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การประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019 

Mahidol Change the Planet สร้างนวัตกรรมใหม่ให้โลกเปล่ียน 

 

Innovation for Campus Sustainability (นวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน) เป็นเวทีการประกวดส าหรับ

นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทมหาวิทยาลยัมหิดล ในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการ 

บรูณาการองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟแวร์ หรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือลด

มลพิษสิ่งแวดล้อม และเปล่ียนแปลงโลกให้ดีขึน้ เพ่ือสนบัสนนุมหาวิทยาลยัมหิดลสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน  

โดยผลงานจากการประกวดในเวทีนีจ้ะถูกน าไปถ่ายทอดและแลกเปล่ียนเรียนรู้ในเวทีระดบันานาชาติ ใน

งานประชมุวิชาการ The 5th Asian Conference on Campus Sustainability: ACCS ณ มหาวิทยาลยัทงจี 

(Tongji University) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ในวนัท่ี 1-2 มิถนุายน 2562 

ค าจ ากัดความของการประกวด 

นวตักรรมเพ่ือความยัง่ยืน อาจเป็นสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟแวร์ หรือกิจกรรมกลุ่มท่ี

คิดค้นขึน้ใหม่หรือพฒันาปรับปรุงจากเดิม โดยค านึงถึงผลกระทบและประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ตอ่สิ่งแวดล้อม 

สงัคม และเศรษฐกิจ 

การสร้างสมดลุระหวา่ง 3 มิตขิองการพฒันา เป็นหลกัการส าคญัของการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

1.มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่ งยืน   คือ มีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ หรือเม่ือใช้งาน

นวตักรรมแล้วสามารถลดหรือประหยดัคา่ใช้จา่ยได้ 

2.มิติการพัฒนาสังคมที่ยั่ งยืน  เพ่ือให้เกิดการเปล่ียนแปลงต่อพฤติกรรมของคนในสังคมให้

เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ โดยส่งเสริมความรู้ สมรรถนะ ผลิตภาพ หรือสนบัสนุนให้เกิดสงัคมท่ีมีคณุภาพและ

เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู้ 

3.มิตกิารพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ยั่ งยืน นวตักรรมท่ีคดิค้นขึน้มาเพ่ือสง่เสริมให้เกิดการใช้ทรัพยากร

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบหรือฟืน้ฟสูิ่งแวดล้อม  
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1. รายละเอียดการประกวด 

1.1 คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด 

o เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี และปริญญาโท 

o ทีมละไมเ่กิน 3 คน สามารถคละชัน้ปี ระดบัปริญญา และคณะได้ 

o ทุกทีมต้องมี ท่ีปรึกษาประจ าทีมจ านวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยต้องเป็นบุคลากร
มหาวิทยาลยัมหิดลเทา่นัน้ (อาจารย์หรือบคุลากรก็ได้ขอให้สงักดัมหาวิทยาลยัมหิดล) 

 
1.2 วิธีการรับสมัคร 

ผู้ สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการ

ประกวดได้ท่ี http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/ICS2019.html  

 

1.3 การจัดส่งเอกสารในการประกวด 

สง่ใบสมคัร พร้อม Proposal โดยอิงตามแบบฟอร์มของทางโครงการจ านวน 1 ชดุ (File.doc) 

ขนาดไมเ่กิน 10 MB ภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในเวลา 17.00 น. 

วิธีการส่งเอกสารการประกวด  

o สง่ใบสมคัรพร้อม Proposal (ประกวดรอบแรก)  ผา่น Google Form หรือ QR CODE  

 
o สง่ไฟล์น าเสนอ Presentation ภาษาองักฤษ (ไฟล์.ppt และ .pdf) (ประกวดรอบชิงชนะเลิศ)  

ภายในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 ผา่น E-mail : sustainmu@gmail.com 

 

http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/ICS2019.html
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2. รางวัลการประกวด 

การประกวดรอบที่ 1  

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก: รอบคัดเลือกแนวคิด (PROPOSAL) 

รางวัล 

ใบประกาศเกียรตคิณุ พร้อมเงินรางวลัทีมละ 3,000 บาท 

 

การประกวดรอบที่ 2 

ทีมที่ผ่านการคัดเลือก: รอบน าเสนอโครงการ (Presentation) 

ประเภท รางวัล 

รางวลัท่ี 1 ใบประกาศเกียรตคิณุ พร้อมเงินรางวลัทีมละ 25,000 บาท 

รางวลัท่ี 2 ใบประกาศเกียรตคิณุ พร้อมเงินรางวลัทีมละ 15,000 บาท 

รางวลัท่ี 3 ใบประกาศเกียรตคิณุ พร้อมเงินรางวลัทีมละ 10,000 บาท 
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เกณฑ์การตัดสินการประกวดในแต่ละรอบ 

4.1 การประกวดรอบที่ 1 : รอบคัดเลือกแนวคิด (Proposal) 

การพิจารณาตัดสินจะใช้วิธีการให้คะแนนจากเนือ้หาสาระและข้อมูลท่ีน าเสนอในเอกสาร

ประกอบการประกวดท่ีผู้ เข้าร่วมประกวดจะต้องจดัท าเป็นเอกสารตามหลกัเกณฑ์การจดัท าเอกสารและ

แบบฟอร์มท่ีก าหนดให้ โดยจ านวนคะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน แบง่ตามหวัข้อท่ีก าหนดและพิจารณา

จ านวน 2 ข้อ ได้แก่ แนวคดิสร้างสรรค์ หลกัการของนวตักรรม ซึง่แตล่ะหวัข้อยอ่ยมีคะแนน ดงันี ้

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 
1 แนวคิดสร้างสรรค์ 50 
 - ท่ีมาและความส าคญัของแนวคดิ 

- เป็นแนวคดิท่ีพฒันาตอ่ยอดจากผลงานท่ีปรากฏอยูแ่ล้วหรือคิดค้นขึน้มาใหม ่ 
25 
25 

2 หลักการสร้างผลงาน 50 

 - ความครบถ้วนสมบรูณ์ของรายละเอียดการสร้างผลงาน 
- แนวทางการสร้างผลงาน 

25 
25 

 รวม 100 

 
เอกสารที่ต้องส่ง   

ใบสมคัรการประกวดพร้อมทัง้ Proposal ของโครงการ 

หมายเหตุ: สิน้สดุการรับเอกสารการประกวด วนัท่ี 28 กุมภาพนัธ์ 2562 ภายในเวลา 17.00 น. 

การประกาศผลทีมที่ผ่านเกณฑ์การประกวดรอบที่ 1  

ในวนัองัคารท่ี 12 มีนาคม 2562ทางเวบไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/ICS2019.html  
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4.2 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (Final Presentation) 

การพิจารณาตดัสินรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีการให้คะแนนจากการน าเสอนผลงานของทีมผู้ เข้าร่วม

ประกวดโดยมีเวลาในการน าเสนอเป็นภาษาอังฤษ ทีมละ 10 นาที ในการน าเสนอผลงาน มีจ านวน

คะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน แบง่ตามหวัข้อท่ีก าหนดและพิจารณาจ านวน 3 ข้อ ได้แก่ การสร้างผลงาน 

การประยกุต์ใช้ในมหาวิทยาลยั และการน าเสนอผลงาน ซึง่แตล่ะหวัข้อยอ่ยมีคะแนน ดงันี ้

ล าดับ เกณฑ์การตัดสิน คะแนน 

1 การสร้างผลงาน 40 
 - วิธีการสร้างผลงาน 

- ความคุ้มคา่ตอ่การลงทนุ 
20 
20 

2 การประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย 30 

 - สามารถลดปัญหาการใช้ทรัพยากร ลดมลพิษสิ่งแวดล้อม 
- สามารถปรับเปล่ียนหรือกระตุ้นพฤติกรรมของบคุลากรและนกัศกึษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

- สามารถชว่ยอ านวยความสะดวกแก่บคุลากรและนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดล 

10 
10 

 
10 

3 การน าเสนอผลงาน 30 
 - ส่ือท่ีใช้ในการน าเสนอ น่าสนใจ และเข้าใจง่าย 

- การน าเสนอของทีมผู้ เข้าประกวด 
- การตอบค าถาม 

10 
10 
10 

 รวม 100 

* หมายเหตุ: แนวทางการให้คะแนนขึน้อยู่กบัการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการตดัสิน 

โดยค าตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิน้สดุ  

 

เอกสารที่ต้องส่ง  

ไฟล์ Presentation (ภาษาองักฤษ) สง่ไฟล์ในรูปแบบ .ppt และ .pdf ภายในวนัจนัทร์ท่ี 25 มีนาคม 2562 

การน าเสนอผลงานในรอบชิงชนะเลิศ (FINAL PRESENTATION)  

น าเสนอผลงานเป็นภาษาองักฤษ วนัพธุท่ี 27 มีนาคม 2562 โดยสถานท่ีจะแจ้งให้ทราบในเวบไซต์ 



 

 
หากมีข้อสงสัยกรุณาตดิต่อสอบถามเพิ่มเตมิได้ที่ 

งานพฒันาเพ่ือความยัง่ยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผู้ประสานงาน  : นางสาวมะลลีุ  เล่ียมแหลม / นางสาวสฑุานาศ สยุพงษ์พนัธ์ 

โทรศพัท์   : 02-441-4400 ต่อ 1121-3 

โทรสาร   : 02-441-9720 

E-mail   : sustainmu@gmail.com 


