
 
 
 

 
 

แผนกลยุทธ์การส่งเสริมและสนบัสนนุการเผยแพร่และการใชป้ระโยชน ์
จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหน่วยงานท่ีเป็นศูนย์กลางการ

ประสานงานให้เกิดการพัฒนาบุคลากรทางการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ในลักษณะสหวิทยาการ ที่มีคุณภาพได้
มาตรฐานสากล  มีปริมาณเพียงพอตามความต้องการของสังคม และเป็นศูนย์กลางการประสานงานให้เกิดการ
บริการทางวิชาการ วิชาชีพและการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้หลากหลาย   เพ่ือเสริมสร้างความเข็มแข็ง
ให้สังคม   ภารกิจหน่ึงที่สําคัญคือการประสานงานกับหน่วยงานท้ังภายใน และภายนอกสถาบันให้เกิดการผลิต
งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของสังคม และมี
ปริมาณมากเพียงพอกับความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น   โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรของสถาบันได้รับการ
สนับสนุนให้ทํางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ นวัตกรรมที่มีคุณภาพมาตรฐาน   ช้ีนําสังคม   ชุมชนท้องถิ่น  พร้อมทั้ง
มีการเผยแพร่งผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ออกสู่สังคม 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ออกสู่สังคมและชุมชน 
2. เพ่ือพัฒนางานด้านการส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สํานักงาน ก.พ.ร. และ สมศ.กําหนด ตลอดจนมีศักยภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล 

 

แผนการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
หมายถึงแผนงานหรือโครงการ / กิจกรรมที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย เป็นผู้ดําเนินการ    

ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  โดยงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้นําไปใช้ประโยชน์ตามท่ีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ  สามารถที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน  หรืออาจได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการรับรอง/การตรวจรับงาน
โดยหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา พร้อมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 

 

จุดแข็ง (Strengths)  
1. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่าต่อการเผยแพร่ 
2. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่และสมารถเผยแพร่สู่ชุมชนและสงัคมได้  
3. มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์ตามพันธกิจของสถาบันวิจัยและพัฒนาและ

มหาวิทยาลัย 
4. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ์อย่างชัดเจน 

จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. การเผยแพร่ผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีจํานวนน้อย 
2. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ยังมีจํานวนน้อย 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัยยังไม่กว้างขวาง 

โอกาส (Threats)  
1. ปัจจุบันชุมชนและสังคมต้องการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เป็นจํานวนมาก  
2. ปัจจุบันมีผู้สนใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

อุปสรรค (Opportunities)  
1. วิกฤติเศรษฐกิจ ปัญหาทางสังคม และการเมือง 
 

วิสัยทัศน ์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า ออกสู่สังคมและชุมชน 

รวมถึงการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
  

พันธกิจ  
1. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริมการนําผลงานวิจัยไปสู่การเผยแพร่และการใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม  

 

 



ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
3. สนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยที่มีคุณภาพไปใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคม 

 

เป้าประสงค์ 
1. มีผลงานวิจัยที่ เ ป็นองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา และ

มหาวิทยาลัย และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
2. มีชุมชน สังคม องค์กร สถานประกอบการ และท้องถิ่น นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ 
1. มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
2. การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่

ผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 
 

 
 
 



ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา ระยะ 4 ปี (ปีงบประมาณ 2553 - 2556)  
กับแผนกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร่ 

และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2553-2556 

แผนกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร ่
และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 ส่งเสริม และสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์

จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 
 สนับสนุนให้มีการนําผลงานวิจัยที่ มี คุณภาพไปใ ช้

ประโยชน์เพ่ือพัฒนาสังคม 

เป้าประสงค์ เป้าประสงค์ 

มทร.อีสาน มีผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมงาน
สร้างสรรค์ มีนักวิจัยที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล มีระบบบริหารงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ 

1. มีผลงานวิจัยที่เป็นองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ก า ร พัฒนาสถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พัฒนา  และ
มหาวิทยาลัย และ/หรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม 

2. มีชุมชน สังคม องค์กร สถานประกอบการ และ
ท้องถิ่น นําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ กลยุทธ์ 
1. พัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับใน

ระดับสากล 
2. สนับสนุนงานวิจัยที่ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ตลอดจนงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ และ
งานวิจัยต่อยอดบนพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

3. ส่ ง เ ส ริ มศั ก ยภ าพ นัก วิ จั ย เ พ่ื อ เ พ่ิ ม ขี ด
คว ามสามารถ ในกา ร ดํ า เ นิ นกา ร วิ จั ย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 

1. มีการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานวิจัย 

2. การจัดต้ังกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย

กับหน่วยงาน/ชุมชนต่างๆ เพ่ือการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

4. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรผลิตผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

5. ส่งเสริมการคุ้มครองผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นทรัพย์สินทางปัญญา 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา สถาบนัวิจัยและพัฒนา 
ปีงบประมาณ 2553-2556 

แผนกลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร ่
และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
สถาบนัวิจัยและพัฒนา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

4. ส นับส นุนการส ร้ า ง เค รือข่ าย งาน วิจั ย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ที่สามารถ
เช่ือโยงเครือข่ายงานวิจัยกับหน่วยงานต่างๆ  

6. สนับสนุนงานวิจัยเพ่ือพัฒนาสถาบัน 

 

 



 
แผนการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ประจําปีงบประมาณ 2554 

ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

ปีงบประมาณ 2554 
พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 โครงการ / กิจกรรม 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1.โครงการพัฒนาและสนับสนุนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจาก
ผลงานวิจัย 

            

2. โครงการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร             
3. โครงการคัดสรรผลงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน             
4. โครงการราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 4             
5. โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์             
6. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ 

            

7. โครงการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์             
8. โครงการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการวิจัยกับหน่วยงานที่
รับรองและเชื่อถือได้ 

            

9. โครงการยกระดับศักยภาพงานวิจัยเพื่อนําไปสู่การนําไปใช้ประโยชน์             

 
 
 



รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนนุการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาศักยภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 1. โครงการวิจัยเพื่อสร้างองค ์ เชิงปริมาณ :      
  ความรู้ใหม่ที่นําไปสู่ความ 1. มีโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 10.00 10.00 10.00 10.00 ฝ่ายวิจัย 
  เข้มแข็งทางวิชาการ  20 โครงการต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการวิจัยผ่านการประเมิน      
    จากผู้คุณวุฒ ิ      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาที่กําหนดไม่น้อย      
    กว่าร้อยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      
          

 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  (ต่อ) 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 2. โครงการวิจัยแบบสหวิทยา เชิงปริมาณ :      
  การ/บูรณาการ เพื่อการ 1. มีโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝ่ายวิจัย 
  พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ  20 โครงการต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการวิจัยผ่านการประเมิน      
    จากผู้คุณวุฒ ิ      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาที่กําหนดไม่น้อย

กว่า 
     

    ร้อยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      
          



รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556  (ต่อ) 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 3. โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอด เชิงปริมาณ :      
  เทคโนโลยีสู่ชุมชน/สังคม 1. มีโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 20.00 20.00 20.00 20.00 ฝ่ายวิจัย 
  นําไปใช้ประโยชน์  20 โครงการต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      

   2. โครงการผ่านการพิจารณาฯ      
   เชิงเวลา      

   3. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน      
    ระยะเวลาที่กําหนดไม่น้อย

กว่า 
     

    ร้อยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      
          

     
   
 
 
 
 



รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (ต่อ) 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 4. โครงการพัฒนาและสนับสนุน เชิงปริมาณ :      
  ระบบการจัดการทรัพย์สิน 1. จํานวนผลงานที่ยื่นจด 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝ่ายวิจัย 
  ทางปัญญาจากผลงานวิจัย  ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา      
   เชิงคุณภาพ :      

   2. ผลงานวิจัยมีคุณภาพ      
   เชิงเวลา      
   3. เดือนมกราคม      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      

 5. โครงการวิจัยร่วมกับหน่วย เชิงปริมาณ :      
  งานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน 1. มีโครงการวิจัยร่วมไม่น้อยกว่า 5.00 5.00 5.00 5.00 ฝ่ายวิจัย 
    5 โครงการต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      

   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      



รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (ต่อ) 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

  6. โครงการพัฒนางานวิจัย เชิงปริมาณ :      
  สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 1. มีโครงการวิจัยสําหรับถ่ายทอด 2.00 2.00 2.00 2.00 ฝ่ายวจิัย 
  เพื่อสําหรับการถ่ายทอด  ไม่น้อยกวา่ 10 โครงการ      
  เทคโนโลยีและสร้างองค์ เชิงคุณภาพ :      
  ความรู ้ 2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90      

 7. โครงการสร้างเครือข่ายงาน เชิงปริมาณ :      
  วิจัย สิ่งประดิษฐ์และ 1. มีเครือข่ายวิจัยสิ่งประดิษฐ์ 0 0 0 0 ฝ่ายวิจัย 
  นวัตกรรมกับหน่วยงานต่างๆ  ไม่น้อยกว่า 10เรื่องต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. โครงการวิจัยแล้วเสร็จภายใน      
      ระยะเวลาที่กําหนดไม่น้อย      
    กว่าร้อยละ 80      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      



  รายละเอียดโครงการ / กิจกรรม ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ปงีบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2556 (ต่อ) 

งบประมาณ (หน่วย = ล้านบาท) 
ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ งาน/โครงการ ตัวชี้วัด 

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 8. โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชิงปริมาณ :      
  จัดการความรู้จากงานวิจัย 1. มีการจัดการความรู้ที่ได้จาก 0 0 0 0 ฝ่ายวิจัย 
  และงานสร้างสรรค์  การวิจัยไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง      
    ต่อปี      
   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. -      

 9. โครงการพัฒนาระบบ เชิงปริมาณ :      
  สารสนเทศเพื่อส่งเสริม 1. มีโครงการวิจัยสถาบัน 1.00 1.00 1.00 1.00 ฝ่ายวิจัย 
  งานเผยแพร่และสร้างสรรค ์  ไม่น้อยกว่า 10 โครงการ      
   เชิงคุณภาพ :      
   2. -      
   เชิงเวลา      
   3. -      
   เชิงงบประมาณ      
   4. ใช้งบประมาณตามที่ได้รับ      
    อนุมัติไม่น้อยกว่าร้อยละ 90      



 ส่วนที่ 4 
การติดตามประเมินผล 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนามีการติดตาม การเผยแพร่และการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์โดยให้รายงานผลการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์  ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ดําเนินการเผยแพร่
และนําไปใช้ประโยชน์ 

 


