
โครงการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560 
จัดโดย 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ร่วมกับศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศท้ัง 5 แห่งทั่วประเทศ 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ปัจจุบันเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเข้ำมำมีบทบำทอย่ำงยิ่งในชีวิตประจ ำวันของเรำใน
ด้ำนต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรเรียนรู้ทำงด้ำนภูมิศำสตร์ผ่ำนสื่อภูมิสำรสนเทศเนื่องจำกเทคโนโลยีดังกล่ำว
สำมำรถถ่ำยทอดเรื่องรำวหรือปรำกฏกำรณ์ต่ำงๆ บนพ้ืนผิวโลกผ่ำนข้อมูลจำกดำวเทียมหรือเทคโนโลยีกำร
รับรู้จำกระยะไกล สำมำรถระบุต ำแหน่งเหตุกำรณ์ต่ำงๆบนพ้ืนโลกได้อย่ำงแม่นย ำด้วยระบบก ำหนด
ต ำแหน่งบนพื้นโลก และเก็บเป็นฐำนข้อมูลทำงด้ำนภูมิศำสตร์ได้ด้วยระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์   

กำรผลิตสื่อภูมิสำรสนเทศเปรียบเสมือนกำรพำตัวเองออกไปเรียนรู้นอกกรอบ สะสมประสบกำรณ์
ชีวิตและเสริมสร้ำงทักษะแห่งอนำคต อำทิเช่น จำกกระแสกำรเปิดประตูสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียนนั้น 
หำกเรำเข้ำใจถึงลักษณะภูมิศำสตร์ เช่น ภูมิประเทศของแต่ละประเทศในประชำคมอำเซียนเป็นอันดับแรก 
จะเป็นเรื่องง่ำยมำกที่จะเข้ำใจถึงลักษณะทำงกำยภำพรวมถึงวัฒนธรรมของแต่ละประเทศหรือท้องถิ่น 
เนื่องจำกภูมิศำสตร์และวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ เกี่ยวข้องกันอย่ำงที่แยกกันไม่ได้  และควำมรู้ดังกล่ำวมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งกับกลุ่มเยำวชนอันจะท ำให้เกิดประโยชน์ในระบบกำรเรียนกำรสอนตลอดจนกำรใช้
ชีวิตประจ ำวัน 
 ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) : สทอภ. ในฐำนะ
หน่วยงำนกลำงด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศได้เล็งเห็นควำมส ำคัญและต้องกำรส่งเสริม
กระบวนกำรเรียนรู้ผ่ำนกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศ สทอภ. ได้ก ำหนดจัดการแข่งขันโครงการประกวดสื่อ
ภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ขึ้น เพ่ือให้กลุ่ม
เยำวชนในระดับมัธยมศึกษำได้เรียนรู้และพัฒนำกำรจัดท ำสื่อโดยใช้ข้อมูลภูมิสำรสนเทศเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์ในกำรศึกษำ และเผยแพร่สื่อต้นแบบไปยังกลุ่มเยำวชนต่ำงๆทั่วประเทศ เพ่ือสร้ำงควำมตระหนัก
และควำมเข้ำใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศซึ่งจะเป็นกำรเพ่ิมพูนควำมรู้  สร้ำงเสริม
ประสบกำรณแ์ละกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือพัฒนำทักษะควำมคิดริเริ่มในกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศเพ่ือ
กำรศึกษำอันจะเป็นรำกฐำนที่ส ำคัญยิ่งต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมอวกำศในอนำคต 

2.2 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศในระดับมัธยมศึกษำ  
2.3 เพ่ือสร้ำงและพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศให้

สำมำรถเกิดประโยชน์ในกำรน ำไปใช้ในด้ำนอ่ืนๆต่อไป 
2.4 เพ่ือสร้ำงเวทีกำรแข่งขันและสร้ำงควำมสนใจส ำหรับเยำวชนที่มีควำมสำมำรถด้ำนคอมพิวเตอร์

และกำรสร้ำงสรรค์สื่อเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
2.5 เพ่ือให้ได้สื่อภูมิสำรสนเทศต้นแบบที่หลำกหลำยซึ่งสำมำรถน ำไปเผยแพร่เป็นสื่อที่ทุกโรงเรียน

สำมำรถดำวน์โหลดน ำไปใช้ในห้องเรียนได้  
 
 
 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 



3. เป้าหมาย  

3.1 สนับสนุนโครงกำรพัฒนำสื่อภูมิสำรสนเทศจำกท่ัวประเทศ ปีละ 10 โครงกำร มีนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษำเข้ำร่วมในโครงกำรรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่ำ 100 คน 

3.2 สร้ำงเวทีกำรแข่งขันด้ำนสื่อภูมิสำรสนเทศระดับเยำวชนและระดับชำติ ตลอดจนน ำผลงำนไปสู่
เชิงสังคมต่อไป 

3.3 สนับสนุนและส่งเสริมกำรพัฒนำกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศให้แพร่หลำยอันจะน ำไปสู่         
กำรเข้ำใจถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศอย่ำงแท้จริง  

4. แนวคิดและรูปแบบของผลงานสื่อภูมิสารสนเทศ ในแต่ละรอบการแข่งขัน  
สื่อกำรเรียนกำรสอนภูมิสำรสนเทศ  เป็นสื่อที่แต่ละทีมจะต้องน ำเสนอเรื่องรำวภำยใต้แนวคดิ  

“เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ซึ่งถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ในเชิงพ้ืนที่และเชื่อมโยงลักษณะทำงภูมิศำสตร์ สู่วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมและนวัตกรรมในชุมชนหรือท้องถิ่นของตนเอง โดยรูปแบบของผลงำนสื่อฯ แบ่งได้ดังนี้ 

 รอบที่ 1 – เปิดโอกำสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้ำร่วมกำรแข่งขัน สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนที่ไม่จ ำกัด
สำขำวิชำภำยใต้หัวข้อที่ก ำหนด ในรูปแบบคลิปวีดีโอควำมยำวประมำณ 7-10 นำที เพ่ือส่งเข้ำร่วมคัดเลือก
เป็นตัวแทนของภูมิภำค 

รอบที่ 2 – สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่สอดแทรกโปรแกรม Google Earth 
น ำเสนอบอกเล่ำเรื่องรำวและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้วยแผนที่และภำพถ่ำยจำกดำวเทียม เพ่ือเป็นกำรฝึกฝน
ให้เยำวชนมองปัญหำต่ำงๆ ในเชิงพ้ืนที่  

รอบที่ 3 (รอบชิงชนะเลิศ) – สร้ำงสื่อกำรเรียนกำรสอนภำยใต้หัวข้อและเทคนิคที่ก ำหนด ใน
รูปแบบคลิปวีดีโอที่สอดแทรกโปรแกรม Google Earth รวมทั้งมีกำรน ำเสนอข้อมูลในรูปแบบแผนที่ หรือใช้
ข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมบอกเล่ำเชื่อมโยงสู่วิถีชีวิต วัฒนธรรมและนวัตกรรมชุมชนหรือท้องถิ่นของ
ตนเอง และสำมำรถอำศัยเทคนิคกำรถ่ำยภำพเคลื่อนไหวจำกกำรถ่ำยท ำในภำคสนำม เทคนิคกำรตัดต่อ 
เพ่ิมเอฟเฟคเสียงและอ่ืนๆ เพ่ือท ำให้ผลงำนมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่ งขึ้น พร้อมทั้งน ำเสนอถ่ำยทอดเรื่องรำว
องค์ควำมรู้ต่อหน้ำคณะกรรมกำร 

 
สื่อภูมิสารสนเทศ จากโรงเรียนเชียงยืนวิทยา จังหวัดนครพนม 



5. กติกาการส่งส่ือเข้าแข่งขัน 
▪ ทีมที่เข้ำแข่งขันต้องประกอบด้วย นักเรียนระดับมัธยมศึกษำ จ ำนวนไม่เกิน 5 คน พร้อม

อำจำรย์ที่ปรึกษำ จ ำวนทีมละ 1 คน โดยที่ 1 โรงเรียนสำมำรถส่งได้มำกกว่ำ 1 ทีม 
▪ ทีมที่เข้ำแข่งขันต้องส่งคลิปวีดีโอสื่อกำรเรียนกำรสอนไม่จ ำกัดสำขำวิชำ ภำยใต้หัวข้อ     

“เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0” ควำมยำวประมำณ  7-10 นำที พร้อมรำยละเอียดดังนี้ 
o ชื่อ ผลงำน / โรงเรียน / จังหวัด / อำจำรย์ที่ปรึกษำพร้อมเบอร์โทรศัพท์และ E-mail 
o ชื่อสมำชิกทีมทุกคน / หน้ำที่ /ชั้นปีกำรศึกษำ /เบอร์โทรศัพท์ 
o หลักกำรและเหตุผลที่เลือกท ำเนื้อหำดังกล่ำว 

6. รูปแบบการแข่งขัน 
 กำรประกวดสื่อภูมิสำรสนเทศแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
 6.1 ระดับภูมิภาค (รอบท่ี 1) 

▪ กำรแข่งขันในระดับภูมิภำคนี้เปิดโอกำสให้แต่ละทีมที่สนใจเข้ำร่วมกำรประกวดสร้ำงสื่อ
กำรเรียนกำรสอนที่ไม่จ ำกัดสำขำวิชำ ในรูปแบบคลิปวีดีโอควำมยำวประมำณ 7-10 นำที 
และส่งไปยัง สทอภ. และศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ ทั่วประเทศ 
ซึ่งแบ่งดังนี้ 
o โรงเรียนในเขตภาคกลาง ภาคตะวันตก ส่งมำที่ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยี

อวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) 
ที่อยู่ : ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศ

และภูมิสำรสนเทศ (องค์กรมหำชน)(บำงเขน) 196 ถนน พหลโยธิน    
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

โทรศัพท ์: 0-2561-4504-5 ต่อ 431,432    
โทรสำร :  0-2561-4503 

o โรงเรียนในเขตภาคตะวันตะวันออก ส่งที่ ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและ    
ภูมิสำรสนเทศ ภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบูรพำ 
ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภำคฯ ภำคตะวันออก คณะภูมิสำรสนเทศศำสตร์ มหำวิทยำลัย

บูรพำ  169 ถ.ลงหำดบำงแสน อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพท ์: 038 102 328   
โทรสำร : 038 102 379 

o โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนบน ส่งที่ ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและ       
ภูมิสำรสนเทศ ภำคเหนือ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภำคฯ ภำคเหนือ ภำควิชำภูมิศำสตร์ คณะสังคมศำสตร์

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง                  
จ.เชียงใหม่ 50202 

โทรศัพท์ : 053  943 580   
โทรสำร  : 053  943 580  

o โรงเรียนในเขตภาคเหนือตอนล่าง ส่งที่ สถำนภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและ     
ภูมิสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
ที่อยู่ : สถำนภูมิภำคฯ ภำคเหนือตอนล่ำง คณะเกษตร ภำควิชำ

ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอำคำรมหำธรรมรำชำ โซน A        
ห้อง TA 407.3 มหำวิทยำลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 

โทรศัพท์ : 055 968 707  
โทรสำร : 055 968 807 



 
o โรงเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งที่ ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศ

และภูมิสำรสนเทศ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภำคฯ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ อำคำรศูนย์คอมพิวเตอร์ 

มหำวิทยำลัยขอนแก่น123 ถ.มิตรภำพ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002 
โทรศัพท์ : 043  202 742   
โทรสำร  : 043  202 743 

o โรงเรียนในเขตภาคใต้ ส่งที่ ศูนย์ภูมิภำคเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ 
ภำคใต้ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์  
ที่อยู่ : ศูนย์ภูมิภำคฯ ภำคใต้ คณะกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90112 
โทรศัพท์ : 074  286  873   
โทรสำร  : 074 429 955 

▪ การคัดเลือก คณะกรรมกำรแตล่ะศูนย์ภูมิภำคจะท ำกำรคัดเลือก 3 ทีม เพ่ือเป็นตัวแทน 
ของแต่ละศูนย์ฯ เพ่ือเข้ำรับกำรฝึกอบรมกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศและเทคโนโลยีภูมิ
สำรสนเทศที่ ณ อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ จ.ชลบุรี เป็นเวลำ 1 สัปดำห์ โดย
โรงเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกจะไม่เสียค่ำใช้จ่ำย และได้รับเงินสนับสนุนกำรสร้ำงสื่อ      
ทีมละ 3,000 บำท (ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงมำยังกทม. ค่ำอำหำรและค่ำที่พัก สทอภ.     
เป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยวิทยำกรกำรฝึกอบรมมำจำก สทอภ. และผู้เชี่ยวชำญ    
ด้ำนกำรผลิตสื่อ) 

 6.2 ระดับประเทศ  
▪ การคัดเลือกรอบที่ 2 หลังจำกฝึกอบรมกำรพัฒนำสื่อฯ แล้ว แต่ละทีมต้องกลับไปพัฒนำ 

สื่อกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบคลิปวิดีโอ ที่สอดแทรกโปรแกรม Google Earth บอกเล่ำ
เรื่องรำวตำมหัวข้อที่กรรมกำรก ำหนด โดยสำมำรถอำศัยเทคนิคกำรน ำเสนอต่ำงๆ 
เพ่ือให้สื่อมีควำมน่ำสนใจมำกยิ่ งขึ้น และต้องส่งกลับมำที่  สทอภ. เท่ ำนั้น  เพื่ อให้
คณะกรรมกำรได้คัดเลือก โดยจะตัดสินเลือกเพียง 10 ทีม เข้ำสู่กำรแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 

▪ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมที่ผ่ำนเข้ำรอบจ ำนวน 10 ทีม ต้องส่งตัวแทนจ ำนวนไม่เกิน 
2 คน ท ำกำรน ำเสนอคลิปวิดีโอสื่อกำรเรียนกำรสอนบนเวทีควำมยำวประมำณ 7-10 
นำที ต่อหน้ำกรรมกำรจำก สทอภ.และผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อ พร้อมทั้งตอบค ำถำม
จำกคณะกรรมกำร 
 

7. ก าหนดการแข่งขัน 

▪ 1 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2560 : เปิดรับสมัคร 
▪ 21 กรกฎำคม 2560 : ประกำศผลกำรคัดเลือกรอบแรก (ภูมิภำคละ 3 โรงเรียน) 
▪ 21-25 สิงหำคม 2560 : จัดฝึกอบรม ณ ศูนย์ภูมิสำรสนเทศสิรินธร อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี  
▪ 30 กันยำยน 2560 : หมดเขตส่งสื่อภูมิสำรสนเทศ รอบที่ 2 
▪ 20 ตุลำคม 2560 : ประกำศผลกำรคัดเลือก รอบที่ 2 (จ ำนวน 10 โรงเรียน) 
▪ 17 พฤศจิกำยน 2560 : กำรแข่งขันกำรสร้ำงสื่อภูมิสำรสนเทศรอบชิงชนะเลิศ 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงก าหนดการตามความเหมาะสม  
 
 
 



8. รางวัลการแข่งขัน 
▪ ระดับภูมิภาค ทุนผลิตสื่อ 18 ทีมท่ีผ่ำนรอบแรก รำงวัล ละ 3,000 บำท 
▪ ระดับประเทศ 

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 

9. แนวทางการตัดสิน 

9.1 การคัดเลือกรอบแรก ระดับภูมิภำค (สิทธิกำรตัดสินคัดเลือกทีมตัวแทนแต่ละภูมิภำคเป็นของ
คณะกรรมกำรของแต่ละศูนย์ภูมิภำคนั้นๆ) 

1.  ด้ำนคุณภำพ/เนื้อหำ 
- พิจำรณำเนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำร 
- เนื้อหำมีควำมครบถ้วน สอดคล้องกับชื่อเรื่อง /หัวข้อที่ก ำหนด 
- เนื้อหำเหมำะสมสอดคล้องส ำหรับน ำไปใช้สอนในชั้นเรียนได้ 

2. ด้ำนเทคนิค 
- เทคนิคที่น ำมำใช้ท ำสื่อฯ มีควำมน่ำสนใจ 
- ใช้เทคนิคของโปรแกรมได้เหมำะสมกับเนื้อหำ 

3. ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

-   ด้ำนควำมหน้ำสนใจ แปลกใหม่  
9.2 การคัดเลือกรอบท่ี 2 หลังจำกฝึกอบรม (สิทธิกำรตัดสินเป็นของคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญ 

กำรผลิตสื่อฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง) 
▪ ด้ำนเทคนิค 
▪ ด้ำนควำมถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหำ 
▪ ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 

9.3 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (สิทธิกำรตัดสินเป็นของคณะกรรมกำรผู้เชี่ยวชำญกำรผลิต 
สื่อฯ และผู้ที่เก่ียวข้อง) 

กำรใช้คะแนนสื่อภูมิสำรสนเทศ ที่ผ่ำนเข้ำสู่รอบชิงชนะเลิศ พิจำรณำจำก 5 ประเด็นหลัก 
1. คุณภำพ/เนื้อหำ 
- พิจำรณำเนื้อหำมีควำมถูกต้องตำมหลักวิชำกำรภูมิศำสตร์  
- เนื้อหำมีควำมครบถ้วน สอดคล้องกับหัวข้อที่ก ำหนด 
- เนื้อหำเหมำะสมสอดคล้องส ำหรับน ำไปใช้สอนในชั้นเรียนได้ 
- น ำไปใช้สอนในชั้นเรียนได้จริง 

2. กำรน ำเสนอผลงำนสื่อฯ 
- ผู้น ำเสนอผลงำนสื่อฯ บนเวที ทีมละไม่เกิน 2 คน 
- บทพูดของผู้น ำเสนอมีควำมถูกต้อง ชัดเจน สอดคล้องกับสื่อฯ  
- กำรแต่งกำยเหมำะสม 

3. ด้ำนเทคนิค 
- ด้ำนเทคนิคทีน่ ำมำใช้ท ำสื่อฯ มีรูปแบบที่น่ำสนใจ 
- ใช้เทคนิคของโปรแกรมได้เหมำะสมกับเนื้อหำ 

 



4. ด้ำนควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ 
-   ภำพรวมของกำรสร้ำงสรรค์ผลงำนและกำรน ำเสนอให้มีควำมน่ำสนใจ 

5. เวลำในกำรน ำเสนอสื่อฯ 
ควำมเหมำะสมในกำรใช้เวลำน ำเสนอ ระหว่ำง 7-10 นำที 
- หำกใช้เวลำน้อยกว่ำ 7 นำที พิจำรณำตัด/ลด ตำมเวลำที่ขำด นำทีละ 1 คะแนน 
- หำกใช้เวลำเกินเวลำ 10 นำที พิจำรณำตัด/ลด ตำมเวลำที่เกิน นำทีละ 1 คะแนน 
(กำรคิดคะแนนรวม  คะแนนรวมทั้งสิ้นของทุกๆ ประเด็นหลัก เท่ำกับ 100 คะแนนเต็ม) 

10. คณะกรรมการตัดสิน 
▪ ระดับภูมิภาค (รอบที่ 1) 

สงวนสิทธิกำรตัดสินผลงำน โดยคณะกรรมกำรจำก 
- ผู้แทนจำกศูนย์ภูมิภำคทั้ง 5 แห่ง  

  - คณะกรรมกำรจำก สทอภ. 
▪ ระดับประเทศ (รอบที่ 2 และรอบชิงชนะเลิศ) 

สงวนสิทธิกำรตัดสินผลงำน โดยคณะกรรมกำรจำกผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรผลิตสื่อฯ และ      
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

11. งบประมาณ 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ เป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณท้ังหมด 

ในกำรด ำเนินโครงกำร 

12. ช่องทางติดต่อและติดตามข่าวสาร 

▪ contest@gistda.or.th 
▪ www.facebook.com/GMC.GISTDA 

13. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
ส ำนักพัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ส ำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กรมหำชน)(บำงเขน) 
196 ถนน พหลโยธิน แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 10900 

 โทรศัพท:์ 0-2561-4504-5 ต่อ 431, 432 
 โทรสำร:  0-2561-4503 

mailto:contest@gistda.or.th

