THE ENERGiST by EPPO
โครงการเฟนหาคนพลังงานรุนใหม เพื่อรวมกันสรางสรรคนโยบายพลังงาน
ซึ่งจะเปนรากฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
ภายใตกรอบแนวคิด “Bottom Up Policy”
เปดกวางความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม
ครั้งแรก ! ที่หนวยงานนโยบายภาครัฐ เปดโอกาสและพื้นที่ใหประชาชนเขารวมระดมสมอง
เฟนหาไอเดียเพื่อเสนอแนะประกอบการจัดทำนโยบายหรือมาตรการดานพลังงานใหม ๆ ที่สอดดลองกับ
บริบทของสังคมยุคใหมผานกิจกรรม “Hackathon" พรอมรวมกันพัฒนาไอเดียเหลานั้นกับนักวิชาการ
ดานพลังงานของประเทศ เพื่อให ไดมาซึ่งนโยบายพลังงานที่สามารถนำไปใช ไดจริง
หากคุณเปนคนหนึ่งที่สนใจดานพลังงาน เคยฝนถึงนโยบายเจง ๆ หรือไอเดียใหม แตไมมีที่
ปลอยของ อยาทิ้งมันใหเปนเพียงแคความคิด สนพ. ขอเชิ ญสมัครเขารวมโครงการ THE ENERGiST
โครงการเฟนหาคนพลังงานรุนใหม เพื่อรวมกันสรางสรรคนโยบายพลังงานรูปแบบใหมที่เปดกวาง ซึ่งจะเปน
รากฐานในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนในอนาคตตอไป
นอกจากโอกาสในการสรางสรรคนโยบายพลังงานแลว คุณยังไดสิทธิ์เขารวมอบรมกับ
วิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากกวา 40 ทาน พรอมทั้งทำงานรวมกับโคชผูเชี่ยวชาญ ที่จะประกบลงมือทำ
อยางใกลชิด ตั้งแตการสรางไอเดีย ไปจนถึงนโยบายที่สามารถขายได (Successful Pitching) ผาน 4
Workshop สุดเขมขน รวมทั้งโอกาสในการศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ เพื่อใหเห็นผลลัพธจากการนำนโยบาย
ไปใชจริง
ภายใตโจทย จาก 7 เทรนดดานพลังงาน ดังนี้
1. เทรนดการใชพลังงานที่จะใช ไฟฟามากขึ้น (Electrification)
2. เทรนดการผลิตพลังงานแบบกระจายตัว (Decentralisation)
3. เทรนดการใชเทคโนโลยีดิจิตอล และขอมูล บิ๊ก ดาตา (Digitisation and Big Data )
4. เทรนดการใชพลังงานที่ลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (Decarbonisation)
5. เทรนดการผอนปรนกฎเกณฑ ปรับปรุง กฏระเบียบ เพื่อกระตุนใหเกิดนวัตกรรมและการแขงขัน
อยางเปนธรรม (Deregulation)
6. เทรนดการเชื่อมโยง และสรางความรวมมือดานพลังงานกับประเทศเพื่อนบาน (AEC Energy
Connection)
7. เทรนดดานระบบขนสงและนวัตกรรมยานยนตแหงอนาคต (Mobility and Transportation)

สิ่งที่คุณจะไดรับ
โอกาสในการเรียนรูจากประสบการณตรงในการทำกิจการดานการเสนอแนะนโยบายและแผน
1.
พลังงานจากผูเชี่ยวชาญของ สนพ. และกระทรวงพลังงาน
โอกาสในการเรียนรู และ Workshop กับวิทยากรชั้นนำของประเทศมากกวา 40 ทาน ในหลาก
2.
หลายสาขาวิชาชีพ
โอกาสในการนำเสนอแนวคิดใหมดานนโนบายพลังงานกับหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
3.
การสรางสรรคนโยบายโดยตรง
ประกาศนียบัตรผูเขารวมโครงการ THE ENERGiST
4.
รางวัลสำหรับผูชนะเลิศ 100,000 บาท รองชนะเลิศ 50,000 บาท และโอกาสในการศึกษาดูงาน
5.
เมืองอัจฉริยะในตางประเทศ รวมทั้งสิ้นมูลคากวา 500,000 บาท
ระยะเวลาโครงการ
สมัครฟรี ! ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2561 (สมัครคนเดียว หรือสมัครเปนทีม 3-5 คน)
ประกาศผลผูมีสิทธิ์เขารอบ Challenge Briefing & Team Matching วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผานทางเฟ
ซบุกแฟนเพจ The Energist by EPPO
คุณสมบัติผูเขารวมการแขงขัน
นิสิต-นักศึกษา (ไมจำกัดสาขาวิชา) พนักงานบริษัท เจาของกิจการ และประชาชน ที่มีอายุตั้งแต 20 - 45 ป
กำหนดการโครงการ
ครั้งที่ 1 Challenge Briefing & Team Matching
ครั้งที่ 2 Around The Clock Hackathon
ครั้งที่ 3 Ideation Presentation เพื่อคัดเลือกเหลือ 10 ทีม
ครั้งที่ 4 Workshop 1
ครั้งที่ 5 Workshop 2
ครั้งที่ 6 Workshop 3
ครั้งที่ 7 Workshop 4
ครั้งที่ 8 Perfect Pitching
ครั้งที่ 9 ศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะในตางประเทศ
*กำหนดการ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยจะมีการแจงใหทราบลวงหนา

23 มิถุนายน 2561
30 มิถุนายน 2561
15 กรกฎาคม 2561
4 สิงหาคม 2561
5 สิงหาคม 2561
1 กันยายน 2561
2 กันยายน 2561
20 ตุลาคม 2561
พฤศจิกายน 2561

เงื่อนไขการสมัคร และเขารวมโครงการ
ผูเขารวมการแขงขัน จะตองแขงขันเปนทีม โดย 1 ทีมจะประกอบไปดวยสมาชิก 3-5 คน ซึ่ง
1.
สมาชิกในทีมจะตรงกับใบสมัคร หรือจัดทีมใหมรวมกับผูเขารวมการแขงขันทานอื่นในรอบ
Challenge Briefing & Team Matching ก็ ได
ผูเขารวมการแขงขันที่ผานการคัดเลือกเขาสูรอบ Workshop จะตองสามารถเขารวมไดตลอด
2.
กิจกรรม โดยมีเวลาการเขารวมไมนอยกวารอยละ 80 เพื่อคงไวซึ่งสิทธิ์ในการแขงขันและการรับ
ประกาศนียบัตร
ผูจัดงานขอสงวนสิทธิ์ ไมรับผิดชอบคาใชจายเดินทางในการเขารวมกิจกรรม และ/หรือ คาใช
3.
จายอื่น ๆ ในการมารวมโครงการ
รายละเอียดโครงการ วิทยากร ของรางวัล และอื่น ๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได โดยผูจัดงานไม
4.
จำเปนตองแจงใหทราบลวงหนา
ไอเดียและนโยบายที่นำเสนอจะตองไมกอใหเกิดความขัดแยง และ/หรือ สงผลกระทบทางลบตอ
5.
ภาพลักษณสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)
ไอเดียและนโยบายที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ถือเปนกรรมสิทธิ์ของ สำนักงานนโยบายและแผน
6.
พลังงาน (สนพ.) สามารถนำมาตอยอดและพัฒนา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา หากผูเขา
รวมการแขงขัน มีความประสงคจะนำไปตอยอดหลังจากจบโครงการจำเปนตองไดรับการ
ยินยอม และอนุมัติเปนลายลักษณอักษร จาก สนพ. เทานั้น
ของรางวัล
ทีมที่ชนะการประกวด Perfect Pitching จำนวน 2 ทีม จะไดเดินทางไปศึกษาดูงานเมืองอัจฉริยะ
1.
ในตางประเทศ (ทีมละ 3-5 คน)
ทีมที่ไดรับรางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 100,000 บาท จำนวน 1 ทีม
2.
ทีมที่ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 50,000 บาท จำนวน 1 ทีม

