รายงานโครงการบรรยาย
เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
จัดทาโดย
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตง
วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต

ข้อสรุปสาหรับผู้บริหาร
(Executive Summary)

Plan
1. ชื่อโครงการ:
โครงการบรรยาย เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
2. ผู้จัดทาโครงการ: สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
3. ระยะเวลา:
วันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
4. สถานที่:
ณ ห้อง 1-605 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
5. หลักการและเหตุผล:
การวิจั ยเป็น ภารกิจหลักที่ สาคั ญ ประการหนึ่ง ของคณาจารย์ในสถาบัน อุดมศึกษา ซึ่ งงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการยังเป็นเงื่อนไขตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสาคั ญใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่าง ๆ สามารถจัดทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็น ความส าคัญ ของการขอทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เนื่ องจากการท าวิ จั ย เรื่อ งขอ ง
งบประมาณก็เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากมหาวิทยาลัยที่สังกัด ยังมีแหล่งทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนก็เปิดโอกาสให้
คณาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ ได้ขอทุนสนับสนุนการวิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงจัดทาโครงการ เรื่อง “กล
ยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก” สาหรับผู้เข้าร่วมเข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจขอทุนภายนอก เพื่อทราบกลยุทธ์
เทคนิคการขอทุน ร่วมถึงอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้การขอทุนนั้นประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายให้ทางคณะ/หน่วยงานมีการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการอบรมนี้จึง
เป็ น ตั ว อย่ า งการถอดความรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นเทคนิ คการขอทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก (ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 KPI 2.7)
6. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทราบกลยุทธ์ เทคนิคการขอทุนสนับสนุนจากภายนอก
เพือ่ เพิ่มโอกาสการได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
2. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
3. เพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อั นเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วยตนเอง
7. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้สอดคล้องกับ
ระดับหลักสูตร
: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับคณะ/สถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

Do
8. วิธีการดาเนินการ
1. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
9. ผู้เข้าร่วมอบรม
ผู้เข้าร่วมอบรม ทั้งหมด 57 คน ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร 28 คณะ/หน่วยงาน ได้แก่ International
Chinese College คณะเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะดิจิทัลอาร์ต คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะบัญชี คณะรังสีเทคนิค คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์
(English Program) วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก วิทยาลัย
ดนตรี วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิจัย สถาบันการทูตและการต่างประเทศ สถาบัน
ภาษาอังกฤษ สานักงานกิจการนักศึกษา สานักงานสวัสดิการสุขภาพ และสถาบันวิจัย

Check
10. ผลการประเมินโครงการ
จากจานวนผู้เข้า อบรม 57 คน มีผู้กรอกแบบประเมิน จานวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 80.70 ซึ่งผลการ
ประเมินความคิดเห็นของการอบรมในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 4.49)
11. งบประมาณ:
ได้รับงบประมาณจากโครงการโครงการจริยธรรมการวิจัยในคน การใช้สัตว์ทดลองเพื่องาน ทางวิทยาศาสตร์
และความปลอดภัยทางชีวภาพ (รหัส 600719)

Act
12. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายให้มากขึ้น
- เสนองานตัวเองมากเกินไป
- คลินิกช่วยปรับร่างโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และพร้อมปั่นขอทุนได้ทันที
- วิทยากรพูดไม่ค่อยอยู่ในกรอบของหัวข้อซักเท่าไหร่
- หากผู้บรรยายเป็นตัวแทนจากด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น่าจะมีสมดุล ในเอกสารที่แจ้งเกี่ยวข้องกับทุน
วิจัยระหว่างไทยและต่างประเทศน่าจะมี links ให้

- อยากให้ผู้ดาเนินรายการรับฟังท่านวิทยากร อยากฟังท่านวิทยากรชี้แจงหลักการกลยุทธ์ทงั้ ภายในและ
ภายนอกเพิ่มเติม
- อยากให้มีการควบคุมผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้มากกว่านี้ เนื่องจากที่ได้ฟังเหมือนยังได้เนื้อหาไม่ครอบคลุม
นางสาวกนกรัตน์ ครูกิมโสม
เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ผู้จัดทารายงานสรุปโครงการ
วันที่ 8 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561

โครงการบรรยาย
เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต


1. หลักการและเหตุผล
การวิ จั ย เป็ น ภารกิจ หลั กที่ ส าคัญ ประการหนึ่ ง ของคณาจารย์ ในสถาบั น อุด มศึกษา ซึ่ ง งานวิ จั ย และงาน
สร้างสรรค์ทางวิชาการยังเป็นเงื่อนไขตามตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและภายนอกของสถาบันอุดมศึกษา
นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ต่อการขอตาแหน่งทางวิชาการได้อีกด้วย ทางมหาวิทยาลัยรังสิตตระหนักถึงความสาคัญใน
การส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์และบุคลากรของคณะวิชาต่าง ๆ สามารถจัดทาผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบั น วิ จั ย ได้ เ ล็ ง เห็ น ความส าคั ญ ของการขอทุ น สนั บ สนุ น งานวิ จั ย เนื่ อ งจากการท าวิ จั ย เรื่ อ งของ
งบประมาณก็เป็นสิ่งสาคัญ นอกจากมหาวิทยาลัยที่สังกัด ยังมีแหล่งทุนทั้งจากภาครัฐและเอกชนก็เปิดโอกาสให้
คณาจารย์ นักวิจัย ผู้มีประสบการณ์ ได้ขอทุนสนับสนุนการวิจัย ในการนี้ สถาบันวิจัย จึงจัดทาโครงการ เรื่อง “กล
ยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก” สาหรับผู้เข้าร่วมเข้าร่วมฟังบรรยายที่สนใจขอทุนภายนอก เพื่อทราบกลยุทธ์
เทคนิคการขอทุน ร่วมถึงอุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้การขอทุนนั้นประสบความสาเร็จ
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรังสิต มีนโยบายให้ทางคณะ/หน่วยงานมีการถอดประสบการณ์การเรียนรู้ โครงการอบรมนี้จึง
เป็ น ตั ว อย่ า งการถอดความรู้ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ด้ า นเทคนิ คการขอทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ภายนอก (ตาม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 KPI 2.7)
2. วัตถุประสงค์: การอบรมครั้งนี้สาเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ
1. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต ทราบกลยุทธ์ เทคนิคการขอทุนสนับสนุนจากภายนอก
เพื่อเพิ่มโอกาสการได้รับทุนสนับสนุนจากภายนอก
2. เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต สามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้เพื่อให้ได้รับทุน
สนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
3. เพื่อให้อาจารย์ และนักวิจัย ของมหาวิทยาลัยรังสิต มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็น
ประโยชน์ ตลอดจนได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับวิทยากรด้วยตนเอง
3. ด้านงานประกันคุณภาพ: โดยการจัดอบรมครั้งนี้สอดคล้องกับ
ระดับหลักสูตร
: ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ระดับคณะ/สถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
4. วิธีการดาเนินการ
1. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

2. การอภิปรายซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00–12.00 น. ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์
มหาวิทยาลัยรังสิต
6. กลุ่มเป้าหมาย
อาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยรังสิต และบุคคลผู้สนใจ จานวน 50 คน
7. วิทยากรและผู้ดาเนินรายการ
1. อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. อาจารย์และบุคลากรได้ทราบกลยุทธ์ เทคนิคการขอทุนสนับสนุนจากภายนอก เพื่อการประยุกต์ใช้กับ
งานวิจัยของต้นเองและนาไปขอทุนสนับสนุนจากภายนอก
2. อาจารย์และบุคลากรได้มีโอกาสรับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มมากขึ้น
3. อาจารย์และบุคลากรได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลอดจน
ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
9. การประเมินผล
จัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจเพื่อประเมินผลความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมการอบรมในแต่ละครั้ง เพื่อ
พัฒนาการจัดอบรมให้ดียิ่งขึ้น
10. ดัชนี/ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมอบรมอย่างน้อย 80 % ของจานวนที่ตอบรับ
2. ผู้เข้าร่วมอบรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก/ดี หรือ คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 4.00 คะแนน
11. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
โทร. 02-7915687 โทรสาร 02-7915689
E-mail: rsurri@rsu.ac.th

แบบประเมินและสรุปผลการประเมิน
เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
จัดทาโดย
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตง
วันศุกร์ท่ี 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต

การประเมินการจัดโครงการ เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก โดย ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม คณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง 1-605 (ชั้น 6) อาคารอาทิตย์
อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจานวนทั้งสิ้น 57 คน ได้รับแบบประเมินกลับมา
จานวน 46 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.70 ผลการประเมินคะแนนเฉลี่ยรวม เท่ากับ 4.49 ซึ่งอยู่ในระดับ ดี
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

รูปภาพที่ 1 แสดงเพศของผู้เข้าร่วมอบรม
ตอนที่ 2 ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดอบรม
ตารางที่ 1 ระดับการประเมินการจัดอบรม
ข้อคาถาม
1. ความน่าสนใจของหัวข้อการอบรม
2. ความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
3. ความเชี่ยวชาญในประเด็นนาเสนอของวิทยากร
4. วิทยากรมีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดให้เข้าใจได้ง่าย
5. ความเหมาะสมของระยะเวลาและสถานที่อบรม
6. ความเหมาะสมของเอกสารและสื่อประกอบการอบรม
7. ประโยชน์ที่ได้รบั และความคุม้ ค่าจากการเข้าร่วมการอบรม
8. เนื้อหา ความรู้ และความเข้าใจที่ได้รับเพิ่มขึ้นหลังการอบรม
9. ภาพรวมของการบริหารจัดการอบรม
ภาพรวมการจัดอบรม

คะแนนเฉลี่ย
4.67
4.69
4.52
4.57
4.48
4.38
4.27
4.29
4.47
4.49

ระดับ
การประเมิน
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

ตอนที่ 3 ความความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์กอ่ นและหลังเข้ารับการอบรม
ตารางที่ 2 แสดงความคาดหวังด้านความรู้ ความเข้าใจ การนาไปใช้ประโยชน์ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม*
ก่อน
หลัง
เปอร์เซ็นต์ (%)
จานวนคน ร้อยละ
จานวนคน
ร้อยละ
0-20
6
13.60
0
21-40
14
31.80
2
4.50
41-60
13
29.50
8
18.20
61-80
11
25.00
27
61.40
81-100
0
0.00
7
15.90
รวม
44
100.00
44
100.00
*ไม่ระบุรายละเอียดส่วนนี้ 2 คน

ตอนที่ 4 หัวข้อโครงการฯที่ต้องการให้จัดในครั้งต่อไป
จากการตอบแบบประเมินในตอนที่ 3 พบว่ามีหัวข้อโครงการที่จะให้จัดในครั้งต่อไป ดังนี้
1. เทคนิคการขอทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2. เทคนิคการเขียน Proposal ที่ขอทุนภายนอก
3. การวิเคราะห์ข้อมูล
4. ประสบการณ์การขอทุน+การทาวิจัย
5. Biostatistic การใช้สถิติในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. ทางลัดในการทางานวิจยั เพื่อการขอตาแหน่งทางวิชาการ / เงื่อนไขรายละเอียดการขอตาแหน่งวิชาการ
7. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนเข้าถึงการทาวิจัย
8. แนวทางในการเขียน Concept เพื่อขอทุนวิจัยการทาวิจัย
9. แนวทางการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยภายนอก
10.การแต่งตาราเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ
11.การนาเสนอผลงานวิจัยต่อสาธารณะ
12.การรวมกลุ่ม Cluster วิจัย
13.วิทยาศาสตร์สุขภาพ / การขอจริยธรรมในมนุษย์
14.หัวข้อนี้แต่เชิญวิทยากรในสายสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์บา้ ง
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
จากการตอบแบบประเมินในตอนที่ 4 พบว่ามีผู้ที่ให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดโครงการในครั้งต่อไป ดังนี้
1. ยกตัวอย่างโครงการวิจัยเฉพาะทางมากเกินไป
2. นาเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการบรรยายให้มากขึ้น
3. เสนองานตัวเองมากเกินไป
4. คลินิกช่วยปรับร่างโครงการวิจัยให้สมบูรณ์และพร้อมปั่นขอทุนได้ทันที
5. วิทยากรพูดไม่ค่อยอยู่ในกรอบของหัวข้อซักเท่าไหร่
6. หากผู้บรรยายเป็นตัวแทนจากด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นา่ จะมีสมดุล ในเอกสารทีแ่ จ้งเกี่ยวข้อง
กับทุนวิจัยระหว่างไทยและต่างประเทศน่าจะมี links ให้
7. อยากให้ผู้ดาเนินรายการรับฟังท่านวิทยากร อยากฟังท่านวิทยากรชี้แจงหลักการกลยุทธ์ทั้งภายในและ
ภายนอกเพิ่มเติม
8. อยากให้มีการควบคุมผู้เข้าร่วมอบรมให้ได้มากกว่านี้ เนื่องจากที่ได้ฟังเหมือนยังได้เนื้อหาไม่ครอบคลุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม
เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
จัดทาโดย
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตง
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการบรรยาย
เรื่อง “กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก”
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00–12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 อาคารวิทยาศาสตร์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1 Mr.Fengkun Wang

สังกัด
International Chinese College

2

คุณสุดารัตน์ ไพรบึง

International Chinese College

3

ดร. กฤตพร ราจวนเกียรติ

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

4

ดร. อรอุมา สร้อยจิต

คณะเทคนิคการแพทย์

5

ดร. ลักษณา เจริญใจ

คณะเภสัชศาสตร์

6

อาจารย์หทัยชนก เชียงทอง

คณะดิจิทัลอาร์ต

7

ผศ.ทพญ.ดร.ลัดดาวัลย์ สุนันท์ลิกานนท์

คณะทันตแพทยศาสตร์

8

ดร.สุรพล ศรีวิทยา

คณะนิติศาสตร์

9

ผศ.ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์

คณะบัญชี

10 ดร.ไพบูลย์ จงผิตะ

คณะบัญชี

11 ดร.ภัทรณัชชา โชติคุณากิตติ

คณะบัญชี

12 อาจารย์อวยชัย เขียวขา

คณะบัญชี

13 ผศ.วันฤดี สุขสงวน

คณะบัญชี

14 อาจารย์จักราวุธ พานิชโยทัย

คณะรังสีเทคนิค

15 อาจารย์ณัฐพงศ์ ด่านธนวัฒน์

คณะรังสีเทคนิค

16 ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ

คณะวิทยาศาสตร์

17 ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล

คณะวิทยาศาสตร์

18 ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์

คณะวิทยาศาสตร์

19 ผศ.ดร. อรจิรา อารักษ์สกุลวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์

20 ผศ.ดร.กนกพร ฉายะบุระกุล

คณะวิทยาศาสตร์

21 อาจารย์รุจิภาส บวรทวีปัญญา

คณะวิทยาศาสตร์

22 ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์

คณะวิทยาศาสตร์

23 ผศ.ชัชชัย คุ้มทวีพร

คณะศิลปศาสตร์

24 ผศ.ดร. วิศรุต เลาะวิถี

คณะศิลปศาสตร์

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
25 ดร.นครเทพ ทิพยศุภราษฎร์

สังกัด
คณะศิลปศาสตร์

26 อาจารย์วรพล มหาแก้ว

คณะศิลปศาสตร์

27 อาจารย์ศนิวาร วุฒฑกุล

คณะศิลปศาสตร์

28 อาจารย์ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์

คณะศิลปศาสตร์

29 ดร.นิภาพร เฉลิมนิรันดร

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

30 ดร.ศรีสมร พุ่มสะอาด

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

31 ผศ.ดร.อัญชลี ชยานุวัชร

คณะศึกษาศาสตร์ (English Program)

32 อาจารย์สิทธิศักดิ์ กันทะหล้า

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

33 ผศ.ศิริวรรณ วาสุกรี

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

34 ผศ.ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

35 อาจารย์กนกอร สมบัติ

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

36 ดร.ณัฐนันท์ นุ่มหอม

วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก

37 อาจารย์แขไข ชนสารโสภิณ

วิทยาลัยดนตรี

38 อาจารย์เจ จันทร์ศุภฤกษ์

วิทยาลัยนานาชาติ

39 รศ.ดร.อดิรักษ์ กาญจนหฤทัย

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

40 รศ.ดร.ดวงอาทิตย์ ศรีมูล

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

41 อาจารย์สกุล หิรัญเดช

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

42 ดร. พิพัฒน์พงศ์ วัฒนวันยู

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

43 อาจารย์นภาพรรณ พงษ์พวงเพชร

ศูนย์เครื่องมือวิจัย

44 ดร.ณัฏฐ์ธีรตา วิทิตวิญญูชน

สถาบันการทูตและการต่างประเทศ

45 อาจารย์ปรีติ ปิยภัทร์

สถาบันภาษาอังกฤษ

46 รศ. สุชาดา นิมมานนิตย์

สถาบันภาษาอังกฤษ

47 อาจารย์วีระ วันดี

สถาบันภาษาอังกฤษ

48 อาจารย์ณิชาภัทร ฉายศรี

สานักงานกิจการนักศึกษา

49 คุณนงนุช เดชจบ

สานักงานสวัสดิการสุขภาพ

50 คุณศนิ พงษ์สุระนันท์

สานักงานสวัสดิการสุขภาพ

51 รศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต

สถาบันวิจัย

ลาดับ
ชื่อ-สกุล
52 คุณวุฒิศักดิ์ อยู่จานงค์

สังกัด
สถาบันวิจัย

53 คุณชญานิษฐ์ อัจฉริยะโพธา

สถาบันวิจัย

54 คุณนิภาพร พบสระบัว

สถาบันวิจัย

55 คุณหัทยาชาหอม

สถาบันวิจัย

56 คุณอลิสา ยวงนุ่น

สถาบันวิจัย

57 คุณกนกรัตน์ ครูกิมโสม

สถาบันวิจัย

ภาพกิจกรรมประกอบโครงการ
เรื่อง กลยุทธ์การขอรับทุนวิจัยจากภายนอก
จัดทาโดย
สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
วิทยากร
อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง
คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
รองศาสตราจารย์ ดร.วิมล ชอบชื่นชม
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิตง
วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้อง 1-605 ชั้น 6 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
มหาวิทยาลัยรังสิต

