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การประกวด Innovation for Campus Sustainability 2021: 
SDG Smart Action นวัตกรรมสร้างได้ 

Innovation for Campus Sustainability (นวตักรรมเพ่ือความยั่งยืน) เป็นเวทีการประกวดส าหรบั

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรูค้วามสามารถผ่านการบูรณาการองคค์วามรูเ้พ่ือ

สรา้งสรรคส์ิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟตแ์วร ์หรือกิจกรรมกลุ่ม เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม และ

เปลี่ยนแปลงโลกใหด้ีขึน้ เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลยัมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยผลงานจากการ

ประกวดในเวทีนีจ้ะถกูน าไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูใ้นเวทีระดบันานาชาติ  

 

ค าจ ากัดความของการประกวด 

นวตักรรมเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟตแ์วร ์หรือกิจกรรมกลุม่ท่ี

คิดคน้ขึน้ใหม่หรือพฒันาปรบัปรุงจากเดิม ท่ีสามารถประยุกตใ์ชเ้พ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม และสนับสนนุ

มหาวิทยาลยัมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความสมดลุใน 3 มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็น

หลกัการส าคญัของการพัฒนาอย่างยั่งยนื  

1.มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืน  คือ มีความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ หรือเมื่อใชง้าน

นวตักรรมแลว้สามารถลดหรือประหยดัคา่ใชจ้่ายได ้

2.มิติการพัฒนาด้านสังคมทีย่ั่งยนื  เพ่ือใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงตอ่พฤติกรรมของคนในสงัคมให้

เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ โดยส่งเสริมความรู ้สมรรถนะ ผลิตภาพ หรือสนับสนุนใหเ้กิดสงัคมท่ีมีคณุภาพและ

เป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้

3.มิติการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน นวตักรรมท่ีคิดคน้ขึน้มาเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการใช้

ทรพัยากรไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ แกไ้ขปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ลดผลกระทบหรือฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม  

  



   
 

 

1. รายละเอียดการประกวด 

1.1 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

o เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัปริญญาตร ี 

o ทีมละ 2- 3 คน สามารถคละชัน้ปี ระดบัการศกึษา และคณะได ้

o ทกุทีมตอ้งมีท่ีปรกึษาอย่างนอ้ย 1 ท่าน โดยตอ้งเป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัมหิดล 
 

1.2 วธิีการรับสมัคร 

ผูส้นใจเขา้ร่วมการประกวดสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรและเอกสารประกอบการประกวด

ไดท่ี้ https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-ics/ 

 
1.3 การจัดส่งเอกสารในการประกวด 

o ส่งใบสมคัรพรอ้มขอ้เสนอโครงการ (Proposal) (ประกวดรอบแรก) ผ่าน Google Form 

ตามท่ีระบใุนเวบ็ไซต ์https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-ics/ หรือ QR CODE  
 

 
 

 

  



   
 

 

2. ก าหนดการ 

ก ำหนดกำร ประกวด Innovation for Campus Sustainability 2021 วันท่ี 

กำรประกวดรอบ

คัดเลือก 

- เปิดรับสมัคร 

- ส่งไฟล์เอกสารการประกวดโครงการ 
บัดน้ี - 14 ก.พ. 2564 

- ประกาศผลรอบคัดเลือก (9 ทีม) 16 ก.พ. 2564 

Incubation Program 

(ประมำณ 11 ครั้ง) 

- ทีมที่ผ่านการคัดเลอืกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) กบัโครงการ Incubation Program 

ของ สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(iNT) ณ MaSHARES co-working space  

มี.ค. – พ.ค. 2564 

กำรประกวดรอบแรก: 

น ำเสนอแนวคิด 

(Proposal 

Presentation) 

- น าเสนอความก้าวหน้าของผลงาน 
- รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพือ่พัฒนาและ

ปรับปรงุผลงาน 
- คัดเลือกเหลือ 4 ทีม  

16 มิ.ย. 2564  

กำรประกวดรอบชิง

ชนะเลิศ : น ำเสนอ

ผลงำนต้นแบบ

นวัตกรรม 

(PROTOTYPE 

PRESENTATION) 

- ส่งไฟล์น าเสนอผลงานนวัตกรรม 30 ก.ค. 2564 

- น าเสนอผลงานนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ 4 ส.ค. 2564 

หมายเหตุ:  ก ำหนดกำรอำจมกีำรเปลีย่นแปลงขึน้กบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้โคโรน่ำไวรสั 

  



   
 

3. รางวัลการประกวด 

 

3.1 ทมีทีผ่่านการคัดเลือก: ใบประกาศนียบตัร และของท่ีระลกึ 

      หมำยเหต:ุ ทมีทีส่มคัรและส่งผลงำนเขำ้ร่วมกำรประกวดทกุทมีจะไดค้ะแนนกจิกรรม 2 ชั่วโมง (E)  
 

3.2 การประกวดรอบแรก: น าเสนอแนวคดิ (Proposal Presentation) 

รางวัล 

4 ทีมแรกท่ีมีคะแนนสงูสดุ ไดร้บัทนุสนบัสนนุทีมละ 15,000 บาท เพ่ือน าไปสรา้งตน้แบบนวตักรรม 

หมำยเหต:ุ ทมีทีผ่่ำนกำรคดัเลอืก และเขำ้ร่วมกจิกรรม Mahidol Incubation Program 2021 ครบทกุครัง้  

พรอ้มทัง้ร่วมน ำเสนอควำมกำ้วหนำ้โครงกำร จะไดค้ะแนนกจิกรรม 10 ชั่วโมง (D:3, E:3, F:3) 

 

 3.3 การประกวดรอบชงิชนะเลศิ 

ประเภท รางวัล 

รางวลัชนะเลศิ ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 20,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 15,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 10,000 บาท 

รางวลัชมเชย ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 5,000 บาท 

หมำยเหต:ุ ทมีทีเ่ขำ้ร่วมน ำเสนอรอบชิงชนะเลศิ จะไดค้ะแนนกิจกรรม 3 ชั่วโมง (D:1, E:1, F:1) 

  

  



   
 

4. เกณฑก์ารตดัสินการประกวดในแตล่ะรอบ 

4.1 การประกวดรอบคัดเลือก : แนวคดิ (PROPOSAL)  

 การพิจารณาตดัสินจะใชวิ้ธีการใหค้ะแนนจากเนือ้หาสาระและขอ้มลูท่ีน าเสนอในเอกสาร

ประกอบการประกวด ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประกวดจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าเอกสารและ

แบบฟอรม์ท่ีก  าหนดให ้โดยจ านวนคะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 แนวคิดสรา้งสรรค ์ 35 
2 หลกัการบรูณาการ 3 มิติของการพฒันาอย่างยั่งยืน 35 
3 โอกาสในการผลิต/ตอ่ยอด/น าไปใชง้านไดจ้ริง 30 
 รวม 100 

หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ 

  * ไฟลเ์อกสารการประกวดของโครงการ ขนาดไฟลไ์ม่เกิน 10 MB (ใบสมคัร+ Proposal ไม่เกิน 10 หนา้ 

ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 ไฟลส์กุล .doc และ .pdf) 

  * ส  าเนาบตัรนักศกึษา (ทกุคนรวมที่ปรกึษา) 

 - สิน้สดุการรบัไฟลเ์อกสารโครงการ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ ์2563  

 - ประกาศผลทีมที่ผ่านรอบคดัเลอืก (9 ทีมที่มีคะแนนสงูสดุ) ในวนัที่ 16 กมุภาพนัธ ์2564 ทางเว็บไซตก์อง

กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-ics/ 
 

 

 

  



   
 

4.2 การประกวดรอบแรก : น าเสนอแนวคดิ (Proposal Presentation) 

การพิจารณาตดัสินจะใชวิ้ธีการใหค้ะแนนจากการน าเสนอขอ้มลูโครงการและการตอบค าถาม

คณะกรรมการ โดยมีเวลาในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทีมละ 10 นาที คะแนนรวมทั้งหมด 100 

คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 แนวคดินวัตกรรม 30 

 - ความคิดสรา้งสรรค ์ 15 
 - การบรูณาการ 3 มิติของการพฒันาอย่างยั่งยืน 15 
2 หลักการสร้างผลงาน    50 

 - แผนการด  าเนินงาน 10 
 - รายละเอียด/ขัน้ตอนการสรา้งผลงาน 15 
 - โอกาสในการผลิต/ตอ่ยอด/น าไปใชง้านไดจ้ริง 15 
 - ความคุม้คา่ตอ่การลงทนุ 10 
3 การน าเสนอผลงาน 20 

 - สื่อท่ีใชใ้นการน าเสนอน่าสนใจและเขา้ใจง่าย 5 
 - ทกัษะการน าเสนอของผูเ้ขา้ประกวด 5 
 - การตอบค าถาม 10 
 รวม 100 

หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ : ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน (สมาชิกทกุคน) 2 ชดุ 

 - ประกาศผลทีมที่ผ่านการคัดเลอืกรอบแรกภายในวนัดงักลา่ว  

 

  



   
 

4.3 การประกวดรอบชงิชนะเลศิ : น าเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (PROTOTYPE 
PRESENTATION) 
การพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะใชวิ้ธีการใหค้ะแนนจากผลงานสิ่งประดิษฐ์/เทคโนโลยี/

โปรแกรมซอฟตแ์วร/์กิจกรรมกลุม่ ศกัยภาพของผลงาน และการน าเสอนผลงาน โดยมีเวลาในการน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ ทีมละ 30 นาที (น  าเสนอ 20 นาที และตอบค าถาม 10 นาที) คะแนนรวมทั้งหมด 100 
คะแนน แบ่งตามหัวขอ้ท่ีก  าหนดและพิจารณาจ านวน 3 ขอ้ ไดแ้ก่ การสรา้งผลงาน การประยุกตใ์ชใ้น
มหาวิทยาลยั และการน าเสนอผลงาน ซึ่งแตล่ะหวัขอ้ย่อยมีคะแนน ดงันี ้
ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 หลักการสร้างนวัตกรรม   25 
 - หลกัการท างานของนวตักรรม 10 
 - ขัน้ตอนการผลิตนวตักรรม 10 
 - การบริหารงบประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 5 
2 การประยกุตใ์ช้ในมหาวทิยาลัย 65 
 - สนบัสนนุมหาวิทยาลยัมหิดลสูก่ารพฒันาอย่างยั่งยืน ใน 3 มิติ  
 • ดา้นเศรษฐกิจ : สามารถลดการใชท้รพัยากร หรือประหยดัคา่ใชจ้่ายของ

มหาวิทยาลยั 

15 

 • ดา้นสงัคม : สามารถปรบัเปลี่ยนหรือกระตุน้พฤตกิรรมของบคุลากรและ
นกัศกึษา อ  านวยความสะดวกหรือปรบัปรุงคณุภาพชีวิตของประชากรใน
มหาวิทยาลยัมหิดล 

15 

 • ดา้นสิ่งแวดลอ้ม : สง่เสริมการอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม หรือแกไ้ขปัญหาสิ่งแวดลอ้ม 15 

 - ผลการประยกุตใ์ชน้วตักรรม 15 
 - โอกาสในการตอ่ยอดนวตักรรม 5 
3 การน าเสนอผลงาน 10 
 - สื่อท่ีใชใ้นการน าเสนอน่าสนใจและเขา้ใจง่าย 5 
 - ทกัษะการตอบค าถาม 5 
 รวม 100 

หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ภายในวนัที่ 30 กรกฎาคม 2564  
  * ผลงานตน้แบบนวตักรรม (PROTOTYPE) 
  * ไฟลน์  าเสนอผลงาน (.ppt) 
 - ประกาศผลรอบชิงชนะเลิศในวนัน าเสนอผลงาน   
 - แนวทางการใหค้ะแนนขึน้อยู่กบัการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการตดัสนิ  
  โดยค าตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นที่สิน้สดุ   



   
 

 

 
หากมีขอ้สงสัยกรุณาตดิตอ่สอบถามเพิม่เตมิไดท้ี่ 

งานพฒันาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูป้ระสานงาน : นางสาวมะลลุ ี เลี่ยมแหลม โทรศพัท ์: 02-441-4400 ต่อ 1122 

 : นางสาวรุ่งทิวา บวัดี  โทรศพัท ์: 02-441-4400 ต่อ 1120 

 : นางสาวสฑุานาศ สยุพงษพ์นัธ ์ โทรศพัท ์: 02-441-4400 ต่อ 1121 

โทรสาร : 02-441-9720 

E-mail : sustainmu@gmail.com 


