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เพ�่อสนองต�อนโยบายและมาตรการการเป�นมหาว�ทยาลัยสีเข�ยว มหาว�ทยาลัยมหิดล

เพ�่อลดปร�มาณขยะและการนำทรัพยากรมาใช�ให�เกิดประโยชน์ิ

เพ�่อให�บุคลากรและนักศึกษามีจ�ตสำนึกการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดล�อม 

เพ�่อสร�างโอกาสแก�นักศึกษาและบุคลากรให�มีส�วนร�วมทางด�านอนุรักษ�พลังงานและสิ�งแวดล�อมฯ

วัตถุประสงค�
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เป�นอาจารย� นักศึกษา และพนักงาน ว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ส�งผลงานประกวดได� ท�านละ 1 ผลงานเท�านั้น 

ต�องเป�นผลงานที่ผู�เข�าประกวดคิดข�้นมาใหม�ด�วยตนเองและ ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ผู�อื่นและไม�เคยได�รับรางวัลจากที่ใดมาก�อน

สิ�งประดิษฐ�ที่ส�งเข�าประกวดจะเน�นการนำวัสดุเหลือใช� กลับมาใช�ซ้ำในวัตถุประสงค�ใหม� โดยต�องมีความคิดร�เร��ม

สร�างสรรค� ประโยชน�ใช�สอย/ ความเหมาะสม/ ประสิทธิภาพในการใช�งาน โดยผลงานต�องมีลักษณะดังนี้

 - มีวัสดุเหลือใช� เป�นส�วนประกอบหลักของผลงาน (วัสดุเหลือใช� หมายถึง สิ�งของต�าง ๆ  ที่เหลือใช�

   จากการใช�งานของวัสดุแล�ว  ซึ่งอาจเป�นเปลือกหร�อเศษที่เหลือจากวัสดุ  เช�น  เศษผ�า  เศษกระดาษ 

   เศษไม�  ฝาน้ำอัดลม เป�นต�น)

 - สามารถใช�วัสดุที่ไม�ใช�วัสดุเหลือใช�และวัสดุใหม�ได�ในบางส�วน (ห�ามเกิน 50% ของผลงาน)

 - ผลงานต�องสามารถขนส�งหร�อเคลื่อนย�ายได�สะดวก

 - ผลงานต�องสามารถใช�งานได�จร�ง

ผู�ที่ส�งผลงานเข�าร�วมประกวดจะต�องเข�ยนข�อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม�เกิน 2 หน�ากระดาษ A4 

(ฟอนต� TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16) โดยแนบมาพร�อมกับผลงาน เพ�่อใช�เป�นเอกสารประกอบการตัดสิน

 มีรายละเอียด ดังนี้

 - ชื่อผลงาน/ พร�อมแนบรูปผลงาน 3-4 รูป ให� เห็นลักษณะชิ�นงานโดยรอบชัดเจน

 - ชื่อและนามสกุลผู�เข�าประกวด/ รหัสประจำตัว/ ที่อยู�/ สาขาว�ชา/ หน�วยงาน/ อีเมล พร�อมหมายเลขโทรศัพท�

   ที่สามารถติดต�อได�

 - แนวคิดในการประดิษฐ� ผลงาน

 - วัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ในการประดิษฐ�ผลงาน

 - ขั้นตอนการประดิษฐ�ผลงาน พร�อมแนบภาพประกอบ

 - การนำไปใช�ประโยชน�และช�วยรักษาสิ�งแวดล�อมได�อย�างไร

หากพบว�าผ�ดเง�่อนไขกติกาที่ระบุไว� ข�อใดข�อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป�นที่สิ�นสุด

กติกาการประกวด
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โครงการประกวดสร�างสรรค�สิ�งประดิษฐ�จากวัสดุเหลือใช�
(Green Invention Contest)
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- ผลิตจากวัสดุเหลือใช�ได�อย�างคุ�มค�า 20 คะแนน

- ความคิดสร�างสรรค� 15 คะแนน

- ประสิทธิภาพในการใช�ประโยชน� 15 คะแนน

- ความสวยงามประณีต 10 คะแนน

เกณฑ�การตัดสิน

รายละเอียดการส�งผลงาน 
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ระยะการส�งผลงานต้ังแต�วันท่ี 25 เมษายน – 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

ประกาศผลรางวัลทาง Website MUIC ECO (http://www.muic.mahidol.ac.th/eco/) ช�วงมิถุนายน พ.ศ. 2561 

ส�งผลงานด�วยตนเอง ท่ี นายเศรษฐวุฒิ ผุยหนองโพธ์ิ ช้ัน 3 อาคารอทิตยาทร 

หมายเลขโทรศัพท� 02–700-5000 ต�อ 4305 (ในเวลาราชการ)

Setrawut.phu@mahidol.edu

หมายเหตุ: วันเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเพ�อ่การดำเนินงานอย�างมีประสิทธิภาพ

ผลงานที่ส�งเข�าประกวด ทั้งหมดถือเป�นลิขสิทธิ์ของว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล และคณะกรรมการตัดสิน

สามารถใช�สิทธิ์ในการปรับผลงานเพ�่อประโยชน�ในการใช�งานจร�งต�อไป

คณะกรรมการจัดการประกวด ขอสงวนสิทธิ์ในการไม�จัดส�งผลงานประกวดคืนสู�ผู�เข�าประกวดในทุกกรณี 

และจะจัดแสดงผลงานทุกชิ�น ตลอดจนข�อมูลอื่นๆ ที่ส�งเข�าประกวดเพ�่อเผยแพร�ต�อสาธารณะชนได�ทุกรูปแบบ

หมายเหต ุ: คณะกรรมการอนุรักษ�พลังงานและสิ�งแวดล�อมและโครงการสำนักงานสีเข�ยว (Green Office) 

ไม�มีสิทธิ์ส�งผลงานเข�าประกวด
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รางวัลท่ี 1 เง�นรางวัล 3,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร

รางวัลท่ี 2 เง�นรางวัล 2,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร

รางวัลท่ี 3 เง�นรางวัล 1,000 บาท พร�อมประกาศนียบัตร

รางวัล



เป�นอาจารย� นักศึกษา และพนักงาน ว�ทยาลัยนานาชาติ มหาว�ทยาลัยมหิดล

ส�งผลงานประกวดได� ท�านละ 1 ผลงานเท�านั้น 

ต�องเป�นผลงานที่ผู�เข�าประกวดคิดข�้นมาใหม�ด�วยตนเองและ ไม�ละเมิดลิขสิทธิ์ผู�อื่นและไม�เคยได�รับรางวัลจากที่ใดมาก�อน

สิ�งประดิษฐ�ที่ส�งเข�าประกวดจะเน�นการนำวัสดุเหลือใช� กลับมาใช�ซ้ำในวัตถุประสงค�ใหม� โดยต�องมีความคิดร�เร��ม

สร�างสรรค� ประโยชน�ใช�สอย/ ความเหมาะสม/ ประสิทธิภาพในการใช�งาน โดยผลงานต�องมีลักษณะดังนี้

 - มีวัสดุเหลือใช� เป�นส�วนประกอบหลักของผลงาน (วัสดุเหลือใช� หมายถึง สิ�งของต�าง ๆ  ที่เหลือใช�

   จากการใช�งานของวัสดุแล�ว  ซึ่งอาจเป�นเปลือกหร�อเศษที่เหลือจากวัสดุ  เช�น  เศษผ�า  เศษกระดาษ 

   เศษไม�  ฝาน้ำอัดลม เป�นต�น)

 - สามารถใช�วัสดุที่ไม�ใช�วัสดุเหลือใช�และวัสดุใหม�ได�ในบางส�วน (ห�ามเกิน 50% ของผลงาน)

 - ผลงานต�องสามารถขนส�งหร�อเคลื่อนย�ายได�สะดวก

 - ผลงานต�องสามารถใช�งานได�จร�ง

ผู�ที่ส�งผลงานเข�าร�วมประกวดจะต�องเข�ยนข�อมูลโดยสังเขปเกี่ยวกับผลงาน ความยาวไม�เกิน 2 หน�ากระดาษ A4 

(ฟอนต� TH SarabunPSK / ขนาดตัวอักษร 16) โดยแนบมาพร�อมกับผลงาน เพ�่อใช�เป�นเอกสารประกอบการตัดสิน

 มีรายละเอียด ดังนี้

 - ชื่อผลงาน/ พร�อมแนบรูปผลงาน 3-4 รูป ให� เห็นลักษณะชิ�นงานโดยรอบชัดเจน

 - ชื่อและนามสกุลผู�เข�าประกวด/ รหัสประจำตัว/ ที่อยู�/ สาขาว�ชา/ หน�วยงาน/ อีเมล พร�อมหมายเลขโทรศัพท�

   ที่สามารถติดต�อได�

 - แนวคิดในการประดิษฐ� ผลงาน

 - วัสดุอุปกรณ�ที่ใช�ในการประดิษฐ�ผลงาน

 - ขั้นตอนการประดิษฐ�ผลงาน พร�อมแนบภาพประกอบ

 - การนำไปใช�ประโยชน�และช�วยรักษาสิ�งแวดล�อมได�อย�างไร

หากพบว�าผ�ดเง�่อนไขกติกาที่ระบุไว� ข�อใดข�อหนึ่งจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวด

ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป�นที่สิ�นสุด
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To respond to the green university policy and measure of Mahidol University

To reduce the amount of trash and to use the maximum out of the resources

The logo must clearly reflect and express the identity of MUIC: color, font, and energy 

To encourage students, staff, and faculties to have environment and conservation of natural 

resources awareness 

To distribute more opportunities for students, staff, and faculties to participate in conservation of 

energy and environment activities

Design Concepts
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Contestants have to be faculties, students, and staff of Mahidol University International College.

Contestants can submit only 1 invention.

All or any parts of the submitted inventions must be the concepts and formats that have never been 

presented or awarded from anywhere before. Contestants must not violate a copyright of others.

The submitted inventions focus on recycling the waste materials, bringing back the waste materials

 and using them for the new purposes. The inventions should show creativity, utility, suitability, and

 usage efficiency. The inventions should feature these criteria as follows:

 - Use and recycle waste materials as the main materials of the invention 

            (waste materials mean any parts that are left wastefully of the materials for examples, 

            pieces of cloth, pieces of papers, pieces of wood, soda caps etc.

      - Contestants can use ‘new’ materials (not recycled) in some parts of the invention but 

            not more than 50% of the invention.

 - The invention must be easy to move or safe for transportation.

  - The invention must be practical and able to function well.

Contestants must write briefly about the invention: no longer than 2 A4 papers (font TH SarabunPSK

/ font size 16).  The attached papers of the inventions contain details as follows: 

 - Invention title/ attach 3-4 photos of the inventions (make sure to show all perspectives of 

            the invention clearly) 

 - Name and family name of the contestants/ Student or Staff ID number/ Address/ Department/

            Email/ Telephone number

 - Invention concepts

 - List of materials used in the invention

 - Invention process with photos

 - How to use this invention and how it can help to conserve the environment

Rules and Concepts

Green Invention Contest 
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Contest Details

If any contestants found violating any of the mentioned conditions and rules, the contestants will be 

considered eliminated out of the contest.

All judging decisions are final.

All copyrights of all submitted works belong to Mahidol University International College. The committee 

reserves the right to publish and exhibit all submitted works along with others submitted information

to public in any kinds of formats.

The committee reserves the right not to transfer any of the inventions back to any of the contestants. 

The contestants agree that every invention along with the information of the invention will be exhibited

 and publicized in any forms by the committee. 

*Remark the Energy and Environment Conservation Committee (Green Office) cannot submit any 
  inventions to the contest.

Submission period from 25 April – 25 May 2018** 

Awards announcement: website MUIC ECO (http://www.muic.mahidol.ac.th/eco/) in June 2018**

Submitting the work yourself to: Mr. Setrawut Phuynongpho 3  floor 

Tel. 02-700-5000 ext. 4305 (office hours)

Setrawut.phu@mahidol.edu

**Remark: Date and time might be changed due to circumstances.
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- Effective use of recycled/reused materials  20 points

- Creativity       15 points

- Usage efficiency      15 points

- Overall beauty and refinement    10 points

Judging Criteria

1  prize – 3,000 THB and certificate

2  prize – 2,000 THB and certificate

3  prize – 1,000 THB and certificate

Awards
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