หลักการโครงการนักวิจ ัยแกนน า ประจ าปี 2563
ส านักงานพัฒ นาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีแ ห่งชาติ (สวทช.)
1. หลักการและเหตุผ ล
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มุ่งส่งเสริม สนับสนุน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี และนวัต กรรม เพื่ อเสริมสร้างความเชี่ยวชาญและขีด ความสามารถด้า นการวิจั ย พั ฒ นา และ
นวัตกรรมจึงได้จัดตั้ง "โครงการนักวิจัยแกนนา" ขึ้น เพื่อสนับสนุนกลุ่ม นักวิจัยที่ม ีศักยภาพสูง ให้สร้างสรรค์
ผลงานวิจัยที่เ ป็นเลิศทางวิชาการในหลากหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง การผลิตและพัฒนาบุ คลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา อันจะเป็นฐานพลังในการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
2. วัต ถุประสงค์
2.1. เพื่ อ ใ ห้ เ กิ ด กลุ่ม วิ จั ย ที่ เ ข้ ม แข็ง และมี ก ารท างานเป็ น ที ม มี โ ครงสร้ า งในการพั ฒ นานั กวิจัย
อย่างต่อเนื่อง และมีความเชื่อมโยงตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับนักวิจัยอาวุโ ส
2.2. เกิดการสร้างสรรค์งานวิจัยที่มคี วามใหม่ หรือต่อยอดจากความรู้ความเชีย่ วชาญที่ม ีอยู่ โดยสอดคล้อง
กับความจาเป็นและความต้องการของประเทศ
2.3. ได้ผลงานวิจัยคุณภาพสูงที่ม ีผลกระทบในเชิงวิชาการ เศรษฐกิจ และ/หรือ สังคม
2.4. สร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงระหว่างภาคความรู้ ภาคการผลิตและบริการ ภาคสังคม
3. ขอบเขตงานวิจยั ทีส่ นับสนุน
ส่งเสริม งานวิจัยและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางการดาเนินงานด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
ของ สวทช. ทั้งการสร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ เพื่อตอบโจทย์สาคัญของประเทศ ภายใต้
สาขาวิจัย
1. Bioscience and Biotechnology
2. Nanoscience and Nanotechnology
3. Electronics and Information Technology
4. Material and Manufacturing Technology
5. Energy and Sustainability
6. Others
ตัวอย่างหัวข้อวิจัย สวทช. เช่น Quantum computing, Artificial intelligence, Data science, ,Nano robotic,
terahertz, Artificial photosynthesis, Biochemicals, Precision medicine, Automation & logistics สามารถดู
รายละเอี ยดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.nstda.or.th/th/ ในหั วข้ อ Frontier Research และ Technology
Development Groups (TDGs)
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4. การสนับ สนุน
สนับสนุนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เ กิน 20 ล้านบาทต่อกลุ่ม วิจัย ระยะเวลาดาเนินงาน 5 ปี
สาหรับโครงการวิจัยที่ไ ด้รับการสนับสนุน หัวหน้าโครงการสามารถเสนอ “แผนงานการยกระดับคุณภาพ
ผลงานวิจัยให้สูงขึ้น” เมื่อโครงการดาเนินงานไปได้ระยะหนึ่ง และมีผลงานที่มศี ักยภาพ โดยให้การสนับสนุน
งบประมาณรวมไม่เกิน 15 ล้านบาท และจะต้องดาเนินการภายใต้ระยะเวลาของโครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
คณะกรรมการจะพิจารณาอนุม ัติแผนงานดังกล่าวภายหลังตามความเหมาะสม
หมายเหตุ:
สวทช. สนับสนุนให้สามารถใช้ทรัพยากรของ สวทช. ได้ โดยผ่านการทางานร่วมกับกลุ่ม นักวิจัยของ สวทช.
5. การสรรหา
เฟ้น หารายชื่อบุคคลที่เ หมาะสมซึ่ง ดารงตาแหน่งศาสตราจารย์หรือเทียบเท่า ที่ทางานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีทวั่ ประเทศ และส่งหนังสือเชิญชวนให้แสดงความเป็นเลิศทางวิชาการและความสามารถใน
การวิจัยที่ส่งเสริม ให้ทีม วิจัยเข้ม แข็ง
ช่องทางการติดตามรายละเอียดการส่ง แบบฟอร์ม ขอรับการสนับสนุน
 เว็บไซต์
 สวทช. https://www.nstda.or.th/th/
 โครงการนักวิจัย แกนน า https://www.nstda.or.th/ResearchChairGrant/
 เฟซบุ๊ก
 โครงการนักวิจัย แกนนา https://www.facebook.com/ChairProfessorGrantsNSTDA
6. ผลทีค่ าดว่าจะได้ร ับ
6.1. กลุ่ม วิจ ัย ที่เ ข้ม แ ข็ง และโครงสร้างในการพัฒนานักวิจัยของประเทศ
 กลุ่ม นักวิจัย แกนน าที่ม ีประสิทธิภ าพและศักยภาพสูง ในสาขาวิชาต่างๆ จานวน 1-2 กลุ่ม ต่อปี
โดยมีความคล่องตัวในการบริหารจัดการงานวิจัย
 โครงสร้างในการพัฒนาวิชาชีพนักวิจัย ทีช่ ัดเจน และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีน ักวิจัย ระดับ
อาวุโ สเป็นที่ปรึกษา และมีนักวิจัยรุ่นใหญ่เ ป็นพี่เ ลี้ยง
 นักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และนักวิจัย หลังปริญญาเอก จานวนมาก
6.2. ผลงานที่ม ีค ุณภาพแ ละปริม าณเหมาะสม และสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
 ผลงานทางวิ ช าการที่ ม ี คุ ณ ภาพใ นระดั บ สู ง ไ ด้ แ ก่ การยื่ น จดสิ ท ธิ บั ต ร ผลงานตี พิ ม พ์
ในวารสารระดับนานาชาติชั้นนา Nature index หรือวารสารที่ม ี Impact factor อันดับต้นของ
สาขาวิชา องค์ความรู้ใ หม่ และ/หรือ นวัตกรรมทางวิชาการใหม่ที่มกี ารใช้ประโยชน์เ ชิงพาณิชย์
หรือเชิงสาธารณประโยชน์
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ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เทคโนโลยีต้นแบบ จานวนหนึ่ง ซึ่งมีศักยภาพในการประโยชน์ใ นอนาคต
6.3. การเผยแพร่ผ ลงานเพื่อให้ความรู้แก่สังคม เช่น บทความ คู่ม ือ หรือหนังสือ เป็นต้นเพื่อให้บุคคล
ทั่วไปรับทราบข้อมูลที่เ ป็นประโยชน์และเชื่อถือได้


7. คุณสมบัต ิผ ู้ส ่ง ข้อ เสนอโครงการ
7.1. หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่มปี ระสบการณ์ในการทาวิจัยในด้านที่สนับสนุน มีศักยภาพเทียบเคียง
ได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์ เป็นที่ยอมรับในวงการวิชาการ และมีการทางานร่วมกับนักวิจัย
ภายในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
7.2. หั ว หน้ า โครงการมีความสามารถในการเป็ นผู้ นากลุ่ม วิจั ย เพื่ อให้ กลุ่ม วิ จั ยสามารถดาเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
7.3. ทีม วิจัยประกอบด้วยนักวิจัยไทย หรือนักวิจัยต่างชาติที่ทางานอยู่ใ นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
หน่วยงานในภาครัฐหรือภาคเอกชน (ในกรณีทผี่ ู้สมัครเป็นนักวิจัยเอกชน ต้องได้รบั การยินยอมจาก
ต้นสังกัด ให้สามารถเปิดเผยข้อมูล หรือสามารถนาผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้างได้
และในกรณีชาวต่างชาติ ต้องเป็นผูท้ ี่ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยที่เอื้อประโยชน์กับประเทศ/สถาบันไทย)
7.4. หัวหน้าโครงการและผู้ร่วมวิจัย ต้องมีผลงานวิจัย สิทธิบัตร หรือ ผลงานตีพิม พ์ใ นวารสารระดับชาติ
และระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง สามารถทางานวิจัยได้เ ต็ม เวลา ตลอดระยะเวลาของโครงการ
โดยไม่ดารงตาแหน่งบริหาร ตั้งแต่ระดับคณบดีขึ้นไป
7.5. หากหัวหน้าโครงการอยู่ระหว่างการรับทุนวิจัยขนาดใหญ่อื่นๆ ที่ม ีงบประมาณมากกว่า 5 ล้านบาท
ระยะเวลาการรับ ทุนดังกล่าว ควรเหลืออยู่ไ ม่เ กิน 12 เดือน
7.6. มีกลุ่ม วิจัยเข้ม แข็ง อันประกอบด้วย หัวหน้าโครงการ (เทียบเคียงศาสตราจารย์) และผู้ร่วมวิจัย
(เทียบเคียงได้กับรองศาสตราจารย์และผู้ช่วยศาสตราจารย์) ที่ม ีศักยภาพในการพัฒนาผู้ร่วมทีมทีม่ ี
ประสบการณ์รองลงมา ให้สามารถสืบทอดงานวิชาการ และพัฒนากลุ่ม วิจัยให้ม ีขีดความสามารถ
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตศึกษาทุกระดับชั้น
7.7. มีศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถนาไปต่อยอดองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการ หรือการนาไปประยุกต์ใ ช้
7.8. ทีม วิจัยสามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมได้เองด้วย เพื่อใช้สาหรับดาเนินการวิจัยที่นอกเหนือไปจาก
ขอบข่ า ยงาน ใ นข้อเสนอโครงการที่ไ ด้รับการสนับสนุนจาก สวทช. โดยต้อ งรายงานให้ สวทช.
ทราบถึงแหล่งทุนอื่นที่ใ ห้สนับสนุนโครงการดังกล่าว
8. รายละเอีย ดแ บบขอรับ การสนับ สนุน
1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
2. งบประมาณ (บาท) ระยะเวลาโครงการ (ปี)
3. คณะผู้วิจัย
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4. บทคัดย่อ คาสาคัญ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
5. รายละเอียดของข้อเสนอโครงการ
5.1 ขอบเขตงานวิจัยที่เ สนอ
5.2 การขอรับการสนับสนุนหรือได้รับการสนับสนุนจาก สวทช. หรือหน่วยงานอื่ น
5.3 การรับรองโครงการวิจัย (โครงการนีห้ รือโครงการที่สบื เนือ่ งกันนี้ เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย
ในมนุษย์ หรือการใช้สัตว์เ พื่องานทางวิทยาศาสตร์ หรือการใช้ทรัพยากรพัน ธุ์พืช หรือ
การดัดแปลงพัน ธุกรรมในพืช สัตว์ และจุลิทรีย์ หรือไม่)
6. รายละเอียดของคณะผู้วจิ ัย
7. วิสัยทัศน์/พัน ธกิจ/กลยุทธ์
8. เป้าหมาย และวัตถุประสงค์หลัก
9. ผลงานเด่นและผลกระทบที่คาดว่าจะได้รบั
10. ที่ม า หลักการและเหตุผล ความสาคัญ ผลงานที่ม ีมาก่อนของโครงการ และการทบทวนวรรณกรรม
11. เแผนงานหลัก
12. การดาเนินงานวิจัย ตารางงานวิจัย
13. แผนผังแสดงความเชือ่ มโยงของโครงการย่อย
14. สถานภาพและความพร้อม (ด้านเครือ่ งมือ/อุปกรณ์/ครุภณั ฑ์/สถานที)่
15. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปี (จานวนนับ)
16. งบประมาณในการดาเนินงาน ไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่ม วิจัย แบ่งเป็น
 หมวดค่าจ้าง/ค่าตอบแทน (ไม่เกิน 40% ของงบประมาณทั้งหมด)
 หมวดทุน ศึกษาวิจัย (ค่าลงทะเบีย น และค่าใช้จ่ายประจาเดือน :ปริญญาโท ไม่เกิน 1,620,000 บาท
ปริญญาเอก ไม่เ กิน 2,496,000 บาท ตลอดโครงการ)
 หมวดค่าวัสดุ/สารเคมี
 หมวดค่าใช้สอย (ค่าวิเ คราะห์ตัวอย่าง ค่าเดิน ทางเพื่อปฏิบัติงานในประเทศ ค่าจดสิทธิบตั ร
ทั้งในและต่างประเทศ ค่าจัดประชุมหารือ และอืน่ ๆ) ไม่เกิน 2,500,000 บาท ตลอดโครงการ
 หมวดค่าเดิน ทางต่างประเทศ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
 หมวดค่าบริหารโครงการ (5 ปี) ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
 หมวดความร่วมมือกับภาคการผลิตและบริการ ไม่เกิน 400,000 บาท ตลอดโครงการ
 หมวดค่าครุภ ัณฑ์ ไม่เกิน 500,000 บาท ตลอดโครงการ
หมายเหตุ ระหว่างดาเนินโครงการสามารถขออนุมัตปิ รับเปลีย่ นบประมาณได้ ยกเว้น หมวดค่าเดินทางต่างประเทศ และ
หมวดครุภัณฑ์ ทั้งนี้ การแปลงเปลีย่ นงบประมาณดังกล่าว ต้องมีเป้าหมายคงเดิม และงบประมาณรวมไม่เปลี่ยนแปลง

17. โครงสร้างการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวิจัย
18. ความชานาญในสาขาเฉพาะทางของกลุม่ วิจัยทีใ่ ช้ในการวิจัยและพัฒนา
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19. แนวทางการพัฒนาความชานาญ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อมุง่ สู่ความเป็นเลิศของกลุ่มวิจัย
20. ความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ (หากมี)
21. ความเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการ หรือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือชุมชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ (หากมี)
22. ผลงานหรือประวัติการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคการผลิตหรือบริการ หรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
สังคมหรือชุมชน (หากมี)
23. ประวัติผลงานย้อนหลัง 5 ปี ของหัวหน้าโครงการ (นับตั้งแต่ปี 2015) ที่เ กี่ยวข้องกับโครงการวิจยั นี้
เช่น บทความวิชาการระดับนานาชาติ สิทธิบัตร ต้นแบบผลิตภัณฑ์
นอกจากนี้ ผู้ยื่น แบบขอรับการสนับสนุน สามารถขอรับการสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาของ สวทช. ศึกษา
รายละเอียดเพิ่ม เติม ได้ที่เ ว็บไซต์ https://www.nstda.or.th/th/scholarship-in-nstda เช่น
 โครงการทุน สถาบัน บัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไ ทย (Thailand Graduate Institute of
Science and Technology Program: TGIST)
 โครงการ สถาบัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบัน เทคโนโลยีแห่ง
โตเกียว (Thailand Advanced Institute of Science and Technology and Tokyo Institute
of Technology Program: TAIST-Tokyo Tech)
 โ ครงการพัฒนาศั กยภาพบุคลากรเพื่ อการวิจั ย และพั ฒนาสาหรับภาคอุตสาหกรรม ( NSTDAUniversity-Industry Research Collaboration: NUI-RC)
10. เกณฑ ์ก ารพิจ ารณา แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 หัวหน้าโครงการและทีม วิจัย
1. ความเป็นผู้นา เฉพาะหัวหน้าโครงการ 20%
 หัวหน้าโครงการเป็นนักวิจัยที่ม ีประสบการณ์สูงเทียบเคียงได้กับนักวิจัยระดับศาสตราจารย์
 มีผลงานเป็นที่ร ู้จัก และได้ร ับการยอมรับจากนักวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ
 มีลักษณะเป็น ผู้น ากลุ่ม จะมีความสามารถในการน าทีม ไปสู่ความสาเร็จ
2. ความสามารถทางด้านวิชาการ 20%
 มีความรู้และความชานาญในด้านที่สนับสนุน
 มีการผลิตผลงานวิจัย ทางด้านที่เ สนอมาอย่างต่อเนื่อง
 ผลงานของผู้น ากลุ่ม และกลุ่ม วิจัย ในอดีตทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริม าณ
 มีความสามารถประยุกต์งานวิชาการในการแก้ปัญหาที่ท้ าทาย และพัฒนาผลงานไปสู่การใ ช้
ประโยชน์ใ นด้านต่างๆ
3. มีผลงาน ประวัติ และประสบการณ์การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของภาคการผลิต หรือบริการ หรือ
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม หรือชุม ชน 10%
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ส่วนที่ 2 โครงการวิจัย
1. แผนงานและวัตถุประสงค์ 15%
 ความเชื่อมโยงงานวิจัย จากหลากหลายสาขาวิชา
 ความเป็น ไปได้ของวัตถุประสงค์และเป้าหมายโครงการ
 ความชัดเจนของแผนงานและความเชื่อมโยงระหว่างโครงการย่อย
 ความเหมาะสมของวิธ ีดาเนินการในช่วงเวลาที่เสนอ และความพร้อมของเครื่องมือ อุปกรณ์ สถานที่
 ความซ้าซ้อนหรือใกล้เ คีย งกับโครงการอื่น หรือเทคโนโลยีที่ม ีอยู่เ ดิม
2. ผลงานที่คาดว่าจะได้รับ 15%
 งานวิจัย ที่ม ีคุณภาพสูง มีองค์ความรู้พื้น ฐานที่เ ข้ม แข็ง สามารถตีพิม พ์ผลงานในวารสารระดับ
นานาชาติชั้นนา หรือวารสารที่ม ี Impact factor อันดับต้นของสาขาวิชา
 ผลงานมีแนวโน้ม ที่จะประยุกต์ใ ช้ หรือน าไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ประโยชน์จริงได้
 ผลงานที่คาดว่าจะได้ร ับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และช่วงเวลาที่เ สนอ
 ความเหมาะสมของเกณฑ์ประเมินผลสาเร็จของผลงานวิจัย ในเชิงคุณภาพ และเชิงปริม าณ เช่น
จ านวน/ชื่อวารสารที่ตีพิม พ์ บทความ สิ ท ธิบัต ร/อนุสิทธิบัตร ต้ น แบบผลิต ภัณฑ์ การพัฒนา
บุคลากร (นักศึกษา นักวิจัยจากเอกชน)
3. ความสาคัญของโครงการ และความเชื่อมโยงกับภาคผลิตและบริการหรือภาคสังคม 20%
 มีความเร่งด่วน และจาเป็นกับการพัฒนาประเทศไทยในปัจจุบัน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ
 มีคุณค่าในด้านการพัฒนาวิชาการอย่างมาก ด้านเศรษฐกิจ หรือเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
 มีความเชื่อมโยง และมีความเป็นไปได้ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคผลิตและบริการ ภาคสังคม
 สร้างผลงานวิจัย ที่น าไปใช้ประโยชน์เ ชิงสาธารณะหรือภาคสังคม เช่น การเปลี่ย นแปลงแนว
ทางการรักษาโรค
 สามารถระบุกลุ่ม ของผู้ใ ช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย
 ผลงานวิจัย สามารถช่วยเสริม สร้างความมั่งคั่ง และ/หรือ ช่วยลดความเหลื่อมล้าในสังคม
11. กระบวนการพิจ ารณาคัด เลือ ก จะดาเนินการโดยคณะกรรมการ อย่างน้อย 2 ชุด
 คณะผู้ เ ชี่ ย วชาญประเมิ น ข้ อ เสนอรายโ ครงการ ( Proposal Reviewers) ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
ในสาขาที่เ กี่ยวข้อง
 คณะอนุ กรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการในแต่ ละสาขาเทคโนโลยี เพื่ อจั ดอัน ดับข้อเสนอโครงการ
ที่ส่งเข้ามา โดยพิจารณาจากความเห็นจากคณะผู้เ ชี่ยวชาญประเมินข้อเสนอโครงการ (ทางเลือก)
 คณะกรรมการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัย แกนน า เพื่อพิจารณาอนุมตั โิ ครงการ โดยพิจารณาจากความเห็นของ
คณะผู้เ ชี่ยวชาญ ประเมินข้อเสนอโครงการ ควบคู่กบั ความเห็นของคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
หมายเหตุ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
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12. การประเมิน ติด ตามโครงการ
12.1 ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสนับ สนุ นจะต้ อ งส่ง รายงานผลการด าเนิ นงาน ปี ล ะ 1 ครั้ ง โ ดยมี ก ารประเมิน
ผลงานเพื่อพิจารณาการสนับสนุนต่อเนื่องทุกปี
12.2 จั ด การเยี่ ยมชมการดาเนินงานของโครงการ เพื่ อ รับทราบความก้ า วหน้า ปั ญ หาและอุปสรรค
และให้ข้อเสนอแนะ
12.3 คณะผู้วิจัยจัดการประชุม วิชาการประจาปี หรือทุก 2 ปี เพื่อนาเสนอผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายวิจยั
แลกเปลี่ยนความรู้ และแสดงความเป็นผู้นาการวิจัยในสาขานั้น
12.4 ผู้ที่ไ ด้รับการสนับสนุนสามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนอื่นร่วมวิจัยในโครงการดังกล่าวได้
13. แผนระยะเวลาการดาเนินงาน
กิจกรรม
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1. คณะกรรมการพิจารณาหลักการการสนับสนุน
2. เตรียมเอกสารสาหรับการขอรับการสนับสนุน
3. เชิญชวนส่งแบบขอรับการสนับสนุน
4. คณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ประเมินแบบขอรับการสนับสนุนฯ
5. ส่งประเมินแบบขอรับการสนับสนุนฯ
6. คณะกรรมการพิจารณาผลประเมิน
7. คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้รับการสนับสนุน
8. ประกาศผลการพิจารณา

-------------------------------------------------------
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