
 

   
 

โครงการประกวดนวตักรรม 3R ปี 2 
 
หลกัการและเหตุผลของโครงการฯ 
 

จากแนวคิดการน านวตักรรมการใช้ให้นอ้ยลงและลดความฟุ่มเฟือยทรัพยากรน ้ า   การน ากลบัมาใช้
ซ ้ า และการหมุนเวียนกลบัมาใชใ้หม่ หรือ นวตักรรม 3R (Reduce  Reuse  Recycle) สู่การน ามาปฏิบติัให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง  และความเช่ือในศกัยภาพของเยาวชนไทยรุ่นใหม่  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม จึงร่วมกบั บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากัด (มหาชน) หรือ อีสท ์                
วอเตอร์ จดัโครงการประกวดแข่งขนันวตักรรม 3R ข้ึน เพื่อส่งเสริมเยาวชนตั้งแต่ระดบัมธัยม  อาชีวศึกษา ถึง
ระดบัอุดมศึกษา ใหมี้โอกาสแสดงความสามารถและทกัษะท่ีเป็นนวตักรรม ผนวกกบัความคิดสร้างสรรคด์า้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการจดัการด้านน ้ าท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและภาคอุตสาหกรรม โดย
โครงการท่ีผ่านการคดัเลือกตอ้งสามารถขยายผลเป็นตน้แบบนวตักรรม 3R ให้กบัชุมชน ภาคเกษตรกรรม 
หรือภาคอุตสาหกรรมไดจ้ริง  ซ่ึงโครงการน้ี ไดรั้บเกียรติจาก สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย  องค์การจัดการน ้ าเสีย  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ส านักงานพัฒนา
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.) ร่วมเป็นคณะกรรมการตดัสินดว้ย 

 
วตัถุประสงค์ของโครงการฯ 
 

1. เพื่อเปิดโอกาสใหก้บันกัประดิษฐ ์จากกลุ่มนิสิต - นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา 
2. เพื่อส่งเสริมการคิดคน้นวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ    
3. เพื่อก่อเกิดการขยายผลโดยการน าส่ิงประดิษฐ์ท่ีได้รับรางวลันวตักรรม 3Rไปเป็นโครงการ

ตน้แบบของชุมชนในพื้นท่ีตามแนวเส้นท่อน ้าดิบ 
4. เพื่อน านวตักรรมใหม่ ๆ มาประกอบแนวทางพฒันาธุรกิจของบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
กฎและกติกาการประกวดโครงการฯ 
 - ขอบเขตของส่ิงประดิษฐ์ 
 การคิดคน้กระบวนการ ผลิตภณัฑ์ และเทคโนโลยีในการจดัการทรัพยากรน ้ าในรูปแบบ 3R                  

(Reduce  Reuse  Recycle) เพื่อเกิดประโยชน์ต่อชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม  
 
 - ผู้มีสิทธิส่งส่ิงประดิษฐ์เข้าประกวด 
 1. นิสิต – นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นระดบัอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา 
 โดยมีสมาชิกในทีมดงัน้ี 
 - อาจารยท่ี์ปรึกษา ตอ้งมาจากสถาบนัการศึกษาระดบัอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา 
 -  หวัหนา้ทีม เป็น นิสิต – นกัศึกษา ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี และ ปริญญาโท) 
   หรือ ระดบัอาชีวศึกษา 
 - สมาชิกท่านอ่ืนในทีม เป็น นิสิต – นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา หรือ อาชีวศึกษา หรือ  
   นักเรียนระดับมัธยมปลาย 
 - ช่ือสถาบันต้นสังกดั ต้องเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษาเท่าน้ัน 
  
 - ประเภทของการประกวด 
 การประกวดแข่งขนัเป็นประเภททีม   
 จ านวนนิสิต – นกัศึกษา 2 – 5 คน และอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 ท่าน 
 
 - กติกาการประกวด 
 1.  โครงงานส่ิงประดิษฐ์เพื่อ การจดัการทรัพยากรน ้ าอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

สอดคล้องกบัการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ภายใตแ้นวคิด “นวตักรรม 
3R” 

 2.  ส่งแผนงานในรูปแบบ เอกสารจ านวน 8 ชุด และไฟลแ์ผนงาน จ านวน 1 แผน่  
 3.  ต้องเป็นผลงานท่ีคิดข้ึนใหม่หรือคิดค้นเพิ่มเติมจนสมบูรณ์ สามารถน าไปผลิตและใช้

ประโยชน์ไดจ้ริง ทั้งน้ี คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาส่ิงประดิษฐ์ท่ีลอกเลียนแบบ
ส่ิงประดิษฐข์องผูอ่ื้น 

 4.  โครงงานส่ิงประดิษฐต์อ้งไม่เคยไดรั้บรางวลัจากหน่วยงานใดมาก่อน 
 5.  ผลการตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉนัท ์

 6.  กรรมสิทธ์ิของส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 และรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบั 2 ถือเป็นลิขสิทธ์ของบริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก 

   
 



 

  
  จ ากดั (มหาชน)  หรือ  อีสท์ วอเตอร์ ร่วมกบันกัศึกษา - อาจารยท่ี์ปรึกษาส่ิงประดิษฐ์ และ

สถาบนัตน้สังกดั 
7. ลิขสิทธ์ิของเอกสารแสดงรายละเอียดโครงงาน รายงาน บทความ ส่ิงพิมพ ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการ

จดัท าโครงการซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 และรางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบั 2 เป็นของบริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  หรือ 
อีสท ์วอเตอร์ ร่วมกบันกัศึกษา - อาจารยท่ี์ปรึกษาส่ิงประดิษฐ ์และสถาบนัตน้สังกดั 

 8. ผูส่้งผลงานเขา้ประกวดจะตอ้งให้ความยินยอมให้คณะกรรมการภายใตโ้ครงการน้ีเปิดเผย
ผลงานได ้รวมทั้งยนิยอมให ้อีสท ์วอเตอร์ น าผลงานออกแสดงในการจดันิทรรศการ หรือจดั
ประชาสัมพนัธ์ผลงานได ้โดยไม่กระทบต่อการขอรับความคุม้ครองสิทธิบตัร 

 9.  ส่งใบสมคัรและแผนงานของส่ิงประดิษฐ ์พร้อมหลกัฐานภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554 
 
 -  วธีิการส่งแผนงาน   ใบสมัคร  และหลกัฐาน 

1. ทางไปรษณีย ์  
แผนกกิจการสัมพนัธ์ และ CSR  ฝ่ายส่ือสารองคก์ร 
บริษทั จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) 
อาคารอีสท์ วอเตอร์  ชั้ น 24  เลขท่ี 1  ซ.วิภาวดีรังสิต 5  ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวงจอมพล                                      
เขตจตุจกัร  กทม.   10900 
 

 2. ทาง E-mail    Angkana_pun@eastwater.com 
 (สามารถส่งแผนงานของโครงการ   และใบสมคัรผา่นทาง E-mail และส่งหลกัฐานการสมคัรทาง

ไปรษณีย ์ภายในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2554) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
 - ก าหนดการโครงการฯ 
 

ส่งใบสมัครพร้อมแผนงานและไฟล์แผนงาน  
(CD-Rom)   

ตั้งแต่  7 มิถุนายน – 3 สิงหาคม 2554 

ประกาศผลแผนงานท่ีผ่านรอบคดัเลือกทางเว็บไซต์
การประกวด  และติดต่อขอเงินสนบัสนุนส่ิงประดิษฐ ์                
(ไม่เกิน 20,000 บาท) 

วนัท่ี 24 สิงหาคม 2554 

พธีิมอบทุน (ทมีละ 20,000 บาท)  วนัที ่13 กนัยายน 2554 
ผูผ้า่นเขา้รอบเขียนรายงานความกา้วหนา้ส่งมาท่ี 
Angkana_pun@eastwater.com  

คร้ังท่ี 1 :   16 – 18 พฤศจิกายน 2554 
คร้ังท่ี 2 :   12 – 14 มกราคม  2555 

ผูผ้่านเข้ารอบคดัเลือกส่งรายงานฉบบัสมบูรณ์และ 
การน าเสนอส่ิงประดิษฐ ์ในรูปแบบวดีิโอ (VCD) 

ตั้งแต่วนัท่ี 8 – 10 กุมภาพนัธ์ 2555 

วนัประกาศผลรางวลั วนัที ่ 29 มีนาคม 2555 

ทศันศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2555 

 
  
-  คณะกรรมการในการตัดสินเบือ้งต้น 

 คณะกรรมการในการตดัสินทั้งหมด 7 ท่าน ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 1 ท่าน 
2. คณะกรรมการจากส านกังานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ 1 ท่าน 
3. คณะกรรมการจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  1 ท่าน 
4. คณะกรรมการจากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย 1 ท่าน 
5.  คณะกรรมการจาก องคก์ารจดัการน ้าเสีย 1 ท่าน 

6.  คณะกรรมการจากบริษทั อีสท ์วอเตอร์ 2 ท่าน   
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- เกณฑ์การตัดสิน 
   

 - รอบคดัเลือก   
 1.1 ความสัมพนัธ์ของแผนงานของส่ิงประดิษฐก์บัหวัขอ้โครงการ 
 1.2 แผนงานของส่ิงประดิษฐส์ามารถน ามาใชส้ร้างใหป้ระโยชน์ไดจ้ริง 
 1.3 แผนงานของส่ิงประดิษฐเ์ป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม 
 1.4 ความคิดสร้างสรรค ์
 1.5 คุณค่าทางวชิาการ 
 1.6 ค่าใชจ่้าย 
 
 - รอบตดัสิน 
 2.1 ประโยชน์ของส่ิงประดิษฐต่์อชุมชนหรือภาคอุตสาหกรรม 
 2.2 ความคิดสร้างสรรค ์
 2.3 คุณค่าทางวชิาการ 
 2.4 วธีิการน าเสนอรูปแบบวดีิโอ (แบบยอ่มีความยาว 2 นาที และแบบสมบูรณ์มีความยาว 10 นาที) 
 2.5 รายงานฉบบัสมบูรณ์มีเน้ือหาครบถว้นและถูกตอ้งตามรูปแบบท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
- รางวลัพร้อมใบประกาศเกยีรติคุณ 

 

รางวลั นิสิต – นักศึกษา คณะต้นสังกดัและอาจารย์ที่ปรึกษา 

รางวลัชนะเลศิ ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ 
1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 100,000 บาท 

1. ถว้ยเกียรติยศจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม แก่อาจารยท่ี์ปรึกษา 
2. เงินรางวลั 30,000 บาทแก่อาจารยท่ี์
ปรึกษาและ 20,000 บาทแก่คณะตน้สังกดั 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 1 1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 70,000 บาท 

1 .ถ้วย เ กี ยร ติยศจาก รัฐมนต รีว่ าก าร
กระทรวงท รัพย ากรธรรมช า ติแล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 30,000 บาทแก่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและ 20,000 บาทแก่คณะตน้สังกดั 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 2 1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 50,000 บาท 

1 .ถ้วย เ กี ยร ติยศจาก รัฐมนต รีว่ าก าร
กระทรวงท รัพย ากรธรรมช า ติแล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 20,000 บาทแก่อาจารย์ท่ี
ปรึกษาและ 10,000 บาทแก่คณะตน้สังกดั 

รางวลัรองชนะเลศิอันดับ 3 1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 30,000 บาท 

1 .ถ้วย เ กี ยร ติยศจาก รัฐมนต รีว่ าก าร
กระทรวงท รัพย ากรธรรมช า ติแล ะ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 10,000 บาทแก่อาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

รางวลัชมเชย  
(จ านวน 6 รางวลั) 

1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั รางวลัละ 5,000 บาท 

- 

รางวลัความคิดสร้างสรรค์ 1. เกียรติบตัรจากรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. เงินรางวลั 10,000 บาท 

- 

*หมายเหตุ เงินรางวลัรวมทั้งส้ิน  430,000 บาท (ยงัไม่รวมค่าศึกษาดูงาน ณ สิงคโปร์ 600,000 บาท) 



 

  
- กรรมสิทธ์ิและลขิสิทธ์ิของผลงานทีไ่ด้รับรางวลั 

 
 กรรมสิทธ์ิของส่ิงประดิษฐท่ี์ไดรั้บรางวลัชนะเลศิ  รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ 1 และรางวลัรองชนะเลิศ
อนัดับ 2 ถือเป็นลิขสิทธ์ของบริษทัจดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  หรือ  อีสท ์
วอเตอร์ ร่วมกบันกัศึกษา - อาจารยท่ี์ปรึกษาส่ิงประดิษฐ ์และสถาบนัตน้สังกดั 
 ลิขสิทธ์ิของเอกสารแสดงรายละเอียดโครงงาน รายงาน บทความ ส่ิงพิมพ ์ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการจดัท า
โครงการซ่ึงไดรั้บรางวลัชนะเลศิ  รางวลัรองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เป็นของบริษทั 
จดัการและพฒันาทรัพยากรน ้ าภาคตะวนัออก จ ากดั (มหาชน)  หรือ อีสท ์วอเตอร์ ร่วมกบันกัศึกษา - อาจารย์
ท่ีปรึกษาส่ิงประดิษฐ ์และสถาบนัตน้สังกดั 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากโครงการฯ  
 

1. นิสิต – นกัศึกษามีโอกาสแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ    
3. น านวตักรรม 3R ไปเป็นโครงการตน้แบบของชุมชน ภาคเกษตรกรรม  หรือภาคอุตสาหกรรม 
4. เพิ่มแนวทางและวธีิการจดัการน ้าดา้นชุมชน ภาคเกษตรกรรม  หรือภาคอุตสาหกรรม 

 
หมายเหตุ  ส่ิงประดิษฐ์ที่เจ้าของมีความประสงค์จะขอรับสิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร ควรยื่นจดทะเบียน
สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร กับ กรมทรัพย์สินทางปัญญาไว้ก่อน เน่ืองจากหากน าส่ิงประดิษฐ์มาเปิดเผยแล้ว 
เจ้าของส่ิงประดิษฐ์อาจเสียสิทธิในการรับความคุ้มครองจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา 


