
 
 

ประกาศเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  
เรื่อง ประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี 2563 

(Student Project Challenge 2020) 

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

เนื่องด้วย เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University Network of Thailand; 
SUN Thailand) ได้มีเป้าหมายการท างานเพ่ือพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่ งยืน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs)  
 ในการนี้ เพ่ือให้นิสิตนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการด าเนินชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน   จึงขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่เป็นสมาชิกของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ร่วมส่งผลงานในการประกวดโครงงานด้านความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี 
2563 (Student Project Challenge 2020) โดยมีรายละเอียดการประกวดดังนี้ 

  
1. รูปแบบของโครงงาน  
 1) หัวข้อในการประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี 2563 (Student Project Challenge 2020) 
 คือ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice Sharing & Learning Experience” 
 2) โครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ต้องเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals : SDGs) โดยระบุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงงานว่าสอดคล้องกับ SDGs ข้อใดบ้าง และได้
ผลสัมฤทธิ์เป็นอย่างไร  
 3) โครงงานนิสิตนักศึกษา อาจเป็นโครงงานรายวิชาเรียนหรือกิจกรรมนิสิตนักศึกษาก็ได้    
 4) โครงงานที่ได้มีการปฏิบัติจริง แล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนจริง สามารถระบบถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
สังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบเชิงการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยแบ่งเป็น 6 ด้าน ประกอบด้วย  

4.1) SEP for SDG 
4.2) Sustainable Education 
4.3) Sustainable Energy 
4.4) Sustainable Environment 
4.5) Sustainable Health & Safety  
4.6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation  
โดยนิสิตนักศึกษาต้องระบุประเภทที่เข้าร่วมโครงงานด้วย 



 
 5) สมาชิกในทีมของนิสิตนักศึกษา จะต้องเป็นนิสิตนักศึกษา ในระดับปริญญาตรี และก าลังศึกษาอยู่ใน
มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย โดยโครงงานที่ท าสามารถท าเป็นกลุ่มใหญ่ได้ แต่
สามารถส่งผู้แทนสมาชิกได้ไม่เกิน 3 คนต่อโครงงาน  
 
2. ประเภทของรางวัลระดับนิสิตนักศึกษา 
 1) รางวัลชนะเลิศอันดับ  1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล  30,000 บาท  
 2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 20,000 บาท  
 3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2 รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล 10,000 บาท 
 4) รางวัลชมเชย 3 รางวัล พร้อมรับโล่เกียรติคุณ 

5) ทุกโครงงานที่ส่งเข้าประกวด จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด  
 
3. รายละเอียด  

กิจกรรม วัน/เดือน/ปี 
เปิดรับสมัครการส่งผลงานทางอีเมล sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th 8 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563 
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน 9 พฤศจิกายน 2563 
แจ้งผลการคัดเลือกทาง   e-mail 11  พฤศจิกายน 2563 
นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบตัดสิน (รอบสุดท้าย) 
น าเสนอโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา ประจ าปี 2563 (Student Project 
Challenge 2020) ต่อคณะกรรมการ และผู้ร่วมการประชุม 

4 ธันวาคม 2563 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด รอบผลตัดสิน (รอบสุดท้าย)  4 ธันวาคม 2563 
มอบโล่เกียรติคุณในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   

4 ธันวาคม 2563 

 
4. การส่งผลงานเข้าประกวด  
 รายละเอียดที่ต้องส่งในการประกวดประกอบไปด้วย 
 1) เอกสารสรุปโครงงาน โดยสอดคล้องกับหัวข้อ “Sustainable Campus by SDGs in Actions: Best Practice 
Sharing & Learning Experience” จ านวนไม่เกิน  2 หน้ากระดาษ A4 (ภาษาไทย 1 แผน ภาษาอังกฤษ 1 แผ่น) โดยให้ใช้
ฟอนต์ TH SarabunPSK ขนาด  16 พอยต์ ส่งมาในรูปแบบของ .pdf ไฟล์  
 2) โปสเตอร์แนวตั้งน าเสนอข้อสรุปโครงงาน ขนาด A1   โดยก าหนดขนาดของข้ อความ 30 พอยต์  ( font: TH 
SarabunPSK) จ านวน  1 แผ่น (สามารถ Download ได้ที่ https://sunthailand.net)   
 3) จัดท าวิดีทัศน์สั้น Short VDO สรุปเนื้อหาโครงงานความยาวไม่เกิน 2 นาที ในรูปแบบของไฟล์.mp4 หรือ .mov 
 4) ตั้งชื่อไฟล์เอกสาร ไฟล์โปสเตอร์ และไฟล์วิดีทัศน์สั้น ด้วยชื่อของมหาวิทยาลัยตามด้วย สัญลักษณ์ (_)                  
และค าว่า _student2020 (เช่น King Mongkut Technology of Thonburi University _ student2020) 
   



 5) ส่ งไฟล์ เอกสาร ไฟล์ โปสเตอร์ และไฟล์ วิ ดี ทั ศน์ สั้ น  ภายในวั นที่  6 พฤศจิ กายน 2563 มาที่ อี เมล 
sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th   
 6) ทางคณะผู้จัดงาน จะด าเนินการพิมพ์และติดตั้งให้ภายในวันงาน 
  
5. เกณฑ์การตัดสิน  

หัวข้อ คะแนน 
สอดคล้องกับหัวข้อการประกวด และ เป้าหมาย  SDGs 2030  10 
สามารถพัฒนาต่อยอดความยั่งยืนในอนาคตของโครงงานได้ 20 
รูปแบบการด าเนินการโครงงานมีการพัฒนาอย่างชัดเจน  20 
ผลลัพธ์ หรือผลกระทบที่มีต่อชุมชน สังคมท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม ของกลุ่มเป้าหมาย
อย่างชัดเจน ตามหลักการ SDGs  โดยระบุเป็นงานประเภทใด 

1) SEP for SDG 
2) Sustainable Education 
3) Sustainable Energy 
4) Sustainable Environment 

                     5) Sustainable Health & Safety  
6) Sustainable Mobility/Sustainable Transportation  

30 

ความมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน 20 
รวม 100 

 
6. รางวัลที่จะได้รับ 
 1) ทุกโครงงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมการประกวด  
 2) รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่เกียรติคุณ และเงินรางวัล เพ่ือเป็นทุนสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันในงาน Asian 
Sustainable Campus Network 2021  
 3) การมอบโล่เกียรติคุณจะมอบให้ในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2563 วันที่          
4 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 4) การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน Asian Sustainable Campus Network 2021 ณ ประเทศญี่ปุ่น ต้องเป็นผู้
ผ่านการพิจารณาจากการประกวดครั้งนี้เท่านั้น  
 5) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
7. คณะกรรมการตัดสิน  
รอบคัดเลือก ผู้ทรงคุณวุฒิจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย  จาก  

1. รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและท่ีปรึกษาเครือข่าย 
             มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปี 2563 

2. ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม   
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3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร. กิตติคุณ รุ่งเรือง  รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์ 

และพัฒนากายภาพ และที่ ปรึ กษา เครื อข่ าย
มหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปี 2563  

4. อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์             รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
 5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รัชด ชมภูนิช    รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

รัตนโกสินทร์     
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสา พักตร์วิไล          คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 

            มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 ในพระบรมราชูปถัมภ์   

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชาดา ไชยสวัสดิ์    ผู้อ านวยการศูนย์การจัดการด้านพลังงาน 
สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  

      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
 

8. รายละเอียดเพิ่มเติม 
ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (ศูนย์ EESH)  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที ่126  ถนนประชาอุทิศ 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  
เบอร์ติดต่อ  02-470 8293-4   
อีเมลติดต่อ sunthailand2020@mail.kmutt.ac.th   
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