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คํานํา 

 

 แผนสนับสนุนสงเสริมการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้  จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแผนพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต 

(Development plan) ซ่ึงรับผิดชอบโดยสถาบันวิจัย เปนการจัดทําโดยใชยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย 

ประจําป พ.ศ. 2560 - 2564 เปนแนวทาง โดยไดกลั่นกรอง และกําหนดเปนโครงการและกิจกรรม เพ่ือ

เปนกลยุทธขับเคลื่อนใหไดเปาประสงคตามแผนของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากนั้น เนื่องจากยุทธศาสตร

ของมหาวิทยาลัยเปนการกําหนดโดยมุงเปาหลักตามทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลาวไดวา

แผนสนับสนุนสงเสรมิจะสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไดดวย  

  

 

       สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
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สารบัญ 

 
คํานํา ก 

สารบัญ ข 

๑. บทนํา ๑ 

๑.๑ หลักการและเหตุผล ๑ 

๑.๒ วัตถุประสงค ๑ 

๑.๓ หนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานวิจัย ๒ 

๑.๔ มาตรการ ๒ 

๑.๕ โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ ๒ 

๒. การบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ๓ 

๒.๑ การบริหารจัดการทุนวิจัย  ๓ 

๓. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ๔ 

๓.๑ โครงการสนับสนุนดานทุนวจิัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม ๔ 

๓.๒ โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 

ระดับนานาชาต ิ

๕ 

๓.๓ โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมสู 

ระดับนานาชาต ิ 

๕ 

๓.๔ โครงการการจัดเวทีเพื่อเผยแพรและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของ

คณาจารยและบุคลากรและนักศึกษา 

๖ 

๓.๕ โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเขาสูระดับชาติและระดับนานาชาติ  ๖ 

๓.๖ โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก ๗ 

๓.๗ โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาต ิ ๘ 

๓.๘ โครงการ e-research และจัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัย งานประชุมวิชาการ ๘ 

๓.๙ โครงการจริยธรรมในคน การใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และ 

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

๙ 

๓.๑๐ โครงการการเพิ่มศักยภาพดานวิจัย ๙ 

๓.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องและวารสาร 

มหาวิทยาลัยรังสิต  

๑๐ 
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สารบัญ (ตอ) 

 
๓.๑๒ โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง ๑๐ 

๓.๑๓ โครงการทุนผูประกอบการเพือ่สรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑ ๑๐ 

๓.๑๔ โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย ๑๐ 

๓.๑๕ โครงการทุนหลังปริญญาเอก  ๑๑ 

๓.๑๖ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย ๑๑ 

๓.๑๗ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย ๑๒ 

๓.๑๘ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต ๑๒ 

๓.๑๙ การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย  ๑๓ 

๔. การดําเนินการและประเมินผลโครงการ ๑๖ 

ภาคผนวก ๑๗ 
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แผนสนับสนุนสงเสริมการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

 
 

๑. บทนํา 

๑.๑ หลักการและเหตุผล 

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป

การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เปนการกําหนดแนวทางหรือนโยบายท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ

มหาวิทยาลัยรังสิตประจําปการศึกษา ซ่ึงมีเปาประสงคท่ีจะมุงสรางเสริมองคความรูพ้ืนฐาน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนา การวิจัยประยุกต การวิจัยเพ่ือการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน งานสรางสรรค และนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ผานกระบวนการวิจัยท่ีครอบคลุมศาสตรทุกสาขา 

เพ่ือท่ีจะนําองคความรูดังกลาวไปใชในการเพ่ิมศักยภาพดานการวิจัย พัฒนาการสอน พัฒนาผลงานวิจัยท่ี

มีคุณภาพท่ีไดรับการรับรองท้ังระดับชาติ และระดับนานาชาติ และขยายผลสูการสรางสรรคผลงาน 

ผลผลิตท่ีไดคุณภาพ สูการตอยอดเชิงพาณิชย จนถึงระดับท่ีสามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน 

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยจะกําหนดกรอบแนวทางการสนับสนุน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ

หนวยงาน ผานโครงการท่ีจัดข้ึนโดยหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพ่ือท่ีคณะ/

วิทยาลัย/สถาบัน ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถกําหนดแผนการปฏิบัติการประจําปให

สอดคลองกับแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ชวยใหผูปฏิบัติงานท่ีเก่ียวของ สามารถ

ดําเนินการตามแผน ปฏิบัติการของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน การติดตามแผนงานและประเมินผล เพ่ือ

ปองกัน แกไขและปรับปรุงความเสี่ยงดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึง

การรายงานผลดานการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือแสดงใหเห็นภาพรวมและทิศทางงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัย 

 

๑.๒ วัตถุประสงค 

๑. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย และบุคลากรทํางานวิจัย และสรางสรรค และตอยอดองค

ความรูสูระดับการแขงขันระดับชาติและนานาชาติ ในประเภทวิจัยองคความรู วิจัยและพัฒนา วิจัย

ประยุกต วิจัยดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ วิจัยดานการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน  
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๒. สนับสนุน สงเสริม การประสานงานดานการวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัย จัดระบบ

บริหารและติดตามประเมินผลการวิจัย 

๓. สรางเครือขาย หนวยงาน และบุคลากร ทุกภาคสวนท่ีเ ก่ียวของกับภารกิจวิจัยของ

มหาวิทยาลัย ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง  

 

๑.๓ หนวยงานกลางท่ีรับผิดชอบภารกิจดานวิจัย 

 หนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการสนับสนุนงานวิจัยมี ๓ หนวยงานและแบงการจัดสรรประเภทของ

ทุนวิจัยดังนี้  

 ๑. สถาบันวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยประเภทองคความรู ไดแก วิจัยความรูพ้ืนฐาน วิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ วิจัยและพัฒนา และวิจัยประยุกต สํานักงานท่ีตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๕ หอง ๕๐๕ 

 ๒. ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยดานการพัฒนาการเรียนการ

สอน สํานักงานท่ีตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๖ หอง ๖๐๒ 

 ๓. สํานักงานวางแผน สนับสนุนทุนวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน สํานักงานท่ีตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๒ หอง ๒๐๘ 

 

๑.๔ มาตรการ 

 เพ่ือใหบรรลุตามแผนยุทธศาสตรและเปาหมายของแผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยงาน

สรางสรรคและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิตจึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุน

การทําวิจัยรวมถึงการเผยแพรและพัฒนามาตรฐานการวิจัยประเภทวิจัยพ้ืนฐาน สหวิทยาการ สิ่งประดิษฐ

และนวัตกรรม วิจัยการเรียนการสอน และวิจัยสถาบันสูระดับประเทศและระดับนานาชาติดวยวิธีการปรับ

โครงสรางองคการการบริหารจัดการและโครงการท่ีหลากหลาย 

 

๑.๕ โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ 

มหาวิทยาลัยรังสิตจัดตั้งหนวยงานท่ีรับผิดชอบดานการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยออกเปน ๓ 

หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัย ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และสํานักงานวางแผน แตละ

หนวยงานมีหัวหนาระดับผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบภารกิจวิจัย ทํางานภายใตการควบคุมของรอง

อธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายบริหารและวางแผน มีคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย 

และแตงตั้งโดยอธิการบดี 
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๒. การบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

๒.๑ การบริหารจัดการทุนวิจัย  

 สถาบันวิจัยมีภารกิจในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยภายในใหกับบุคลากร โดยกําหนดชวงเวลา

การสงขอเสนอโครงการไดเปน ๓ รอบตอป กลาวคือ เดือนมกราคม มิถุนายน และพฤศจิกายน โดย

ขอเสนอโครงการจะถูกตรวจรูปแบบและองคประกอบเบื้องตนโดยผูอํานวยการสถาบันวิจัย และสง

ประเมินความเปนไปไดและความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความเชี่ยวชาญตามสาขาของขอเสนอ

โครงการ และพิจารณางบประมาณท่ีเหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย ซ่ึงจะมีกรรมการ

ภายนอกผูทรงคุณวุฒิรวมประเมินและอนุมัติทุน นักวิจัยท่ีไดรับอนุมัติทุนตองรายงานความกาวหนา

รวมท้ังรายงานการใชเงินงวด และสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณซ่ึงจะถกประเมินความเหมาะสมและ

สมบูรณของเลมวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยจําตองทําการเผยแพรผลงานวิจัยผานรูปแบบตาง ๆ 

ไดแก การนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการ วารสาร และรายงานสืบเนื่อง ท้ังนี้สถาบันวิจัยจะทําการติดตาม 

และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนวิจัยตอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย หากมีขอเสนอแนะเพ่ือ

การปรับปรุงในปตอไป  

การประสานงานระหวางภารกิจวิจัยสวนกลางและคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มีรองคณบดีฝายวิจัย

หรือรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบดูแลประสานงานดานการวิจัย ระหวางคณะและหนวยงาน

กลาง รวมถึงการตรวจสอบขอมูลงานวิจัยเพ่ืองานประกันคุณภาพ 

การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหนวยงานท่ีมีความพรอมและ      

มีศักยภาพท่ีจะพัฒนาข้ึนเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง ก็สามารถจัดตั้งข้ึนไดภายใตความรับผิดชอบของคณะ

หรือข้ึนตรงตอหนวย งานสวนกลาง ท้ังนี้ในสวนของงบประมาณสนับสนุน ใหเปนไปในลักษณะพ่ึงตนเอง 

หรือเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนวิจัย จากหนวยงานท่ีใหทุนดังท่ีกลาวแลว 

 สําหรับจัดทําแผนการขับเคลื่อนงานวิจัย สถาบันวิจัยจะกําหนดเปาประสงค กิจกรรมและ

โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และสอดคลองตัวชี้วัดตอไปนี้ 

๑) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นท่ี ๒ สรางความเปนเลิศทาง

วิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม  ซ่ึงมีตัวชี้วัดดังตอไปนี้  

KPI ๒.๑  รอยละของงานวิจัยตีพิมพหรืองานสรางสรรคที่เผยแพรในระดบัชาติหรือระดับนานาชาติ

ตออาจารยประจาํและนักวิจัยทัง้หมด  

KPI ๒.๒  จํานวนชุดโครงการวิจัยและงานสรางสรรคแบบบูรณาการสหสาขา  

KPI ๒.๓  จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคที่มีแหลงทนุภายนอกหรือแหลงทุนภายนอกรวม 

ทั้งระดับชาติและระดบันานาชาติ  
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KPI ๒.๔  จํานวนเงินทนุสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรค  

KPI ๒.๕  จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่ไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ ์สิทธิบัตร 

หรืออนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย  

KPI ๒.๖  จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจพาณิชย 

KPI ๒.๗  มีการจัดการความรูดานงานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรม  

 

๒) ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบท่ี ๒ การวิจัย ท่ีมีตัวบงชี้ 

๒.๑  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค 

๒.๒ เงินสนับสนุนงานวจิัยและงานสรางสรรค 

๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย  

 ๓) ตัวชี้วัดของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ดานท่ี ๓ 

คุณภาพการวิจัย ท่ีมี ๒ องคประกอบ ไดแก 

  ๓.๑  คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค 

  ๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม 

  

๓. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

โครงการท่ีประกอบในแผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย ประกอบดวย 

๓.๑ โครงการสนับสนุนดานทุนวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม 

  (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑/ สมศ. ๓.๑)  

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการนี้จะสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตัวบงชี้ท่ี 

๒.๔ ซ่ึงกําหนดใหเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกแบบกาวหนา ตามป พ.ศ. ๒๕๖๐ – 

๒๕๖๔นอกจากนี้สอดคลองตัวบงชี้ ๒.๑ ของ สกอ. ท่ีกําหนดใหจํานวนทุนวิจัยของนักวิจัยไมต่ํากวา 

๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ และ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน สําหรับ บุคลากร สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาย

วิทยาศาสตรสุขภาพ และ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามลําดับ (ทุนนี้นับรวมถึงคาครุภัณฑการศึกษาท่ี

สวนหนึ่งใชสําหรับทํางานวิจัย ทุนวิจัยท่ีอนุมัติผานอาจารยท่ีปรึกษาปริญญานิพนธ และวิทยานิพนธ 

รวมถึงการเผยแพรผลงาน ในรูปแบบตาง ๆ)  
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การเปดรับสมัคร จะมีการเปดรับสมัครทุนจํานวน ๑ ครั้ง/ภาคการศึกษา (๓ รอบ/ปการศึกษา) 

ประเภทของงานวิจัย และงานสรางสรรค ไดแก วิจัยองคความรูใหม วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต วิจัยนวัตกรรม

และสิ่งประดิษฐ วิจัยการเรียนการสอน e-learning วิจัยสถาบัน วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมไทย วิจัยท่ีมุงเนน

ภูมิปญญาทองถ่ินหรือเพ่ือทองถ่ิน วิจัยท่ีดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ สังคมธรรมาธิปไตย 

รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ

รวมถึงโครงการท่ีสอดคลองกับความจําเปนเรงดวนกับแผนวิจัยของประเทศ  

 

๓.๒ โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  

 (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 การสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยไดแกการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ท่ีเปนรูปเลมสิ่งพิมพ

หรือแบบวารสารออนไลน ในระดับท่ียอมรับระดับนานาชาติท่ีมีคา impact factor และอางอิงใน

ฐานขอมูล SCImago Web of Science และฐานอ่ืน ๆ ท่ีเปนท่ียอมรับ จะไดรับการพิจารณาเงินรางวัล

ตามระดับของการตีพิมพ เชน การตีพิมพบทความในระดับควอไทล  Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ นักวิจัยไดไดเงินรา

วับเปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ๓๕๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาทตามลําดับ ซ่ึงสถาบันวิจัยจะประกาศ

รายละเอียดเปนแนวปฏิบัติเปนรายป  

 

๓.๓ โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม สูระดับนานาชาติ  

 (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑, ๒.๓/ สมศ. ๓.๑) 

การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือเปนการสรางชื่อเสียงองคกรรวมถึงนักวิจัยเอง มีสาม

รูปแบบคือ ๑) การตีพิมพในวารสารวิจัยหรือวิชาการ (journals) ๒) รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอใน

งานประชุมวิชาการ (proceedings) ๓) การจัดแสดงงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ในรูปแบบคอนเสิรต 

นิทรรศการ จัดรายการวิทยุ หรือโทรทัศน สําหรับการเผยแพรระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยจะพิจารณา

สนับสนุนการนําเสนอผลงานสูระดับนานาชาติในเง่ือนไข ๑) คาตีพิมพบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ 

๒) คาลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการ ๒) คาเดินทางรวมประชุมวิชาการ ๓) คาท่ีพัก โดยรายละเอียด

การสนับสนุนแตกตางกัน ตามประเภทของการนําเสนอโดยรายละเอียดการสนับสนุนสามารถปรับเปลี่ยน

ตามสถานการณได  
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๓.๔ โครงการการจัดเวทีเพ่ือเผยแพรและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและ

บุคลากรและนักศึกษา (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑, ๒.๓ / สมศ. ๓.๑ ) 

สนับสนุนการจัดเวทีเพ่ือเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากร ท้ังจากภายในและจาก

ภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการประจําป RSU Research Conference การ 

จัดประชุมวิชาการเพ่ือนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และการประชุมวิชาการเฉพาะเรื่องเพ่ือทัน

ตอเหตุการณท่ีเปลี่ยนแปลงตามความตองการของสังคมและรวมถึงความสําคัญของบานเมือง เพ่ือเปนการ

สรางบรรยากาศวิชาการโดยเชิญบุคลากรทุกภาคสวนเขามาเก่ียวของ กลาวคือผูบริหารเขารวมเปนเกียรติ

หรือรวมเปนวิทยากร ในงานประชุมวิชาการ คณบดี/รองคณบดีรับเชิญเปนประธานประจําหองท่ีนําเสนอ

บทความวิจัย คณาจารย เปนผูนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และ/หรือ การจัด

นิทรรศการ คณาจารยเปนผูรวมฟงและเปนผูแนะนําพานักศึกษาเขารวมการประชุม บุคลากรฝาย

สนับสนุนทุกภาคสวน อาทิเชน ฝายอาคารสถานท่ี ฝายจัดเลี้ยง ฝายโสตทัศนูปกรณ ฝายพัฒนาการเรียน

การสอน ฝายประชาสัมพันธ ฝายเลขานุการประจําหองบรรยาย ฝายพิธีการ ฝายลงทะเบียน และปฏิคม 

ฝายงบประมาณ ฝายเกียรติบัตรและรางวัล ฝายออกแบบ และฝายวิชาการ ฝายวางแผน เขารวมเปน

กรรมการและรับผิดชอบในภารกิจของตนอยางดีท่ีสุด 

มหาวิทยาลัยมุงหวังใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศวิชาการใหเกิดข้ึนอยาง

แทจริงในมหาวิทยาลัยรงัสิต และมีปริมาณงานวิจัยท่ีรองรับตัวบงชี้ สกอ. ๒.๑ และ สมศ. ๓.๑ รวมถึงการ

รวมงานกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยจากภายนอกในรูปแบบของเครือขายวิจัย 

 

๓.๕ โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเขาสูระดับชาติและระดับนานาชาต ิ 

  (ยุทธศาสตรท่ี ๒ / สกอ. ๒.๑, ๒.๓/ สมศ. ๓.๑) 

โครงการจัดทําวารสารท้ังในระดับประเทศ (ชาติ) และระดับนานาชาติ ท้ังในระบบออนไลนและ

ระบบเอกสารนั้นจัดทําข้ึนเพ่ือตอบสนองการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมศักยภาพการเผยแพรผลงานวิจัย

ของคณาจารยใหเปนท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพ่ือเตรียมความพรอมในการเขาเปนสวน

หนึ่งของสังคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยรังสิต ฝายวิชาการจึงจัดเตรียมความพรอมโดยการจัดทําวารสาร

ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตชื่อ Rangsit Journal Of Arts And Sciences (RJAS) ท่ีปจจุบัน

เปลี่ยนชื่อวารสารเปน Journal of Current Science and Technology (JCST) และเพ่ือใหวารสารของ

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพระดับท่ี สกอ. สมศ. TCI ยอมรับ มีการตีพิมพอยางตอเนื่องจํานวน ๒ ฉบับ/ป 

เปาหมายในเบื้องตน คือการตีพิมพตรงเวลา คือสามารถตีพิมพ ในเดือน มิถุนายน และ ธันวาคมของทุกป 

เปนเวลาอยางนอย ๓ ป ซ่ึงในปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนมา วารสาร RJAS (JCST) ไดเขาสูฐาน TCI กลุม 
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๑ ซ่ึงเปนวารสารท่ีผานการรับรองคุณภาพของ TCI ซ่ึงวารสารฉบับนี้จะมุงเปาการเขาฐานระดับ Scopus 

เปนลําดับ  

นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  

อีก ๑ เลม ชื่อ Rangsit Journal Of Social Sciences And Humanities (RJSH) ซ่ึงจะมีการตีพิมพ 

จํานวน ๒ ฉบับ/ป  

เพ่ือบรรลุเปาหมายขางตน คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสงบทความ

เพ่ือลงตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทบทวนและประเมินผลงานวิจัย หาก

บทความไดตอบรับการตีพิมพ คณาจารย บุคลากรท่ีมีชื่อเปนชื่อแรก และเปนผูประสานงานหลักของ

บทความจะไดรับรางวัลบทความวิจัยดีเดนเปนจํานวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีสวนรวมและชวยกันนําพามหาวิทยาลัยสูเปาหมายดัง กลาวโดยการชวยเขียน

บทความตีพิมพในวารสารดังกลาว หรือเชิญชวนเพ่ือนในวงการวิชาการตางมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญ

ท้ังในและตางประเทศ มาตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัยรังสิต 

อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีวารสารท่ีดําเนินการโดยหนวยงานอ่ืน และคณะวิชาตาง ๆ ท่ีไดเขาสูฐาน TCI 

กลุม ๑ หรือ กลุม ๒ เชน วารสาร Interprofessional Journal of Health Sciences ชื่อเดิม Bulletin 

of Health Science and Technology (BHST) วารสาร Rangsit Journal of Educational Studies 

วารสารพัฒนาการเรียนการสอน วารสารเศรษฐศาสตรและบริหารธุรกิจปริทัศน วารสารรังสิต

บัณฑิตศึกษา วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วารสารรังสิต

สารสนเทศ วารสารดนตรีรังสิต ซึงชวยสนับสนุนการตีพิมพผลงานของนักวิจัยได  

  

๓.๖ โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ 

สกอ. ๒.๑) 

แนวทางหนึ่งในการทํางานวิจัยในรูปแบบของสัญญาความรวมมือ สรางเครือขายวิจัย ทําวิจัย 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เครื่องมือวิจัย วิธีการวิจัย ในเรื่องท่ีมีความสนใจรวมกันท้ังสองฝายท้ัง

ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย รวมถึงการสง

นักศึกษาดูงาน ฝกงาน ผานเครือขายวิจัย จะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรท่ีจะสามารถพัฒนา

งานวิจัยสูระดับประเทศ และนานาชาติข้ึนไดอยางเปนรูปธรรม  

ทุนสนับสนุนจากภายนอก ซ่ึงหมายถึงทุนวิจัยภายนอกหมายถึงทุนท่ีนักวิจัยไดรับจากภาครัฐบาล 

หรือภาคเอกชน โดยแบงเปนสองลักษณะ คือ บุคลากรรับทุนในนามสวนตัวหรือ รับทุนในนาม
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มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจเอกสารสัญญาใหการทํานิติ

กรรมนั้นถูกตอง รวมถึง วัสดุ ครุภณัฑ ตามขอตกลงเปนรายกรณี  

 

๓.๗ โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาติ (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 การเขียนบทความดวยภาษาตางประเทศและเผยแพรในวารสารท่ีมีคุณภาพ ในฐานขอมลท่ี กพอ. 

กําหนด เชน Scopus, Web of Science จําเปนตองมีการใชภาษาท่ีถูกตอง เหมาะสม ถูกตองตามหลัก

ไวยากรณ ดังนั้นสถาบันวิจัยจึงเห็นความสําคัญท่ีจะสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความระดับ

นานาชาติ เพ่ือใหนักวิจัยเกิดความม่ันใจในภาษาท่ีใช และสามารถผลิตบทความงานวิจัยไดดีข้ึน  

 

๓.๘ โครงการ e-research และจัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัย งานประชุมวิชาการ 

  (ยุทธศาสตรท่ี ๒ / สกอ. ๒.๑) 

 สถาบันวิจัย เห็นความสําคัญในการพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน

ระบบฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลนักวิจัย ระบบการรวบรวมสถิติในเรื่องทุนวิจัยภายใน/ภายนอก ระบบ

จัดการขาวสาร ระบบลงทะเบียนเพ่ือเขารวมอบรมและประชุมและระบบ e-service เปนตน เพ่ืออํานวย

ความสะดวกกับบุคลากร และบุคคลภายนอก ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

มากท่ีสุด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้คือ:  

 ๑. เพ่ือพัฒนาระบบ e-service ของสถาบันวิจัย 

๒. เพ่ือพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรค ท่ีมีความทันสมัย ประสิทธิภาพ 

และเอ้ืออํานวยประโยชนแกผูท่ีเขามาใชบริการ 

๓. เพ่ือใหนักวิจัยมีโอกาสท่ีจะใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกัน 

๔. เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัยตางๆ เก็บเปนฐานขอมูลของสถาบันวิจัยเพ่ือสะดวกตอการสืบคน 

๕. เพ่ือใหมีการพัฒนาการจัดทําวารสารผานระบบออนไลน 

๖. เพ่ือประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักวิจัยตนแบบท่ีดีผาน วิดีทัศน เว็บไซตสถาบันวิจัย 

๗. การจัดทําฐานขอมูลดานวิจัย ซ่ึงประกอบดวย ประเภทและงบประมาณท่ีสนับสนุนโดย 

มหาวิทยาลัยรังสิตและจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อแหลงทุน ผูไดรับทุน สังกัดคณะ ผลงานวิชาการ

ในรูปแบบของ บทความวิจัย บทความวิชาการ สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความ

ชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงการบริการวิชาการ และรวบรวมประวัติ ความชํานาญของบุคลากร อยางเปน

รูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยรังสิต 
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๓.๙ โครงการจริยธรรมในคน การใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 ดวยการทํางานดานการวิจัย อาจมีการศึกษาวิจัยหรือการทดลองท่ีเก่ียวของกับคน สัตวทดลอง 

เพ่ือทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย เพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับการเฝาระวังดานจริยธรรม

การวิจัยดานโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การปองกัน ทําใหพัฒนาวิธีการ

ตรวจวินิจฉัย การปองกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพใหกาวหนาข้ึน ซ่ึงการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง

ดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายตอจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายตอกฎหมาย ทาง

สถาบันวิจัยจึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน และคณะกรรมการรับผิดชอบและจักการ

เก่ียวกับการใชสัตวเพ่ือทดลองข้ึน เพ่ือเปนการใหความเชื่อม่ันวา อาสาสมัครท่ีเขารวมวิจัยจะไดรับความ

คุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูท่ีดีตลอดระยะเวลาท่ีอยูในโครงการวิจัยและหลัง

เสร็จสิ้นการวิจัย รวมถึงการทดลองท่ีมีการใชสัตวใหถูกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดระดับชาติ

และระดับสากล และทําใหผลการวิจัยเชื่อถือได 

โดยความปลอดภัยทางชีวภาพดานการวิจัย ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมไดกาวหนาและได

มีบทบาทอยางมาก นักวิจัยท่ีตองปฏิบัติหรือทํางานเก่ียวของดานทางชีวภาพ จึงตองตระหนักถึงการ

ปฏบิัติเพ่ือความปลอดภัยตอท้ังตนเองและสวนรวม รวมถึงการใหความสําคัญตอโครงการวิจัยท่ีเก่ียวของ

กับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางสถาบันวิจัยจึงไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิตข้ึน เพ่ือการดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และเพ่ือเสริมสราง

ความรูและการดําเนินงานข้ึน ในแตละปการศึกษาจะมีการจัดอบรม/สัมมนาแนวปฏิบัติเพ่ือความ

ปลอดภัยทางชีวภาพข้ึน 

 

๓.๑๐ โครงการการเพ่ิมศักยภาพดานวิจัย (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

เปนโครงการการจัดอบรม สัมมนา หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรท่ีมีความรู

ความสามารถเฉพาะดาน มาบรรยายใหความรู เชน ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ดานการใชสถิติ 

ดานการเขียนบทความวิจัย ดานการคนควาเอกสารอางอิง ดานการปฏิบัติการ  

โดยสถาบันวิจัยเลือกชวงเวลาท่ีเหมาะสม ไดแกชวงการสอบกลางภาค ปลายภาค และชวงเวลา

ภาคฤดูรอน ประกาศเชิญชวนนักวิจัยและบุคลากรผูสนใจเขารวมผานทางบันทึกขอความอีเมล และ

เว็บไซต หลังการอบรม สัมมนา และทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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๓.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยาลัยรังสิต  

 (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 โครงการนี้วางเปาหมายใหผลงานวิจัยของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสามารถสืบคนไดดวย

เครื่องมือสืบคนอินเตอรเน็ต จัดขอขอมูลคําสําคัญเชื่อมโยงการคนหาเขาสูแหลงขอมูลของมหาวิทยาลัย 

อันจะเปนการเผยแพรขอมูลการวิจัยสูภายนอกมหาวิทาลัยและสูสากล  

 

๓.๑๒ โครงการนักวิจัยพ่ีเล้ียง (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 โครงการนี้เปนโครงการเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม ซ่ึงหมายถึงนักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยท่ีไมเคยสงขอเสนอขอทุนวิจัย กําหนดใหนักวิจัยสามารถเขาปรึกษาหารือแนวทางการดําเนิน

วิจัยจากนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ซ่ึงไดแกนักวิจัยท่ีมีประสบการณในองคความรูท่ีเก่ียวของและเคยขอทุนจาก

สถาบันวิจัยมากอน ท้ังนี้เพ่ือชวยทําใหนักวิจัยสามารถกําหนดทิศทางงานวิจัยใหเปนตามเปาหมายโดยมีพ่ี

เลี้ยงคอยชวยเหลืออันจะเปนการพัฒนาความรูเก่ียวกับงานวิจัยนั้น บุคลากรจักไดรับพัฒนาความรูในดาน

ตางๆ เพ่ือเพ่ิมทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๑๓ โครงการทุนผูประกอบการเพ่ือสรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑ 

  (ยุทธศาสตรท่ี ๒ / สกอ. ๒.๑ / สมศ. ๓.๒) 

 สถาบันวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางงานวิจัยนวัตกรรมโดยมีการเชื่อมโยงของสห

สาขาวิชาเขาดวยกันใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพ่ือสรางผลงานวิจัยท่ีสามารถนําไปตอยอดการสราง

ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคา โดยมีผลผลิตในการลงทุนวิจัยระหวางหนวยงานรัฐหรือเอกชน มีจํานวนผลงานตีพิมพ

ในวารสารท่ีมี peer review มีการไดรับการยกยองจากตางประเทศ เกิดการขยายผลงานวิจัยสูการจด

ทะเบียนสิทธิบัตรและการเพ่ิมผลผลิตสูเชิงพาณิชย งานวิจัยนวัตกรรมยังสามารถนําไปสูการพัฒนา

ทางดานอาชีพและสงผลตอการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิตอยางตอเนื่องและมี

ประสิทธิภาพ  

 

๓.๑๔ โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย (ยุทธศาสตรท่ี ๒/ สกอ. ๒.๑) 

 เพ่ือใหบุคลากร นักศึกษา ท้ังภายในและภายนอกไดรับทราบถึงขอมูลการประชาสัมพันธและ

เขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก รวมท้ังเปนการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูในสังคมออนไลน สถาบันวิจัยได

จัดทําโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน การจัดการความรู การทํางานอยางเปนระบบ  
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มีการนําขอมูลประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก ท้ังในประเทศและตางประเทศ และจาก

หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดานการเชิญเขารวมการฝกอบรม การสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาน

วิชาการและวิจัย ขอมูลขาวสารการเปดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก การเชิญชวนสงบทความวิจัยตีพิมพใน

วารสาร หรือ นําเสนอในงานประชุมวิชาการ รวมถึงประกาศความสําเร็จของบุคลากร ประชาสัมพันธโดย

ระบบออนไลนผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัย 

มีการนําไฟลขอมูลท่ีเปนประโยชนดานวิชาการและวิจัย ซ่ึงบุคลากรสามารถดาวนโหลดได 

ประชาสัมพันธ และมีการสงบันทึกขอความ พรอมจดหมายขาวจากสถาบันวิจัยใหหนวยงานใน

มหาวิทยาลัยรับทราบทุก ๑-๒ สัปดาห ตลอดปการศึกษา มีการนําผลงานวิจัยท่ีดี ท่ีไดรับรางวัล หรือ

บุคคลตนแบบดานการวิจัยมานําเสนอผาน RIR channel ในรูปของวิดิทัศน 

 

๓.๑๕ โครงการทุนหลังปริญญาเอก (ยุทธศาสตรท่ี ๒/สกอ ๒.๑) 

 ดวยหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตท่ีปจจุบันมีหลากหลายสาขา และนาจะ

รวมเปนทิศทางสําคัญสําหรับการพัฒนางานวิจัยท่ีเกิดข้ึนในระดับ บัณฑิตศึกษา ไปสูการตอยอดพัฒนา

งานวิจัยท่ีลุมลึกมากยิ่งข้ึน อยางไรก็ดียังคงไมมีองคกรแกนหลักท่ีจะนําไปสูการพัฒนาแนวทางเชนนี้ได

อยางเปนรูปธรรม สถาบันวิจัยจึงไดพัฒนาโครงการนี้ข้ึนเพ่ือนําไปสูการจัดตั้งองคกรแกนหลักเพ่ือการ

พัฒนางานวิจัยในแนวทางดังกลาว ซ่ึงนอกจากจะสามารถเพ่ิมเติมงานศึกษาวิจัยองคความรูท่ีลุมลึก

หลากหลายมิติยิ่งข้ึน ยังจะสามารถเปนชองทาง กลไกในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยไดอยางเปน

รูปธรรมโดยโครงการมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแกนหลักในการสรางโครงการวิจัย รวมท้ังปรับปรุง

โครงสรางดานการบริหารงานวิจัยใหมีความพรอมในการสนับสนุน งานวิจัย นักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา 

และในโครงการหลังปริญญาเอก โดยทางคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ท่ีมีความพรอมและมีศักยภาพท่ีจะ

ดําเนินการจัดตั้งศูนยเฉพาะทางนั้น สามารถดึงผูวิจัยท่ีมีความสามารถและศักยภาพจากภายนอกเขามา

รวมงาน และชวยกันพัฒนาตอยอดงานวิจัยตอไป 

 

๓.๑๖ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย (สกอ. ๒.๑) 

เพ่ือใหนักวิจัยมีคูมือ สําหรับทําวิจัย ท่ีประกอบดวย กฎ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวของกับการ

สนับสนุนงานวิจัย รวมถึงตัวอยาง แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย ตัวอยางโครงการวิจัย การเขียน งวดงาน 

(TOR) งวดเงิน (ตารางแจกแจงงบงวด) การเขียนเอกสารอางอิง สัญญาทุน แบบใบยืมเงินสํารองจาย แบบ

รายงานความกาวหนา แบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ความรูดานการเขียนขอเสนอ และการเขียน

บทความวิจัย ทางภารกิจวิจัยเห็นวาจะเกิดประโยชนกับนักวิจัย จึงมีโครงการพัฒนาจากเลมแรก ป 
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๒๕๕๔  ใหดีข้ึน และ อาจพัฒนา ระบบการจัดสงรายงานวิจัย ผานทางระบบเว็บไซตท่ีสมบูรณแบบ ซ่ึง

อาจจะตองใชเวลาในการพัฒนา ดังนั้นในระยะแรกยังคงจัดทําเปนระบบเอกสาร คูมือท่ีจัดทําข้ึนนี้มี

วัตถุประสงคเ พ่ือใหนักวิจัยสามารถปฏิบัติตามขอแนะนํากฎกติกาการดําเนินโครงการวิจัยของ

มหาวิทยาลัยรังสิตไดสะดวกยิ่งข้ึน ท้ังนี้ สถาบันวิจัยมีการเปดรับขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนท้ังจาก

นักวิจัยและจากบุคลากรผูเก่ียวของเพ่ือพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตตอไป  

 

๓.๑๗ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย (สกอ. ๒.๑) 

 เพ่ือใหบุคลากรท่ีทําภารกิจวิจัยเปนบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ ท่ีจะพัฒนาการปฏิบัติงานใน

การจัดระบบการทํางานไดดี และมีความรวดเร็วถูกตอง และใหบุคลากรสามารถดําเนินงานและสามารถ

ทดแทนการปฏิบัติซ่ึงกันและกันได สถาบันวิจัยจึงไดจัดทําโครงการจัดทําคูมือของบุคลากรประจํา

สถาบันวิจัยเริ่มจากการกําหนดใหบุคลากร บันทึกภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงานท่ีตองรับ

ผลผลิต ความถ่ีท่ีตองรับผิดชอบ และความสอดคลองกับภารกิจประกันคุณภาพ เพ่ือท่ีจะทบทวน ภาระ

งานรายบุคคล และกระจายภาระงานใหท่ัวถึงอยางเหมาะสม และสามารถสรางบรรยากาศใหทํางานหนัก 

แตมีความสุขกับการทํางานได อยางท่ีพรอมจะพัฒนาไปดวยกันท้ังองคกร การพัฒนาคูมือในเบื้องตนนี้ จะ

ทําใหฝายบริหารทราบถึงความเฉพาะเจาะจงของงาน อันจะนําไปสูการกําหนดคุณสมบัติ บุคลากรประจํา

ตําแหนงงานวิจัยไดอยางถูกตอง และจะนําไปสูการพัฒนาตอไปในดานความกาวหนาทางดานอาชีพ สงผล

ตอการวางแผนพัฒนาบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

๓.๑๘ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต (สกอ. ๒.๑) 

สถาบันวิจัย ไดรับมอบหมายจากสํานักงานประกันคุณภาพจัดทําฐานขอมูล ตัวบงชี้งานวิจัย ใน

หัวขอ สกอ. ๒ ขอ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ดังนั้นทางสถาบันวิจัยจึงไดจัดเตรียมแบบฟอรมท่ีให

คณาจารยผูกรอกขอมูลจากคณะสามารถดาวนโหลดนําไปกรอกไดโดย ไดจัดเตรียม ๑) เกณฑคาน้ําหนัก 

สกอ. ๒ ขอ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ๒) ตัวอยางการเขียนรายงานในรูปแบบเอกสารอางอิง และ ๓) 

แบบฟอรมการกรอกขอมูล  

ในทุกเดือนพฤษภาคมของทุกป เพ่ือความสะดวกในการจัดเตรียมรายงานประกันคุณภาพของทุก

คณะสถาบันวิจัยจะจัดสงขอมูลตัวบงชี้ดังกลาวจากสถาบันวิจัยใหแลวเสร็จ และเพ่ือใหทางคณะโปรด

กรอกขอมูล สวนท่ีเพ่ิมเติมจากคณะกลับมายังสถาบันวิจัย ภายในเดือนมิถุนายน และโปรดลงนามการ

จัดสงขอมูลโดยทานคณบดี จะทําใหขอมูลดานวิจัยในการประกันคุณภาพมีความถูกตอง ชัดเจน กอนท่ีจะ

ทําการตรวจไดอยางแทจริงโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต  
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๓.๑๙ การประเมินความเส่ียงดานงานวิจัย  

 กระบวนการสนับสนุนดานการวิจัยและผลลัพธจากการสนับสนุนงานวิจัย จัดเปนตัวบงชี้ท่ีสําคัญ

สําหรับความสําเร็จดานงานวิจัยของทุกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทําหนาท่ีสนับสนุน สงเสริมการวิจัยของ

บุคลากร ไดทําการประเมินความเสี่ยงดานการวิจัยดานตาง ๆ  ท้ังดานจํานวนเงินทุนวิจัยตอนักวิจัย 

จํานวนบทความเผยแพรของนักวิจัย ความเสี่ยงของงานวิจัยท่ีมีความเก่ียวของกับ มนุษย สัตวทดลอง 

หองปฏิบัติการ ผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพ รวมท้ังความเสี่ยงดานกฎหมายการทําวิจัย ซ่ึงสถาบันวิจัย

ไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงตามแผนงานประจําป ทําการประเมินความกาวหนา และหามาตรการ

แกไขและประเมินอีกครั้งในทุก ๆ ป ท้ังนี้เพ่ือใหสามารถสนองตอบความตองการขององคกรท่ีเหมาะสมใน

แตละชวงเวลา   

 

 เพ่ือใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติระยะ ๕ ป  สถาบันวิจัยไดกําหนดการปฏิบัติงานรายปของ

โครงการตาง ๆ ดังตาราง ๓.๑ 

 

 

 



ตารางท่ี ๓.๑ แผนการดําเนินงานรายปของสถาบันวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔  

โครงการท่ี ช่ือโครงการ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการท่ี ๑ โครงการสนับสนุนดานทุนวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม      

โครงการท่ี ๒ โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับ

นานาชาต ิ

     

โครงการท่ี ๓ โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม      

โครงการท่ี ๔ โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National & International Research 

Conference 

     

โครงการท่ี ๕ โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย เขาสูระบบสากล      

โครงการท่ี ๖ โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก      

โครงการท่ี ๗ โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาติ      

โครงการท่ี ๘ โครงการ e-Research และจัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัยงานประชุมวิชาการ      

โครงการท่ี ๙ โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใชสัตวทดลองเพ่ืองานทางวิทยาศาสตร และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

     

โครงการท่ี ๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย      

โครงการท่ี ๑๑ โครงการนักวิจัยพ่ีเลี้ยง      

โครงการท่ี ๑๒ โครงการทุนผูประกอบการเพ่ือสรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑ      

โครงการท่ี ๑๓ โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย      
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โครงการท่ี ช่ือโครงการ 
ปการศึกษา 

๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ 

โครงการท่ี ๑๔ โครงการทุนหลังปริญญาเอก      

โครงการท่ี ๑๕ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย      

โครงการท่ี ๑๖ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย      

โครงการท่ี ๑๗ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต        

โครงการท่ี ๑๘ การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔. การดําเนินการและประเมินผลโครงการ 

  

 จากโครงการและกิจกรรมในแผนการดําเนินงานรายปของสถาบันวิจัย ประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔ สถาบันวิจัยตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายป (Action plan) โดยจะราง

แผนการปฏิบัติงาน ยื่นเสนอตอสํานักงานงบประมาณ ตรวจสอบโครงการโดยสํานักงานวางแผน 

และดําเนินการตามแผนงาน  

 เม่ือสิ้นสุดแตละโครงการ สถาบันวิจัยตองจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน สรุปการใช

งบประมาณ เสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย เพ่ือรายงานและรับขอเสนอแนะ เพ่ือ

การวางแผนการปรับปรุงการดําเนินในปตอไป  
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สรุปแผนการดําเนินงานและโครงการตาง ๆ ดานการวิจัยและพัฒนา  

เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ 

ลําดับ โครงการ 
ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ประกันคุณภาพ 

สกอ. 

ประกันคุณภาพ 

สมศ. (รอบ๔) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

๑ โครงการสนับสนุนดานทุนวิจยั งานสรางสรรค

และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๒/๒.๔ 

สกอ. ๒.๑/๒.๒ สมศ. ๓.๑/๓.๒ สถาบันวิจัย 

๒ โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความ

วิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑/๒.๒/

๒.๓ 

สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๓ โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยงาน

สรางสรรคและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑/๒.๒/

๒.๓ 

สมศ. ๓.๑/๓.๒ สถาบันวิจัย 

๔ โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National & 

International Research Conference 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑/๒.๓ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๕ โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของ

มหาวิทยาลัย เขาสูระบบสากล 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑/๒.๓ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๖ โครงการสรางความรวมมือดานการวจิัยและ

สงเสริมการขอทุนภายนอก 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๒/๒.๓ 

สกอ. ๒.๑/๒.๒ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๗ โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับ

นานาชาติ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๘ โครงการ e-Research และจัดทําฐานขอมูลดาน

งานวิจัยงานประชุมวิชาการ 

ยุทธศาสตรที่ 2  

KPI ๒.๗ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๙ โครงการจริยธรรมการวิจยัในคน การใช

สัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และความ

ปลอดภัยทางชีวภาพ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๑๐ โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๑๑ โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจยัใน

รายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยาลัยรังสิต 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๑๒ โครงการนักวิจยัพี่เล้ียง ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๑๓ โครงการทุนผูประกอบการเพื่อสรางสรรคผลงาน

และผลิตภัณฑ 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๒ สถาบันวิจัย 

๑๔ โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๗ 

สกอ. ๒.๑  ศูนยสนับสนุน

และพัฒนาการ

เรียนการสอน/ 

สถาบันวิจัย 

๑๕ โครงการทุนหลังปริญญาเอก ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สถาบันวิจัย 

๑๖ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจยั ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑  สถาบันวิจัย 

๑๗ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวจิัย ยุทธศาสตรที่ ๒  สกอ. ๒.๑  สถาบันวิจัย 
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ลําดับ โครงการ 
ยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย 

ประกันคุณภาพ 

สกอ. 

ประกันคุณภาพ 

สมศ. (รอบ๔) 

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

KPI ๒.๑ 
๑๘ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจยัประจําป

มหาวิทยาลัยรังสิต   

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑  สถาบันวิจัย 

๑๙ การประเมินความเส่ียงดานงานวิจัย ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑  สถาบันวิจัย 

๒๐ โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่พัฒนาการเรียน

การสอน 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๔ 

สกอ. ๒.๑/๒.๒ สมศ. ๓.๑ ศูนยสนับสนุน

และพัฒนาการ

เรียนการสอน 

๒๑ โครงการจัดทําวารสารพัฒนาการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยรังสิต 

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑/๒.๓ สมศ. ๓.๑ ศูนยสนับสนุน

และพัฒนาการ

เรียนการสอน 
๒๒ โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานวิจัย ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ ศูนยสนับสนุน

และพัฒนาการ

เรียนการสอน 
๒๓ โครงการ startup  ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๓/๒.๖ 

สกอ. ๒.๑/๒.๒ สมศ. ๓.๒ สํานักงานบม

เพาะธุรกจิ 

๒๔ โครงการบริการและจดทะเบียนดานทรัพยสิน

ทางปญญา  

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๕ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๒ สํานักงาน

ทรัพยสินทาง

ปญญา 

๒๕ โครงการจัดหาโปรแกรมการลอกเลียนแบบ  ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สํานักหอสมุด 

๒๖ การจัดหาโปรแกรมการทําบรรณานกุรมสาหรับ

ทําวิทยานิพนธ และการทําวิจยั  

ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สํานักหอสมุด 

๒๗ โครงการจัดหาฐานขอมูลเพือ่การทาํวิจยั  ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 
สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สํานักหอสมุด 

๒๘ โครงการพัฒนาคลังปญญา  ยุทธศาสตรที่ ๒  

KPI ๒.๑ 

สกอ. ๒.๑ สมศ. ๓.๑ สํานักหอสมุด 
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