


 

 

 

 
ที่ ศธ ๐๔๒๔๒/3177                                                 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒      
                             ๑๒/๑๓  หมู่ที่ ๒   ถนนกะโรม   ต าบลโพธิ์เสด็จ     
                                                                            อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๐๐๐ 

                                                                                             27   มิถุนายน  ๒๕๖1                   

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561                                                                                                                                         

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรง   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. รายละเอียดโครงการ     จ านวน  1  ชุด 
2. โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์     จ านวน  1  ฉบับ  

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แจ้งว่า  มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ 
กลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จัดท าโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) 
ภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตส านึกสีเขียว” ในหัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(Greenovation for Sustainable Development)” เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติได้
แสดงออกความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ได้รับการบ่มเพาะทักษะความสามารถในการประดิษฐ์ คิดค้น ต่อยอด
นวัตกรรม ผ่านกระบวนการฝึกฝน รวมถึงเกิดจิตส านึกของการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อันจะ
น ามาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย   

ในการนี้  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 จึงขอความร่วมมือจากท่านได้
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด โดยลงทะเบียนสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ 
http://www.powerofinnovation.or.th ภายในวันที่  16  กรกฎาคม  2561 สามารถสอบถามรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ที ่ผู้ประสานงานโครงการ หมายเลขโทรศัพท์ 084 307 2797  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณาด าเนินการ 

                ขอแสดงความนับถือ 

 

       (นายภานุวัชร แก้วล าหัด)  
       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทน 

       ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
โทร.๐-๗๕๓๔-๕๐๕๐ ต่อ ๑๐๕ /063-0810906 
โทรสาร  ๐-๗๕๓๔-๓๕๗๕ 
 



 

     

การประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561 
Youth Greenovation Awards 2018 

โดยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. 

และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 
1. หลักการและเหตุผล  

 ประชาคมโลกก าลังเผชิญกับความท้าทายจากความต้องการท่ีหลากหลายและรุนแรง อาทิ ระหว่าง
ความต้องการใช้พลังงานท่ีมากขึ้นกับความต้องการลดภาวะโลกร้อน ระหว่างความต้องการเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยกับความต้องการส่ิงท่ีเป็นมิตรกับโลก ระหว่างความต้องการความเจริญทางเศรษฐกิจกับความต้องการ
วิถีชีวิตท่ีเรียบง่าย ระหว่างความต้องการการแข่งขันกับความต้องการการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่  ระหว่าง
ความก้าวหน้ากับความต้องการความยั่งยืน ฯลฯ การก้าวสู่อนาคตใหม่ ต้องอาศัย “นวัตกรรม” เพื่อสร้างส่ิง
ทดแทนและส่ิงใหม่ท่ีดีกว่า ให้เกิดสมดุลของความต้องการท่ีหลากหลาย และพัฒนาทุกมิติของชีวิต ท้ัง
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อมให้ก้าวไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน 
 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้ใหม่ใน
ประเทศ ซึ่งรวมถึงการพัฒนานวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ท่ีคิดค้นโดยเยาวชนคนรุ่นใหม่ ท่ีจะเป็นก าลังขับเคล่ือน
ประเทศต่อไปในอนาคต และการแปลงนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าหรือบริการออกสู่ท้องตลาด จึงได้มี
การส่งเสริมเยาวชนด้านวิทยาศาสตร ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดพืน้ท่ีในการสร้างสรรค์นวัตกรรม ประดิษฐ์
คิดค้นสร้างสรรค์ผลงานโดยร่วมกับ กลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน ) บริษัท                   
ปตท.ส ารวจและผลิตปิโตรเลียม จ ากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที โกลบอลเคมิคอล จ ากัด (มหาชน) บริษัท            
ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จ ากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ ากัด 
(มหาชน) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ จัดท าโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจ าปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) 
ชิงถ้วยรางวัล ทุนการศึกษาและโอกาสไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ โดยเปิดโอกาสให้
นักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท. หรือ
เทียบเท่า) ได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ผ่านการท าโครงงานวิทยาศาสตร์และส่ิงประดิษฐ์
อย่างมีทักษะและมีเหตุผล  
 โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว  ประจ าปี 2561 (Youth Greenovation Awards 2018) ได้
ก าหนดหัวข้อการประกวดภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตส านึกสีเขียว” ในหัวข้อ 
“นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน (Greenovation for Sustainable Development)” เพื่อเปิดโอกาส
ให้เยาวชนท่ีเป็นอนาคตของชาติได้แสดงออกความคิดสร้างสรรค์สู่นวัตกรรม ได้รับการบ่มเพาะทักษะ
ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม ผ่านกระบวนการฝึกฝนการต้ังค าถามเพื่อแสวงส่ิงท่ี
ดีกว่า ค้นคิด ค้นคว้า ค้นหา วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม รวมถึงเกิดจิตส านึกของการพัฒนาท่ียั่งยืน
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และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม โดยนวัตกรรมของเขาเหล่านี้มีโอกาสในการน าไปใช้จริงในชุมชน  สถาน
ประกอบการ หรืออาจน าไปสู่สินค้าหรือบริการออกสู่ตลาด ท้ังในรูปแบบนวัตกิจ (Startups) หรือธุรกิจเพื่อ
สังคม (Social Enterprises) ได้ อันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งและความเจริญอย่างยั่งยืนของประเทศไทย  
 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 2.1 สร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม ผู้เป็นอนาคตของประเทศ   
ได้คิดสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ผลงานส่ิงประดิษฐ์ และนวัตกรรม ด้านพลังงาน            
การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ท่ีสามารถต่อยอดได้จริง 

 2.2 บ่มเพาะทักษะความรู้  ความสามารถของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ระดับแนวหน้าของประเทศ         
ด้านการวิจัย ประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์นวัตกรรม และเพิ่มความเข้าใจในการต่อยอดผลงานให้สามารถ
ต่อยอดได้จริง รวมถึงบม่เพาะแนวคิดของการแปลงนวัตกรรมเป็นสินค้าและบริการสู่ตลาดท้ังในรูปแบบธุรกิจ
เกิดใหม่ (Startups) และธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ต้ังแต่เยาว์วัย 

 2.3 กระตุ้นจิตส านึกของการวิจัย  พัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม            
ใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ อันน าไปสู่ความยั่งยืน 

 2.4 เปิดโอกาสให้เยาวชนได้สัมผัสอาชีพนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย นักประดิษฐ์ นวัตกร ท่ีอยู่ท้ังใน
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะบุคลากรของกลุ่ม ปตท. ท่ีประสบความส าเร็จในอาชีพด้านการประดิษฐ์
คิดค้น สร้างสรรค์และต่อยอดนวัตกรรม ซึ่งจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการ เลือกเรียนและ
ประกอบอาชีพด้านนี้ในอนาคต 
 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (Power of Innovation Foundation) 
 อาคาร 1 ช้ัน 5 ปตท. ส านักงานใหญ่ 555 ถนนวภิาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

Email pin.foundation2013@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-537-2468, 02-537-3837 
โทรสาร 02-537-1302 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 

 เยาวชนท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา             
(ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า ท่ัวประเทศ  
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5. คุณสมบัติของทีมที่ส่งผลงานเข้าประกวด  

 5.1  ประกอบด้วยสมาชิก 1-2 คน และครูท่ีปรึกษาโครงงาน 1 คน  
 5.2  สมาชิกในทีมทุกคนต้องเป็นนักเรียน นิสิตหรือนักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า และก าลังศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษานั้น ๆ ในภาคเรียนท่ี 1/2561 
 5.3  ครูท่ีปรึกษาโครงงานจะต้องมีต าแหน่งเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันการศึกษานั้น ๆ  
 5.4  ไม่สามารถเปล่ียนตัวสมาชิกและครูท่ีปรึกษาได้ ยกเว้นในกรณีฉุกเฉินท่ีผ่านการพิจารณา  
และได้รับอนุญาตจากทางมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเท่านั้น  
 

6. โจทย์การประกวด  

“นวัตกรรมสีเขียวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
(Greenovation for Sustainable Development) 

 

 “นวัตกรรมสีเขียว” หรือ Greenovation เป็นค าสมาสระหว่าง Green (สี เขียว ) และ Innovation 
(นวัตกรรม) หมายถึง ผลงานแนวคิด กระบวนการ หรือส่ิงประดิษฐ์ ท่ีผสมผสานความคิดริเริ่มและความคิด
สร้างสรรค์ กับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ให้เกิดเป็นผลงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (เช่น หมุนเวียนของเสียมาใช้ใหม่ ป้องกันมลพิษ ไม่ท าลาย
ธรรมชาติ ลดของเสีย การน ากลับมาใช้ใหม่ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ฯลฯ) หรือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและยั่งยืน 

โดยการประกวดครั้งนี้ แบ่งโจทย์ออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่  

6.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  (ม .1-3) ภายใต้โจทย์  “นวัตกรรมสี เขียวสู่ การพัฒนาองค์ความรู้” 
     โดยส่งผลงานท่ีเป็นการน านวัตกรรมสีเขียวท่ี "พัฒนา"  "ปรับปรุง" หรือ "ต่อยอด" ความคิด (idea) 
วัสดุ หรืออุปกรณ์ เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของคนในยุคปัจจุบัน 

6.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-6) ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การสังเคราะห์องค์ความรู้” 
     โดยส่งผลงานท่ีเป็นการน านวัตกรรมสีเขียวที่ "สังเคราะห์" หรือ "ริเริ่ม" (innovate) ความคิด (idea) 
วัสดุ หรืออุปกรณ์ เพื่อให้ต่อยอดเป็นสินค้าออกสู่ท้องตลาด  สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเติบโตได้อย่าง
รวดเร็ว มีศักยภาพเช่ือมโยงไปสู่ธุรกิจเกิดใหม่ (Startups) 
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6.3  ระดับอาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า  ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมสีเขียวสู่การบูรณาการองค์ความรู้” 
     โดยส่งผลงานเป็นการน านวัตกรรมสีเขียวท่ี "ประยุกต์" หรือ "บูรณาการ" ความคิด (idea) วัสดุ หรือ 
อุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของคนในชุมชน โดยอาจด าเนินการเป็นธุรกิจท่ีมีรายได้ควบคู่กันไป 
และมีศักยภาพเช่ือมโยงไปสู่ธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) 

หมายเหตุ:  

 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม จะคัดเลือกผลงานท่ีมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
ซึ่งผ่านกระบวนการค้นคว้าหาค าตอบ โดยใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาเข้าร่วมโครงการ
ระดับละ 15 ผลงาน และด าเนินการบ่มเพาะแนวคิดของการพัฒนาผลงานสู่ชุมชน สู่ธุรกิจเกิดใหม่ และสู่ธุรกิจ
เพื่อสังคม ต่อไป ดังนั้น ผลงานไม่จ าเป็นต้องมีรูปแบบธุรกิจต้ังแต่ในช่วงเริ่มต้นของการสมัครเข้าโครงการ 
 

7. กติกาการประกวดในโครงการ Youth Greenovation Awards 2018 
 

7.1 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

7.1.1 “การแข่งขัน” หมายถึง การประกวดโครงงานและส่ิงประดิษฐ์ในโครงการ Youth Greenovation 
Awards 2018 

7.1.2 “ผลงาน” หมายถึง โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่ิงประดิษฐ์ หรือนวัตกรรม ท่ีเข้าร่วมประกวดในการ
แข่งขัน 

7.1.3 “ผู้เข้าแข่งขัน” หมายถึง นักเรียนท่ีก าลังศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น หรือช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย หรือนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. ปวส. ปวท.) ท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขันในการแข่งขัน 

7.1.4 “ทีมแข่งขัน” หมายถึง ผู้เข้าแข่งขันที่รวมกลุ่มกันเพื่อส่งผลงานเข้าประกวดในการแข่งขัน 
 

7.2 ประมวลจริยธรรม 

7.2.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องซื่อสัตย ์และมีคุณธรรมในทางวิชาการและการจัดการ 

7.2.2 ผู้เข้าแข่งขันต้องมีความรับผิดชอบต่อส่ิงท่ีศึกษาวิจัย ไม่ว่าจะเป็นส่ิงมีชีวิต หรือไม่มีชีวิต 

7.2.3 ผู้เข้าแข่งขันพึงหลีกเล่ียงการเก็บข้อมูล และ/หรือสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จ การลอกเลียนวรรณกรรม 
(plagiarism) หรือการใช้องค์ความรู้ของผู้วิจัยอื่นโดยปราศจากการอ้างอิงท่ีเหมาะสม 
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7.3 คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม และผลงานท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน 

7.3.1  ผู้เข้าแข่งขันจะต้องก าลังศึกษาอยู่ในระดับช้ันท่ีสมัคร ระหว่างวันท่ี 16 กรกฎาคม 2561 ถึง  
วันท่ี 19 มกราคม 2562 

7.3.2  ทีมแข่งขันต้องประกอบด้วยสมาชิกไม่เกินจ านวน 2 คน ในระดับช้ันการศึกษาเดียวกัน  
และครูท่ีปรึกษา 1 คน 

7.3.3  ทีมแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ไม่เกิน 1 ผลงานต่อทีม 
7.3.4  ทีมแข่งขันไม่สามารถน าผลงานรูปแบบเดิมท่ีเคยเข้าร่วมการประกวดในโครงการประกวด 

นวัตกรรมสีเขียว (Youth Greenovation Awards) ในอดีตมาเข้าร่วมได้อีก นอกเสียจากว่า
ผลงานช้ินดังกล่าวได้รับการพัฒนา และปรับปรุงขึ้น มีความแตกต่างอย่างชัดเจนจากผลงานเดิม
ก่อนหน้านี้   

 

7.4 ข้อตกลงท่ัวไป 

7.4.1 ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีให้ไว้ในเอกสารฉบับนี้ทุกประการ 

7.4.2 ผู้เข้าแข่งขันทุกคนในทีมแข่งขันต้องมีส่วนร่วม เข้าใจ และเข้าถึงทุกแง่มุมของผลงานในทีมตน 

7.4.3 ผู้เข้าแข่งขันควรใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการประดิษฐ์  การเก็บข้อมูล และการ
ประมวลผลข้อมูล และพยายามใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการ
วิเคราะห ์สังเคราะห์ และอธิบายผลงานของตนเองให้ได้มากท่ีสุด 

7.4.4 ผลงานของผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย และ/หรือ การประดิษฐ์ในระดับอุดมศึกษา 
หรือในสถาบันวิจัยได้ แต่ผู้เข้าแข่งขันต้องระบุขอบเขตผลงานของตนเองอย่างชัดเจน และผลการ
ตัดสินจะขึ้นอยู่กับผลงานเฉพาะส่วนของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น 

7.4.5 ผลงานท่ีเข้าร่วมต้องปราศจากการใช้งานของส่ิงต่อไปนี้ 

- สัตว์ทดลองท่ีมีกระดูกสันหลัง (vertebrate animals) 
- สารชีวภาพ (biological agents) 
- จุลชีพก่อโรค (pathogens) 
- เนื้อเยื่อของสัตว์ และ/หรือ มนุษย์ (animal and/or human tissues) 
- สารเคมีอันตราย (hazardous chemicals) ตามท่ีระบุในข้อบังคับสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/Regulation.pdf 
- สารกัมมันตรังสี (radioactive materials) 
ทีมแข่งขันที่ฝ่าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันทันที 

http://www.fda.moph.go.th/psiond/download/Regulation.pdf
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7.4.6  คณะกรรมการประกวดสามารถตัดสิทธิ์ผลงานท่ีมีส่วนประกอบของอุปกรณ์ไฟฟ้า  วงจร
อิเล็กทรอนิกส์ หรือสารเคม ีท่ีคณะกรรมการลงความเห็นว่า อาจก่อให้เกิดอันตรายระหว่างการใช้
งานได้ 

7.4.7  ทีมแข่งขันท่ีส่งผลงานท่ีเคยชนะหรืออยู่ระหว่างการพิจารณารางวัลในโครงการประกวดอื่นๆ 
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ แต่ต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทราบ ต้ังแต่ช่วงการสมัครและตลอดระยะเวลาท่ีเข้าร่วมโครงการ Youth Greenovation 
Awards หากตรวจพบภายหลังว่ามีการผิดข้อตกลงและไม่ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร มูลนิธิ ฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานท่ีส่งเข้าประกวด พร้อมขอคืนงบประมาณสนับสนุนโครงงาน
เต็มจ านวน 

  ส าหรับทีมท่ีเข้าร่วมโครงการ 45 ทีม และจะเข้าคัดเลือก 9 ทีมสุดท้ายเพื่อไปแข่งขันรอบชิง
ชนะเลิศ จะต้องให้ข้อมูลและแสดงหลักฐานว่าผลงานท่ีส่งเข้าประกวดในโครงการ Youth 
Greenovation Awards มีความแตกต่างจากผลงานท่ีได้ส่งประกวดในโครงการอื่นเกินกว่า 70% 
โดยคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างเท่านั้น 

 

7.4.8  ผลการตัดสินจากคณะกรรมการประกวดถือเป็นที่ส้ินสุด 
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8. ขั้นตอนการสมัคร 
8.1 ที ม แ ข่ ง ขั น ใ น ทุ ก ร ะ ดั บ  จะ ต้ อ ง ล ง ทะ เ บี ย น สมั ค ร ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ลน์ ท่ี เ ว็ ป ไ ซ ต์  

https://www.powerofinnovation.or.th  ต้ังแต่วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 16 กรกฎาคม 
2561 เวลา 23:59 น. 

 
8.2 ทีมแข่งขัน 1 ทีม จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบเพียง 1 ครั้ง โดยกรอกและแนบข้อมูล ต่อไปนี้  

8.2.1  ข้อมูลสมาชิกทุกคนในทีม พร้อมแนบไฟล์ภาพถ่ายของสมาชิกทุกคน โดยไฟล์ภาพถ่ายต้อง
เป็นภาพเด่ียวของสมาชิก และควรมีความละเอียดไม่ต่ ากว่า 1,000x1,000 pixels หรือเป็น
ไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่กว่า 300kB 

8.2.2 ช่ือหัวข้อผลงาน 

8.2.3 บทคัดย่อ ซึ่งเป็นบทสรุปเกี่ยวกับผลงาน โดยมีความยาวไม่เกิน 300 ค า (ไฟล์สกุล .docx 
หรือไฟล์สกุล .pdf) 

8.2.4 ไฟล์เอกสาร (ไฟล์สกุล .docx หรือไฟล์สกุล .pdf)  โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับผลงานอย่างละเอียด
ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ซึ่งอาจจะประกอบด้วย  
• ช่ือผลงาน  
• ช่ือสมาชิก ระดับช้ันและสถาบันการศึกษา ของสมาชิกทุกคน 
• วัตถุประสงค์ และกลุ่มเป้าหมายท่ีจะได้รับประโยชน์จากผลงาน 
• แนวคิดการจัดท าส่ิงประดิษฐ์  
• หลักการ หรือทฤษฎีท่ีน ามาใช้ (ทฤษฎีอะไร น ามาใช้อย่างไร) 
• รายละเอียดวัสดุท่ีใช้เบ้ืองต้น 
• ภาพร่างส่ิงประดิษฐ์ 
• ข้อมูลอื่นๆ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง 

 หมายเหตุ: กรรมการคัดเลือกจะพิจารณารายละเอียดของผลงานจากไฟล์เอกสารนี้เป็นหลัก 
โปรดเขียนอย่างละเอียด ด้วยภาษาและการเขียนท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

8.2.5 ฟอร์ม YGA-01* เอกสารรับรองและอนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันและครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
ตลอดโครงการ ลงนามโดยผู้อ านวยการสถาบันการศึกษา  

8.2.6 ฟอร์ม YGA-02* เอกสารยอมรับในกติกา (ข้อ 7 ของประกาศรับสมัครนี้) ยินยอมให้เผยแพร่
ผลงาน/นวัตกรรมสู่สาธารณะ และยอมรับผลการตัดสินของคณะกรรมการว่าถือเป็นท่ีส้ินสุด 
ลงนามโดยครูท่ีปรึกษา 

https://www.powerofinnovation.or.th/
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8.2.7  ในกรณีท่ีผลงานเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยในระดับท่ีสูงกว่ า เช่น ในสถาบันวิจัยหรือ
มหาวิทยาลัย เป็นต้น ให้น าฟอร์ม YGA-03* เอกสารยินยอมให้ใช้บางส่วนของผลงานในการ
ประกวด ให้นักวิจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดของกลุ่มวิจัยในระดับท่ีสูงกว่า ลงนามยินยอม 

8.2.8  ฟอร์ม YGA-04* เอกสารแจงความแตกต่างของผลงาน ว่าเคยส่งเข้าประกวดในเวทีอื่นๆ 
หรือไม่ โดยให้ครูท่ีปรึกษาลงนามยินยอม หากผลงานเคยได้รางวัลหรือก าลังเข้าร่วมประกวด
ในเวทีอื่นๆ จะต้องแตกต่างจากผลงานท่ีได้ส่งประกวดในโครงการอื่นเกินกว่า 70% โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาผลงานเฉพาะส่วนท่ีแตกต่างเท่านั้น 

 * ฟอร์มดาวน์โหลดได้ท่ีเว็ป  https://www.powerofinnovation.or.th  
 

9. เกณฑ์การตัดสิน 

 คณะกรรมการจะค านึงถึงประเด็นต่อไปนี้ 

 9.1 ทีมแข่งขันได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ผลงานหรือไม่  
• ท่านได้ใช้ความคิดริเริ่ม (originality) และความคิดสร้างสรรค์ (creativity) มากน้อยเพียงใด  
• ท่านได้แก้ปัญหาด้วยกระบวนการท่ีเป็นเอกลักษณ์หรือไม่ 
• ท่านได้สร้างหรือออกแบบอุปกรณ์ใหม่ในการแก้ปัญหาหรือไม่  

 
 9.2 ทีมแข่งขันได้ใช้ทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการสร้างผลงานหรือไม่ 

• ท่านได้ระบุปัญหาท่ีต้องการปรับปรุง/แก้ไขอย่างชัดแจ้งหรือไม่  
• ท่านได้ค้นคว้าวารสารทางวิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ระหว่างการแก้ปัญหาหรือไม่  
• ท่านได้ก าหนดตัวแปรต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนหรือไม่  
• ท่านได้ก าหนดกลุ่มทดสอบ (controls) หรือไม่  
• ข้อสรุปของท่านคล้องจองกับข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาหรือไม่  
• ท่านได้พบและระบุข้อจ ากัดในการเก็บข้อมูล หรือข้อจ ากัดทางเครื่องมือหรือไม่  
• ท่านได้เสนอแนะแนวคิดและกระบวนการท่ีจะใช้ในการปรับปรุงผลงานของท่านในอนาคต

หรือไม่  
 

 9.3 ทีมแข่งขันมีความละเอียดถี่ถ้วนในการสร้างสรรค์ผลงานเพียงใด 
• ท่านได้ใช้ความละเอียดรอบคอบในการผลิตผลงาน มีแผนการด าเนินงานท่ีเป็นระบบ ถูกต้อง

ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มากน้อยเพียงใด  
• ท่านได้ด าเนินการในทุกส่วนของผลงานจนกระท่ังส าเร็จลุล่วง และมีความสมบูรณ์หรือไม่  
• ท่านได้มีการเก็บข้อมูล จดเนื้อหาโดยละเอียด หรือมีการสร้างบันทึกการท างาน (project 

journal) ในแต่ละวันหรือไม่ 
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 9.4 ผู้เข้าแข่งขันได้ใช้ทักษะและเครื่องมือท่ีเหมาะสมในการสร้างผลงานมากน้อยเพียงใด 
• ท่านได้ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมในการได้มาซึ่งข้อมูลหรือไม่  
• ผลงานของท่านประดิษฐ์ขึ้นภายในบ้าน โรงเรียน หรือห้องทดลองในมหาวิทยาลัย  
• อุปกรณ์ท่ีท่านใช้มีท่ีมาอย่างไร ท่านประดิษฐ์เองหรือไม่ ท่านได้หยิบยืมมาจากท่ีใด หรือท่านใช้

อุปกรณ์ท่ีอยู่ในห้องวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอุปกรณ์ครบครันอยู่แล้ว  
• ท่านได้ประดิษฐ์ผลงานด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ท่านได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรือไม่ โปรด

แจ้งต่อคณะกรรมการถึงผู้ช่วยเหลือ และปริมาณความช่วยเหลือท่ีท่านได้รับท้ังหมดตลอด
โครงการ  
 

 9.5 ทีมแข่งขันมีความชัดเจนในทุกรายละเอียดของการสร้างผลงาน 
 

9.6 ผลงานของทีมแข่งขันมีส่วนช่วยพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างไร หรือสามารถต่อยอดไปสู่การ
สร้างธุรกิจใหม่ (Startups) หรือธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprises) ได้อย่างไร 

 

10. ทุนสนับสนุน รางวัล และประโยชน์ที่จะได้รับ 

ทุนสนับสนุน 

ทีมท่ีผ่านการคัดเลือก 45 ทีม และเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ” จะได้รับทุนการศึกษา
สนับสนุนโครงงาน ภายใต้งบประมาณดังนี้  

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                                   งบประมาณ  8,000 บาท 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย                               งบประมาณ 10,000 บาท  

อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส. ปวท.) หรือเทียบเท่า        งบประมาณ 10,000 บาท 

        การรับทุนสนับสนุน 

1. ทุนสนับสนุนจะโอนเข้าบัญชีธนาคารอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงานตามช่ือท่ีปรากฎในใบสมัคร
เข้าร่วมโครงการ (YGA-02) 
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รางวัล 

เงินรางวัลแบ่งเป็น 3 ส่วนโดยมอบให้นักเรียนและครูท่ีปรึกษาโครงงานและโรงเรียน ดังนี้ 

รางวัล 
ชนะเลิศ  

(1 รางวัล) 
รองชนะเลิศ  
(2 รางวัล) 

ชมเชย  
(5 รางวัล) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 

• ถ้วยรางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 30,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 20,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 15,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 10,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 7,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 

• ถ้วยรางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 50,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 20,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 25,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 10,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 10,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

อาชีวศึกษา  
 

• ถ้วยรางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 50,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 20,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 25,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 

• เงินสด 10,000 บาท 
(โรงเรียน) 

• โล่รางวัล 
• ประกาศเกียรติคุณ

เยาวชนและครูท่ี
ปรึกษาโครงงาน 

• เงินสด 10,000 บาท 
(นักเรียนและครู) 
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การรับรางวัล 

1. เงินรางวัลส่วนของทีมเข้าร่วมแข่งขันจะโอนเข้าบัญชีธนาคารของอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน
ตามช่ือท่ีปรากฎในการสมัครเข้าร่วมโครงการ (YGA-02) 

2. เงินรางวัลส่วนของโรงเรียน จะโอนเข้าบัญชีโรงเรียนตามท่ีปรากฎในแบบฟอร์มสมัครเข้าร่วม
โครงการ (YGA-01) 
 

ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ YGA2018 

1. ค่ายพัฒนาทักษะ ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สัมผัสต้นแบบท่ีประสบความส าเร็จ โดยการเข้าร่วม
ฝึกฝนและแสดงความสามารถในด้านต่างๆ ท้ังการสร้างความเข้าใจและสร้างแรงบันดาลใจเพื่อต่อ
ยอดการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ สอดแทรกแนวคิด
เชิงธุรกิจต่างๆ 

2. นักเรียนท่ีมีผลงานผ่านเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศและมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
มีสิทธิ์ได้รับโควตาเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
(ตามเงื่อนไขข้อตกลงความร่วมมือของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์) 

3. มีสิทธิ์ส่งโครงงานเพื่อคัดเลือก และรับการสนับสนุนไปแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ หรือเข้าร่วม
แสดงผลงานในเวทีการแข่งขันระดับชาติ และนานาชาติ เช่น ISWEEEP, Intel ISEF, CWSF, MILSET 
Expo Science Asia โดยโครงการฯ จะคัดเลือกทีม เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือเทียบเท่า หรือการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ หรือ
เทียบเท่า ท้ังนี้ ขึ้นอยู่กับผลงานท่ีคณะกรรมการฯ พจิารณาให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีดังกล่าวสา
หรับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ นักนวัตกรรม ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และนักศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (ปวช. ปวส.) หรือเทียบเท่า และทีมแข่งขันจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนด
ของการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ หรือการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ 
(รายละเอียดเพิ่มเติมจะช้ีแจงในค่ายนวัตกรรมสู่นวัตกิจ) 

 

11. กรรมสิทธิ์ของผลงานที่ได้รับรางวัล  

     ผลงานของท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศถือเป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม 
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12. ก าหนดการการประกวด  

กิจกรรม วันที่ 

ระยะที่ 1 ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผลงาน 45 ทีมและค่าย “นวัตกรรมสู่นวัตกิจ” 

เริ่มสมัครท่ี https://www.powerofinnovation.or.th  วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2561 

วันสุดท้ายของการสมัคร วันจันทร์ท่ี 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 23.59 น. 

ประกาศผลเข้ารอบ 45 ทีม วันศุกร์ท่ี 3 สิงหาคม 2561 

45 ทีมเข้าร่วมค่าย “นวัตกรรมสู่นวัตกิจ” วันศุกร์-อาทิตย์ท่ี 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 

ระยะที่ 2 การติดตามผลและการตัดสินรอบ 45 ทีม และรอบชิงชนะเลิศ  

ผลิตผลงาน 3 สิงหาคม - 23 พฤศจิกายน 2561 

ลงพื้นท่ีให้ค าปรึกษาและติดตามความก้าวหน้า 1 กันยายน - 31 ตุลาคม 2561 

น าเสนอผลงาน 45 ทีม และคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์-จันทร์ท่ี 24 - 26 พฤศจิกายน 2561 

ประกาศผล 9 ทีมสุดท้าย (ระดับละ 3 ทีม) วันจันทร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2561 

ตัดสิน และประกาศผลรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ท่ี 19 มกราคม 2562 

 

* ท้ังน้ีการก าหนดวันเวลาในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามท่ีมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมเห็นสมควร 
 

13. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ฝ่ายประสานงานโครงการนวัตกรรมสีเขียว ประจ าป ี2561 
ส านักงานใหญ่ 555 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
ผู้ประสานงาน: คุณอัญชลิกา เชาวนรังค์ (อัญ)  โทรศัพท์ : 084-307-2797 
               คุณนีรนุช ตามศักดิ ์(ดา)   โทรศัพท์ : 088-490-9448 
การรับสมัครออนไลน์และรายละเอียดเพิ่มเติม 
Website: https://www.powerofinnovation.or.th   
Facebook: https://www.facebook.com/youthgreenovationawards/ 
E-mail: youthgreenovationawards@gmail.com 

https://www.powerofinnovation.or.th/
https://www.powerofinnovation.or.th/
https://www.facebook.com/youthgreenovationawards/
mailto:youthgreenovationawards@gmail.com


 


