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เอกสารค าอธิบายและข้อก าหนดการประกวด 

โครงการประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ (Innovations in Waste to Energy) ระดับชาต ิ

 

1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ที่มีความสามารถด้านนวัตกรรม ได้ใช้ศักยภาพในการสร้างสรรค์และพัฒนา
นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และได้น าเสนอผลงานให้เกิดการพัฒนาเกี่ยวกับนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  

1.2 เพื่อจัดประกวดนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าจากขยะระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา 
ซึ่งนวัตกรรมเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับขยะต้ังแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ 

 
2. แนวคิดการพัฒนานวัตกรรมท่ีส่งเข้าประกวด 

 ผลงานนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์  
- ช้ินงานที่มีแนวคิด กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตที่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ และการลดปัญหามลพิษ
สิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดผลงานเพื่อสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ 

- แนวความคิดในด้านการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากขยะ 
- แนวความคิดในการลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 
- คุณลักษณะเด่นของผลงานนวัตกรรม (เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่มีอยู่แล้ว) 

 
3. คุณสมบัติผู้สมัคร 

3.1 ส่งผลงานได้เฉพาะประเภททีม ทมีละ 3 คน โดย 1 คน สังกัดได้เพียง 1 ทีมและสมาชิกในทีมตอ้งสังกัด
สถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น 

3.2 ผู้สมัครจะต้องเป็นนักเรียนระดบัมัธยมปลาย หรืออาชีวศึกษา หรือนิสิต ปริญญาตรี/ปรญิญาโท ที่ก าลงั
ศึกษา ในสถาบันการศึกษา 14 จังหวัดภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบี่ 
นครศรีธรรมราช ตรัง พทัลงุ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) อย่างถูกต้อง   

3.3 ทีมทีส่่งผลงานเข้าประกวดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ต้องมอีาจารย์ที่
ปรึกษาหรือตัวแทนสถาบันการศึกษา ให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต หรือนกัศึกษาในสถาบันนั้นจรงิ 
พร้อมส่งส าเนาบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ในรูปแบบไฟล ์.PDF แนบมาพรอ้มใบสมัคร 
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4. กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด 

4.1 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถส่งใบสมัครและแบบน าเสนอแนวคิด(Concept Proposal) นวัตกรรม
พลังงานไฟฟ้าจากขยะ อธิบายผลงานของตนเอง จัดพิมพ์ด้วยตัวอักษร TH sarabanPSK ขนาด 16 ความยาว ไม่
เกิน 3 หน้ากระดาษ A4 โดยแบบเสนอผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องระบุในประเด็นดังนี้ 

 การน าเสนอทีม่าและความส าคัญของปัญหา (Pain Point) ที่พบเจอในชีวิตประจ าวัน และเล่าถึง
สาเหตุหรือเหตุผลทีเ่ลอืกจะประดิษฐ์นวัตกรรมเพื่อน ามาใช้แก้ปัญหา 

 วิธีการแก้ปัญหา (Solution) อธิบายถึงลกัษณะของสิง่ประดษิฐ์ที่ช่วยส่งเสรมิการใช้ชีวิตประจ าวัน ให้
มีความสะดวกและดี รวมถึงสร้างความยั่งยืนแก่สงัคม และสิง่แวดล้อมได้อย่างไร 

 ผังความคิด (Mind Map) เป็นแบบร่างโมเดลผลงานพร้อมลงสี โดยจะเป็นการวาดด้วยมือหรือใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ได้ พร้อมทั้งการอธิบายการใช้งานผลิตภัณฑ์นั้น ๆ อย่างครบถ้วน 

4.2 ผู้สมัครทุกทีม จัดท าคลิปวีดีโอ เพื่อน าเสนอผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที ส่งผลงานวีดีโอ
รูปแบบไฟล์ MP4 มาที่ http://iwe2021.tsu.ac.th 

4.3 คณะกรรมการจะพจิารณาคัดเลือกแบบน าเสนอผลงานในรอบคัดเลอืก (ประกาศผลวันที่ 30 เมษายน 
2564)  เพื่อผ่านเข้าสูร่อบชิงชนะเลิศ 

4.4 ในกรณีที่ผลงานใดมีการละเมิดลิขสิทธ์ิ ผูส้่งผลงานจะตอ้งเปน็ผู้รบัผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ทาง
คณะกรรมการจัดงานฯ ไม่มสี่วนในการรบัผิดชอบใด ๆ ทั้งสิน้ 

4.5 คณะกรรมการ ขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสทิธ์ิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องช้ีแจงเหตผุลใด ๆ หาก
ตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกตกิา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมิดลิขสทิธ์ิของผูอ้ื่น 

4.6  ทีมงานขอสงวนสิทธ์ิในการตัดสิทธ์ิผู้เข้าร่วมประกวดได้ทันที โดยไม่ต้องช้ีแจงเหตผุลใด ๆ หากตรวจสอบ
พบว่าไม่ปฏิบัติตามกฎกตกิา หรือมีการลอกเลียนแบบละเมดิลิขสิทธ์ิของผู้อื่น 

5. รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม รอบชิงชนะเลิศ 

5.1 ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีม จัดท าคลิปวีดีโอ เพื่อน าเสนอผลงานของตนเอง ความยาวไม่เกิน 10 นาที 
ส่งผลงานวีดีโอรูปแบบไฟล์ MP4 มาท่ี http://iwe2021.tsu.ac.th (ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2564) 

5.2 ผู้ผ่านเข้ารอบทุกทีม จะต้องร่วมงานประกาศผลรางวัลการประกวด และน าเสนอช้ินงาน และคลิป
วีดีโอต่อหน้าคณะกรรมการในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564  พร้อมเข้าร่วมการประกาศผลรางวัล  ณ โรงแรมบุรี
ศรีภู อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หากผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมข้างต้น
ได้ จะถือว่าสละสิทธ์ิจากการประกวด ไม่สามารถรับรางวัลใด ๆ  ได้ในทุกกรณี และให้สิทธิ์กับทีมที่มีคะแนนใน
ล าดับถัดมา 

http://iwe2021.tsu.ac.th/
http://iwe2021.tsu.ac.th/
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5.3 นักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาที่เข้าร่วมในแต่ละทีมจะต้องเป็นผู้ที่มีชื่อตรงกับรายชื่อที่ส่งเข้าร่วม  
(กรณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 หรือนักเรียน ปวช.3/ ปวส.2 หรือนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่  4 ที่ส าเร็จ
การศึกษาแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา ให้ใช้รหัสประจ าตัวนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษาเดิมที่ส่งเข้าประกวด 
สามารถเข้าร่วมได้ตามเดิม มีสิทธ์ิในการรับรางวัลตามปกติ) 

 
6. เกณฑ์การตัดสิน 

 เป็นชิ้นงาน ที ่มีแนวคิด กระบวนการ กรรมวิธีการผลิตที ่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ       
ซึ่งนวัตกรรมเป็นการด าเนินการเกี่ยวกับขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางคือการผลิตไฟฟ้าจากขยะ  
 ลดปัญหามลพิษ หรือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในด้านปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  
 สามารถต่อยอดงานนวัตกรรมด้านพลังงานไฟฟ้าจากขยะเพื่อใช้ประโยชน์ได้จริง  
 มีความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ และหรือมีคุณค่าเชิงสังคม 
6.1 เกณฑ์การตัดสินรอบคัดเลือก       100 คะแนน 

- แนวคิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อพลังงานไฟฟ้าจากขยะ  25 คะแนน 
- ต่อยอดงานนวัตกรรมเพื่อน าไปใช้งานจริง    25 คะแนน 
- คุณภาพสื่อและเทคนิคการน าเสนอ     20 คะแนน 
-  ส่งเสริมให้ลดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  

 หรือเกิดความเข้าใจในด้านปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม  15 คะแนน 
- สามารถสร้างมูลค่า/ มีความคุ้มค่าเชิงธุรกิจ หรือมีคุณค่าเชิงสังคม 15 คะแนน 

6.2 เกณฑ์การตัดสินรอบชิงชนะเลิศ       100 คะแนน 
- ความคิดสร้างสรรค์       30 คะแนน 
- เทคนิคการพฒันานวัตกรรม      30 คะแนน 
- ความเป็นไปได้และประโยชน์ของนวัตกรรม    30 คะแนน 
- การตอบข้อซักถาม       10 คะแนน 

7. รางวัลและทุนสนับสนุน 

รางวัล ระดับมัธยมปลาย ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
รางวัลชนะเลศิ โล่เชดิชูเกียรต ิ

ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 30,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 30,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 40,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 20,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 20,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 10,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 10,000 บาท 

โล่เชดิชูเกียรต ิ
ใบประกาศเกียรติคุณ 
เงินรางวัล 20,000 บาท 
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*** สมาชิกทุกทมีทีส่่งเข้าประกวดได้รับประกาศเกียรติคุณจากทางโครงการ 

8. หลักฐานการสมัคร 

8.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือส าเนาบัตรอื่น ๆ  ที่ราชการออกให้ จ านวน 1 ชุดต่อคน (สมาชิกทุก
คนในทีม) 

8.2 ภาพถ่ายนักเรียน / นิสิต นักศึกษา 
8.3 ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่

ปรึกษา หรือตัวแทนสถานการศึกษา และเอกสารน าเสนอผลงานที่จะส่งประกวดในรูปแบบไฟล์ .PDF  
 

9. วิธีการสมัคร 

1.1 สมัครผ่านช่องทางออนไลน์ http://iwe2021.tsu.ac.th   
9.1 กรอกข้อมูลแบบฟอร์มออนไลน์ให้ครบถ้วน 
9.2 อัพโหลดหลักฐานการสมัคร และเอกสารน าเสนอผลงานที่จะส่งประกวด 

 
10. ติดต่อสอบถาม 

ติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :  
ผศ.ดร.พีรนาฏ คิดดี (088-7525223), คุณกัญญณัชช์  เลียดรักษ์ (084-8484792 / 074-609600 #7242)   
Facebook Fanpage : iWE-TSU2021   
E-mail: iwe.tsu2021@gmail.com 
 
11. ก าหนดการ 

เวลา กิจกรรม 
25 พฤศจิกายน 2563 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
25 พฤศจิกายน 2563 - 30 มีนาคม 2564 เปิดรับสมคัร แบบเสนอแนวคดิ (Concept Proposal) และส่ง

คลิปวดีีโอ 
30 เมษายน 2564 ประกาศรายชื่อผูผ้่านเขา้รอบชิงชนะเลิศ (Finalist) 
29 พฤษภาคม 2564 น าเสนอผลงานรอบชงิชนะเลศิ และประกาศผลรางวัล ณ 

โรงแรมบุรีศรีภู อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (การน าเสนอ
อาจมีการปรับรูปแบบเป็นออนไลน์ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด) 

 

http://iwe2021.tsu.ac.th/
https://www.facebook.com/IWE2021/

