ประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจาปี 2562
---------------------------------------เนื่ องด้ว ย เครื อข่ายมหาวิทยาลั ยยั่งยืนแห่ งประเทศไทย (Sustainable University Network of
Thailand; SUN Thailand) ได้มีเป้าหมายการทางานเพื่อพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืน ตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
ในการนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการดาเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดาเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเห็นสมควรในการจัดประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา (Student Project)
ประจาปี 2562 โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้
1. รูปแบบของโครงงาน
1. หัวข้อในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจาปี 2562 คือ “Steps forward
for Sustainable and Green University ”
2. โครงงานนิ สิ ต นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals SDGs)
3. เป็นโครงงานของนิสิตนักศึกษา โดยอาจเป็นโครงงานในรายวิชาเรียนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษาก็ได้
4. เป็นโครงงานที่ได้มีการปฏิบัติจริงแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงสามารถระบุถึงผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจได้
5. สมาชิกในทีมต้องเป็นนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรี และกาลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็น
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยโครงงานที่ทาสามารถทางานเป็นกลุ่มใหญ่ ได้
แต่สามารถส่งผู้แทนสมาชิกได้ไม่เกิน 5 คนต่อโครงงาน
6. มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งสามารถคัดเลือกส่งประกวดได้เพียง 1 โครงงาน
7. หากได้รับรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภท มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุน เพิ่มเติมเพื่อให้นักศึกษา
ในทีมผู้ชนะเลิศจานวน 3 คนเข้าร่วมการประกวดโครงงานนิสิตนักศึกษาในงาน Asian Sustainable
Campus Network 2019 ที่ Thong Ji University, Shanghai, China 1-2 June 2019
2. ประเภทของรางวัล
1. รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับ โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 30,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับ โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับ โล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท

-23. การตัดสิน
กิจกรรม
เปิดรับสมัครโดยทีมผู้สมัครส่งผลงานประกวด
ทาง Sun.Student2019@mail.kmutt.ac.th
วันสุดท้ายของการส่งผลงาน
ส่งคณะกรรมการเพื่อพิจารณารอบคัดเลือก
แจ้งผลการคัดเลือกทาง email
นิสิตนักศึกษานาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลรอบสุดท้าย
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการแจ้งผลการประกวดในการประชุมเครือข่าย ครั้งที่ 2/2562
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน
มอบโล่เกียรติคุณ ในงานประชุมประจาปี SUN THAIALAND 2019
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วัน/เดือน/ปี
20 มีนาคม 2562
20 เมษายน 2562
20-25 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
1 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
13 ธันวาคม 2562

4. การส่งผลงานเข้าประกวด
รายละเอียดที่ต้องส่งในการประกวดประกอบไปด้วย
1. เอกสารสรุปโครงงาน (Project Summary) โดยสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด“Steps forward
for Sustainable and Green University ”
1) จานวนไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาไทย 1 แผ่น และ ภาษาอังกฤษ 1 แผ่น) โดยให้ใช้
ฟอนต์ TH Sarabun PSK ขนาด 16 พอยต์ ส่งมาในรูปแบบของไฟล์ .pdf
2) จัดทาวิดีทัศน์สั้น Short VDO สรุปเนื้อหาโครงงานความยาวไม่เกิน 3 นาที ส่งมาในรูปแบบ
ของไฟล์ .mp4, .mov
3) ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร และ วิดีทัศน์สั้นด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยตามด้วยสัญลักษณ์ (_) และ
ค าว่ า Student2019 (เช่ น King Mongkut’s University of Technology Thonburi_
Student2019.doc)
4) การนาเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาผลรอบสุดท้าย ในรอบสุดท้าย นิสิตนักศึกษาสามารถ
นาเสนอในรูปแบบต่างๆ ระยะเวลาไม่เกิน 10 นาที ต่อโครงงาน และคณะกรรมการ ถาม-ตอบ
อีกประมาณ 5 นาทีต่อโครงงาน
5. เกณฑ์การตัดสิน
หัวข้อ
สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และ เป้าหมาย SDGs 2030
รูปแบบการดาเนินการโครงงาน
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่มีต่อชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มเป้าหมาย
ความยั่งยืนในอนาคตของโครงงาน

คะแนน
30
20
20
30

-36. รางวัลที่จะได้รับ
1. ทุกโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด
2. รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัลเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ในงาน Asian Sustainable Campus Network 2019
3. การมอบโล่เกียรติคุณ จะแจ้งให้ทราบหลังจากประกาศผลรอบสุดท้าย
4. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Asian Sustainable Campus Network 2019 ต้องเป็นผู้ที่ผ่าน
การพิจารณาจากการประกวดครั้งนี้เท่านั้น
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
7. คณะกรรมการการตัดสิน
รอบคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 5 ท่าน จาก
1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบสุดท้าย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก จานวน 3 ท่าน
8. รายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขานุการการดาเนินการจัดประกวด
ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (EESH)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
คุณปิยฉัตร ปัญญาภูมิสถิตย์ โทร : 02-470-8293 /089-785-8649
โทรสาร : 02-470-8306 E-mail : Sun.Student2019@mail.kmutt.ac.th

