
โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.) ครั้งท่ี 16 (2559) 
THAILAND INNOVATION AWARDS 2016 

ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร 

  
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ไดดําเนินการประกวดรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศ

ไทย  มาต้ังแตป พ.ศ. 2544 โดยมุงสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรคประเภทงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐที่ใหม และมีศักยภาพใน
เชิงอุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชย ซึ่งอาจพัฒนาจนถึงขั้นประกอบเปนธุรกิจไดจริงของกลุมนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
หรือเทียบเทา  สําหรับในป พ.ศ. 2559 ซึ่งเปนการจัดครั้งที่ 16 จะมีการประกวดในสาขาตางๆดังน้ี 

-สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรีหรือปวส.    
-สาขานวัตกรรมกิจกรรมทางกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ ระดับปริญญาตรีหรือปวส. และระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนปลายหรือ ปวช. สนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ ( สสส. )  

ทั้งน้ีไดกําหนดใหผลงานท่ีผานการคัดเลือกเขารวมการประกวดระดับประเทศในทุกสาขา ตองจัดทําแผนธุรกิจ หรือ 
แผนพัฒนาผลงาน มานําเสนอประกอบการพิจารณาตัดสินดวย  และถือเปนหลักเกณฑหน่ึงในการพิจารณาตัดสินผลงาน  
โดย นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ผานการคัดเลือกเขารวมประกวดระดับประเทศ จะตองเขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
สงเสริมความรูดานนวัตกรรม จัดทําแผนธุรกิจหรือแผนพัฒนาผลงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ เดือน
สิงหาคม 2559 

1.  หลักการและเหตุผล 

 นวัตกรรม (Innovation) คือความสามารถในการใชความรู ความคิดสรางสรรค ทักษะ และประสบการณทาง
เทคโนโลยีหรือการจัดการ มาพัฒนาและผลิตสินคาใหม กระบวนการผลิตใหม หรือบริการใหม ซึ่งตอบสนองความตองการ
ของตลาด ดังน้ัน ผูที่สามารถคิดคนนวัตกรรมไดสําเร็จก็จะกลายเปนคนมีช่ือเสียง หรือร่ํารวยขึ้นไดโดยงาย ประเทศที่มีนัก
คิดคนนวัตกรรมจํานวนมากยอมทําใหมีรายไดเขาประเทศมากขึ้นดวย ประเทศตางๆ จึงพยายามสงเสริมใหเยาวชนพัฒนา
ความสามารถดานนวัตกรรมเพ่ือความไดเปรียบในการแขงขันกับประเทศอ่ืน เชน นิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมันไดเริ่ม
โครงการ “Jugend Forscht” สนับสนุนการแขงขันงานวิจัยและสิ่งประดิษฐของเยาวชนอายุระหวาง 16-22 ป จนไดรับ
ความสําเร็จตอเน่ืองมา 35 ปแลว  สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภไดริเริ่มจัดการประกวดรางวัล
นวัตกรรมแหงประเทศไทย หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ขึ้นเปนครั้งแรก ในป พ.ศ. 2544 โดยมีวัตถุประสงคที่จะ
สงเสริมใหเยาวชนซึ่งเปนนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทา สงโครงงานเขาประกวดประจําป ซึ่งจะ
นําไปสูการพัฒนาความสามารถของคนไทยในการคิดคนนวัตกรรมใหมๆ เพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ระยะยาว และยังกระตุนใหเจาของผลงานไดนําผลงานวิจัย หรือสิ่งประดิษฐไปจดสิทธิบัตร และใชประโยชนเชิงพาณิชยอีก
ดวย สมาคมวิทยาศาสตรฯ มีแผนที่จะดําเนินโครงการน้ีอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป เพ่ือผลในการกระตุนความคิด
สรางสรรคของเยาวชนไทย และการพัฒนาเทคโนโลยีใหเจริญรุดหนาอยางตอเน่ืองสืบไป 

2.  องคกรภาคี          
  องคกรรวมจัด 

1. สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ  
2. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 
4. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 



 3.  วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือกระตุนให นิสิต นักศึกษานักเรียน ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรคสงผลงาน

นวัตกรรมเขาประกวด 
2. เพ่ือเปนเวทีสงเสริมให นิสิต นักศึกษา นักเรียน ไดแสดงความสามารถและนําผลงานออกสูสายตาผูประกอบการ 

และประชาชน 
3.  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานของ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ใหไดรับการจดสิทธิบัตร 
4.  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลงานของ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ใหสามารถผลิตเชิงพาณิชย  
5.  เพ่ือพัฒนา หรือเปดโลกทัศนทางธุรกิจประกอบการใหแก นิสิต นักศึกษา  นักเรียน 
6.  เพ่ือสรางความตระหนักในความสําคัญของการสรางนวัตกรรม ในกลุมประชาชนท่ัวไปท่ีมารวมงาน 
7.  เพ่ือเช่ือมโยงนวัตกรรมกับกลุมอุตสาหกรรมอันจะกอใหเกิดการพัฒนาบนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี 
8. เพ่ือกระตุนใหเยาวชนสนใจการออกกําลังกาย และการดูแลสุขภาพ 

4.  กลุมเปาหมาย 
นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือ ปวส. ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน หรือสถาบันเทียบเทาทั่ว

ประเทศ และนักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยทั่วประเทศ 

5.  เปาหมายโครงการ   
ตองการให นิสิต นักศึกษา นักเรียนทั่วประเทศ ไดสงงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ ในสาขาที่เก่ียวของเขาประกวด และ

สงเสริมใหมีการพัฒนาผลงานจนนําไปจดสิทธิบัตรได พรอมทั้งแนะนําแหลงเงินทุนที่จะนําผลงานไปพัฒนาตอยอดหรือ
ขยายผลในวงกวาง 

6.  ดัชนีชี้วัด และการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 
1 จํานวนโครงการท่ีสงเขารวมประกวดทั้งหมด 
2. จํานวนสถาบันที่สนใจสง นิสิต นักศึกษา นักเรียนเขารวมประกวด 
3.    จํานวนผลงานที่ผานเขารอบ 
4.    จํานวนผลงานที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอด หรือขยายผลในวงกวาง 

วิธีการประเมินผล 
 สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ จัดทําเอกสารสรุปโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ  เปนรูปเลมพรอมบทคัดยอ
ผลงาน และภาพกิจกรรมในปที่ประกวด  ซึ่งบรรจุจํานวนโครงการและจํานวนสถาบันที่สงผลงานเขาประกวด รวมท้ังจํานวน
ผลงานที่ผานเขารอบสุดทายเพ่ือชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอ เจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช
นครินทร  พรอมภาคผนวกผลงานรางวัลนวัตกรรมการออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ที่ผานเขารอบสุดทาย รวม 10 ป 
และติดตามผลงานในปที่ผานมาดังน้ี 
 มีการพัฒนาเปนตนแบบ 1 ผลงาน ไดแก Balance Testing Fun ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุโขทัย  การ
นําไปขยายผลเผยแพรในสถาบันอื่น 1 ผลงาน ไดแก  นวัตกรรมบริหารขอสะโพกและขอเขาในผูปวยอัมพาต  ของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  การปรับปรุงและพัฒนาใหผลงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น 2 ผลงาน ไดแก  Tai Thai 
Exercise  ของวิทยาลัยการอาชีพปตตานี  และ เครื่องออกกําลังกายแบบลักษณะการกระโดดเชือก  ของวิทยาลัยเทคนิค
นครนายก 
 มีการนําไปประกวดตางประเทศในงาน Taiwan International Science Fair 2 ผลงานไดแก Exercise for Health ของ
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี และโรงเรียนรมเกลา จังหวัดนราธิวาส 
 



7.  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากผลสําเร็จของโครงการ 
1.  เกิดการพัฒนาทักษะ ความรู และความสามารถที่จําเปนสําหรับนักประดิษฐ และนวัตกรรมในกลุม นิสิต นักศึกษา 

นักเรียน ที่เขารวมกิจกรรมเสริมที่โครงการฯจัดให 
2.   สงเสริมให นิสิต นักศึกษา นักเรียน ประยุกตใชความรูที่เรียนมาไดจริงในชีวิตประจําวัน 
3.   เปนการยกระดับผลงาน Senior project ของนักศึกษา ใหพัฒนาถึงระดับนวัตกรรม และนําไปใชจริงได 
4.  เกิดผลงานนวัตกรรมระดับเยาวชนที่สามารถนําไปพัฒนาตอยอด หรือขยายผลในวงกวาง 
5.  เปนการขยายผลการสงเสริมวัฒนธรรมการคิดคนนวัตกรรมในเยาวชน และประชาชนใหกวางขวางมากขึ้น 
6. เปนเวทีที่ดึงกลุมประชาชนใหเขามามีสวนรวม ในการใหความรวมมือสนับสนุนการพัฒนากิจกรรมดานการรักษา

สิ่งแวดลอม การอนุรักษพลังงาน การสงเสริมสุขภาพ และอื่นๆ ที่สนใจ มากขึ้น 
7.  การจัดการประกวดกระทําตอเน่ือง ทําใหไดผลงานนวัตกรรมใหมๆ เพ่ิมมากขึ้นทุกป 
8.  องคกรสนับสนุน และหนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ จะไดคัดสรรโครงงานที่สนใจ และสามารถนําไปพัฒนาตอยอด 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดได 

8.  แผนการดําเนินงาน 

แผนงานประชาสัมพันธโครงการ 

� สื่อโฆษณา 
8.1 แผนพับพรอมใบสมัคร และโปสเตอรประชาสัมพันธ  กระจายไปยัง นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตาม

หนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของ ในสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ 
8.2 หนังสือรวบรวมผลงาน โดยจะรวบรวมผลงาน และรายละเอียดโครงงานที่ผานเขาประกวดระดับประเทศ     
              ผูสนับสนุน และผูมีอุปการคุณตอโครงการโดยจะเผยแพรไปยังสถาบันการศึกษา องคกรรัฐบาล  
              สื่อมวลชนทุกแขนง และผูเยี่ยมชมงานท่ีสนใจทุกทาน 
8.3 เว็บไซทของโครงการ http://www.scisoc.or.th/tia จะเผยแพรขอมูลทั่วไปของโครงการ ผูรวมจัดงาน 

ผูสนับสนุน  ขาวประชาสัมพันธ  ปฏิทินขาว กระดานฝากขาว การดาวนโหลดใบสมัคร  รายช่ือ
สถาบันการศึกษาที่สงผลงาน นอกจากน้ียังทําการเช่ือมโยงเว็บไซทไปยังหนวยงานที่เก่ียวของ 

8.4 แผนพับ หรือโปสเตอรประชาสัมพันธการประกวด เพ่ือแจงขาวการจัดกิจกรรมใหผูสนใจทราบ
กําหนดการ และเขารวมชมผลงาน 

�    การประชาสัมพันธ 
8.5 การเขาช้ีแจงโครงการในท่ีประชุมตางๆ เชน การเสวนากับ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ณ ศูนยประกวด

กิจกรรมเยาวชนของสมาคม   การประชุมสภาคณบดี คณะตางๆ อาทิคณะวิทยาศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร  การประชุมสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยฯ เปนตน   

8.6 การออกบูธประชาสัมพันธโครงการตามงานนิทรรศการตางๆ  ของสถาบันการศึกษา  กิจกรรม 
ประชาสัมพันธ   การบรรยายพรอมจัดบูธนิทรรศการตามสถาบันการศึกษาทั่วประเทศในงานแสดงผล
งานวิจัยนิสิตนักศึกษาช้ันปที่ 4 ของมหาวิทยาลัยตางๆ 

8.7 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสงเสริมความรูดานนวัตกรรม  การสรางแผนธุรกิจและแผนพัฒนาผลงาน 
8.8 การจัดนิทรรศการผลงานที่เคยไดรับรางวัล ตามสถานที่แสดงผลงานตางๆ อาทิ พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร 

จตุัรัสวิทยาศาสตร งานวันนักประดิษฐ 

 



การประชาสัมพันธในป พ.ศ.2559 สมาคมฯ จัดเปนขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่1  ประชาสัมพันธเอกสารแผนพับเชิญชวนใหสงขอเสนอโครงการรางวัลนวัตกรรมฯ เพ่ือ

คัดเลือกผลงานที่สามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมได   มาเขาอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนําการพัฒนาผลงานใหสอดคลอง
กับเกณฑพิจารณา   พรอมๆกับศูนย ภูมิภาคของสมาคมฯ  ไดแก  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรหาดใหญ ประชาสัมพันธไปยังสถาบันการศึกษาในภูมิภาคท่ี
เก่ียวของ  (ก.พ. – พ.ค. 59) 

ขั้นตอนที่2  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนําการพัฒนาผลงานในเชิงนวัตกรรม (มิ.ย. – ก.ค. 59) 
ขั้นตอนที่3  ประชาสัมพันธเชิญชวนใหสงผลงานที่สมบูรณแลว เขาประกวดรางวัลนวัตกรรมในงาน

มหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ กลางเดือนสิงหาคม 2559 ซึ่งอาจเปนผลงานที่ผานขั้นตอนที่ 1-2 แลว  
หรือเปนผลงานที่ไดรับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดระดับภูมิภาคซึ่งตองมีหลักฐานประกอบ 

ขั้นตอนที่4  สมาคมฯ ดําเนินการประกวดรางวัลนวัตกรรมฯ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ โดยใหเช่ือมโยงกับองคความรูและยุทธศาสตรดาน Physical Activity  เพ่ือยกระดับความคิดและเทคนิค
การออกแบบเคร่ืองมือออกกําลังกาย ใหอยูบนพ้ืนฐานหลักของทฤษฎีวิทยาศาสตรการกีฬา 

9. แผนงานจัดการประกวด   
  แบงเปน 2 ระดับ 
        1. ระดับปริญญาตรี หรือปวส. 
        2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. 

  �    กําหนดการสงขอเสนอโครงการ/ใบสมัคร 
นักเรียน นิสิต  นักศึกษา  สามารถดาวนโหลดไฟลใบสมัครและขอเสนอโครงการไดจากเว็บไซต 

http://www.scisoc.or.th/tia และสงใบสมัครพรอมขอเสนอโครงการไดที่ E-mail:scisoc.thailand@gmail.com หรือที่ 
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ คณะวิทยาศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ถนนพญา
ไท  กรุงเทพฯ  10330  โทรสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 02-218-5245, 02-252-7987  แฟกซ 02-252-4516 
สงขอเสนอโครงการ ภายใน พฤษภาคม 2559 และเขาอบรมเชงิปฏิบัติการภายใน มิถุนายน 2559 เพ่ือแนะนําการ 
พัฒนาและสงใบสมัครท่ีมีผลงานสมบูรณภายใน  กรกฎาคม 2559 

� กําหนดจัดการประกวด 
1.  นําเสนอผลงานเดือนสิงหาคม 2559 ในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  พรอมเขาอบรมเชิงปฏิบัติการ    
     เขียนแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนาผลงาน 
2.  สงแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนาผลงานมาท่ีสมาคมวิทยาศาสตรฯ ภายใน กันยายน 2559  
3.  ประกาศผลการประกวดในงานวันนวัตกรรมแหงชาติ 5 ตุลาคม 2559  

� เกณฑการพิจารณาตัดสิน 
ผลงาน: งานวิจัย, สิ่งประดิษฐ ทางวิทยาศาสตรประยุกต หรือวิศวกรรมศาสตรฯ ที่สอดรับกับนโยบายการรณรงคดานการ

ออกกําลังกาย หรือการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ เนนความใหม และศักยภาพการขยายผล ในการรณรงค  
เกณฑ     1.  ความคิดริเริ่มสรางสรรคเชิงนวัตกรรม 

2.  ศักยภาพในการขยายผลในวงกวาง ไมเนนความเปนไปในทางการคา 
3.  ประเด็นที่มาของโครงงาน การแกปญหาเชิงเทคนิค สามารถอธิบายหลักการ และเง่ือนไขที่ทําใหเกิดผลตอ 
     นโยบายการรณรงค ไดอยางชัดเจน 
4.  สวนประกอบอื่นๆ เชน ความสมบูรณของเอกสารโครงงาน คุณภาพของงาน และการนําเสนอ 
ผลงานท่ีผานการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2559 ตองจัดทําแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนาผลงาน มาประกอบการ

พิจารณา ตัดสินดวย โดยถือเปนหลักเกณฑหน่ึงในการพิจารณาตัดสินรางวัล 



� รางวัล  
        ผลงานที่ผานการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม 2559 จะไดรับเกียรติบัตรและรางวัลพัฒนาผลงาน 5,000 บาท  
         ผลงานที่ไดรับรางวัลในงานวันนวัตกรรมแหงชาติ  5 ตุลาคม 2559  จะไดรับรางวัลดังน้ี 

นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรีหรือ ปวส.  
รางวัลชนะเลิศ  - ถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช 

    นครินทร เงินรางวัล 50,000 บาท ประกาศนียบัตร และศกึษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะ    

    ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประมาณ1 สัปดาห (อาจารย 1 คน    

    นิสิต นักศึกษา 1 คน) 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่1 -โลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่2 -โลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 20,000 บาท 

นักเรียน นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช.  
รางวัลชนะเลิศ  - ถวยพระราชทานสมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราช 

   นครินทร เงินรางวัล 20,000 บาท ประกาศนียบัตร และศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาทักษะ 

   ความรูทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประมาณ1 สัปดาห (อาจารย 1 คน   

   นักเรียน นักศึกษา 1 คน) 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่1 -โลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 15,000 บาท 

รางวัลรองชนะเลิศลําดับที่2 -โลเกียรติยศ ประกาศนียบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท 

 หมายเหตุ  
- หากสาขาใดไมมีโครงงาน ที่สมควรไดรับรางวัลในรางวัลใดรางวัลหน่ึง คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิ์งด

การ ใหรางวัลหรือปรับเปล่ียนเงินรางวัลไดตามความเหมาะสม การตัดสินของคณะกรรมการถือเปน
สิ้นสุด ไมมีการอุทธรณใดๆท้ังสิ้น 

- ผูสมัครหรือผลงานที่ไมมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ จะไมมีสิทธิ์ไดรับรางวัล 
- สมาคมฯ ไมถือสิทธิในการเปนเจาของผลงานที่สงเขาประกวด 

� การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและติดตามผลงาน 
เพ่ือใหการประดิษฐคิดคนของนิสิตนักศึกษา นักเรียนไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ืองครบวงจร โครงการ

รางวัลนวัตกรรมฯ จึงไดจัดกิจกรรมเสริม และกิจกรรมตอเน่ืองเพ่ือให นิสิตนักศึกษา นักเรียนไดมีความรูและทักษะ

ตางๆ ในการที่จะพัฒนาผลงานของตน พรอมทั้งเผยแพรเพ่ือใหบุคคลภายนอก หรือหนวยงานที่เก่ียวของไดรับ

ทราบ และนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีแผนงานดังตอไปน้ี 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนะนําการพัฒนาผลงานเชิงนวัตกรรม สําหรับผลงานที่สงขอเสนอโครงการภายใน

พฤษภาคม 2559  ซึ่งกําหนดจัด มิถุนายน-กรกฎาคม 2559 

2.     จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาผลงาน ชวงสัปดาหวิทยาศาสตร สิงหาคม 2559 

3.  ออกแบบสอบถามกลุม นิสิตนักศึกษา นักเรียน และอาจารยที่ปรึกษา ที่สงผลงานมาประกวดเม่ือปที่ผานมา  

เพ่ือทราบความคืบหนาของการ พัฒนาผลงานวามีการพัฒนาตอยอด หรือมีการผลิตจําหนายหรือไม อยางไร 

เพ่ือใชเปนขอมูลในการสงเสริมขั้นตอไป และเปนขอมูลเพ่ือการประชาสัมพันธดวย 
 


