คํานํา
แผนสนับสนุนสงเสริมการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเปนแผนพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิต
(Development plan) ซึ่ งรั บ ผิ ดชอบโดยสถาบั น วิจัย ซึ่งเปน การจัด ทํา แผนที่ ใชยุ ทธศาสตร
มหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ. 2560 - 2564 เปนเปาประสงคในการดําเนินการ โดยไดกลั่นกรอง
ออกมาเป น โครงการและกิ จ กรรม เพื่อเปน กลยุทธขับ เคลื่อนใหไดเปาประสงคตามแผนของ
มหาวิ ท ยาลั ย นอกเหนื อ จากนั้ น เนื่ อ งจากยุ ท ธศาสตร ข องมหาวิ ท ยาลั ย เป น การกํ า หนด
โดยมุงเปาหลักตามทิศทางการขับเคลื่อนของประเทศ ดังนั้นกลาวไดวาแผนสนับสนุนสงเสริม
จะสอดรับกับนโยบายการพัฒนาประเทศไดดวย

สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
๑. บทนํา
๑.๑ หลักการและเหตุผล
๑.๒ วัตถุประสงค
๑.๓ หนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานวิจัย
๑.๔ มาตรการ
๑.๕ โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
๒. การบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
๒.๑ การบริหารจัดการทุนวิจัย
๓. โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
๓.๑ โครงการสนับสนุนดานทุนวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
๓.๒ โครงการรางวั ลสนั บสนุ นการเผยแพร บทความวิ จั ยในวารสารทางวิ ชาการ
ระดับนานาชาติ
๓.๓ โครงการส งเสริ มการเผยแพร ผลงานวิ จั ย งานสร างสรรค และนวั ตกรรมสู
ระดับนานาชาติ
๓.๔ โครงการการจัดเวทีเพื่อเผยแพรและสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของ
คณาจารยและบุคลากรและนักศึกษา
๓.๕ โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเขาสูระดับชาติและระดับนานาชาติ
๓.๖ โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก
๓.๗ โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาติ
๓.๘ โครงการ e-research และจั ด ทํ า ฐานข อ มู ล ด า นงานวิ จั ย งานประชุ ม
วิชาการ
๓.๙ โครงการจริยธรรมในคน การใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
๓.๑๐ โครงการการเพิ่มศักยภาพดานวิจัย
๓.๑๑ โครงการพั ฒนาระบบการสื บค นงานวิ จั ยในรายงานสื บเนื่ องและวารสาร
มหาวิทยาลัยรังสิต
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๓.๑๒ โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง
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๓.๑๕ โครงการทุนหลังปริญญาเอก
๓.๑๖ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย
๓.๑๗ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย
๓.๑๘ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต
๓.๑๙ การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย
๔. การดําเนินการและประเมินผลโครงการ
ภาคผนวก
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แผนสนับสนุนสงเสริมการวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔
๑.
๑.๑

บทนํา
หลักการและเหตุผล
แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ เป น การกํ า หนดแนวทางหรือนโยบายที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยรังสิตประจําปการศึกษา ซึ่งมีเปาประสงคที่จะมุงสรางเสริมองคความรูพื้นฐาน การวิจัยเพื่อ
พัฒนา การวิจัยประยุกต การวิจัยเพื่อการเรียนการสอน การวิจัยสถาบัน งานสรางสรรค และนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ ใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต ผานกระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมศาสตรทุกสาขา
เพื่อที่จะนําองคความรูดังกลาวไปใชในการเพิ่มศักยภาพดานการวิจัย พัฒนาการสอน พัฒนาผลงานวิจัยที่
มีคุณภาพที่ ไดรั บ การรั บรองทั้ งระดับชาติ และระดับนานาชาติ และขยายผลสูการสรางสรรคผ ลงาน
ผลผลิตที่ไดคุณภาพ สูการตอยอดเชิงพาณิชย จนถึงระดับที่สามารถแขงขันไดในระดับภูมิภาคอาเซียน
แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยจะกําหนดกรอบแนวทางการสนับสนุน คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และ
หนวยงาน ผานโครงการที่จัดขึ้นโดยหนวยงานที่รับผิดชอบดานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย เพื่อที่คณะ/
วิทยาลัย/สถาบัน ทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติ และสามารถกําหนดแผนการปฏิบัติการประจํ า ป ให
สอดคลองกับแนวทางการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย
แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ชวยใหผูปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ สามารถ
ดําเนินการตามแผน ปฏิบัติการของคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน การติดตามแผนงานและประเมินผล เพื่อ
ปองกัน แกไขและปรับปรุงความเสี่ยงดานการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย รวมถึง
การรายงานผลดานการวิจัยไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อแสดงใหเห็นภาพรวมและทิศทางงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
๑.๒

วัตถุประสงค
๑. สงเสริมและสนับสนุนใหคณาจารย และบุคลากรทํางานวิจัย และสรางสรรค และตอยอดองค
ความรู สู ร ะดั บ การแข งขั น ระดั บ ชาติ และนานาชาติ ในประเภทวิจัย องคความรู วิจัย และพัฒ นา วิจัย
ประยุกต วิจัยดานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ วิจัยดานการเรียนการสอน และวิจัยสถาบัน
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๒. สนับสนุน สงเสริม การประสานงานดานการวิจัย การจัดการความรูจากงานวิจัย จัดระบบ
บริหารและติดตามประเมินผลการวิจัย
๓. สร า งเครื อ ข า ย หน ว ยงาน และบุ ค ลากร ทุ ก ภาคส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภารกิ จ วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัย ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสั งคม เศรษฐกิ จ
การเมือง
๑.๓

หนวยงานกลางที่รับผิดชอบภารกิจดานวิจัย
หนวยงานที่รับผิดชอบดานการสนับสนุนงานวิจัยมี ๓ หนวยงานและแบงการจัดสรรประเภทของ
ทุนวิจัยดังนี้
๑. สถาบันวิจัย สนับสนุนทุนวิจัยประเภทองคความรู ไดแก วิจัยความรูพื้นฐาน วิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ วิจัยและพัฒนา และวิจัยประยุกต สํานักงานที่ตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๕ หอง ๕๐๕
๒. ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน สนับสนุนงานวิจัยดานการพัฒนาการเรียนการ
สอน สํานักงานที่ตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๖ หอง ๖๐๒
๓. สํานักงานวางแผน สนับสนุนทุนวิจัยประเภทวิจัยสถาบัน สํานักงานที่ตั้ง ตึก ๑ ชั้น ๒ หอง ๒๐๘
๑.๔

มาตรการ
เพื่ อให บรรลุ ตามแผนยุ ทธศาสตร และเป าหมายของแผนการสนั บ สนุ น ส ง เสริ ม การวิ จั ย งาน
สรางสรรคและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิตจึงไดกําหนดนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
การทําวิจัยรวมถึงการเผยแพรและพัฒนามาตรฐานการวิจัยประเภทวิจัยพื้นฐาน สหวิทยาการ สิ่งประดิษฐ
และนวัตกรรม วิจัยการเรียนการสอน และวิจัยสถาบันสูระดับประเทศและระดับนานาชาติดวยวิธีการปรับ
โครงสรางองคการการบริหารจัดการและโครงการที่หลากหลาย
๑.๕

โครงสรางองคกรและการบริหารจัดการ
มหาวิ ทยาลั ย รั งสิ ตจั ดตั้ งหนว ยงานที่รับ ผิดชอบดานการจัดสรรทุน สนับ สนุน วิจัย ออกเปน ๓
หนวยงาน ไดแก สถาบันวิจัย ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน และสํานักงานวางแผน แตละ
หนวยงานมีหัวหนาระดับผูอํานวยการเปนผูรับผิดชอบภารกิจวิจัย ทํางานภายใตการควบคุมของรอง
อธิการบดีฝายวิชาการ และรองอธิการบดีฝายบริหารและวางแผน มีคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย
และแตงตั้งโดยอธิการบดี
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การบริหารงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
การบริหารจัดการทุนวิจัย
สถาบันวิจัยมีภารกิจในการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยภายในใหกับบุคลากร โดยกําหนดชวงเวลา
การสงขอเสนอโครงการไดเปน ๓ รอบตอป กลาวคือ เดือนมกราคม มิถุนายน และพฤศจิกายน โดย
ข อเสนอโครงการจะถู กตรวจรู ป แบบและองคป ระกอบเบื้องตน โดยผูอํานวยการสถาบันวิจัย และสง
ประเมินความเปนไปไดและความเหมาะสมโดยผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญตามสาขาของขอเสนอ
โครงการ และพิจารณางบประมาณที่เหมาะสมโดยคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย ซึ่งจะมีกรรมการ
ภายนอกผูทรงคุ ณวุฒิรว มประเมินและอนุ มัติ ทุน นักวิจัยที่ไดรับอนุมัติทุนต องรายงานความกาวหน า
รวมทั้งรายงานการใชเงินงวด และสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณซึ่งจะถกประเมินความเหมาะสมและ
สมบูรณของเลมวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ และนักวิจัยจําตองทําการเผยแพรผลงานวิจัยผานรูปแบบตาง ๆ
ไดแก การนําเสนอในที่ประชุมวิชาการ วารสาร และรายงานสืบเนื่อง ทั้งนี้สถาบันวิจัยจะทําการติดตาม
และรายงานสรุปผลการดําเนินงานทุนวิจัยตอคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย หากมีขอเสนอแนะเพื่อ
การปรับปรุงในปตอไป
การประสานงานระหวางภารกิจวิจัยสวนกลางและคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน มีรองคณบดีฝายวิจัย
หรือรองคณบดีฝายวิชาการ เปนผูรับผิดชอบดูแลประสานงานดานการวิจัย ระหวางคณะและหนวยงาน
กลาง รวมถึงการตรวจสอบขอมูลงานวิจัยเพื่องานประกันคุณภาพ
การจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทาง สําหรับคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน และหนวยงานที่มีความพรอมและ
มีศักยภาพที่จะพัฒนาขึ้นเปนศูนยวิจัยเฉพาะทาง ก็สามารถจัดตั้งขึ้นไดภายใตความรับผิดชอบของคณะ
หรือขึ้นตรงตอหนวย งานสวนกลาง ทั้งนี้ในสวนของงบประมาณสนับสนุน ใหเปนไปในลักษณะพึ่งตนเอง
หรือเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนวิจัย จากหนวยงานที่ใหทุนดังที่กลาวแลว
สํ า หรั บ จั ดทํ า แผนการขั บ เคลื่ อ นงานวิ จัย สถาบัน วิจัย จะกํ าหนดเป าประสงค กิจ กรรมและ
โครงการ ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และสอดคลองตัวชี้วัดตอไปนี้
๑) ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ปการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประเด็นที่ ๒ สรางความเปนเลิศทาง
วิจัย งานสรางสรรค และนวัตกรรม ซึ่งมีตัวชี้วัดดังตอไปนี้
KPI ๒.๑ รอยละของงานวิจัยตีพิมพหรืองานสรางสรรคที่เผยแพรในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจําและนักวิจัยทัง้ หมด
KPI ๒.๒ จํานวนชุดโครงการวิจัยและงานสรางสรรคแบบบูรณาการสหสาขา
KPI ๒.๓ จํานวนโครงการวิจัยและงานสรางสรรคที่มีแหลงทุนภายนอกหรือแหลงทุนภายนอกรวม
ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ
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KPI ๒.๔ จํานวนเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
KPI ๒.๕ จํานวนผลงานวิจัย งานสรางสรรค นวัตกรรม ที่ไดรับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร
หรืออนุสิทธิบัตรในนามมหาวิทยาลัย
KPI ๒.๖ จํานวนผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่มีมูลคาเชิงเศรษฐกิจพาณิชย
KPI ๒.๗ มีการจัดการความรูดานงานวิจยั งานสรางสรรคและนวัตกรรม

๒) ตัวชี้วัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา องคประกอบที่ ๒ การวิจัย ที่มีตัวบงชี้
๒.๑ ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรางสรรค
๒.๒ เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
๒.๓ ผลงานวิชาการของอาจารยประจําและนักวิจัย
๓) ตั ว ชี้ วั ดของสํ า นั กงานรั บ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา (สมศ.) ด านที่ ๓
คุณภาพการวิจัย ที่มี ๒ องคประกอบ ไดแก
๓.๑ คุณภาพงานวิจัยและงานสรางสรรค
๓.๒ คุณภาพงานวิจัยเชิงประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม
๓.

โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนสงเสริมการวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
โครงการที่ประกอบในแผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัย ประกอบดวย

๓.๑

โครงการสนับสนุนดานทุนวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
(ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑/ สมศ. ๓.๑)

ทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรังสิต โครงการนี้จะสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยตัวบ งชี้ที่
๒.๔ ซึ่งกําหนดใหเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกแบบกาวหนา ตามป พ.ศ. ๒๕๖๐ –
๒๕๖๔นอกจากนี้สอดคล องตัว บงชี้ ๒.๑ ของ สกอ. ที่กําหนดใหจํานวนทุนวิ จัย ของนั กวิจั ยไม ต่ํ า กว า
๒๕,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ และ ๖๐,๐๐๐ บาท/คน สําหรับ บุคลากร สายมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาย
วิทยาศาสตรสุขภาพ และ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตามลําดับ (ทุนนี้นับรวมถึงคาครุภัณฑการศึกษาที่
สวนหนึ่งใชสําหรับทํางานวิจัย ทุนวิจัยที่อนุมัติผานอาจารยที่ปรึ กษาปริ ญญานิ พนธ และวิทยานิพนธ
รวมถึงการเผยแพรผลงาน ในรูปแบบตาง ๆ)
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การเป ดรั บสมั คร จะมี การเป ดรับสมัครทุนจํานวน ๑ ครั้ ง/ภาคการศึกษา (๓ รอบ/ป การศึกษา)
ประเภทของงานวิจัย และงานสรางสรรค ไดแก วิจัยองคความรูใหม วิจัยและพัฒนา วิจัยประยุกต วิจัยนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ วิจัยการเรียนการสอน e-learning วิจัยสถาบัน วิจัยศิลปะและวัฒนธรรมไทย วิจัยที่มุงเนน
ภูมิปญญาทองถิ่นหรือเพื่อทองถิ่น วิจัยที่ดําเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย คือ สังคมธรรมาธิปไตย
รวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และ
รวมถึงโครงการที่สอดคลองกับความจําเปนเรงดวนกับแผนวิจัยของประเทศ
๓.๒

โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยไดแกการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ ที่เปนรูปเลมสิ่งพิมพ
หรื อ แบบวารสารออนไลน ในระดั บ ที่ ย อมรั บ ระดั บ นานาชาติ ที่ มี ค า impact factor และอ า งอิ ง ใน
ฐานขอมูล SCImago Web of Science และฐานอื่น ๆ ที่เปนที่ยอมรับ จะไดรับการพิจารณาเงินรางวัล
ตามระดับของการตีพิมพ เชน การตีพิมพบทความในระดับควอไทล Q๑ Q๒ Q๓ Q๔ นักวิจัยไดไดเงินรา
วับเปนจํานวนเงิน ๕๐,๐๐๐ ๓๕๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ และ ๕,๐๐๐ บาทตามลําดับ ซึ่งสถาบันวิจัยจะประกาศ
รายละเอียดเปนแนวปฏิบัติเปนรายป
๓.๓

โครงการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม สูระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑, ๒.๓/ สมศ. ๓.๑)
การสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อเปนการสรางชื่อเสียงองคกรรวมถึงนักวิจัยเอง มีสาม
รูปแบบคือ ๑) การตีพิมพในวารสารวิจัยหรือวิชาการ (journals) ๒) รายงานสืบเนื่องจากการนําเสนอใน
งานประชุมวิชาการ (proceedings) ๓) การจัดแสดงงานสรางสรรคหรือนวัตกรรม ในรูปแบบคอนเสิรต
นิทรรศการ จัดรายการวิทยุ หรือโทรทัศน สําหรับการเผยแพรระดับนานาชาติ สถาบันวิจัยจะพิจารณา
สนับสนุนการนําเสนอผลงานสูระดับนานาชาติในเงื่อนไข ๑) คาตีพิมพบทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ
๒) คาลงทะเบียนในงานประชุมวิชาการ ๒) คาเดินทางรวมประชุมวิชาการ ๓) คาที่พัก โดยรายละเอียด
การสนับสนุนแตกตางกัน ตามประเภทของการนําเสนอโดยรายละเอียดการสนับสนุนสามารถปรับเปลี่ยน
ตามสถานการณได
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๓.๔

โครงการการจั ดเวที เ พื่ อเผยแพร แ ละสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและ
บุคลากรและนักศึกษา (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑, ๒.๓ / สมศ. ๓.๑ )
สนับสนุนการจัดเวทีเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและบุคลากร ทั้งจากภายในและจาก
ภายนอกมหาวิทยาลัยในรูปแบบของการจัดประชุมวิชาการประจําป RSU Research Conference การ
จัดประชุมวิชาการเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และการประชุมวิชาการเฉพาะเรื่องเพื่อทัน
ตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงตามความตองการของสังคมและรวมถึงความสําคัญของบานเมือง เพื่อเปนการ
สรางบรรยากาศวิชาการโดยเชิญบุคลากรทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของ กลาวคือผูบริหารเขารวมเปนเกียรติ
หรือรวมเปนวิทยากร ในงานประชุมวิชาการ คณบดี/รองคณบดีรับเชิญเปนประธานประจําหองที่นําเสนอ
บทความวิจัย คณาจารย เปนผูนําเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบบรรยาย แบบโปสเตอร และ/หรือ การจัด
นิ ทรรศการ คณาจารย เ ป น ผู ร ว มฟ ง และเปน ผูแนะนํ า พานั ก ศึ กษาเขารว มการประชุ ม บุคลากรฝ า ย
สนับสนุนทุกภาคสวน อาทิเชน ฝายอาคารสถานที่ ฝายจัดเลี้ยง ฝายโสตทัศนูปกรณ ฝายพัฒนาการเรียน
การสอน ฝายประชาสัมพันธ ฝายเลขานุการประจําหองบรรยาย ฝายพิธีการ ฝายลงทะเบียน และปฏิคม
ฝายงบประมาณ ฝายเกียรติบัตรและรางวัล ฝายออกแบบ และฝายวิชาการ ฝายวางแผน เขารวมเปน
กรรมการและรับผิดชอบในภารกิจของตนอยางดีที่สุด
มหาวิทยาลัยมุ งหวั งให ทุกภาคสว นมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศวิชาการใหเกิดขึ้น อย าง
แทจริงในมหาวิทยาลัยรังสิต และมีปริมาณงานวิจัยที่รองรับตัวบงชี้ สกอ. ๒.๑ และ สมศ. ๓.๑ รวมถึงการ
รวมงานกับหนวยงานและมหาวิทยาลัยจากภายนอกในรูปแบบของเครือขายวิจัย
๓.๕

โครงการพัฒนาวารสารของมหาวิทยาลัยเขาสูระดับชาติและระดับนานาชาติ
(ยุทธศาสตรที่ ๒ / สกอ. ๒.๑, ๒.๓/ สมศ. ๓.๑)
โครงการจัดทําวารสารทั้งในระดับประเทศ (ชาติ) และระดับนานาชาติ ทั้งในระบบออนไลนและ
ระบบเอกสารนั้นจัดทําขึ้นเพื่อตอบสนองการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพการเผยแพรผลงานวิจัย
ของคณาจารยใหเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาเปนสวน
หนึ่งของสังคมอาเซียนของมหาวิทยาลัยรังสิต ฝายวิชาการจึงจัดเตรียมความพรอมโดยการจัดทําวารสาร
ระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยรังสิตชื่อ Rangsit Journal Of Arts And Sciences (RJAS) ที่ปจจุบันเปลี่ยน
ชื่อวารสารเปน Journal of Current Science and Technology (JCST) และเพื่อใหวารสารของมหาวิทยาลัยมี
คุ ณภาพระดั บ ที่ สกอ. สมศ. TCI ยอมรั บ มีการตีพิมพอยางตอเนื่องจํานวน ๒ ฉบับ /ป เปาหมายใน
เบื้องตน คือการตีพิมพตรงเวลา คือสามารถตีพิมพ ในเดือน มิถุนายน และ ธันวาคมของทุกป เปนเวลา
อยางนอย ๓ ป ซึ่งในปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนมา วารสาร RJAS (JCST) ไดเขาสูฐาน TCI กลุม ๑ ซึ่ง
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เปนวารสารที่ผานการรับรองคุณภาพของ TCI ซึ่งวารสารฉบับนี้จะมุงเปาการเขาฐานระดับ Scopus เปน
ลําดับ
นอกจากนี้ ไดมีการจัดทําวารสารระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต สายสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
อี ก ๑ เล ม ชื่ อ Rangsit Journal Of Social Sciences And Humanities (RJSH) ซึ่ ง จะมี ก ารตี พิ ม พ
จํานวน ๒ ฉบับ/ป
เพื่อบรรลุเปาหมายขางตน คณาจารยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถสงบทความ
เพื่อลงตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางทบทวนและประเมินผลงานวิจัย หาก
บทความไดตอบรับการตีพิมพ คณาจารย บุคลากรที่มีชื่อเปนชื่อแรก และเปนผูประสานงานหลักของ
บทความจะได รั บ รางวั ล บทความวิ จั ย ดี เ ด น เป น จํ า นวนเงิ น ๑๐,๐๐๐ บาท ในการนี้ บุ ค ลากรของ
มหาวิทยาลัยรังสิต จะมีสวนรวมและชวยกันนําพามหาวิทยาลัยสูเปาหมายดัง กลาวโดยการชวยเขี ยน
บทความตีพิมพในวารสารดังกลาว หรือเชิญชวนเพื่อนในวงการวิชาการตางมหาวิทยาลัยและผูเชี่ยวชาญ
ทั้งในและตางประเทศ มาตีพิมพในวารสารของมหาวิทยาลัยรังสิต
อนึ่ง มหาวิทยาลัยมีวารสารที่ดําเนินการโดยหนวยงานอื่น และคณะวิชาตาง ๆ ที่ไดเขาสูฐาน 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
วารสารพั ฒ นาการเรี ย นการสอน วารสารเศรษฐศาสตร แ ละบริ ห ารธุ ร กิ จ ปริ ทั ศ น วารสารรั ง สิ ต
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา วารสารนิ เ ทศศาสตร ป ริ ทั ศ น วารสารมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร วารสารรั ง สิ ต
สารสนเทศ วารสารดนตรีรังสิต ซึงชวยสนับสนุนการตีพิมพผลงานของนักวิจัยได
๓.๖

โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก (ยุทธศาสตรที่ ๒/
สกอ. ๒.๑)
แนวทางหนึ่งในการทํางานวิจัยในรูปแบบของสัญญาความรวมมือ สรางเครือขายวิจัย ทําวิจัย
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร เครื่องมือวิจัย วิธีการวิจัย ในเรื่องที่มีความสนใจรวมกันทั้งสองฝายทั้ง
ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการวิจัย รวมถึงการสง
นักศึกษาดูงาน ฝกงาน ผานเครือขายวิจัย จะชวยใหมหาวิทยาลัยมีเครือขายพันธมิตรที่จะสามารถพัฒนา
งานวิจัยสูระดับประเทศ และนานาชาติขึ้นไดอยางเปนรูปธรรม
ทุนสนับสนุนจากภายนอก ซึ่งหมายถึงทุนวิจัยภายนอกหมายถึงทุนที่นักวิจัยไดรับจากภาครัฐบาล
หรื อ ภาคเอกชน โดยแบ ง เป น สองลั ก ษณะ คื อ บุ ค ลากรรั บ ทุ น ในนามส ว นตั ว หรื อ รั บ ทุ น ในนาม

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

Page ๗

มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการจัดเตรียมเอกสาร การตรวจเอกสารสัญญาใหการทํานิติ
กรรมนั้นถูกตอง รวมถึง วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ตามขอตกลงเปนรายกรณี
๓.๗

โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาติ (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
การเขียนบทความดวยภาษาตางประเทศและเผยแพรในวารสารที่มีคุณภาพ ในฐานขอมลที่ กพอ.
กําหนด เชน Scopus, Web of Science จําเปนตองมีการใชภาษาที่ถูกตอง เหมาะสม ถูกตองตามหลัก
ไวยากรณ ดังนั้นสถาบันวิจัยจึงเห็นความสําคัญที่จะสนับสนุนการตรวจทานภาษาอังกฤษบทความระดับ
นานาชาติ เพื่อใหนักวิจัยเกิดความมั่นใจในภาษาที่ใช และสามารถผลิตบทความงานวิจัยไดดีขึ้น
๓.๘

โครงการ e-research และจัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัย งานประชุมวิชาการ
(ยุทธศาสตรที่ ๒ / สกอ. ๒.๑)
สถาบันวิจัย เห็นความสําคัญในการพัฒนาเว็บไซตใหมีประสิทธิภาพมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปน
ระบบฐานขอมูลงานวิจัย ฐานขอมูลนักวิจัย ระบบการรวบรวมสถิตใิ นเรื่องทุนวิจยั ภายใน/ภายนอก ระบบ
จัดการขาวสาร ระบบลงทะเบียนเพื่อเขารวมอบรมและประชุมและระบบ e-service เปนตน เพื่ออํานวย
ความสะดวกกับบุคลากร และบุคคลภายนอก ใหสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
มากที่สุด โดยมีวัตถุประสงคดังนี้คือ:
๑. เพื่อพัฒนาระบบ e-service ของสถาบันวิจัย
๒. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลดานการวิจัยและงานสรางสรรค ที่มีความทันสมัย ประสิทธิภาพ
และเอื้ออํานวยประโยชนแกผูที่เขามาใชบริการ
๓. เพื่อใหนักวิจัยมีโอกาสที่จะใชทรัพยากรดานการวิจัยรวมกัน
๔. เพื่อรวบรวมผลงานวิจัยตางๆ เก็บเปนฐานขอมูลของสถาบันวิจัยเพื่อสะดวกตอการสืบคน
๕. เพื่อใหมีการพัฒนาการจัดทําวารสารผานระบบออนไลน
๖. เพื่อประกาศเกียรติคุณและเชิดชูเกียรตินักวิจัยตนแบบที่ดีผาน วิดีทัศน เว็บไซตสถาบันวิจัย
๗. การจั ดทํ า ฐานข อมู ล ด า นวิ จั ย ซึ่งประกอบด ว ย ประเภทและงบประมาณที่ส นั บ สนุ น โดย
มหาวิทยาลัยรังสิตและจากภายนอกมหาวิทยาลัยรังสิต ชื่อแหลงทุน ผูไดรับทุน สังกัดคณะ ผลงานวิชาการ
ในรู ปแบบของ บทความวิ จั ย บทความวิ ชาการ สิ่งประดิ ษฐ นวั ตกรรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความ
ชํานาญเฉพาะทาง รวมถึงการบริการวิชาการ และรวบรวมประวัติ ความชํานาญของบุคลากร อยางเปน
รูปแบบเฉพาะของมหาวิทยาลัยรังสิต
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๓.๙

โครงการจริยธรรมในคน การใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
ดวยการทํางานดานการวิจัย อาจมีการศึกษาวิจัยหรือการทดลองที่เกี่ยวของกับคน สัตวทดลอง
เพื่อทําใหเกิดความเจริญกาวหนาทางดานการแพทย เพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับการเฝาระวังดานจริยธรรม
การวิจัยดานโรคระบาดวิทยา การเกิดโรค สรีรพยาธิของโรค การวินิจฉัย การปองกัน ทําใหพัฒนาวิธีการ
ตรวจวินิจฉัย การปองกัน รักษาโรคและการดูแลสุขภาพใหกาวหนาขึ้น ซึ่งการศึกษาวิจัยหรือการทดลอง
ดังกลาวอาจกอใหเกิดอันตรายตอจิตใจ สถานะทางสังคม ฐานะทางการเงิน และอันตรายตอกฎหมาย ทาง
สถาบันวิจัยจึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมวิจัยในคน และคณะกรรมการรับผิดชอบและจักการ
เกี่ยวกับการใชสัตวเพื่อทดลองขึ้น เพื่อเปนการใหความเชื่อมั่นวา อาสาสมัครที่เขารวมวิจัยจะไดรับความ
คุมครองสิทธิ ศักดิ์ศรี ความปลอดภัยและความเปนอยูที่ดีตลอดระยะเวลาที่อยูในโครงการวิจัยและหลัง
เสร็จสิ้นการวิจัย รวมถึงการทดลองที่มีการใชสัตวใหถูกตองเปนไปตามมาตรฐานและขอกําหนดระดับชาติ
และระดับสากล และทําใหผลการวิจัยเชื่อถือได
โดยความปลอดภัยทางชีวภาพดานการวิจัย ปจจุบันเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหมไดกาวหนาและได
มีบทบาทอยางมาก นักวิจัยที่ตองปฏิบัติหรือทํางานเกี่ยวข องดานทางชีวภาพ จึงตองตระหนักถึ งการ
ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยตอทั้งตนเองและสวนรวม รวมถึงการใหความสําคัญตอโครงการวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความปลอดภัยทางชีวภาพ ทางสถาบันวิจัยจึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิตขึ้น เพื่อการดําเนินการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ และเพื่อเสริมสราง
ความรู แ ละการดํ า เนิ น งานขึ้ น ในแต ล ะป ก ารศึ ก ษาจะมี ก ารจั ด อบรม/สั ม มนาแนวปฏิบั ติเ พื่ อ ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพขึ้น
๓.๑๐ โครงการการเพิ่มศักยภาพดานวิจัย (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
เปนโครงการการจัดอบรม สัมมนา หรือสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โดยการเชิญวิทยากรที่มีความรู
ความสามารถเฉพาะดาน มาบรรยายใหความรู เชน ดานการเขียนขอเสนอโครงการวิจัย ดานการใชสถิติ
ดานการเขียนบทความวิจัย ดานการคนควาเอกสารอางอิง ดานการปฏิบัติการ
โดยสถาบันวิจัยเลือกชวงเวลาที่เหมาะสม ไดแกชวงการสอบกลางภาค ปลายภาค และชวงเวลา
ภาคฤดูรอน ประกาศเชิญชวนนักวิจัย และบุคลากรผูสนใจเข ารวมผานทางบัน ทึกข อความอีเมล และ
เว็บไซต หลังการอบรม สัมมนา และทําการประเมินผลการปฏิบัติงาน
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๓.๑๑ โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยาลัยรังสิต
(ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
โครงการนี้ ว างเป า หมายให ผ ลงานวิ จั ย ของนั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย สามารถสื บ ค น ได ด ว ย
เครื่องมือสืบคนอินเตอรเน็ต จัดขอขอมูลคําสําคัญเชื่อมโยงการคนหาเขาสูแหลงขอมูลของมหาวิทยาลัย
อันจะเปนการเผยแพรขอมูลการวิจัยสูภายนอกมหาวิทาลัยและสูสากล
๓.๑๒ โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
โครงการนี้เปนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพงานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม ซึ่งหมายถึงนักวิจัยใน
มหาวิทยาลัยที่ไมเคยสงขอเสนอขอทุนวิจัย กําหนดใหนักวิจัยสามารถเขาปรึกษาหารือแนวทางการดําเนิน
วิจัยจากนักวิจั ย พี่เ ลี้ย ง ซึ่งไดแกนั กวิ จัย ที่ มีป ระสบการณในองคความรูที่เกี่ยวของและเคยขอทุน จาก
สถาบันวิจัยมากอน ทั้งนี้เพื่อชวยทําใหนักวิจัยสามารถกําหนดทิศทางงานวิจัยใหเปนตามเปาหมายโดยมีพี่
เลี้ยงคอยชวยเหลืออันจะเปนการพัฒนาความรูเกี่ยวกับงานวิจัยนั้น บุคลากรจักไดรับพัฒนาความรูในดาน
ตางๆ เพื่อเพิ่มทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิตไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑๓ โครงการทุนผูประกอบการเพื่อสรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑ
(ยุทธศาสตรที่ ๒ / สกอ. ๒.๑ / สมศ. ๓.๒)
สถาบันวิจัยเล็งเห็นถึงความสําคัญของการสรางงานวิจัยนวัต กรรมโดยมี การเชื่ อมโยงของสห
สาขาวิชาเขาดวยกันใหมีความคิดริเริ่มสรางสรรค เพื่อสรางผลงานวิจัยที่สามารถนําไปตอยอดการสราง
ผลิตภัณฑที่มีมูลคา โดยมีผลผลิตในการลงทุนวิจัยระหวางหนวยงานรัฐหรือเอกชน มีจํานวนผลงานตีพิมพ
ในวารสารที่มี peer review มีการไดรับการยกยองจากตางประเทศ เกิดการขยายผลงานวิจัยสูการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรและการเพิ่มผลผลิตสูเชิ งพาณิชย งานวิจัยนวัตกรรมยังสามารถนําไปสูการพัฒนา
ทางดานอาชีพและสงผลตอการพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรังสิตอยางตอเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ
๓.๑๔ โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย (ยุทธศาสตรที่ ๒/ สกอ. ๒.๑)
เพื่อใหบุคลากร นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกไดรับทราบถึงขอมูลการประชาสัมพันธ และ
เขาถึงขอมูลไดงายและสะดวก รวมทั้งเปนการแลกเปลี่ยนแบงปนความรูในสังคมออนไลน สถาบันวิจัยได
จัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน การจัดการความรู การทํางานอยางเปนระบบ
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มีการนําขอมูลประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก ทั้งในประเทศและตางประเทศ และจาก
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดานการเชิญเขารวมการฝกอบรม การสัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ดาน
วิชาการและวิจัย ขอมูลขาวสารการเปดรับทุนจากแหลงทุนภายนอก การเชิญชวนสงบทความวิจัยตีพิมพใน
วารสาร หรือ นําเสนอในงานประชุมวิชาการ รวมถึงประกาศความสําเร็จของบุคลากร ประชาสัมพันธโดย
ระบบออนไลนผานทางเว็บไซตของสถาบันวิจัย
มี การนํ า ไฟล ขอมู ล ที่ เ ป น ประโยชนดานวิช าการและวิจัย ซึ่งบุคลากรสามารถดาวนโ หลดได
ประชาสั ม พั น ธ และมี ก ารส ง บั น ทึ ก ข อ ความ พร อ มจดหมายข า วจากสถาบั น วิ จั ย ให ห น ว ยงานใน
มหาวิทยาลัยรับทราบทุก ๑-๒ สัปดาห ตลอดปการศึกษา มีการนําผลงานวิจัยที่ดี ที่ไดรับรางวัล หรือ
บุคคลตนแบบดานการวิจัยมานําเสนอผาน RIR channel ในรูปของวิดิทัศน
๓.๑๕ โครงการทุนหลังปริญญาเอก (ยุทธศาสตรที่ ๒/สกอ ๒.๑)
ดวยหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ของมหาวิทยาลัยรังสิตที่ปจจุบันมีหลากหลายสาขา และนาจะ
รวมเปนทิศทางสําคัญสําหรับการพัฒนางานวิจัยที่เกิดขึ้นในระดับ บัณฑิตศึกษา ไปสูการตอยอดพัฒนา
งานวิจัยที่ลุมลึกมากยิ่งขึ้น อยางไรก็ดียังคงไมมีองคกรแกนหลักที่จะนําไปสูการพัฒนาแนวทางเชนนี้ได
อยางเปนรูปธรรม สถาบันวิจัยจึงไดพัฒนาโครงการนี้ขึ้นเพื่อนําไปสูการจัดตั้งองคกรแกนหลักเพื่ อการ
พั ฒ นางานวิ จัย ในแนวทางดั งกล าว ซึ่ งนอกจากจะสามารถเพิ่มเติมงานศึกษาวิจัยองคความรูที่ลุมลึก
หลากหลายมิติยิ่งขึ้น ยังจะสามารถเปนชองทาง กลไกในการพัฒนาบุคลากรดานการวิจัยไดอยางเปน
รู ป ธรรมโดยโครงการมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ พั ฒ นาแกนหลั ก ในการสร างโครงการวิ จั ย รวมทั้ งปรั บ ปรุ ง
โครงสรางดานการบริหารงานวิจัยใหมีความพรอมในการสนับสนุน งานวิจัย นักวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา
และในโครงการหลังปริญญาเอก โดยทางคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่มีความพรอมและมีศักยภาพที่ จ ะ
ดําเนินการจัดตั้งศูนยเฉพาะทางนั้น สามารถดึงผูวิจัยที่มีความสามารถและศักยภาพจากภายนอกเขามา
รวมงาน และชวยกันพัฒนาตอยอดงานวิจัยตอไป
๓.๑๖ โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย (สกอ. ๒.๑)
เพื่อใหนักวิจัยมีคูมือ สําหรับทําวิจัย ที่ประกอบดวย กฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวของกับ การ
สนับสนุนงานวิจัย รวมถึงตัวอยาง แบบฟอรมขอเสนอโครงการวิจัย ตัวอยางโครงการวิจัย การเขียน งวดงาน
(TOR) งวดเงิน (ตารางแจกแจงงบงวด) การเขียนเอกสารอางอิง สัญญาทุน แบบใบยืมเงินสํารองจาย แบบ
รายงานความกาวหนา แบบการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ ความรูดานการเขียนขอเสนอ และการเขียน
บทความวิ จั ย ทางภารกิ จ วิจั ยเห็น วา จะเกิดประโยชนกับ นักวิจัย จึงมีโ ครงการพัฒนาจากเลมแรก ป
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๒๕๕๔ ใหดีขึ้น และ อาจพัฒนา ระบบการจัดสงรายงานวิจัย ผานทางระบบเว็บไซตที่สมบูรณแบบ ซึ่ง
อาจจะตองใชเวลาในการพัฒนา ดังนั้นในระยะแรกยั งคงจัดทําเปน ระบบเอกสาร คูมือที่จัดทําขึ้ น นี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ให นั ก วิ จั ย สามารถปฏิ บั ติ ต ามข อ แนะนํ า กฎกติ ก าการดํ า เนิ น โครงการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยรังสิตไดสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยมีการเปดรับขอเสนอแนะที่เปนประโยชนทั้งจาก
นักวิจัยและจากบุคลากรผูเกี่ยวของเพื่อพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยรังสิตตอไป
๓.๑๗ โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย (สกอ. ๒.๑)
เพื่อใหบุคลากรที่ทําภารกิจวิจัยเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ ที่จะพัฒนาการปฏิบัติงานใน
การจัดระบบการทํางานไดดี และมีความรวดเร็วถูกตอง และใหบุคลากรสามารถดําเนินงานและสามารถ
ทดแทนการปฏิ บั ติ ซึ่ ง กั น และกั น ได สถาบั น วิจัย จึง ได จัด ทํ าโครงการจั ด ทํา คู มื อ ของบุ คลากรประจํ า
สถาบันวิจัยเริ่มจากการกําหนดใหบุคลากร บันทึกภารกิจหลักและภารกิจรอง ปริมาณงานที่ตองรับผลผลิต
ความถี่ ที่ต องรั บ ผิ ดชอบ และความสอดคลองกับ ภารกิจ ประกัน คุณภาพ เพื่อที่จ ะทบทวน ภาระงาน
รายบุคคล และกระจายภาระงานใหทั่วถึงอยางเหมาะสม และสามารถสรางบรรยากาศใหทํางานหนัก แต
มีความสุขกับการทํางานได อยางที่พรอมจะพัฒนาไปดวยกันทั้งองคกร การพัฒนาคูมือในเบื้องตนนี้ จะทํา
ใหฝายบริหารทราบถึงความเฉพาะเจาะจงของงาน อันจะนําไปสูการกําหนดคุณสมบัติ บุคลากรประจํา
ตําแหนงงานวิจัยไดอยางถูกตอง และจะนําไปสูการพัฒนาตอไปในดานความกาวหนาทางดานอาชีพ สงผล
ตอการวางแผนพัฒนาบุคลากร ของ มหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓.๑๘ การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต (สกอ. ๒.๑)
สถาบันวิจัย ไดรับมอบหมายจากสํานักงานประกันคุณภาพจัดทําฐานขอมูล ตัวบงชี้งานวิจัย ใน
หั ว ข อ สกอ. ๒ ข อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ดังนั้น ทางสถาบัน วิจัย จึงไดจัดเตรีย มแบบฟอร ม ที่ ใ ห
คณาจารยผูกรอกขอมูลจากคณะสามารถดาวนโหลดนําไปกรอกไดโดย ไดจัดเตรียม ๑) เกณฑคาน้ําหนัก
สกอ. ๒ ขอ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓ และ ๒.๔ ๒) ตัวอยางการเขียนรายงานในรูปแบบเอกสารอางอิง และ ๓)
แบบฟอรมการกรอกขอมูล
ในทุกเดือนพฤษภาคมของทุกป เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรายงานประกันคุณภาพของทุก
คณะสถาบันวิจัยจะจัดสงขอมูลตัวบงชี้ดังกลาวจากสถาบันวิจัยใหแลวเสร็จ และเพื่อใหทางคณะโปรด
กรอกขอมูล สวนที่เพิ่มเติมจากคณะกลับมายังสถาบันวิจัย ภายในเดือนมิถุนายน และโปรดลงนามการ
จัดสงขอมูลโดยทานคณบดี จะทําใหขอมูลดานวิจัยในการประกันคุณภาพมีความถูกตอง ชัดเจน กอนที่จะ
ทําการตรวจไดอยางแทจริงโดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต
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๓.๑๙ การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย
กระบวนการสนับสนุนดานการวิจัยและผลลัพธจากการสนับสนุนงานวิจัย จัดเปนตัวบงชี้ที่สําคัญ
สําหรับความสําเร็จดานงานวิจัยของทุกมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทําหนาที่สนับสนุน สงเสริมการวิจัยของ
บุคลากร ไดทําการประเมิ นความเสี่ย งดานการวิจั ยด านตาง ๆ ทั้งดานจํานวนเงิน ทุนวิจัยตอนั กวิจัย
จํานวนบทความเผยแพรของนักวิจัย ความเสี่ยงของงานวิจัยที่มีความเกี่ยวของกับ มนุษย สัตวทดลอง
หองปฏิบัติการ ผลผลิตของเทคโนโลยีชีวภาพ รวมทั้งความเสี่ยงดานกฎหมายการทําวิจัย ซึ่งสถาบันวิจัย
ไดจัดทําการประเมินความเสี่ยงตามแผนงานประจําป ทําการประเมินความกาวหนา และหามาตรการ
แกไขและประเมินอีกครั้งในทุก ๆ ป ทั้งนี้เพื่อใหสามารถสนองตอบความตองการขององคกรที่เหมาะสมใน
แตละชวงเวลา
เพื่อใหกําหนดแนวทางการปฏิบัติระยะ ๕ ป สถาบันวิจัยไดกําหนดการปฏิบัติงานรายปของ
โครงการตาง ๆ ดังตาราง ๓.๑
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ตารางที่ ๓.๑

แผนการดําเนินงานรายปของสถาบันวิจัย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

โครงการที่

ชื่อโครงการ

โครงการที่ ๑
โครงการที่ ๒

โครงการสนับสนุนดานทุนวิจัย งานสรางสรรคและนวัตกรรม
โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความวิจยั ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยงานสรางสรรคและนวัตกรรม
โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National & International Research
Conference
โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของมหาวิทยาลัย เขาสูระบบสากล
โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและสงเสริมการขอทุนภายนอก
โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับนานาชาติ
โครงการ e-Research และจัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัยงานประชุมวิชาการ
โครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใชสัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย
โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจัยในรายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยาลัย
รังสิต
โครงการนักวิจัยพี่เลี้ยง

โครงการที่ ๓
โครงการที่ ๔
โครงการที่ ๕
โครงการที่ ๖
โครงการที่ ๗
โครงการที่ ๘
โครงการที่ ๙
โครงการที่ ๑๐
โครงการที่ ๑๑
โครงการที่ ๑๒
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โครงการที่ ๑๕
โครงการที่ ๑๖
โครงการที่ ๑๗
โครงการที่ ๑๘
โครงการที่ ๑๙

ปการศึกษา
๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔































ชื่อโครงการ
โครงการทุนผูประกอบการเพื่อสรางสรรคผลงานและผลิตภัณฑ
โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย
โครงการทุนหลังปริญญาเอก
โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจัย
โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย
การจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยประจําปมหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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๔.

การดําเนินการและประเมินผลโครงการ

จากโครงการและกิจกรรมในแผนการดําเนินงานรายปของสถาบันวิจัย ประจําป พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ สถาบันวิจัยตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานรายป (Action plan) โดยจะราง
แผนการปฏิบัติงาน ยื่นเสนอตอสํานักงานงบประมาณ ตรวจสอบโครงการโดยสํานักงานวางแผน
และดําเนินการตามแผนงาน
เมื่ อ สิ้ น สุ ด แต ล ะโครงการ สถาบั น วิ จั ย ต อ งจั ด ทํ า สรุ ป ผลการดํ าเนิ น งาน สรุ ป การใช
งบประมาณ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัย เพื่อรายงานและรับขอเสนอแนะ เพื่อ
การวางแผนการปรับปรุงการดําเนินในปตอไป

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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ภาคผนวก

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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สรุปแผนการดําเนินงานและโครงการตาง ๆ ดานการวิจัยและพัฒนา
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพของฝายวิชาการ
ลําดับ

โครงการ

๑

โครงการสนับสนุนดานทุนวิจยั งานสรางสรรค
และนวัตกรรม
โครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพรบทความ
วิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ
โครงการสงเสริมการเผยแพรงานวิจัยงาน
สรางสรรคและนวัตกรรม
โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National &
International Research Conference
โครงการพัฒนาวารสารระดับนานาชาติของ
มหาวิทยาลัย เขาสูระบบสากล
โครงการสรางความรวมมือดานการวิจัยและ
สงเสริมการขอทุนภายนอก
โครงการสนับสนุนคาตรวจทานบทความระดับ
นานาชาติ
โครงการ e-Research และจัดทําฐานขอมูล
ดานงานวิจยั งานประชุมวิชาการ
โครงการจริยธรรมการวิจยั ในคน การใช
สัตวทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการพัฒนาศักยภาพดานการวิจัย

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๑๐
๑๑
๑๒
๑๓

โครงการพัฒนาระบบการสืบคนงานวิจยั ใน
รายงานสืบเนื่องและวารสารมหาวิทยาลัยรังสิต
โครงการนักวิจยั พี่เลี้ยง

๑๔

โครงการทุนผูประกอบการเพื่อสรางสรรค
ผลงานและผลิตภัณฑ
โครงการดานการจัดการความรูจากงานวิจัย

๑๕

โครงการทุนหลังปริญญาเอก

๑๖

โครงการพัฒนาคูมือสําหรับนักวิจยั

๑๗

โครงการจัดทําคูมือภารงานสถาบันวิจัย

Page ๑๘

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพ
สกอ.

ประกันคุณภาพ
สมศ. (รอบ๔)

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๒/๒.๔
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๒/๒.๓
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ 2
KPI ๒.๗
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑

สกอ. ๒.๑/๒.๒

สมศ. ๓.๑/๓.๒

หนวยงานที่
รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑/
๒.๒/๒.๓
สกอ. ๒.๑/
๒.๒/๒.๓
สกอ. ๒.๑/๒.๓

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สมศ. ๓.๑/๓.๒

สถาบันวิจัย

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑/๒.๓

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑/๒.๒

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๗

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๒

สถาบันวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

ศูนยสนับสนุน
และพัฒนาการ
เรียนการสอน/
สถาบันวิจัย
สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สกอ. ๒.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สถาบันวิจัย

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔

ลําดับ
๑๘

โครงการ

ประกันคุณภาพ
สกอ.
สกอ. ๒.๑

สถาบันวิจัย

สกอ. ๒.๑

สถาบันวิจัย

๒๐

โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพือ่ พัฒนาการเรียน
การสอน

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๔

๒๑

โครงการจัดทําวารสารพัฒนาการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยรังสิต

๒๒

๑๙

การจัดทําฐานขอมูลงานวิจยั ประจําป
มหาวิทยาลัยรังสิต
การประเมินความเสี่ยงดานงานวิจัย

ยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัย

ประกันคุณภาพ
สมศ. (รอบ๔)

หนวยงานที่
รับผิดชอบ

สกอ. ๒.๑/๒.๒

สมศ. ๓.๑

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑

สกอ. ๒.๑/๒.๓

สมศ. ๓.๑

โครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารยดานวิจัย

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

๒๓

โครงการ startup

สกอ. ๒.๑/๒.๒

สมศ. ๓.๒

๒๔

โครงการบริการและจดทะเบียนดานทรัพยสิน
ทางปญญา

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๓/๒.๖
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๕

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๒

๒๕

โครงการจัดหาโปรแกรมการลอกเลียนแบบ

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

๒๖

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สํานักหอสมุด

๒๗

การจัดหาโปรแกรมการทําบรรณานุกรมสา
หรับทําวิทยานิพนธ และการทําวิจัย
โครงการจัดหาฐานขอมูลเพือ่ การทําวิจยั

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สํานักหอสมุด

๒๘

โครงการพัฒนาคลังปญญา

ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑
ยุทธศาสตรที่ ๒
KPI ๒.๑

ศูนยสนับสนุน
และพัฒนาการ
เรียนการสอน
ศูนยสนับสนุน
และพัฒนาการ
เรียนการสอน
ศูนยสนับสนุน
และพัฒนาการ
เรียนการสอน
สํานักงานบม
เพาะธุรกิจ
สํานักงาน
ทรัพยสินทาง
ปญญา
สํานักหอสมุด

สกอ. ๒.๑

สมศ. ๓.๑

สํานักหอสมุด

แผนการสนับสนุนสงเสริมการวิจัยระยะ ๒๕๖๐-๒๕๖๔
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