


 

 

 

 
ประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

เรื่อง ประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี 2564 

(Student Project Challenge 2021) 

----------------------------------- 

เนื่องด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of 

Thailand; SUN Thailand) ได้มีเป้าหมายการทํางานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน ตามเป้ าหมาย                  

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)  

ในการนี้เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดําเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย                

ให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

ร่วมส่งผลงานในการประกวดโครงงานด้ านความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี  2564 (Student Project 

Challenge 2021) โดยมีรายละเอียดการประกวด ดังนี้  

1. รูปแบบของโครงงาน  

1) หัวข้อในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี  2564 (Student Project 

Challenge 2021) คือ “The next Normal : Sustainability Actions for Higher Education during COVID-19” 

สามารถระบถุึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยแบ่งเป็น 

6 ด้าน ประกอบด้วย 

1.1) SDGs during COVID–19 for Environment  

1.2) SDGs during COVID–19 for Education 

1.3) SDGs during COVID–19 for Health & Safety 

1.4) SDGs during COVID–19 for Energy 

1.5) Technology for SDGs during COVID-19 

1.6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation 

โดยนิสิตนักศึกษาต้องระบุประเภทที่เข้าร่วมโครงงานด้วย  
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2) โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) โดยระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงงานว่าสอดคล้องกับ SDGs ข้อใดบ้าง               

และได้ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร  

3) โครงงานนิสิตนักศึกษา อาจเป็นโครงงานรายวิชาเรียนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษาก็ได้  

4) โครงงานที่ได้มีการปฏิบัติจริง แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริง โดยสามารแบ่งประเภทการส่ง

โครงงานได้ ดังนี้ 

4.1) โครงงานด้านความยั่งยืน (เป็นผลงานเชิงประจักษ์) 

4.2) นวัตกรรมด้านความยั่งยืน (เป็นผลงานเชิงประจักษ์) 

4.3) แนวคิดด้านความยั่งยืน (เป็นผลงานเชิงประจักษ์หรือเป็นเพียงแนวคิดก็ได้) 

5) สมาชิกในทีมของนิสิตนักศึกษา จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และกําลังศึกษา                    

อยู่ใน มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยโครงงานที่ทําสามารถทําเป็นกลุ่ม

ใหญ่ได้ แต่สามารถส่งผู้แทนสมาชิกได้ไมเ่กิน 3 คนตอ่โครงงาน  

2. ประเภทของรางวัลระดับนิสิตนักศึกษา  

ประเภทท่ี 1 โครงงานด้านความย่ังยืน 

1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 15,000 บาท  

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท  

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท  

ประเภทท่ี 2 นวัตกรรมด้านความย่ังยืน 

1) รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 15,000 บาท  

2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท  

3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 5,000 บาท  

ประเภทท่ี 3 แนวคิดด้านความย่ังยืน 

1) แนวคิดดีเด่น รับโล่เกียรติคุณ จํานวน 3 รางวัล  

ทุกโครงงานที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการประกวด 
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3. รายละเอียด  

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
เปิดรับสมัครการส่งผลงานทาง ผ่านทางhttps://forms.gle/xJVFKKftKeV8sQUGA 
หรือ QR Code  

 

20 พฤศจิกายน -15 ธันวาคม 2564 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 15 – 19 ธันวาคม 2564 
แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล์ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป 
นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน (รอบสุดท้าย) นําเสนอโครงงานความ
ยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจําปี  2564 (Student Project Challenge 2021)      
ต่อคณะกรรมการ และผู้ร่วมการประชุม โดยสามารถเลือกนําเสนอผลงาน onsite ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน หรือแบบ online  

21 มกราคม 2565 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด และประกาศรางวัล 21 มกราคม 2565 

4. การส่งผลงานเขา้ประกวด  

     รายละเอียดที่ต้องส่งในการประกวดประกอบไปด้วย  

1) เอกสารสรุปโครงงาน โดยสอดคล้องกับหัวข้อ “The next Normal : Sustainability Actions for Higher 

Education during COVID-19” จํานวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาไทย 1 แผน ภาษาอังกฤษ 1 แผ่น)                  

โดยให้ใช้ ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด 16 พอยต์ ส่งมาในรูปแบบของ .pdf ไฟล์ 

2) โปสเตอร์แนวตั้งนําเสนอข้อสรุปโครงงาน ขนาด A1 โดยกําหนดขนาดของข้อความ 30 พอยต์ (font: TH 

SarabunPSK) ความละเอียดของภาพ 300 dpi ขึ้นไป ในรูปแบบของไฟล์ .JPG จํานวน 1 แผ่น (สามารถ Download 

ไดท้ี่ https://sunthailand.net)  

3) จัดทําวิดีทัศน์สั้น Short VDO สรุปเนื้อหาโครงงานความยาวไม่เกิน 2 นาที ความละเอียดของงานแบบ Full HD 

(1,920 x 1,080) ขึ้นไป ในรูปแบบของไฟล์ .mp4 หรือ .mov  

4) ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ไฟล์โปสเตอร์ และไฟล์วิดีทัศน์สั้น ด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยตามด้วย สัญลักษณ์  (_) 

และคําว่า _student2021 (เช่น Kasetsart University_student2021).  

https://forms.gle/xJVFKKftKeV8sQUGA
https://sunthailand.net/
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5) ส่งไฟล์ เอกสารไฟล์โปสเตอร์และไฟล์วิดีทัศน์ สั้น ภายในวันที่  15 ธันวาคม 2564 มาที่ อี เมล์  

sunthailand2021@ku.th  

6) ทางคณะผู้จัดงาน จะดําเนินการพิมพ์และติดตั้งให้ภายในวันงาน 

5. เกณฑ์การตัดสิน  

ประเภทโครงงาน สัดส่วนคะแนน 
หัวขอ ประเภทที่ 1, 2 ประเภทท่ี 3 

สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และ เป้าหมาย SDGs 2030 10 10 
สามารถพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนในอนาคตของโครงงานได้ 20 30 
รูปแบบการดําเนินการโครงงานมีการพัฒนาอย่างชัดเจน 20 - 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่มีต่อชุมชน สังคมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมของ
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน ตามหลักการ SDGs โดยระบุเป็นงานประเภทใด 

1) SDGs during COVID–19 for Environment  
2) SDGs during COVID–19 for Education 
3) SDGs during COVID–19 for Health & Safety 
4) SDGs during COVID–19 for Energy 
5) Technology for SDGs during COVID-19 
6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation 

30 30 

ความมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 20 30 
รวม 100 100 

6. รางวัลที่จะได้รับ  

1) ทุกโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด  

2) รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันในงาน 

Asian Sustainable Campus Network 2021  

3) การมอบโล่เกียรติคุณจะมอบให้ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจําปี 2564 

วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 

4) การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Asian Sustainable Campus Network 2021 ต้องเป็นผู้ผ่าน               

การพิจารณาจากการประกวดครั้งนี้เทา่นั้น  

5) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

mailto:sunthailand2021@ku.th
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7. คณะกรรมการตัดสิน 

    รอบคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และที่ปรึกษา             
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปี 2564 

2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ ายองครักษ์  และพัฒนากายภาพ
มหาวิทยาลัย และที่ปรึกษาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน 
แห่งประเทศไทย ปี 2564 

4. อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล                  
รัตนโกสินทร์ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัย               
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชดชนก อัฑฒพงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรและสื่อสารองค์กร 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

11. รองศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี อยู่ชัชวาล รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิ่งแวดล้อมและกายภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

13. รองศาสตราจารย์ ดร.จีมา ศรลัมพ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืนและสื่อสารองค์กร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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8. รายละเอียดเพิ่มเติม  

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

เบอร์ติดต่อ 02-118-0167 , 02-118-0177  

อีเมล์ติดต่อ sunthailand2021@ku.th 


