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โครงการรางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย (นวท.)  

THAILAND INNOVATION AWARDS  

ชงิถวยพระราชทาน 

สมเด็จพระเจาพี่นางเธอ เจาฟากัลยาณวิัฒนา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร 

***************************** 

 สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์ไดด้าํเนินโครงการรางวลั

นวตักรรมฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 โดยมุ่งส่งเสริมความคิดริเร่ิมสร้างสรรคป์ระเภทงานวิจยั หรือ

ส่ิงประดิษฐ์ที่ใหม่ และมีศกัยภาพในเชิงอุตสาหกรรม หรือเชิงพาณิชย ์ซ่ึงอาจพฒันาจนถึงขั้น

ประกอบเป็นธุรกิจไดจ้ริงของกลุ่มนิสิต นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า  และจะมีการ

ประกวดในสาขาต่างๆดงัน้ี 

-  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีระดบัปริญญาตรีหรือปวส.    

-  สาขานวตักรรมการออกกาํลงักายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ ระดบัปริญญาตรีหรือปวส.  

   และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. สนบัสนุนโดยสาํนกังานกองทุน 

    สนบัสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส. )  

 ทั้งน้ีไดก้าํหนดให้ผลงานท่ีผ่านการคดัเลือกเขา้ร่วมการประกวดระดบัประเทศในทุก

สาขา ตอ้งจดัทาํแผนธุรกิจ หรือแผนพฒันาผลงาน มานาํเสนอประกอบการพิจารณาตดัสินดว้ย  

และถือเป็นหลักเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณาตัดสินผลงาน  โดยสมาคมจะจัดการประชุมเชิง

ปฏิบติัการส่งเสริมความรู้ดา้นนวตักรรม จดัทาํแผนธุรกิจหรือแผนพฒันาผลงาน ในงานสัปดาห์

วทิยาศาสตร์แห่งชาติเดือนสิงหาคม  

1.  หลักการและเหตุผล 

 นวตักรรม (Innovation) คือความสามารถในการใชค้วามรู้ ความคิดสร้างสรรค ์ทกัษะ 

และประสบการณ์ทางเทคโนโลยหีรือการจดัการ มาพฒันาและผลิตสินคา้ใหม่ กระบวนการผลิต

ใหม่ หรือบริการใหม่ ซ่ึงตอบสนองความตอ้งการของตลาด ดงันั้น ผูท่ี้สามารถคิดคน้นวตักรรม

ไดส้าํเร็จก็จะกลายเป็นคนมีช่ือเสียง หรือรํ่ ารวยข้ึนไดโ้ดยง่าย ประเทศที่มีนักคิดคน้นวตักรรม

จาํนวนมากย่อมทาํให้มีรายได้เขา้ประเทศมากข้ึนด้วย ประเทศต่างๆ จึงพยายามส่งเสริมให้

เยาวชนพฒันาความสามารถดา้นนวตักรรมเพ่ือความไดเ้ปรียบในการแข่งขนักบัประเทศอ่ืน เช่น  
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นิตยสาร Stern ในประเทศเยอรมนัไดเ้ร่ิมโครงการ “Jugend Forscht” สนบัสนุนการแข่งขนั 

งานวจิยัและส่ิงประดิษฐ์ของเยาวชนอายรุะหวา่ง 16-22 ปี จนไดรั้บความสาํเร็จต่อเน่ืองมา 35 ปี

แลว้  สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภไ์ดริ้เร่ิมจดัการประกวดรางวลั

นวตักรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Innovation Awards (TIA) ข้ึนเป็นคร้ังแรก ในปี พ.ศ. 

2544 โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะส่งเสริมใหเ้ยาวชนซ่ึงเป็นนิสิต นกัศึกษามหาวทิยาลยัระดบัปริญญา

ตรี หรือเทียบเท่า ส่งโครงงานเขา้ประกวดประจาํปี ซ่ึงจะนาํไปสู่การพฒันาความสามารถของคน

ไทยในการคิดคน้นวตักรรมใหม่ๆ เพือ่การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 

และยงักระตุ ้นให้เจ้าของผลงานได้นําผลงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ์ไปจดสิทธิบัตร และใช้

ประโยชน์เชิงพาณิชยอี์กดว้ย สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ มีแผนท่ีจะดาํเนินโครงการน้ีอยา่งต่อเน่ือง

เป็นประจาํทุกปี เพื่อผลในการกระตุน้ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทย และการพฒันา

เทคโนโลยใีหเ้จริญรุดหนา้อยา่งต่อเน่ืองสืบไป 

2.  องคกรภาค ี         

 องค์กรร่วมจดั 

1. สมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์  

2. กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

3. สาํนกังานนวตักรรมแห่งชาติ 

4. สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

               องค์กรร่วมสนบัสนุน 

1. สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาติ  

3.  วัตถุประสงค 

1.  เพื่อกระตุน้ให้ นิสิต นักศึกษานักเรียน ในสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ ที่มีความคิด

ริเร่ิมสร้างสรรคส่์งผลงานนวตักรรมเขา้ประกวด 

2. เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมให้ นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ไดแ้สดงความสามารถและนาํผลงาน

ออกสู่สายตาผูป้ระกอบการ และประชาชน 

3.  เพ่ือสนบัสนุนการพฒันาผลงานของ นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ใหไ้ดรั้บการจดสิทธิบตัร 

4.  เพื่อสนับสนุนการพฒันาผลงานของ นิสิต นักศึกษา นักเรียน ให้สามารถผลิตเชิง

พาณิชย ์ 
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5.  เพ่ือพฒันา หรือเปิดโลกทศัน์ทางธุรกิจประกอบการใหแ้ก่ นิสิต นกัศึกษา  นกัเรียน 

6.  เพือ่สร้างความตระหนักในความสําคญัของการสร้างนวตักรรม ในกลุ่มประชาชน

ทัว่ไปท่ีมาร่วมงาน 

7.  เพ่ือเช่ือมโยงนวตักรรมกบักลุ่มอุตสาหกรรมอนัจะก่อใหเ้กิดการพฒันาบนพ้ืนฐานของ

เทคโนโลย ี

8. เพ่ือกระตุน้ใหเ้ยาวชนสนใจการออกกาํลงักาย และการดูแลสุขภาพ 

4.  กลุมเปาหมาย 

นิสิต นกัศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือปวส. ในสถาบนัอุดมศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ มหาวทิยาลยั

ทั้งของรัฐและเอกชน มหาวทิยาลยัราชภฏั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล โรงเรียนทหารและ

ตาํรวจ หรือสถาบนัเทียบเท่าทัว่ประเทศ และนกัเรียน นกัศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรื

อปวช. ในโรงเรียนหรือวทิยาลยั 

5.  เปาหมายโครงการ   

ตอ้งการให ้นิสิต นกัศึกษา นกัเรียนทัว่ประเทศ ไดส่้งงานวจิยัหรือส่ิงประดิษฐ ์ในสาขา

ที่เก่ียวขอ้งเขา้ประกวด และส่งเสริมให้มีการพฒันาผลงานจนนาํไปจดสิทธิบัตรได ้พร้อมทั้ ง

แนะนําแหล่งเงินทุนหรืออุตสาหกรรมที่จะนําผลงานไปพฒันาต่อยอดหรือใช้ประโยชน์เชิง

พาณิชย ์

6.  ดัชนชีี้วัด และการประเมินผลความสําเร็จของโครงการ 

1 จาํนวนโครงการท่ีส่งเขา้ร่วมประกวดทั้งหมด 

2. จาํนวนสถาบนัท่ีสนใจส่ง นิสิต นกัศึกษา นกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ 

3.    จาํนวน และคุณภาพผลงานท่ีผา่นเขา้รอบ 

4.    จาํนวนผลงานท่ีสามารถนาํไปขยายผล หรือผลิตในเชิงพาณิชย ์

7.  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากผลสําเร็จของโครงการ 

1.  เกิดการพฒันาทักษะ ความรู้ และความสามารถที่จาํเป็นสําหรับนักประดิษฐ์ และ

นวตักรรมในกลุ่ม นิสิต นกัศึกษา นกัเรียน ท่ีเขา้ร่วมกิจกรรมเสริมท่ีโครงการฯจดัให ้

2.   ส่ง เสริมให้  นิ สิต นักศึกษา นักเ รียน ประยุกต์ใช้ความรู้ที ่เ รียนมาได้จ ริงใน

ชีวติประจาํวนั 
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3.   เป็นการยกระดบัผลงาน Senior project ของนกัศึกษา ใหพ้ฒันาถึงระดบันวตักรรม และ

นาํไปใชจ้ริงได ้

4.  เกิดผลงานนวตักรรมระดบัเยาวชนท่ีสามารถนาํไปพฒันาสู่การลงทุนในเชิงพาณิชย ์

5.  เป็นการขยายผลการส่งเสริมวฒันธรรมการคิดคน้นวตักรรมในเยาวชน และประชาชน

ใหก้วา้งขวางมากข้ึน 

6. เป็นเวทีท่ีดึงกลุ่มประชาชนให้เขา้มามีส่วนร่วม ในการให้ความร่วมมือสนับสนุนการ

พฒันากิจกรรมดา้นการรักษาส่ิงแวดลอ้ม การอนุรักษพ์ลงังาน การส่งเสริมสุขภาพ และ

อ่ืนๆ ท่ีสนใจ มากข้ึน 

7.  การจดัการประกวดกระทาํต่อเน่ือง ทาํใหไ้ดผ้ลงานนวตักรรมใหม่ๆ เพ่ิมมากข้ึนทุกปี 

8.  องคก์รสนบัสนุน และหน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง จะไดค้ดัสรรโครงงานท่ีสนใจ และ

สามารถนาํไปพฒันาต่อยอด เพ่ือใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดได ้

8.  แผนการดําเนนิงาน 

แผนงานประชาสัมพนัธ์โครงการ 

 1. ส่ือโฆษณา 

1.1 แผ่นพบัพร้อมใบสมคัรจาํนวน 20,000 แผ่น และโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์

โครงการจาํนวน 5,000 แผ่น กระจายไปยงั นิสิต นักศึกษา นักเรียน ตาม

หน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศ 

1.2 หนังสือรวบรวมผลงานจาํนวน 5,000 เล่ม โดยจะรวบรวมผลงาน และ

รายละเอียดโครงงานท่ีผา่นเขา้ประกวดระดบัประเทศ ผูส้นบัสนุน และผูมี้อุป 

การคุณต่อโครงการโดยจะเผยแพร่ไปยงัสถาบันการศึกษา องค์กรรัฐบาล 

ส่ือมวลชนทุกแขนง และผูเ้ยีย่มชมงานท่ีสนใจทุกท่าน 

1.3 เวบ็ไซท์ของโครงการ (www.tia.scisoc.or.th) จะเผยแพร่ขอ้มูลทัว่ไปของ

โครงการ ผูร่้วมจดังาน ผูส้นบัสนุน ข่าวประชาสัมพนัธ์ ปฏิทินข่าว กระดาน

ฝากข่าว การดาวน์โหลดใบสมัคร รายชื่อสถาบันการศึกษาที่ส่งผลงาน 

นอกจากน้ี ยงัให้ความรู้วิธีการค้นหาสิทธิบัตรออนไลน์ และยงัทําการ

เช่ือมโยงเวบ็ไซทไ์ปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.4 แผ่นพบั หรือโปสเตอร์ประชาสัมพนัธ์การประกวด เพื่อแจ้งข่าวการจัด

กิจกรรมใหผู้ส้นใจทราบกาํหนดการ และเขา้ร่วมชมผลงาน 

    2. การประชาสัมพนัธ์ 

2.1 การเขา้ช้ีแจงโครงการในที่ประชุมต่างๆ เช่น การเสวนากบั นิสิต นักศึกษา 

นักเรียน ณ ศูนย์ประกวดกิจกรรมเยาวชนของสมาคม   การประชุมสภา

คณบดี คณะต่างๆ อาทิคณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์  การ

ประชุมสมาคมวทิยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ เป็นตน้   

2.2 การออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการตามงานนิทรรศการต่างๆ ของ

สถาบนัการศึกษา กิจกรรม ประชาสมัพนัธ์   การบรรยายพร้อมจดับูธนิทรรศ

การตามสถาบนัการศึกษาทัว่ประเทศในงานแสดงผลงานวิจยันิสิตนักศึกษา

ชั้นปีท่ี 4 ของมหาวทิยาลยัต่างๆ 

2.3 จดัการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความรู้ด้านนวตักรรม  การสร้างแผน

ธุรกิจและแผนพฒันาผลงาน 

2.4 การจดันิทรรศการผลงานที่เคยไดรั้บรางวลั ตามสถานที่แสดงผลงานต่างๆ 

อาทิ พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์ จตัรัุสวทิยาศาสตร์ งานวนันกัประดิษฐ ์

9. แผนงานจัดการประกวด  

  สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

          ระดบัปริญญาตรี หรือ ปวส. 

สาขานวตักรรมการออกกาํลงักายและกฬีาเพือ่สุขภาพ 

     แบ่งเป็น 2 ระดบั 

          1. ระดบัปริญญาตรี หรือ ปวส. 

          2. ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย หรือปวช. 

 กาํหนดการส่งข้อเสนอโครงการ/ใบสมคัร 

 นิสิต นกัศึกษา นักเรียน สามารถดาวน์โหลดไฟลข์อ้เสนอโครงการ/ใบสมคัรไดจ้าก

เวบ็ไซท ์http://www.tia.sciso.or.th และส่งขอ้เสนอโครงการ/ใบสมคัร ไดท่ี้สมาคมวิทยาศาสตร์

แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์คณะวทิยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ถนนพญาไท  

กทม. 10330  โทร 02-218-5245  แฟ็กซ์ 02-252-4516 
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ส่งข้อเสนอโครงการ ภายใน พฤษภาคม   และเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการภายใน มิถนุายน 

เพ่ือแนะนาํการพัฒนา   

ส่งใบสมคัรท่ีมีผลงานสมบูรณ์ภายใน กรกฎาคม   

 กาํหนดจดัการประกวด 

 1.นาํเสนอผลงานกลางเดือนสิงหาคม   ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  พร้อมเขา้

อบรมเชิงปฏิบติัการเขียนแผนธุรกิจ หรือแผนพฒันาผลงาน 

 2.ส่งแผนธุรกิจ หรือแผนพฒันาผลงานมาที่สมาคมวิทยาศาสตร์ฯ ภายในกลางเดือน 

กนัยายน   

3.ประกาศผลการประกวดในงานวนันวตักรรมแห่งชาติ 5 ตลุาคม  

 เกณฑ์การพจิารณาตดัสิน 

สาขาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

ผลงาน: ผลงานใหม่ที่เป็นผลิตภณัฑ์ ส่ิงประดิษฐ์ หรือ กระบวนการ และเป็นประโยชน์เชิง

อุตสาหกรรมหรือเชิงพาณิชย ์

เกณฑ ์ 1.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์

2.  ศกัยภาพเชิงนวตักรรมของโครงงานท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเชิงอุตสาหกรรมหรือเชิง

พาณิชยไ์ด ้โดยคาํนึงถึงตลาด  ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มและความปลอดภยัในการ

ใชง้าน 

3.  ประเด็นปัญหาที่มาของโครงงาน  ขอ้มูลและแนวคิดจากเอกสารสิทธิบัตรที่

ใกลเ้คียง (ถา้มี) รวมทั้งการแกปั้ญหาเชิงเทคนิค 

4.  ส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสารโครงงาน  คุณภาพของงานและ

การนาํเสนอ 

สาขานวตักรรมการออกกาํลงักายและกฬีาเพือ่สุขภาพ 

ผลงาน: งานวิจยั, ส่ิงประดิษฐ์ ทางวิทยาศาสตร์ประยกุต ์หรือวิศวกรรมศาสตร์ฯ ท่ีสอดรับกบั

นโยบายการรณรงคด์า้นการออกกาํลงักาย หรือการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ เน้นความใหม่ 

และศักยภาพการขยายผล ในการรณรงค์  

เกณฑ ์     1.  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคเ์ชิงนวตักรรม 

 2.  ศกัยภาพในการขยายผลในวงกวา้ง ไม่เนน้ความเป็นไปในทางการคา้ 
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3.  ประเด็นท่ีมาของโครงงาน การแกปั้ญหาเชิงเทคนิค สามารถอธิบายหลกัการ และ

เง่ือนไขท่ีทาํใหเ้กิดผลต่อนโยบายการรณรงค ์ไดอ้ยา่งชดัเจน 

4.  ส่วนประกอบอ่ืนๆ เช่น ความสมบูรณ์ของเอกสารโครงงาน คุณภาพของงาน และ

การนาํเสนอ 

ผลงานท่ีผ่านการคัดเลือกในเดือนสิงหาคม   ต้องจัดทําแผนธุรกิจ หรือแผนพัฒนา

ผลงาน มาประกอบการพิจารณาตัดสินด้วย โดยถือเป็นหลักเกณฑ์หน่ึงในการพิจารณาตัดสิน

รางวลั 

 รางวลั  

          ผลงานท่ีผา่นการคดัเลือกในเดือนสิงหาคม จะไดรั้บประกาศนียบตัรและรางวลั ผลงาน

ละ 5,000 บาท  

          ผลงานท่ีไดรั้บรางวลัในงานวนันวตักรรมแห่งชาติ  5 ตุลาคม  จะได้รับรางวลัดงันี ้

นิสิต นักศึกษา ระดบัปริญญาตรีหรือปวส.  

รางวลัชนะเลิศ - ถว้ยพระราชทานฯ เงินรางวลั 50,000 บาท ประกาศนียบตัร และ

ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม ประมาณ1 สปัดาห์ ( นิสิต นกัศึกษา 1 คน 

    สําหรับสาขานวตักรรมการออกกาํลงักายและกีฬาเพื่อสุขภาพ 

เพ่ิมอาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน) 

รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี1 -โล่เกียรติยศ ประกาศนียบตัรและเงินรางวลั 30,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี2 -โล่เกียรติยศ ประกาศนียบตัรและเงินรางวลั 20,000 บาท 

นักเรียน นักศึกษา ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.  

รางวลัชนะเลิศ - ถว้ยพระราชทานฯ เงินรางวลั 20,000 บาท ประกาศนียบตัร และ

ศึกษาดูงานเพื่อพฒันาทกัษะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี

และนวตักรรม ประมาณ1 สัปดาห์ (นักเรียน นักศึกษา 1 คน 

อาจารยท่ี์ปรึกษา 1 คน) 

รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี1 -โล่เกียรติยศ ประกาศนียบตัรและเงินรางวลั 15,000 บาท 

รางวลัรองชนะเลิศลาํดบัท่ี2 -โล่เกียรติยศ ประกาศนียบตัรและเงินรางวลั 10,000 บาท 
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หมายเหตุ 

- หากสาขาใดไม่มีโครงงาน ที่สมควรได้รับรางวลัในรางวลัใดรางวลัหน่ึง 

คณะกรรมการตดัสินมีสิทธ์ิงดการ ให้รางวลัหรือปรับเปลี่ยนเงินรางวลัได้

ตามความเหมาะสม   

การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นเดด็ขาด ไม่มเีงือ่นไขใดๆทั้งส้ิน 

- ผูส้มคัรหรือผลงานท่ีไม่มีคุณสมบติัครบตามเกณฑ ์จะไม่มีสิทธ์ิไดรั้บรางวลั 

- สมาคมฯ ไม่ถือสิทธิในการเป็นเจา้ของผลงานท่ีส่งเขา้ประกวด 

 การจดัประชุมเชิงปฏิบัตกิาร 

 เพื่อให้การประดิษฐ์คิดคน้ของนิสิตนักศึกษา นักเรียนไดรั้บการพฒันาอย่างต่อเน่ือง

ครบวงจร โครงการรางวลันวตักรรมฯ จึงไดจ้ดักิจกรรมเสริม และกิจกรรมต่อเน่ืองเพื่อให้ นิสิต

นกัศึกษา นกัเรียนไดมี้ความรู้และทกัษะต่างๆ ในการท่ีจะพฒันาผลงานของตน พร้อมทั้งเผยแพร่

เพือ่ให้บุคคลภายนอก หรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ และนาํไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยมีแผนงานดงัต่อไปน้ี 

 1. ออกแบบสอบถามกลุ่ม นิสิตนักศึกษา นักเรียน ท่ีส่งผลงานมาประกวดเม่ือปีท่ีผ่าน

มา เพ่ือทราบความคืบหนา้ของการ พฒันาผลงานวา่มีการพฒันาต่อยอด หรือมีการผลิตจาํหน่าย 

หรือไม่ อยา่งไร เพ่ือใชเ้ป็นขอ้มูลในการส่งเสริมขั้นต่อไป และเป็นขอ้มูลเพ่ือการประชาสมัพนัธ์

ดว้ย 

 2. สร้างเครือข่ายเยาวชนประดิษฐคิ์ดคน้ ดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น 

2.1 จดัทาํ Web Board เพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

2.2 จดักิจกรรมพบปะสงัสรรค ์หรือการประชุมปฏิบติัการ 

3. จดัประชุมปฏิบติัการเพ่ือพฒันาทกัษะ เช่น 

       3.1 ทกัษะในการเผยแพร่ผลงาน 

        3.2  ความรู้ดา้นสิทธิบตัร 

       3.3  ยทุธศาสตร์ดา้น  Physical activity 

 

 

***************************** 


