
 

 

  



   
 

 

การประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022: 
Net Zero Innovation นวัตกรรมคารบ์อนต ่า 

Innovation for Campus Sustainability (นวตักรรมเพ่ือความยั่งยืน) เป็นเวทีการประกวดส าหรบั

นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลในการประลองความรู้ความสามารถผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ 

เพ่ือสรา้งสรรคส์ิ่งประดษิฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟตแ์วร ์หรือกิจกรรมกลุม่ เพ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม และ

เปล่ียนแปลงโลกใหดี้ขึน้ ซึ่งการประกวดในปีนีมี้หวัขอ้หลกัคือ “Net Zero Innovation นวัตกรรมคารบ์อนต ่า” 

เพ่ือสนบัสนนุมหาวิทยาลยัมหิดลกา้วสูก่ารปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกสทุธิเป็นศนูย ์ตามยทุธศาสตรก์ารพฒันา

อย่างยั่งยืน มหาวิทยาลยัมหิดล โดยผลงานจากการประกวดในเวทีนีจ้ะถกูน าไปถ่ายทอดและแลกเปล่ียน

เรียนรูใ้นเวทีระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

 

ค าจ ากัดความของการประกวด 

นวตักรรมเพ่ือความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟตแ์วร ์หรือกิจกรรมกลุ่มท่ี

คิดคน้ขึน้ใหม่หรือพฒันาปรบัปรุงจากเดิม ท่ีสามารถประยุกตใ์ชเ้พ่ือลดมลพิษสิ่งแวดลอ้ม และสนบัสนุน

มหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพิจารณาความสมดุลใน 3 มิติของการพัฒนา ซึ่งเป็น

หลกัการส าคญัของการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

1.มิติการพัฒนาด้านเศรษฐกิจที่ย่ังยืน  คือ มีความคุม้ค่าในเชิงเศรษฐกิจ หรือเม่ือใช้งาน

นวตักรรมแลว้สามารถลดหรือประหยดัคา่ใชจ้า่ยได ้

2.มิตกิารพัฒนาด้านสังคมที่ย่ังยืน  เพ่ือใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงตอ่พฤติกรรมของคนในสงัคมให้

เป็นไปในทางท่ีดีขึน้ โดยส่งเสริมความรู ้สมรรถนะ ผลิตภาพ หรือสนบัสนุนใหเ้กิดสงัคมท่ีมีคณุภาพและ

เป็นสงัคมแหง่การเรียนรู ้

3.มิติการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมที่ย่ังยืน นวัตกรรมท่ีคิดคน้ขึน้มาเพ่ือส่งเสริมใหเ้กิดการใช้

ทรพัยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ แกไ้ขปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม ลดผลกระทบหรือฟ้ืนฟสูิ่งแวดลอ้ม  

  



   
 

 

1. รายละเอียดการประกวด 

1.1 คุณสมบัตผู้ิเข้าประกวด 

o เป็นนกัศกึษามหาวิทยาลยัมหิดลท่ีก าลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปรญิญาตรี  

o ทีมละไมเ่กิน 3 คน สามารถคละชัน้ปีและคณะได ้

o ทุกทีมต้องมี ท่ีปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยต้องเป็นบุคลากรหรืออาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
1.2 วิธีการรับสมัคร 

ผูส้นใจเขา้รว่มการประกวดสามารถดาวนโ์หลดใบสมคัรและเอกสารประกอบการประกวด

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

 

1.3 การจัดส่งเอกสารในการประกวด 

o ส่งใบสมคัรพรอ้มขอ้เสนอโครงการ (Proposal) (ประกวดรอบแรก) ผ่าน Google Form 

ตามท่ีระบใุนเว็บไซต ์https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-ics/ หรือสแกน QR Code  

 

 
 

 

  



   
 

 

2. ก าหนดการ 

ก ำหนดกำร ประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 วันที่ 

กำรประกวดรอบ

คัดเลือก 

- เปิดรับสมัคร 

- ส่งไฟล์เอกสารการประกวดโครงการ 
บัดนี้ - 28 ก.พ. 2565 

- ประกาศผลรอบคัดเลือก (9 ทีม) 4 มี.ค. 2565 

Innovation 

Workshop 

- ทีมท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

(Workshop) ด้านการพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ

สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) 

ในโครงการ "Mahidol Startup Incubation 2022” 

มี.ค. 2565 

กำรประกวดรอบแรก: 

น ำเสนอแนวคิด 

(Proposal 

Presentation) 

- น าเสนอแนวคิดผลงานหรือนวัตกรรม  
- รับค าแนะน าจากผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อพัฒนาและ

ปรับปรุงผลงานหรือนวัตกรรม 
- คัดเลือกเหลือ 5 ทีม  

20 เม.ย. 2565  

กำรประกวดรอบชิง

ชนะเลิศ : น ำเสนอ

ผลงำนต้นแบบ

นวัตกรรม (Prototype 

Presentation) 

- ส่งไฟล์น าเสนอและผลงานนวัตกรรม 1 ก.ค. 2565 

- น าเสนอผลงานนวัตกรรมรอบชิงชนะเลิศ 6 ก.ค. 2565 

หมายเหตุ:  ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลีย่นแปลงขึน้กบัสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้โคโรนำ่ไวรสั 

  



   
 

3. รางวัลการประกวด 

 
3.1 การประกวดรอบคัดเลือก  

      ทีมท่ีผ่านการประกวดรอบคดัเลือกไดร้บัใบประกาศนียบตัร ของท่ีระลกึ และคะแนนกิจกรรม 

      หมำยเหต:ุ  ทมีทีส่มคัรและสง่ผลงำนเขำ้ร่วมกำรประกวดทกุทมีจะไดค้ะแนนกิจกรรม 2 ชั่วโมง (E)  

  ทมีทีผ่ำ่นกำรคดัเลอืก และเขำ้ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตักิำร (Workshop)  

  ดำ้นกำรพฒันำนวตักรรม ครบทกุครัง้ จะไดค้ะแนนกิจกรรมเพิ่ม 6 ชั่วโมง  

  (D:2, E:2, F:2) 
 

3.2 การประกวดรอบแรก: น าเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) 

รางวัล 

5 ทีมแรกท่ีมีคะแนนสงูสดุ ไดร้บัทนุสนบัสนนุทีมละ 15,000 บาท เพ่ือน าไปสรา้งตน้แบบนวตักรรม 

หมำยเหต:ุ ทกุทีมทีเ่ขำ้ร่วมน ำเสนอรอบแรก ไดค้ะแนนกิจกรรม 3 ชั่วโมง (D:1, E:1, F:1) 

 

 3.3 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ : น าเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (PROTOTYPE 
PRESENTATION) 

ประเภท รางวัล 

รางวลัชนะเลิศ ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 20,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 15,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2 ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 10,000 บาท 

รางวลัชมเชย 2 รางวลั ใบประกาศนียบตัร พรอ้มเงินรางวลัทีมละ 5,000 บาท 

หมำยเหต:ุ ทมีทีเ่ขำ้ร่วมน ำเสนอรอบชิงชนะเลิศ ไดค้ะแนนกิจกรรม 3 ชั่วโมง (D:1, E:1, F:1) 

  

  



   
 

4. เกณฑก์ารตัดสินการประกวดในแต่ละรอบ 

4.1 การประกวดรอบคัดเลือก  

 การพิจารณาตดัสินจะใชว้ิธีการใหค้ะแนนจากเนือ้หาสาระและขอ้มูลท่ีน าเสนอในเอกสาร

ประกอบการประกวด ซึ่งผูเ้ขา้รว่มประกวดจะตอ้งจดัท าเป็นเอกสารตามหลกัเกณฑก์ารจดัท าเอกสารและ

แบบฟอรม์ท่ีก าหนดให ้โดยจ านวนคะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 แนวคิดสรา้งสรรค ์ 30 
2 สอดคลอ้งตามหวัขอ้ “Net Zero Emission นวตักรรมคารบ์อนต ่า” 30 
3 หลกัการบรูณาการ 3 มิตขิองการพฒันาอย่างยั่งยืน 20 
4 โอกาสในการผลิต/ตอ่ยอด/น าไปใชง้านไดจ้รงิ 20 
 รวม 100 

หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ 

  * ไฟลเ์อกสารใบสมคัร ตวัอกัษร Angsana New ขนาด 16 pt จ านวนรวมไมเ่กิน 10 หนา้ ขนาดไฟลไ์ม่

เกิน 10 MB ไฟลส์กลุ .doc และ .pdf 

  * ส  าเนาบตัรนกัศกึษาและบตัรพนกังาน (ทกุคนรวมที่ปรกึษา) 

 - สิน้สดุการรบัไฟลเ์อกสารโครงการ วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ ์2565  

 - ประกาศผลทีมที่ผา่นรอบคดัเลอืก (9 ทีมที่มคีะแนนสงูสดุ) ในวนัที่ 4 มีนาคม 2565 ทางเว็บไซตก์อง

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

 

 

 

  



   
 

4.2 การประกวดรอบแรก : น าเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) 

 การพิจารณาตัดสินจะใช้วิธีการให้คะแนนจากการน าเสนอข้อมูลโครงการและการตอบ

ค าถามคณะกรรมการ โดยมีเวลาในการน าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ทีมละ 10 นาที และตอบค าถาม

คณะกรรมการฯ เป็นภาษาไทย 5 นาท ีคะแนนรวมทัง้หมด 100 คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 แนวคิดนวัตกรรม 20 

 - ความคิดสรา้งสรรค ์ 10 
 - การบรูณาการ 3 มิติของการพฒันาอยา่งยั่งยืน 10 
2 หลักการสร้างผลงาน 55 

 - แผนการด าเนินงานและรายละเอียด/ขัน้ตอนการสรา้งผลงาน 15 
 - ผลงานสอดคลอ้งตามหวัขอ้ “Net Zero Emission นวตักรรม

คารบ์อนต ่า” 
15 

 - โอกาสในการผลิต/ตอ่ยอด/น าไปใชง้านไดจ้รงิ 15 
 - ความคุม้คา่ตอ่การลงทนุ 10 
3 การน าเสนอผลงาน 20 

 - ส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอน่าสนใจและเขา้ใจง่าย 5 
 - ทกัษะการน าเสนอของผูเ้ขา้ประกวด 5 
 - การตอบค าถาม 10 
4 คะแนนโหวต 5 

 รวม 100 
หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ : ไฟลน์ าเสนอผลงาน (ไฟลส์กลุ .ppt และ .pdf) ภายในวนัท่ี 17 เม.ย. 2565 

 - ประกาศผลทีมที่ผา่นการคดัเลอืกรอบแรกภายในวนัดงักลา่ว  

 - แนวทางการใหค้ะแนนขึน้อยูก่บัการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการตดัสนิ  
  โดยค าตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิน้สดุ   



   
 

4.3 การประกวดรอบชิงชนะเลิศ : น าเสนอผลงานต้นแบบนวัตกรรม (PROTOTYPE 
PRESENTATION) 
การพิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศจะใช้วิธีการให้คะแนนจากผลงานสิ่งประดิษฐ์/เทคโนโลยี/

โปรแกรมซอฟตแ์วร/์กิจกรรมกลุม่ ศกัยภาพของผลงาน และการน าเสอนผลงาน โดยมีเวลาในการน าเสนอ
เป็นภาษาอังกฤษ ทีมละ 20 นาที และตอบค าถามคณะกรรมการฯ 10 นาที คะแนนรวมทัง้หมด 100 
คะแนน ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้
ล าดับ เกณฑก์ารตัดสิน คะแนน 
1 หลักการสร้างนวัตกรรม   20 
 - หลกัการท างานของนวตักรรม 10 
 - ขัน้ตอนการผลิตนวตักรรม 5 
 - การบรหิารงบประมาณใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุ 5 
2 การประยุกตใ์ช้นวัตกรรม 65 
 - ผลงานสามารถลดหรือสง่เสรมิการลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรม 25 
 - สนบัสนนุมหาวิทยาลยัมหิดลสูก่ารพฒันาอยา่งยั่งยืน ในมิตเิศรษฐกิจ สงัคม 

และสิ่งแวดลอ้ม  
15 

 - ผลการประยกุตใ์ชน้วตักรรม 15 
 - โอกาสในการตอ่ยอดนวตักรรม 10 
3 การน าเสนอผลงาน 10 
 - ส่ือท่ีใชใ้นการน าเสนอนา่สนใจและเขา้ใจง่าย 5 
 - ทกัษะการตอบค าถาม 5 
4 คะแนนโหวต 5 
 รวม 100 

หมายเหต ุ: - เอกสารที่ตอ้งสง่ภายในวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2565 
  * ผลงานตน้แบบนวตักรรม (PROTOTYPE) 
  * ไฟลน์ าเสนอผลงาน (ไฟลส์กลุ .ppt และ .pdf) 
 - ประกาศผลรอบชิงชนะเลศิในวนัน าเสนอผลงาน 
 - แนวทางการใหค้ะแนนขึน้อยูก่บัการพิจารณาตามความเหมาะสมของคณะกรรมการตดัสนิ  
  โดยค าตดัสนิของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ิน้สดุ   



   
 

 

 
หากมีข้อสงสัยกรุณาตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิได้ที ่

งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล 

ผูป้ระสานงาน : นางสาวรุง่ทิวา บวัดี  โทรศพัท ์: 02-441-4400 ต่อ 1120 

 : นางสาวมะลลีุ  เล่ียมแหลม โทรศพัท ์: 02-441-4400 ต่อ 1122 

โทรสาร : 02-441-9720 

E-mail : sustainmu@gmail.com 


