวยงำมของผลงำน 

     3. ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
o มีควำมโดดเด่น แปลกใหม่ ที่ช่วยให้เกิดควำมประทับใจ และเกิดกำรจดจ ำ และเกิดภำพลักษณ์ 

ที่ดีต่อชุมชน 
o เกิดประโยชน์และสำมำรถเป็นต้นแบบสื่อให้กับแหล่งเรียนรู้ชุมชนได้จริง 
o ภำพรวมของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรน ำเสนอให้มีควำมนำ่สนใจ 

 

10. คณะกรรมการตัดสิน 
 รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ 
          สงวนสิทธิ์กำรตัดสินผลงำน โดยคณะกรรมกำรจำกจิสด้ำ และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อฯ ทั้งนี ้ผลกำร
ตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็นอันสิ้นสุด 

11. ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร 
o contest@gistda.or.th 
o www.facebook.com/GMC.GISTDA 
o โทรศัพท์: 033 048 091 ต่อ 110,111  
o โทรสำร : 033 005 831 

 


