กิจกรรมประกวด Space Brand Ambassador 2018
“ยุวฑูต Space Inspirium”
ณ Space Inspirium อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
1.ความเป็นมา
ส ำนั กงำนพัฒ นำเทคโนโลยี อวกำศและภูมิส ำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน) นับเป็นหน่วยงำนที่มีควำม
เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมเทคโนโลยีอวกำศโดยตรง และเป็นหน่วยงำนที่มีควำมองค์ควำมรู้ด้ำนเทคโนโลยีเป็นจำนวน
มำก ประกอบด้วยพันธกิจหลักของหน่วยงำนสนับสนุนและบ่งบอกถึงกำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร
โดยระบุไว้ในข้อที่ 4 ของพันธกิจองค์กร คือ “พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำร กำรสร้ ำงอุตสำหกรรม
ต่อเนื่อง กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม และหำรำยได้โดยไม่แสวงหำกำไรจำกกำรบริกำร (ทั้งด้ำนวิชำกำรและข้อมูล ) ”
SPACE INSPIRIUM ถือเป็นแหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศที่ตอบสนองพันธกิจได้เป็น
อย่ำงดี เปิดดำเนินกำรตั้งแต่วันที่ 9 มกรำคม 2559 แนวคิดในกำรสร้ำงภำพลักษณ์เพื่อให้เป็นสื่อกลำงกำรสื่อสำร
Space Inspirium ให้ เ ป็ น ที่ รู้ จั ก และเข้ ำ ถึ ง เป็ น ส่ ว นจุ ด ประกำยและเปิ ด โอกำสแก่ ผู้ ที่ ส นใจองค์ ค วำมรู้ ท ำง
นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกำศ น ำไปสู่ กำรเรี ยนรู้แบบเต็มรูปแบบ จ ำเป็นจะต้องมีกระบวนกำรสร้ำงสรรค์ด้วย
ตัวบุคคล หรือผลิตภัณฑ์ชิ้นงำน ให้เป็นที่ยอมรับแก่หน่วยงำน/สมำคม ทั้งภำครัฐและเอกชน เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ
ของหน่วยงำนและสร้ำงสรรค์ออกสู่สำธำรณะต่อไป
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสรรค์หำเยำวชนไทยที่มีคุณสมบัติเหมำะสมตำมข้อกำหนด ที่จะเป็น “ยุวฑูต Space Inpirium
2019” ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีภ ำวะผู้ นำ บุคลิ กภำพดี มีทักษะกำรสื่ อสำรและกำรกำรนำเสนอต่อหน้ำ
สำธำรณชน เช่นกำรเป็นพิธีกร นักเล่ำนิทำน นักประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
2.2 เพื่อให้มี เยำวชนรุ่นใหม่ ที่มีแนวควำมคิด ผลงำน ที่สำมำรถส่งเสริมและประชำสั มพันธ์ Space
Inspirium รวมทั้งกิจกรรมต่ำงๆ
3. กลุ่มเป้าหมาย
เยำวชนทั่วไป 13-20 ปี

4. สถานที่
Space Inspirium อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ ศรีรำชำ ชลบุรี
5. คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน
- อำยุ 13-20 ปี ทุกเพศ ทุกวัย
- บุคลิกภำพดี กล้ำแสดงออก มีควำมคิดสร้ำงสรรค์
- สำมำรถเดินทำงมำร่วมกำรแข่งขัน ณ Space Inspirium ได้
6. รูปแบบการแข่งขัน
ขั้นตอนที่ 1 “รับสมัคร” โดยประกำศรับสมัครเยำวชน อำยุ 13-20 ปี พื้นที่ทั่วประเทศ ระยะเวลำ
ประกำศ 1 พฤษภำคม - 5 มิถุนำยน 2561 (ประกำศรำยชื่อ ผู้ผ่ำนเข้ำรอบแรก 8 มิถุนำยน 2561)
- ผู้สมัครต้องส่งคลิปวิดีโอ แนะนำตัว และกรอกใบสมัครให้ชัดเจน (รำยบุคคล) ไม่จำกัดเพศ
- ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปวิดีโอ มำที่ spaceinspirium@gistda.or.th ภำยในวันที่ 5 มิถุนำยน 2561
- ประกำศผล ผ่ำนเข้ำรอบคัดเลือก วันที่ 8 มิถุนำยน 2561
ขั้นตอนที่ 2 “คัดเลือก” ส่งผลงำนควำมคิดสร้ำงสรรค์ด้ำนอวกำศ หรือเรื่องที่สร้ำงแรงบันดำลใจ แข่งขัน
กำรพูดนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่ที่อยำกให้จัดทำของ Space Inspirium
- ส่งคลิปนำเสนอผลิตภัณฑ์/สินค้ำของ Space Inspirium ผ่ำน Facebook หรือ Youtube
- ส่งผลงำนภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2561 ตัดสินจำกยอดไลค์ /ยอดผู้ชม และ คณะกรรมกำร
- ประกำศผลวันที่ 17 มิถุนำยน 2561
ขั้น ตอนที่ 3 “แข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ ” แข่งขันพร้อมกันที่ อุทยำนรังสรรค์นวัตกรรมอวกำศ อำเภอ
ศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งอบรมทักษะกำรนำชม Space Inspirium 23-24 มิถุนำยน 2561 โดยกำหนดรำงวัล
3 อันดับแรกได้แก่ รำงวัลชนะเลิศ เงินรำงวัล 30,000 บำทพร้อมโล่ห์รำงวัล ใบประกำศนียบัตรและของที่ระลึก,
รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ1 เงินรำงวัล 20,000 บำทพร้อมใบประกำศนียบัตร รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรำงวัล
10,000 บำทพร้อมใบประกำศนียบัตร
- ทำกิจกรรม และอบรมพร้อมกันที่ Space Inspirium วันที่ 23-24 มิถุนำยน 2561
- แข่งขันกำรนำเสนอ และสร้ำงผลงำน Presentation concept: “เที่ยวชม Space Inspirium พร้อม
ควำมสร้ำงแรงบันดำลใจตะลุยอวกำศ”
* สงวนสิทธิ์ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

7. ระยะเวลาในการดาเนินโครงการ






เปิดรับสมัคร
ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ำรอบคัดเลือก
ส่งผลงำนสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรนำเสนอผลิตภัณฑ์
ประกำศรำยชื่อ ผู้ผ่ำนเข้ำรอบชิงชนะเลิศ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Final (Space Inspirium)

1พฤษภำคม – 5 มิถุนำยน 2561
8 มิถุนำยน 2561
9-14 มิถุนำยน 2561
15 มิถุนำยน 2561
23-24 มิถุนำยน 2561

8. รางวัลการแข่งขัน
ชนะเลิศ
เงินรำงวัล 30,000 บำท พร้อมโล่รำงวัล ประกำศนียบัตร ของที่ระลึก
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรำงวัล 20,000 บำท ประกำศนียบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรำงวัล 10,000 บำท ประกำศนียบัตร
9. ส่งใบสมัคร
- ส่งใบสมัคร พร้อมคลิปวิดีโอ มำที่ https://goo.gl/dXGMWP
10. คณะกรรมการตัดสิน
สงวนสิทธิกำรตัดสินผลงำน โดยคณะกรรมกำรจำก คณะกรรมกำรจำก สทอภ. ผู้เชี่ยวชำญฯ และที่เกี่ยวข้อง
11. งบประมาณ
งบประมำณสำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ
สำนักงำนพัฒนำเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ (องค์กำรมหำชน)
88 หมู่ 9 ตำบลทุ่งสุขลำ อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท์ 038-491682 ,082-3453491
E-mail: Spaceinspirium@gistda.or.th

13. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้เข้ำร่วมฯจะมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและแรงบันดำลใจด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ
- ผู้เข้ำร่วมฯได้รับกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรสื่อสำร กำรพูดในที่สำธำรณะ ควำมคิดสร้ำงสรรค์และกำรกล้ำ
แสดงออก
- ผู้เข้ำร่วมฯ ได้รับกำรปลูกฝังวินัย กำรใฝ่เรียนรู้ ในด้ำนเทคโนโลยีอวกำศและภูมิสำรสนเทศ

