
           
 

โครงการประกวดค้นหาแนวคดิวธิีการคดัแยกขยะรีไซเคลิและโครงการลดจ านวนขยะ 
    (Love World  Less Waste)”  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ คร้ังที ่๑ 

 
กจิกรรม มี ๒ กิจกรรม 

๑. กิจกรรมประกวดวดีิทศัน์รณรงคก์ารก าจดัขยะ ไทยแลนด ์๔.๐ 

๒. กิจกรรมประกวดคน้หาแนวคิดวธีิการคดัแยกขยะรีไซเคิลและวธีิการลดจ านวนขยะ 

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ   
มูลนิธิไทยรวมใจ ร่วมกบั องคก์รพิทกัษค์วามเป็นธรรม สถาบนัส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม และองคก์รภาคีฯ 
เครือข่ายต่างๆ 

สถานทีจั่ด  
ศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด ์พระราม  ๙ 

ลกัษณะโครงการ เป็นการประกวดแนวคิดใหม่ๆ ของวธีิการคดัแยกขยะรีไซเคิลและการลดจ านวนขยะ เพื่อรณรงค์

ปลุกจิตส านึก  สร้างความเคยชิน  ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหม่ในการคดัแยกขยะก่อนทิ้ง และเล็งเห็นคุณค่าของขยะ   

รีไซเคิล  โดยการด าเนินกิจการเชิงธุรกิจหรือไม่เป็นธุรกิจ เพือ่ใหไ้ดก้  าไร  จะไดเ้ป็นส่ิงจูงใจใหเ้กิดการปฏิบติัอยา่ง

ต่อเน่ือง  ดว้ยการชิงเงินรางวลัและถว้ยรางวลัพระราชทานฯ 

1. หลกัการและเหตุผล 

ปัจจุบนัปริมาณขยะเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเกิดจากกิจวตัรประจ าวนั ทางโรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ไดจ้ดัตั้ง

ภาชนะถงัขยะรองรับตามจุดต่างๆ ก่อนท่ีทางหน่วยงานจดัเก็บขยะ จะมารวบรวมเพื่อไปก าจดัทิ้ง ซ่ึงบางท่ีอาจจะยงั

ไม่มีการคดัแยกประเภทขยะท่ีชดัเจนแต่อยา่งใด ท าใหป้ริมาณขยะท่ีตอ้งน าไปก าจดัมีมากข้ึน จากเหตุผลดงักล่าว

อาจท าใหส่้งผลกระทบต่อการจดัการขยะและสภาพแวดลอ้มของโรงเรียนและชุมชนในอนาคตได ้ดงันั้น เพื่อเป็น

การปลูกจิตส านึกใหเ้ด็กและเยาวชน ไดต้ระหนกัและเห็นถึงความส าคญัในการเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อแกไ้ขปัญหา

ขยะ จึงจดัท าโครงการคดัแยกขยะรีไซเคิลใหเ้ป็นรูปแบบหน่ึงของการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมใหเ้กิดความรู้ความ

เขา้ใจในการคดัแยกขยะใหถู้กวธีิและมีการค านึงถึงการลดจ านวนขยะซ่ึงเป็นส่ิงส าคญั เพื่อใหมี้ระบบการจดัการ

ขยะอยา่งมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อไป 



๑ 
๒. วตัถุประสงค์ 

๑. เพื่อคน้หาแนวคิดใหม่ๆ ของวธีิการรณรงค ์วธีิการจดัเก็บ วธีิการท าลายขยะท่ีมีประสิทธิภาพ  
๒. เพื่อสร้างจิตส านึกและวนิยั การจดัการทิ้งขยะ การก าจดัขยะและการลดจ านวนขยะ  
๓. เพื่อใหต้ระหนกัถึงผลเสียท่ีจะก่อใหเ้กิดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มและสุขอนามยัของมนุษย ์หากมีการจดัการ

ขยะอยา่งไม่เหมาะสม 
๔. เพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการคดัแยกขยะท่ีถูกวธีิ 
๕. เพื่อให้ระบบการบริหารจดัการขยะในโรงเรียนและชุมชนมีประสิทธิภาพ 
๖. เพือ่น าไปต่อยอดในการก าจดัและจดัเก็บขยะในอนาคต 

๓. เป้าหมายโครงการ 
 โรงเรียนระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา ทีมละไม่เกิน ๕ คน 
๔. วธีิด าเนินการ 
      ๔.๑ แต่งตั้งคณะท างาน 
      ๔.๒ คณะท างานมีการประชุม 

๔.๓ ส ารวจโรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
๔.๔ ประชาสัมพนัธ์โครงการ 

      ๔.๕ ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
      ๔.๖ การประเมินผลกิจกรรม 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
      ปีการศึกษา  ๒๕๖๐ 
๖. การด าเนินกจิกรรมและปฏิทนิการปฏิบัติงาน 

ระยะเวลา การด าเนินงาน 

๑๗ พ.ค.๒๕๖๐ ประชุมช้ีแจง และสรุปโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน เพื่อพิจารณา ตั้งกฏเกณท์
ต่างๆ ใหเ้ป็นมาตรฐาน 

๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๐ ประชุมร่วมจดัเตรียมสถานท่ี/แบ่งความรับผดิชอบ/ด าเนินการตามแผน 

๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๐ ประชาสัมพนัธ์โครงการ/รับสมคัรโรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 

๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ ปิดรับโครงการและผลงานจากผูส้มคัร 

๘ ส.ค. ๒๕๖๐ คณะกรรมการพิจารณา โครงการรอบแรก 

๒๖ ส.ค. ๒๕๖๐ จดักิจกรรมประกวดตามเป้าหมายท่ีไดก้ าหนดไว ้

๒๙ ส.ค. ๒๕๖๐ ประเมินผลกิจกรรม 

 
 



๒ 
๗. รูปแบบกจิกรรม 

รอบ ๑ จดัการประกวดแนวคิดโครงการ จากเอกสารท่ีผุเ้ขา้ร่วมไดส่้งโครงการมาน าเสนอ โดย
คณะกรรมการจะมีการตั้งเกณทก์ารพิจารณา  
 รอบ ๒ โครงการท่ีผา่นการคดัเลือกในรอบแรก มาน าเสนอบนเวที เพื่อคน้หา โครงการท่ีสุดยอดท่ีสุด 
๘.เกณท์การพจิารณา 

๘.๑. กิจกรรมประกวดวดีิทศัน์รณรงคก์ารลดขยะ ยคุไทยแลนด ์4.0 
คะแนน ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจากแนวคิดในการน าเสนอ วธีิการใหม่ๆ ในการรณรงคใ์หทุ้กคนตระหนกัและหนั
มามีส่วนร่วม โดยไม่ไดเ้นน้คุณภาพ-เทคนิควธีิการตดัต่อวดีีทศัน์ ซ่ึงจะเป็นการพดูรณรงค ์หรือการน าเสนอใน
รูปแบบอ่ืนๆ ท่ีสามารถท าไดจ้ริง โดยมีระยะเวลาน าเสนอเป็นวดีีทศัน์ตั้งแต่ ๓๐ วินาที ไม่เกิน ๕ นาที และจะตอ้งมี
ช่ืองาน  “Love World  Less Waste” อยุใ่นวดีีทศัน์ ไม่ต ่ากวา่ ๒ คร้ัง 
 
เกณท์การ
พจิารณา 

แนวคิด  
(ไอเดีย) 

การท าใหเ้กิด 
การมีส่วนร่วม 

อารมณ์ร่วม จาก 
ผูเ้ขา้ร่วมงาน 

การท าใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

คะแนนผลโหวต 
 ในโซเชียล 

คะแนน ๔๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 
 
๘.๒. กิจกรรมประกวดคน้หาแนวคิดวธีิการคดัแยกขยะรีไซเคิลและวธีิการลดขยะ 
คะแนน ๑๐๐ คะแนน พิจารณาจาก แนวคิดวธีิการคดัแยกขยะรีไซเคิลและวธีิก าจดัขยะ โดยมีวธีิการใหม่ๆ ใหท้นั
ยคุสมยั และก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด โดยเนน้ใหทุ้กคนตระหนกัและหนัมามีส่วนร่วมในโครงการฯ 
 

เกณท์การ
พจิารณา 

แนวคิด  
(ไอเดีย) 

การท าใหเ้กิด 
การมีส่วนร่วม 

โครงกาสามารถ
ท าไดจ้ริง 

การท าใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุด 

วธีิการน าเสนอ 
 

คะแนน ๔๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน ๒๐ คะแนน ๑๐ คะแนน 
 
หมายเหตุ 

- แนวทางการตดัสินรอบแรก จะตอ้งไดค้ะแนนรวมเกิน ๗๐คะแนน 
- ผลการตดัสินของคณะกรรมการ ถือเป็นท่ีส้ินสุด 
- ผลการประกวด ผูจ้ดังานสามารถน าไปใชใ้นการรณรงค ์และต่อยอดใหเ้ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได ้

 
 
 
 
 
 



๓ 
๙.รางวลั 

รางวลั ประกวดวดีีทศัน์ ประกวดแนวคิด 
ชนะเลิศ -ถว้ยรางวลัพระราชทาน 

-เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท 
-ถว้ยรางวลัพระราชทาน 
-เงินสด ๒๐,๐๐๐ บาท 

รองชนะเลิศอนัดบั ๑ -ถว้ยรางวลัจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 
-เงินสด ๕,๐๐๐ บาท 

-ถว้ยรางวลัจาก รมช.กระทรวงศึกษาธิการ 
-เงินสด ๕,๐๐๐  บาท 

รองชนะเลิศอนัดบั ๒ -ถว้ยรางวลัจากองคก์รจดังาน 
-เงินสด ๓,๐๐๐ บาท 

-ถว้ยรางวลัจากองคก์รจดังาน 
-เงินสด ๓,๐๐๐  บาท 

ชมเชย -ถว้ยรางวลั 
-เงินสด ๒,๐๐๐ บาท 

-ถว้ยรางวลั 
-เงินสด ๒,๐๐๐  บาท 

 
๑๐. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
      ๑.  นกัเรียนและประชาชนเกิดแนวคิดใหม่ๆ ต่อการจดัการขยะมูลฝอย ซ่ึงวสัดุบางประเภท สามารถ
น าไปใชป้ระโยชน์ไดห้ลายรูปแบบ  หรืออาจเปล่ียนเป็นเงินได ้
      ๒. การมีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้เก่ียวกบัการจดักิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มจากภูมิปัญญาของบุคลากร  หน่วยงานและองคก์รในทอ้งถ่ิน 
      ๓.  ไดแ้นวทางและรูปแบบใหม่ๆ กบัการจดักิจกรรมเพื่อปลูกจิตส านึกดา้นอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้มท่ีสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของทอ้งถ่ินอยา่งย ัง่ยนื 
                                 
 
                                             

 
นายไชยนิรันดร์ พยอมแยม้ 
     ประธานโครงการฯ 

 
 
หมายเหตุ 

หากตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติมสามารถติดตามไดท่ี้แฟนเพจ  Love World Less Waste  
ติดต่อสอบถามไดท่ี้ นาย กิตติพฒัน์ ชยัราช โทร  ๐๖๓ – ๗๔๐ – ๒๗๗๗  
                                 นางสาว ร าไพวรรณ์  หอมไกรลาศ ๐๘๑ – ๙๒๓ – ๙๗๒๕ 

   

 

๔ 


