คำนำ
สถาบันวิจัยรังสิตเป็นหน่วยงานภายใต้การกากับดูแลของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต มีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัย ให้ทุนวิจัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย โดย
วางเป้าหมายการดาเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นาด้านการวิจัย
และนวัตกรรม รวมทั้งงานสร้างสรรค์
เป็นที่ทราบกันดีว่า งานวิจัยและสร้างสรรค์เป็นตัวนาเข้าสู่การพัฒนาในทุกด้านของมนุษยชาติ เมื่อ
งานวิจัยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของมนุษย์ งานวิจัยนั้นจะสามารถส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน
ที่ทาให้การใช้ชีวิตง่ายขึ้น สมบูรณ์ขึ้น ดังนั้นมหาวิทยาลัยรังสิตจึงไม่เคยหยุดยั้งที่จะพัฒนายกระดับคุณภาพ
งานวิจัยของบุคลากรในมหาวิทยาลัย บทบาทและหน้าที่ของสถาบันวิจัยจะต้องสามารถรองรับการพัฒนา
งานวิจัยได้อย่างเต็มรูปแบบ ทาให้สถาบันวิจัยต้องจัดทาแนวทางการสนับสนุน วางแผนการสนับสนุนและ
จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาบุคลากรเป็นลาดับ
ในแต่ละปีสถาบันวิจัยต้องวางแผนการดาเนินงานเพื่อตอบสนองเป้าประสงค์ของหน่วยงาน โดยในปี
พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยได้จัดตั้งโครงการที่มี เป้าหมายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิตได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนางานวิจัย รวมทั้งโครงการที่วางเป้าพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับเป้าประสงค์ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัยและระดับชาติ

(รองศาสตราจารย์ ดร.กานดา ว่องไวลิขิต)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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บทที่ 1
บทนำ
มหาวิทยาลั ยรั งสิ ตมีบ ริ บทที่มีความเป็นเอกลั กษณ์จาเพาะ โดยมีการกาหนดเอกลั กษณ์
(Uniqueness) ขอมหาวิทยาลัยเป็น “มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ ที่การศึกษาคือนวัตกรรม” และมีอัต
ลักษณ์ (Identity) คือ “คิดสร้างสรรค์ ยึดมั่นคุณธรรม นาการเปลี่ยนแปลง”
1.1 ปรัชญำของมหำวิทยำลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิตกาหนดปรัชญาเพื่อสนองวัตถุประสงค์ในการสร้างสถาบัน อุดมศึกษาที่มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ ความใส่ใจ ในการเรียนรู้ต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ผนวกกับจิตสานึกที่ดีงามและคุณธรรม เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ ก้าวหน้าให้แก่ประเทศชาติ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยรังสิตจึงใช้ดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง พรายแสงแห่งปัญญา นามรรคาเยาวชนสู่
สภาวะความรู้แจ้งในธรรม เพื่อเป็นพลังสรรค์สร้างสังคม ธรรมาธิปไตยที่ถือธรรมเป็นใหญ่ ถือความถูกต้อง
เป็นหลัก โดยมีการกาหนดปณิธานและวิสัยทัศน์ดังนี้
ปณิธำน (Pledge) “มหาวิทยาลัยรังสิต สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้แก่สังคม”
วิสัยทัศน์ (Vision) “มหาวิทยาลัยรังสิต คือ ขุมพลังแห่งปัญญาของชาติ เพื่อปฏิรูปประเทศไทยสู่สังคม
ธรรมาธิปไตย”
มหาวิทยาลัยรังสิตมุ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา ที่มีมาตรฐานระดับนานาชาติ เน้นคุณภาพและ
สามารถแข่งขัน ได้ในระดับ สากล มีความเป็นเลิ ศทางด้านการเรียนการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของการ
ค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ และแสวงหาแนวทางการแก้ปัญหา ชี้แนะทางเลือก
และสนองตอบความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ จึงกาหนดพันธกิจด้านงานวิจัยดังนี้
1.2 พันธกิจด้ำนกำรวิจัย ของมหาวิทยาลัยด้านงานวิจัยได้แก่ การมุ่งเป้า สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์
และนวัตกรรมที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาสั งคม ตลอดจนการให้บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและสังคมธรรมาธิปไตย
มหาวิทยาลัยรั งสิตสนับ สนุน การคิดค้นนวัตกรรมและโครงการวิจัยพัฒนา (Innovations
and Research and Development Projects) ให้เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า
องค์ความรู้ใหม่ หรือต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทย ทั้งในกลุ่ม อาจารย์ เจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การให้โอกาสสาหรับนักศึกษา เพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยของตนเอง
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ยุทธศาสตร์หลัก (Core strategies) เพื่อนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัย
รังสิต ประกอบด้วย
1. นวัตกรรม (Innovation)
2. สากล (Internationalization)
3. ครอบคลุม (Comprehensiveness)
4. ประสิทธิผล (Effectiveness)
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังรายละเอียดในหัวข้อ 1.3
1.3 ยุทธศำสตร์งำนวิจัย
มหาวิทยาลัยกาหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไว้หลายด้าน สาหรับด้านงานวิจัยจะเป็น
ประเด็นที่ 2 ดังนี้
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 สร้างความเป็นเลิศทางวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม เป้าประสงค์
2.1 บุคลากรมีศักยภาพเพิ่มขึ้นในการผลิตผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล
2.2 ผลงานวิชาการของบุคลากรและนักศึกษาสามารถนาไปเผยแพร่ ต่อยอด หรือใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได้จริง ทั้งในระดับนโยบาย ในระดับการปฏิบัติ และ/หรือในเชิงพาณิชย์
กลยุทธ์ / แนวทำง / มำตรกำร
2.1 ขยายโครงสร้ า งพื้ น ฐาน (คน/สถานที่ / เครื่ อ งมื อ /ระบบ) ให้ เ พี ย งพอต่ อ การผลิ ต
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.2 ส่งเสริ มให้มีการเผยแพร่ผ ลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาทุกระดับปริญญาให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล
2.3 ส่งเสริมให้มีการวิจัยในรูปแบบของเครือข่ายวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ ทั้งนี้
รวมถึงภาคธุรกิจและบริการโดยขอแหล่งทุนภายนอกร่วมด้วย
2.4 ส่งเสริมให้มีการหาทุนสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย การจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรม
2.6 พัฒ นาระบบการจัดการทรัพย์สิ นทางปัญญา การนาผลการวิจัยมาใช้ให้ เกิดมูล ค่า
เศรษฐกิจและสังคม
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบด้ านการจัดสรรทุนสนับสนุนวิจัยออกเป็น 3
หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัย ศูนย์สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และสานักงานวางแผน แต่ละ
หน่วยงานมีหัวหน้าระดับผู้อานวยการเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจวิจัย ทางานภายใต้การควบคุมของ รอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรองอธิการบดีฝ่ายแผนพัฒนาและแผนการเงิน มีคณะกรรมการวิจัย และมีที่
ปรึกษาที่แต่งตั้งโดยอธิการบดีเป็นผู้ให้คาปรึกษา
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1.4 กำรจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนสถำบันวิจัย
สถาบันวิจัยมีหน้าที่จัดทาแผนงานด้านการวิจัย จะเริ่มต้นจากผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย
โดยสานักงานวางแผนและพัฒนาวิเคราะห์แนวทางการวิจัยโดยยึดแผนยุทธศาสตร์ชาติประจาปี พ.ศ.
2560-2564 ผสมผสานบริบทของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองความเหมาะสมจัดทาแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.
2560 - 2564 โดยกาหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสาเร็จรายปี โดยกาหนดทุกระดับชั้นได้แก่ ระดับองค์ กร
ระดับคณะวิชา และระดับบุคคล
สถาบันวิจัยรับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และจัดทาแผนสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ประจาปี พ.ศ. 2560-2564 กาหนดกิจกรรม/โครงการ เพื่อให้มุ่งเป้าหมาย เป็น
รายปี เสนอพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย ที่มีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธาน และมี ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกด้ า นต่ า ง ๆ เช่ น ผู้ อ านวยการส านั ก งานนวั ต กรรมแห่ ง ชาติ
ประธานสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น เพื่อช่วยวิพากษ์ร่างแผนการดาเนินงาน สถาบันวิจัยทาการปรับแก้ตาม
ข้ อ แนะน าจากกรรมการบริ ห ารสถาบั น วิ จั ย และก าหนดงบประมาณรองรั บ การด าเนิ น งานตาม
เป้ าประสงค์ และกาหนดผู้รั บ ผิ ดชอบกิจกรรมหรือโครงการ รวมทั้งวิธีการประเมินผลกิจกรรม และ
กาหนดแผนงานรายปี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
คณะวิชารับนโยบาย และตัวบ่งชี้ วางแผนการดาเนินงานรายปี โดยมีส่วนร่วมประสานงาน
กับคณาจารย์ บุคลากรของคณะวิชา รวมทั้งประสานงานกับ สถาบันวิจัยเพื่อการขอทุนวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัย ดาเนินการยกร่างกาหนดเป้าหมายจากตัวชี้วัดและกาหนดกิจกรรม/โครงการ และวิธีติดตาม
ประเมินผล รวมทั้งวางแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้อง กาหนดผู้รับผิดชอบเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยรวบรวมข้อมูล ผลงานด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ของบุคลากร เพื่อประเมิน
ผลส าเร็ จ ระดับ มหาวิทยาลั ย ตามตัวชี้วัด และรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน นาข้อเสนอแนะ
รายงานต่อผู้บริหารระดับสูง เพื่อได้แนวทางการปรับปรุงจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
มาจัดทาโครงการ หรือกิจกรรมเพิ่มในแผนงานในปีต่อไป เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
และสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบต่อไป
ผังการจัดทาแผนการปฏิบัติงานสถาบันวิจัย แสดงเป็นผังการทางานได้ดังรูปที่ 1.1
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รูปที่ 1.1 กลไกการจัดทาแผนการปฏิบัติงานสถาบันวิจัย
แผนการปฏิบัติงาน

อนุมัติ
ศึกษาทิศทางการวิจัยระดับชาติ
กาหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 5 ปี /กาหนด KPI ขององค์ประกอบ

งานงบประมาณ

สถาบันวิจยั

กรรมการบริหาร
สถาบันวิจยั

มหาวิทยาลัย /
สานักวางแผน

สภา
มหาวิทยาลัย

สถาบันวิจยั
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พิจารณาโครงการ/ชุด
โครงการ/กิจกรรมที่
สถาบันวิจัยเสนอ

จัดทำแผนปฏิบัติงำน 5 ปี
ของสถำบันวิจัย

ร่ำงวำงแผนกำรดำเนินงำนเสนอ
โครงกำร/กิจกรรม เพื่อสอดคล้อง
เป้ำประสงค์ที่กำหนด

แก้ไข/ปรับโครงกำร/
จัดทำแผนโครงกำร/
เสนองบประมำณ

จัดทำแผนโครงกำร
ฉบับสมบูรณ์

ปรับงบประมาณ/
อนุมตั ิ

ดาเนินการตามแผน/
ประเมินผลการดาเนินงาน

บทที่ 2
สถำนภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของหน่วยงำน
2.1 สถำนภำพทั่วไป
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 เดิมใช้ชื่อว่า “สานักวิจัย” มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต ให้มีคุณภาพด้านการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 ได้รวมกับสถาบันวิจัยเพื่อการ
พัฒนาสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม และเปลี่ ยนชื่อใหม่เป็น “สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ” (Rangsit
Research Institute) มีหน้าที่บริหารจัดการงานวิจัยซึ่งจาแนกเป็นสามกลุ่ม ได้แก่ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัย
ประยุกต์ และ การวิจัยและพัฒนา โดยการบริหารและการดาเนินงานอยู่ในโครงสร้างของ ฝ่ายวิชาการ และมี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้กากับดูแล
ปีการศึกษา 2547 มีการปรับโครงสร้างบริหาร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบด้วย
คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะกรรมการรับผิดชอบและจัดการเกี่ยวกับการใช้สัตว์เพื่อทดลอง และคณะกรรมการเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ทาหน้าที่พิจารณา รับผิดชอบ ตรวจสอบโครงการวิจัย และ
ประสานงานกับคณะกรรมการกลางในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และกาหนดแนวทางสาคัญ มุ่งเน้นแนวทางการหา
ทุนการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ปีการศึกษา 2556 มีคาสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต ที่ ว 022/2556 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 ให้
สถาบันวิจัย ย้ายไปอยู่ภายใต้การกากับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ในปีการศึกษา 2561 มีคาสั่งมหาวิทยาลัยรังสิต กาหนดให้สถาบันวิจัยทางานภายใต้การกากับดูแล
ของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561
ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญำ
วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ปณิธำน
ดาเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิต
วิสัยทัศน์
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต สนับสนุนพัฒนาความรู้จากงานวิจัย ให้เกิดการสร้างสรรค์
พัฒนาตนเอง และปรับใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนการพัฒนางานวิจัยให้เป็นผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักของการพึ่งตนเองของประเทศอย่างยั่งยืน
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พันธกิจ
เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการประสานงานและให้ ก ารเชื่ อ มโยงระหว่ า งนั ก วิ จั ย คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก เพื่อพัฒนา ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพของผลงานวิจัย รวมทั้งการเผยแพร่
ผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัยรังสิต
1. พิจารณาสนับสนุนงานวิจัยโดยการมอบทุนวิจัยด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐาน ความรู้ด้าน
การประยุกต์ใช้ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. ให้คาแนะนาปรึกษาเกี่ยวกับความรู้ ระเบียบวิธีการวิจัย หรือปัญหาด้านงานวิจัยแก่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้งานวิจัยสามารถดาเนินงานได้ตามแผนของเวลา
3. ติดต่อหรือประสานงานเพื่อสนับสนุนนักวิจัยในการขอทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก
4. สนับสนุน การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพต่อประชาคมวิชาการ และ
สาธารณชน
5. พิจารณารางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มี
คุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัย
6. จัดทาฐานข้อมูลงานวิจัยและนักวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนงานวิจัยทางวิชาการของไทย
ในสาขาการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้อง เพื่ออานวยความสะดวกให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ศึกษา สารวจ
วรรณกรรมและตรวจสอบเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยที่รอบคอบรัดกุม
7. จัดทางบประมาณด้ านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย และงบประมาณการดาเนินงานของสถาบัน
เพื่อขอรั บความเห็น ชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อนาเสนอขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และ
บริ หารงบประมาณทั้งส่ วนที่เป็น งบประมาณส่ งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย งบประมาณที่ได้รับความ
สนับสนุนจากแหล่งภายนอกและงบประมาณดาเนินงานของสถาบัน
8. ร่ า งนโยบายเพื่ อ พั ฒ นาและส่ ง เสริ ม งานวิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรผลิ ต
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ตลอดจนชักจูงและสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เริ่มสนใจดาเนินงานวิจัยอย่างจริงจัง ภายใต้
คาแนะนาของคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
9. รักษาการมาตรฐานทางวิชาการ ระเบียบ ข้อบังคับและคาสั่ งของคณะกรรมการวิชาการ
งานวิจั ย และคณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการควบคุมการใช้สั ตว์เพื่อทดลอง และ
คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
10. จัดการประชุมวิชาการ เพื่อให้เป็นเวทีการนาผลงานวิจัยมาเผยแพร่ และโอกาสการสร้ าง
เครือข่ายงานวิจัยให้มีความเป็นนานาชาติ
11. ดาเนินการอื่นใดเพื่อพัฒนา ประสานงาน หรือแก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
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ภำรกิจ
สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต จัดตั้งขึ้นเพื่อทาหน้าที่บริหารจัดการทุนวิจัย ทั้งทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
รังสิต และทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัย ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย ทั้งในระดับชาติและระดับ
นานาชาติ จัดเวทีวิชาการ นาเสนอผลงานวิจัย ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยรังสิต พัฒนาฐานข้อมูล
ประวัตินักวิจัย และจัดอบรมสัมมนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2.2

โครงสร้ำงกำรบริหำร

สถาบั น วิ จั ย ด าเนิ น งานภายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ลของรองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ โดยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยที่ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธาน และผู้อานวยการ
สถาบันวิจัยเป็นกรรมการและเลขานุการ เพื่อมีหน้าที่กลั่นกรอง และอนุมัติทุนวิจัยกับบุคลากร อนึ่งเพื่อให้การ
กลั่นกรองทุนวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานรองรับการพัฒนาบุคลากร จึงเชิญกรรมการภายนอกผู้ทรงคุณวุฒิ
เพื่อให้ความคิดเห็น เสนอแนะและปรับปรุงแนวทางการทางานวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าสู่สากลเพิ่มขึ้น
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โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของสถำบันวิจัย
อธิกำรบดี
ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์
รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร
ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร
คณะกรรมกำรบริหำรสถำบันวิจัย
ผู้อำนวยกำรสถำบันวิจัย
รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขติ
้อำนวยกำรสถำบั
นวิจัย นวิจัย
รูปที่ โครงสร้ารองผู
งการบริ
หารงานของสถาบั
นายวุฒิศักดิ์ อยู่จานงค์

เจ้ำหน้ำที่นักวิจัย
นางสาวนิภาพร พบสระบัว

เลขำนุกำร
นางสาวชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา

รูปที่ 2.1 แสดงผังโครงการการบริหารสถาบันวิจัย

เจ้ำหน้ำที่
นางสาวอลิสา ยวงนุ่น

เจ้ำหน้ำที่
นางสาวกนกรัตน์ ครูกิมโสม

รูปที่ 2.1 แสดงผังโครงสร้างการบริหารงานของสถาบันวิจัย
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เจ้ำหน้ำที่
นางสาวรติมา ต๊ะดี

2.3 บุคลำกรสถำบันวิจัย
สถาบันวิจัย มีบุคลากรรวมทั้งหมด 7 คน แบ่งเป็นวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 2 คน ปริญญาโท 4 คน
และปริญญาเอก 1 คน โดยประกอบด้วย
1) รศ.ดร.กำนดำ ว่องไวลิขิต
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

ผู้อานวยการสถาบันวิจัย
วท.ด. (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล

2) นำยวุฒิศักดิ์ อยู่จำนงค์
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

รองผู้อานวยการสถาบันวิจัย
ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ศศ.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

3) นำงสำวชญำนิษฐ์ อัจฉริยะโพธำ
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

เลขานุการ
บธ.ม. (การตลาด) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยรังสิต

4) นำงสำวนิภำพร พบสระบัว
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

นักวิจัย
รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
บธ.บ. (การจัดการ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

5) นำงสำวอลิสำ ยวงนุ่น
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

เจ้าหน้าที่
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

6) นำงสำวกนกรัตน์ ครูกิมโสม
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

เจ้าหน้าที่
วท.บ. (วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์) มหาวิทยาลัยรังสิต

7) นำงสำวรติมำ ต๊ะดี
ตำแหน่ง
กำรศึกษำ

เจ้าหน้าที่
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรังสิต
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2.4 กำรเงินและงบประมำณ

ปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยรังสิต โดยจาแนกเป็นงบรายจ่าย
ประจา 9,204,567.00 บาท และงบโครงการ จานวน 7,669,520.00 บาท รวมงบประมาณที่ได้รับของปี พ.ศ.
2561 เท่ากับ 16,874,087.00 บาท ดังแสดงในตารางที่ 2.1
ตาราง 2.1 งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยของสถาบันวิจัยประจาปี พ.ศ. 2561
โครงกำรที่
โครงกำรที่ 1
โครงกำรที่ 2

ชื่อโครงกำร

ทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยใน
วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
โครงกำรที่ 3 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม
โครงกำรที่ 4 โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National &
International Research Conference
โครงกำรที่ 5 โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย
เข้าสู่ระบบสากล
โครงกำรที่ 6 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและส่งเสริมการขอ
ทุนภายนอก
โครงกำรที่ 7 โครงการสนับสนุนค่าตรวจทานบทความระดับนานาชาติ
โครงกำรที่ 8 โครงการ e-Research และจัดทาฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
งานประชุมวิชาการ
โครงกำรที่ 9 โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลองเพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ และความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงกำรที่ 10 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
โครงกำรที่ 11 โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นงานวิจัยในรายงาน
สืบเนื่องและวารสารมหาวิทยารังสิต
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งบประมำณประจำปี พ.ศ.
2561
(บำท)
9,204,567
1,500,000
2,659,520
1,760,000
900,000
30,000
530,000
50,000
170,000
50,000
20,000

บทที่ 3
กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำ (SWOT)
และกำรปรับปรุงตำมผลกำรประเมินคุณภำพ ปีกำรศึกษำ 2560
3.1

วิเครำะห์ศักยภำพในกำรพัฒนำ

สาหรับการมุ่งเป้าการยกระดับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย จาเป็นต้องวิเคราะห์ศักยภาพองค์ประกอบ
ของมหาวิทยาลัย จุดอ่อน จุดแข็ง เพื่อประเมินทิศทางการวางแผนผลักดันงานวิจัยให้ได้ตามแผนงาน แสดงดัง
ตาราง 3.1
ตาราง 3.1 แสดงศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย
จุดแข็ง
มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต มี จุด แข็งที่ ท าให้ สามารถพั ฒนางานวิ จั ย
ระดับต่าง ๆ ซึ่งทาให้ปริมาณงานวิจัยเป็นไปตามเป้าหมายดังนี้
1. กำรมีวิสัยทัศน์และบริหำรงำนของท่ำนอธิกำรบดี
มหาวิทยาลัยรังสิตมีผู้นาที่เป็นนักวิชาการและมีวิสัยทัศน์
กว้างไกล ทาให้มุ่งเป้ามองความก้าวหน้าด้านงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ให้สามารถตอบโจทย์ระดับประเทศ ใช้
ประโยชน์ระดับประเทศ และระดับโลก ตัวอย่างเช่นการ
วางนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับงานวิจัยด้านกัญชา และยา
รั ก ษาโรค รวมทั้ ง การก าหนดโครงการงานสร้ า งสรรค์
ระดับประเทศ เช่น การผลิตภาพยนตร์เรื่อง “ยักษ์ และ
ครุฑ” เป็นต้น
2. ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรของมหำวิทยำลัย
เอกชน
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนทาให้มีความ
คล่องตัวในการบริหารจัดการเงินทุนวิจัย ทาให้การอนุมัติ
ทุ น มี ค วามคล่ อ งตั ว ภายใต้ ก ารการก ากั บ ของการ
บริหารงานของฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย ตลอดจน
การมี อิสระในความคิด สามารถคิดนอกกรอบ สามารถ
ผลั ก ดั น ทั้งจากระดั บ คณะวิชาขึ้ น สู่ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย
หรื อ ผลั ก ดัน ได้จ ากนโยบายหลั ก ของมหาวิ ทยาลัย ลงสู่
ระดับวิชา

จุดอ่อน
มหาวิ ท ยาลั ย มี ห ลั ก สู ต รการเรี ย นการสอนจ านวนมาก
จานวน 133 หลักสูตร ทาให้คณาจารย์มีภาระงานสอน และ
ภารกิจประกอบการดาเนินงานหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ทั้ง
ภาคปฏิบัติ และจัดทาเอกสารประกอบการรับรองมาตรฐาน
ทั้งระดับคณะวิชา ระดับองค์กร ภารกิจเหล่านี้มีผลทาให้
คณาจารย์มีเวลาสร้างงานวิจัยน้อย นอกจากนี้คณาจารย์มี
ความคุ้นชินในการสร้างงานวิจัยเพื่อเขียนนาเสนอผลงาน
มากกว่าการมุ่งเป้าเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ งานวิจัยที่เสนอเพื่อ
ขอรั บ ทุ น จึ ง เป็ น การวิ จั ย ที่ ไ ม่ มี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน และมี
งานวิจัยที่นาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ยังมีน้อย และการขอจด
สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญามีไม่มาก
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ตาราง 3.1 แสดงศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย (ต่อ)
3. มหาวิทยาลัยรังสิตมีคณะวิชาที่หลากหลาย ครอบคลุม
หลายด้าน ทั้งด้านการแพทย์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และด้านสังคมศาสตร์ ทาให้สามารถเกิดความร่วมมือ
ด้ า นงานวิ จั ย ที่ ค รบวงจร เริ่ ม ตั้ ง แต่ ง านวิ จั ย ระดั บ
ห้องปฏิบัติการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการวางแผน
ทางการตลาดเพื่อสร้างรายได้จากงานวิจัย ซึ่งเป็นการ
ทางานครบวงจรของมหาวิทยาลัย
4. งบประมำณ
มหาวิทยาลัยรังสิตจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรผลิตผลงานด้านการวิจัยทุกปี โดยสนับสนุนทั้ง
การวิจัยองค์ความรู้พื้นฐาน พัฒนางานวิจัยเพื่อการต่อ
ยอดเป็ น ผู้ ป ระกอบการหรื อ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ ให้
สามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้า ตลอดจนการ
สนับสนุนการผลิตงานสร้างสรรค์ โดยจัดสรรงบประมาณ
ทุกปี ไม่น้อยกว่าปีละ 20 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นเฉลี่ ย
16,000 บาท ต่อคณาจารย์ โดยสามารถทาให้อาจารย์
สามารถสร้างงานวิจัยได้อย่างเป็นรูปธรรม
โอกำส
1. งานวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษาทุ ก ระดั บ ที่ ท าร่ ว มกั บ อาจารย์
สามารถนั บ เป็ น ผลงานวิ จั ย ได้ ทั้ ง ของอาจารย์ แ ละ
นักศึกษา
2. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทา ให้เพิ่ม
โอกาสในการพัฒนาการวิจัย
3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึง
ข้อมูลด้านงานวิจัยและพัฒนา
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อุปสรรค
มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยเอกชน ที่ทาให้โอกาส
ของการร่ว มมือ กับ หน่ ว ยงานของรั ฐ ถูก ตีก รอบ และจากั ด
โดยนโยบายของรั ฐ บาลจะส่ ง เสริ ม ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
องค์กรของรัฐเท่านั้น อุปสรรคเหล่านี้ทาให้มหาวิทยาลัยรังสิต
ต้องใช้เวลาในการสร้างงานระดับประเทศ จึงจัดเป็นข้อเสีย
เปรียบของมหาวิทยาลัยเอกชน

3.2 ปรับปรุงตำมผลกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ปีกำรศึกษำ 2560
จากตาราง 3.1 แสดงชัดเจนว่ามหาวิทยาลัยรังสิตมีศักยภาพในการสร้างงานวิจัย ที่สามารถขยาย
สเกลให้ เกิดประโยชน์ เป็นรูป ธรรมได้ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยรังสิตจัดให้มีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกปี เพื่อเป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน สาหรับด้านการวิจัยของปีการศึกษา 2560
มีข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมินในหลายประเด็น ซึ่ งมหาวิทยาลัยได้วางแนวทางการปรับปรุง
ตลอดจนกาหนดกิจกรรม/โครงการเพื่อตอบโจทย์การพัฒนา แสดงดังตาราง 3.2
ตาราง 3.2 แสดงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการตรวจประเมินคุณภาพ ปี พ.ศ. 2560
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย

ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน
1. ควรสนับสนุนการทาวิจัย
ร่วมกันระหว่างคณะและสถาบัน
ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับ
ทุนวิจัยและผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น

แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
ผลักดันให้เกิดการร่วมมือเป็น
สหสาขางานวิจยั ได้สาเร็จ โดยมี
โครงงานวิจัยที่มีความร่วมมือ
ระหว่างคณะในมหาวิทยาลัยทั้งด้าน
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและด้าน
สังคมศาสตร์ และงานวิจัยที่ร่วมมือ
ระหว่าง

2. มหาวิทยาลัยควรบูรณาการงาน สนับสนุนการบริการวิชาการที่
บริการวิชาการกับพันธกิจด้านการ เชื่อมโยงกับพันธกิจด้านการเรียน
เรียนการสอนและการวิจยั ระหว่าง การสอน
คณะในกลุม่ สาขาวิชา และศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มมากขึ้น

กิจกรรม/โครงกำร
1) โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
การวิจัยและส่งเสริมการขอทุน
ภายนอก
รายละเอียด: โครงการวิจัยกัญชา
เป็นความร่วมมือแบบสหสาขา โดย
ร่วมมือกันหลายคณะ เพื่อให้
สามารถนาเอาผลงานเผยแพร่และ
ใช้ในการทาประโยชน์ต่อสังคม
ได้แก่ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์ช่วยผลักด้นข้อกฎหมาย
คณะแพทย์แผนตะวันออก
สนับสนุนโครงการหนองสาหร่าย:
รายละเอียด: โครงการหนอง
สาหร่ายจะบูรณาการงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์กับการเรียนการสอน
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ตาราง 3.2 แสดงแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการตรวจประเมินคุณภาพ ปี พ.ศ. 2560 (ต่อ)
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 2
การวิจัย (ต่อ)
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ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน
แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำ
กิจกรรม/โครงกำร
3. ควรกาหนดกรอบวิจัยให้ชัดเจน มหาวิทยาลัยวางกรอบวิจัยให้เป็น
1) ทุนสนับสนุนการวิจัยสาหรับ
เพื่อเข้าสู่โมเดลประเทศไทย 4.0 เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Bench
ผู้ประกอบการ กาหนดให้
mark) โดยสามารถสร้างกลุ่มงานวิจัย
สามารถขอทุนได้ทั้งปี ผ่าน
ที่ทาผลิตภัณฑ์ “ยาบาบัดมะเร็งจาก
การพิจารณางบประมาณจาก
สารสกัดกัญชา” ซึ่งเป็นการบุกเบิก
กรรมการบริหารสถาบันวิจัย
งานวิจัยที่ใช้วิทยาศาสตร์และ
ให้เกิดความเหมาะสม และใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยถูกต้องตามหลัก
งบประมาณจากทุนสนับสนุน
สากล และถือเป็นเอกลักษณ์ของ
การวิจัย
งานวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิตอย่าง
แท้จริง ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคจากการ
ใช้สารเสพติดมาวิจัย แต่ด้วยนโยบาย
และการผลักดันที่ชัดเจนจากผู้บริหาร
ทาให้ และการประสานงานระหว่าง
คณะที่เป็นรูปธรรม ทาให้มหาวิทยาลัย
ได้รับการอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อ
งานวิจัยได้ ในการนีไ้ ด้วางแผนให้ทุน
วิจัยในกรอบงานนี้ ทั้งทุนวิจัยเพื่อการ
ปลูกกัญชา การสกัด และการพัฒนา
และศึกษาการปรับปรุงคุณภาพยาจาก
กัญชาในทุกรอบด้าน เพื่อผลิตในสเกล
ที่สูงขึ้นในปีต่อไป เพื่อให้งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมีประโยชน์ต่อคนส่วน
ใหญ่ของประเทศต่อไป
4. ควรพัฒนาเงินทุนสนับสนุนการ
1) โครงการทุนวิจัยภายใน
วิจัยต่อหัวอาจารย์
มหาวิทยาลัยรังสิต
2) โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
3) โครงการสร้างความร่วมมือด้าน
การวิจัยและส่งเสริมการขอทุน
ภายนอก

บทที่ 4
แผนกำรดำเนินงำน ประจำปีกำรศึกษำ 2561
สถาบั น วิ จั ย มี ป รั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ในการด าเนิ น ภารกิ จ
สร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมแก้ไขปัญหาของประเทศ และรับใช้ประชาชนตามแผนยุทธศาสตร์
ของสถาบันวิจัย ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 สถาบันวิจัยเผยแพร่ให้ประชาคม
รับทราบโดยมีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ไว้ในเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย
4.1 โครงกำรสถำบันวิจัยประจำปีกำรศึกษำ 2561
ปีการศึกษา 2561 สถาบันวิจัยกาหนดแผนการดาเนินงานเพื่อมุ่งเป้าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
โดยการจัดโครงการ จานวน 11 โครงการ เป็นโครงการปฏิบัติการ (Action plan) ทั้งหมด 11 โครงการ ดังนี้
โครงการปฏิบัติการ (Action plan) จานวน 11 โครงการ
โครงกำรที่ 1:
โครงกำรที่ 2:
โครงกำรที่ 3:
โครงกำรที่ 4:
โครงกำรที่ 5:
โครงกำรที่ 6:
โครงกำรที่ 7:
โครงกำรที่ 8:
โครงกำรที่ 9:

ทุนสนับสนุนการวิจัย
โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National & International Research Conference
โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย เข้าสูร่ ะบบสากล
โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและส่งเสริมการขอทุนภายนอก
โครงการสนับสนุนค่าตรวจทานบทความระดับนานาชาติ
โครงการ e-Research และจัดทาฐานข้อมูลด้านงานวิจัยงานประชุมวิชาการ
โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงกำรที่ 10: โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย
โครงกำรที่ 11: โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นงานวิจยั ในรายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยารังสิต
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4.2 ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยของโครงกำรสถำบันวิจัย ประจำปีกำรศึกษำ 2561
โครงการของสถาบันวิจัย ประจาปีการศึกษา 2561 จะขับเคลื่อนตามเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและรองรับมาตรฐานตามตัวชี้วัดของสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมาตรวัดต่อไปนี้
1. ยุทธศาสตร์มหาวิ ทยาลัย ปี การศึกษา 2560-2564 ประเด็น ที่ 2 สร้า งความเป็ นเลิศทางวิจั ย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดดังต่อไปนี้
KPI 2.1 ร้อยละของงานวิจัยตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่อ
อาจารย์ประจาและนักวิจัยทัง้ หมด
KPI 2.2 จานวนชุดโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์แบบบูรณาการสหสาขา
KPI 2.3 จานวนโครงการวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีแหล่งทุนภายนอกหรือแหล่งทุนภายนอกร่วม ทั้ง
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
KPI 2.4 จานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
KPI 2.5 จานวนผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม ที่ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรืออนุ
สิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย
KPI 2.6 จานวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจพาณิชย์
KPI 2.7 มีการจัดการความรู้ด้านงานวิจยั งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
2. ตัวชี้วัดของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ที่มีตัวบ่งชี้
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
3) ตัวชี้วัดของสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้านที่ 3 คุณภาพการวิจัย
ที่มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่
3.1 คุณภาพงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
3.2 คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกต์และการพัฒนานวัตกรรม
รายละเอียดการสอดคล้องแสดงได้ดังตารางที่ 4.1
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ตาราง 4.1 รายชื่อโครงการของสถาบันวิจัย แสดงการสอดคล้องยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดต่าง ๆ
โครงกำร

ยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัย

ประกันคุณภำพ
สกอ. 2557

ประกัน
คุณภำพ สม
ศ. (รอบ4)
สมศ. 3.1/3.2

1) โครงการทุนวิจัยภายในมหาวิทยาลัยรังสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.2/2.4

สกอ. 2.1/2.2

2) โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความ
วิจัย
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
3) โครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1/2.2/2.3 สมศ. 3.1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1/2.2/2.3 สมศ. 3.1/3.2

4) โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National &
International Research Conference
5) โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1/2.3

สมศ. 3.1

สกอ. 2.1/2.3

สมศ. 3.1

6) โครงการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและ
ส่งเสริมการขอทุนภายนอก

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.2/2.3

สกอ. 2.1/2.2

สมศ. 3.1

7) โครงการสนับสนุนค่าตรวจทานบทความระดับ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1

สมศ. 3.1

8) โครงการ e-research และจัดทาฐานข้อมูลด้าน
การวิจัย งานประชุมวิชาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1

9) โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใช้
สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
10) โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1/2.3

สกอ. 2.1

11) โครงการพัฒนาระบบการสืบค้นงานวิจัยใน
รายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยารังสิต

ยุทธศาสตร์ที่ 2
KPI 2.1

สกอ. 2.1
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4.3 แผนกำรดำเนินงำน สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต ประจำปีกำรศึกษำ 2561
แผนการดาเนินงาน สถาบันวิจยั ตามตัวชีว้ ัดของยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปีการศึกษา 2561 แสดง
ผู้รับผิดชอบโครงการ แหล่งเงิน จานวนเงินทุน และระยะเวลาการดาเนินงาน แสดงดังตาราง 4.2
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ตำรำงที่ 4.2 แผนการดาเนินงาน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปีการศึกษา 2561
แผนกำรดำเนินงำน สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ระยะเวลำกำรดำเนินกำร (เดือน)
โครงกำร/
ผู้รับ
เป้ำหมำย งบประมำณ
ตัวชี้วัดกำรดำเนินกำร
แหล่งเงิน
2561
2562
กิจกรรม
โครงกำร
(บำท)
ผิดชอบ
มิย กค สค กย ตค พย ธค มค กพ มีค เมษ
KPI 2.1 ร้อยละของงานวิจัย
50
1,500,000
งบ
วุฒิศักดิ์
1)โครงการรางวัลสนับสนุน
ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
ประมาณ
การเผยแพร่บทความวิจัยใน บทความ บาท
เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับ
โครงการ
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติต่ออาจารย์ประจาและ นานาชาติ
นักวิจยั ทั้งหมด
80
2,659,520
งบ
วุฒิศักดิ์
2) โครงการส่งเสริมการ
บทความ บาท
ประมาณ
เผยแพร่งานวิจยั งาน
ค่าเป้าหมาย : >30 โครงการ
โครงการ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม
1,760,000
งบ
กนกรัตน์
3)โครงการจัดประชุม
บาท
ประมาณ
วิชาการ RSU National &
โครงการ
International Research
Conference
900,000
งบ
อลิสา
4)โครงการพัฒนาวารสาร
บาท
ประมาณ
ระดับนานาชาติของ
โครงการ
มหาวิทยาลัย เข้าสู่ระบบ
สากล
530,000
งบ
ชญานิษฐ์
5)โครงการสนับสนุนค่า
บาท
ประมาณ
ตรวจทานบทความระดับ
โครงการ
นานาชาติ
6)โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัย

-

50,000
บาท

งบ
ประมาณ
โครงการ

พค

ระยะกำร
ติดตำม
ประเมินผล

3 ครั้ง/ปี

3 ครั้ง/ปี
3 ครั้ง/ปี

3 ครั้ง/ปี

3 ครั้ง/ปี

1 ครั้ง/ปี
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ตำรำงที่ 4.2 แผนการดาเนินงาน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประจาปีการศึกษา 2561 (ต่อ)
แผนกำรดำเนินงำน สถำบันวิจัย มหำวิทยำลัยรังสิต ประจำปีกำรศึกษำ 2561
ตัวชี้วัดกำรดำเนินกำร

โครงกำร/
กิจกรรม

เป้ำหมำย
โครงกำร

งบประมำณ
(บำท)

แหล่งเงิน

ระยะเวลำกำรดำเนินกำร (เดือน)

ผู้รับ
ผิดชอบ
มิย

KPI 2.1 ร้อยละของงานวิจัย
ตีพิมพ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์
ประจาและนักวิจัยทั้งหมด
ค่าเป้าหมาย : >30 โครงการ
KPI 2.3 จานวนโครงการวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ที่มีแหล่งทุน
ภายนอกหรือแหล่งทุนภายนอก
ร่วม ทั้งระดับชาติและระดับ
นานาชาติ
ค่าเป้าหมาย : 15 โครงการ
KPI 2.4 จานวนเงินทุนสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ค่าเป้าหมาย : 25 ล้านบาท
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กค

สค

2561
กย ตค

พย

ธค

มค

กพ

2562
มีค เมษ

พค

ระยะกำร
ติดตำม
ประเมินผล

7) โครงการจริยธรรมการ
วิจัยในคน การใช้
สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ และความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ
8)โครงการพัฒนาระบบการ
สืบค้นงานวิจัยในรายงาน
สืบเนื่องและวารสารมหา
วิทยารังสิต
1)โครงการสร้างความ
ร่วมมือด้านการวิจยั และ
ส่งเสริมการขอทุนภายนอก

-

143,421
บาท

งบ
ประมาณ
โครงการ

1 ครั้ง/ปี

-

20,000
บาท

งบ
ประมาณ
โครงการ

1 ครั้ง/ปี

-

30,000
บาท

งบ
ประมาณ
โครงการ

ชญานิษฐ์

3 ครั้ง/ปี

1) โครงการทุนวิจัยภายใน
มหาวิทยาลัยรังสิต

-

8,360,000
บาท

รายจ่าย
ประจา

นิภาพร

3 ครั้ง/ปี

บทที่ 5
แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำมผล
จากแผนการดาเนินงานประจาปีการศึกษา 2561 ที่มีจานวนโครงการทั้งหมด 11 โครงการ สถาบันมี
แนวทางการนาแผนสู่การปฏิบัติ ดังนี้
5.1 แนวทำงกำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ
1. สถาบันวิจัยกาหนดผู้รับผิดชอบภารกิจ ที่สอดคล้องกับแผนงานอย่างชัดเจน กาหนดให้ต้องมีการ
เขียนโครงการรวมทั้งการกาหนดแผนงาน ช่วงเวลาดาเนินโครงการให้ชัดเจน และเสนอต่องานงบประมาณ
2. สถาบันวิจัยกาหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานความก้าวหน้า การวางแผน และ/หรือ ผลการ
ดาเนินงานในการประชุมบุ คลากรสถาบันวิจัยอย่างสม่าเสมอ ทาให้เกิดการดาเนินงานตามแผนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรเขียนผังการดาเนินงานของแต่ละโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถดาเนินการทดแทนกันได้ เมื่อเกิดกรณีการเจ็บป่วย และมีการลา
4. มีระบบจัดการข้อมูลสารสนเทศของสถาบันวิจัย ทาให้มีความถูกต้องของข้อมูล สามารถตรวจสอบ
ย้อนหลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. รายงานความก้าวหน้า และสรุปโครงการให้คณะกรรมการบริหารการวิจัย ซึ่งทาให้ได้ข้อมูลเชิงการ
พัฒนาต่อยอดและแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนาในปีต่อไป
5.2 กำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามประเมินผลโครงการ มีความสาคัญมาก เพราะจะทาให้ทราบว่า โครงการที่จัดทาบรรลุ
เป้าหมายอย่างไร มีข้อบกพร่องและมีข้อเสนอแนะปรับปรุงอย่างไร โดยผู้รับผิดชอบโครงการต้องทาข้อสรุป
โครงการที่ดาเนินงานเสร็จสิ้นแล้วตามรูปแบบ PDCA เพื่อให้คณะดาเนินงานสถาบันวิจัยพิจารณาผล ก่อนการ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารการวิจัยต่อไป
นาผลการประเมิน และข้อแนะนาจากกรรมการดาเนินงานและกรรมการบริหารงานวิจัย มาเป็นส่วน
หนึ่งของการวางแผนการดาเนินงานปีต่อไป
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