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รายงานการประชุมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
คร้ังที่ 2/2557 

วันศุกร์ที่  15  พฤษภาคม  2558 เวลา 09.30-12.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1-801 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) 

 
ผู้เข้าประชุม 

 1. ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ   ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.ชาติชาย  ตระกลูรังสิ  กรรมการ 
3. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์   กรรมการ 
4. อาจารย์อรรจน์  สีหะอ าไพ  กรรมการ 
 5. อาจารย์วัชระ    ลอยสมุทร  กรรมการ 
6. อาจารย์เบญจา   สันติธนานนท์  กรรมการ 
7. ผศ.ดร.รัชนี  นามจันทรา  (แทน ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา) 
8. ผศ.อังสนา     โยธินารักษ์  กรรมการ 
9. ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย   กรรมการ 
10. พญ.วัฒนีย์     เย็นจิตร   กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมชาย   เล็กเจริญ   กรรมการ 
12. ผศ.เบญจรัก   วายุภาพ   กรรมการ 
13. พล.อ.ท.ศุภกฤต   อริยะปรีชา  กรรมการ 
14. อาจารย์ ปวรพชร บุญเรืองขาว  กรรมการ 
15. ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ  กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ประยูร  โตสงวน   กรรมการ 
17. ดร.กัญจน์นิตา  สุเชาว์อินทร์  กรรมการ 
18. ดร.สุชีพ   กรรณสูต   กรรมการ 
19. ผศ.ดร.วิบูลย์  ตระกุลฮุ้น  กรรมการ 
20. ผศ.ธรรมศักดิ์   เอ้ือรักสกุล  กรรมการ 
21. ดร.นครเทพ    ทิพยศุภราษฎร์  กรรมการ 
22. ดร.สัญญพงศ์    ลิ่มประเสริฐ  กรรมการ 
23. ดร.พรรณรัตน์  วรรณสวัสดิ์กุล เคดิช (แทน ดร.สุพัตรา ประดับพงศ์) 
24. นางสาวชไมพร   ไกยสิทธิ์   กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้ลาประชุม 
1. ศ.คลินิก พญ.ยุพิน    ไทยพิสุทธิกุล  กรรมการ 
2. ดร.วรชาติ     เฉิดชมจันทร์  กรรมการ 
3. ดร.ประสาน     ตั้งยืนยงวัฒนา    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.ธเนศ   พงศ์ธีรัตน์  กรรมการ 
5. ดร.พิพัฒน์พงศ์    วัฒนวันยู  กรรมการ 
6. ดร.เสาวลักษม์   กิตติประภัสร์  กรรมการ 
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7. ดร.ณัฐพงศ์      โชติกเสถียร  กรรมการ 
8. อาจารย์ธิราภรณ์ กลิ่นสุคนธ์  กรรมการ 
9. ดร.สุรพล     ศรีวิทยา   กรรมการ 
10. ดร.นพปฎล  สุนทรนนท์  กรรมการ 
11. ผศ.เสมา      สอนประสม  กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมีนมาส  พรานปา่ 
2. นางสาวอลิสา  ยวงนุ่น 
3. นางสาวกนกรัตน์  ครูกิมโสม 
4. นางสาวชญานษิฐ์  อัจฉริยะโพธา 

เริ่มประชุม  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
1.1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ  

ประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการวิชาการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และแจ้งเพื่อทราบ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์และแผนงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิตก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม (พ.ศ.2558- 
2563) และการผลักดันแนวคิดนวัตกรรมอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ  

1.1 ยุทธศาสตร์และแผนงานการขับเคลื่อนมหาวิทยาลยัรังสิตกา้วสู่มหาวิทยาลยัแห่งการวิจัยและ
นวัตกรรม (พ.ศ.2558 – 2563) (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 หน้า 11-14) 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะว่า ควรมีการสนับสนุนให้มีการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยรังสิต
ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยและนวัตกรรม โดยจัดตั้งมูลนิธิเพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุนทุนวิจัย และควรมี
การศึกษาเร่ืองข้อยกเว้นเกี่ยวกับการเสียภาษี ว่ามีขั้นตอน มีกระบวนการด าเนินการอย่างไร จึงจะได้รับการยกเว้นภาษี  

 
1.2 การผลักดันแนวคิดนวตักรรมอัจฉริยะสู่การปฏิบัติ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 หน้า 15-18) 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2557 
ผู้อ านวยการสถาบนัวิจัยขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัย

และบริการวิชาการ คร้ังที่ 1/2557 (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 หน้า 19-49) 
มติที่ประชุม รับรองรายงานประชุมโดยไม่มีแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
3.1 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปญัญาแจ้งเพื่อทราบ 
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งที่ประชุมทราบ เร่ือง ผลการด าเนินงาน

ปีการศึกษา 2557 ของศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4 
หน้า 50-51) 

1. ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัย ได้รับอนุสิทธิบัตร ดังนี้  
1.1 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 8906 เร่ือง กระปุกถอดใบมีดผ่าตัด (คณะทันตแพทยศาสตร์) เมื่อวันที่ 

5 มิถุนายน 2557  
1.2 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9057 เรื่อง ซูโดลาเท็กซ์ส าหรับน้ ามันร าข้าวจากการสกัดเย็นเพื่อใช้

ทางเคร่ืองส าอาง (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557  
1.3 อนุสิทธิบัตรเลขที่ 9600 เร่ือง มาสค์พอกหน้าและซูโดลาเท็กซ์มาสค์พอกหน้าที่มีส่วนผสม

ของสมุนไพรเพื่อบ ารุงผิวหน้า (คณะเภสัชศาสตร์) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 
2. ในปัจจุบันมีผู้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรที่ได้ด าเนินการยื่นขอจดแล้วและอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบ

จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 7 เร่ือง 
3. ขณะนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมของหน่วย ABI จ านวน 33 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 

13/5/2558) ซึ่งทางมหาวิทยาลัยยังไม่ได้เปิดโครงการอบรม เนื่องจากทางส านักงานกองทุนตั้งตัวได้ยังไม่ได้ก าหนดให้
ยื่นข้อเสนอการจัดท าโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.2 ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแจ้งเพื่อทราบ 
ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการ 

เพื่อให้การด าเนินงานเก่ียวกับการบริหารวิชาการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย ศูนย์บริการวิชาการจึงจะด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะว่า 
1. การบริการวิชาการควรมีการบริหารจัดการโดยผา่นคณะกรรมการ อาจต้องมีการแต่งตั้ง

คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาเก่ียวกับการบริหารวิชาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานบริการวิชาการ 
2. ควรก าหนด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวปฏบิัติเก่ียวกับการบริหารจัดการทีช่ัดเจน 
3. เงินค่าบริหารวิชาการ 5% ที่คืนให้คณะ ควรมีการระบุวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณให้ชัดเจน 
 
3.3 ผู้อ านวยการศูนย์ต่อเน่ืองแจ้งเพื่อทราบ 
ผู้อ านวยการศนูย์ต่อเนื่องแจ้งทีป่ระชุมทราบ เร่ือง หลักสูตรการฝึกอบรม โดยการด าเนนิงานปี

การศึกษา 2557 ศูนย์ต่อเนื่องได้มีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้แก่ หลักสูตรมัคคุเทศ หลักสูตรวิศวกรรมโยธา 
หลักสูตรซ่อมจักรยานยนตบ์ิ๊กไบท์ นวัตกรรมแพทย์แผนตะวนัออก หลักสูตรทันตกรรมประดิษฐ์ หลักสูตรธนาคาร
ออนไลน์ และหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทางทางการแพทย์ โดยรูปแบบของการจัดอบรมจะเป็นรูปแบบการจัด
ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในแต่ละหลักสูตร  

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะว่า 
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1. ควรมีการเชิญชวนคณะ วิทยาลัย เข้าร่วมในการด าเนินงาน และเชิญชวนหน่วยงานภายนอกเข้า
มาศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อและเปลีย่นเรียนรู้ 

2. ควรมีการสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยท างานวิจัย เกี่ยวกับ “ภาพลักษณ์กรมทรัพยากรณ์น้ าบาดาล” 
3. ควรมีการวางแผนบุคลากรเพื่อรองรับการขยายตัวของศูนย์บริการต่อเนื่อง 
 
3.4 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งเพื่อทราบ 
3.4.1 แผนการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย ประจ าปีการศึกษา 

2558/ งบประมาณปีการศึกษา พ.ศ. 2558 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัยมีแผนการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 4 

ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย ประจ าปีการศึกษา 2558/ งบประมาณปีการศึกษา พ.ศ. 2558 จ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อโครงการ 

1. โครงการทุนอุดหนุนวิจัยรวมถึงโครงการในพระราชด าริฯ 
2. โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU National & International Research Conference 
3. โครงการพัฒนาวารสารระดบันานาชาติของมหาวิทยาลัย เข้าสูร่ะบบสากล 
4. โครงการส่งเสรมิการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และนวตักรรม 
5. โครงการรางวลัสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ 
6. โครงการหลักสูตรฝึกอบรมดา้นการวิจัย 
7. โครงการ e-Research และจัดท าฐานข้อมูลด้านงานวิจัยงานประชุมวิชาการ 
8. โครงการสร้างความร่วมมือดา้นการวิจัยและส่งเสรมิการขอทุนภายนอก 
9. โครงการจรยิธรรมการวิจยัในคน และ การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 
10. โครงการความปลอดภยัทางชีวภาพด้านการวิจยั 
11. โครงการโปรแกรมเฉพาะทางสนับสนุนงานวิจัย 
12. โครงการค่าส าเนาเอกสารวิชาการ 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.2 เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

เปลี่ยนแปลงตัวบ่งชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบด้านการวิจัยในประเด็น
ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 5 หน้า 52-77) 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เปลี่ยนเป็น ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบ
และกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับคณะและสถาบัน 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
เปลี่ยนเป็น ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะและสถาบัน 
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และเพิ่มเติม ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ในระดับคณะ
และสถาบัน เดิมจะอยู่ใน ตัวบ่งชี้ สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งตัวบ่งชี้ สมศ.5 อยู่
ระหว่างชะลอ  

นอกจากนี้ ในระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งชี้ 
4.2 คุณภาพอาจารย์ ซึ่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้นี้ได้แก่ ร้อยละอาจารย์ที่ทีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และประเด็นที่เก่ียวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวิจัย จ านวน
บทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.3 ประชาสัมพันธ์แจ้งวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรอง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

เพิ่มเติมวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยใหก้ารรับรอง เพื่อน าไปนับค่าน้ าหนักคุณภาพของวารสาร ในตัวบ่งชี้ สกอ.2.3 
ระดับคณะ/สถาบัน โดยวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.40 ซึ่งวารสารทางวิชาการ
ที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรองมีจ านวนทั้งสิ้น 8 ฉบับ ดังต่อไปนี้ (รายละเอยีดดังเอกสารแนบ 6 หน้า 78-80) 

1. Rangsit Journal of Science and Humanities (RJSH) 
2. Rangsit Journal of Information Technology (RJIT) 
3. Bulletin Health, Science and Technology 
4. วารสารดนตรีรังสิต 
5. วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
6. วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
7. วารสารกุมารเวชสาร 
8. วารสารรังสิตสารสนเทศ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.4 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสถาบันวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัย ก าหนดจัดโครงการอบรม เรื่อง 

“การบริหารจัดการงานวิจัย” และ เรื่อง. “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่    
สายสังคมศาสตร์” ในวันอังคารที่ 19 เดือนพฤษภาคม 2558 9.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-702 ชั้น 7 อาคาร อาทิตย์ 
อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการบริหาร
จัดการงานวิจัย ตั้งแต่การเร่ิมวางแผนการท างาน แผนการใช้งบประมาณ ตลอดจนการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ และ
การเตรียมนิพนธ์ต้นฉบับเพื่อการน าไปเผยแพร่ทั้งในวารสารและงานประชุมวิชาการ ซึ่งเป็นการจัดอบรมแบบครบ
กระบวนการตั้งแต่การด าเนินงานวิจัย การน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากภายนอก และเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับงานประกันคุณภาพ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4.5 ประชาสัมพันธ์การจัดท าชุดโครงการวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สถาบันวิจัยจะด าเนินการผลักดันให้คณะจัดท าชุด

โครงการวิจัย จึงขอเชิญชวนคณะจัดท าข้อเสนอชุดโครงวิจัย ส่งมายังสถาบันวิจัยเพื่อสถาบันวิจัยจะได้ประสานงานผู้เช่ียวชาญ 
มาวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ในเดือน กรกฎาคม 2558 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.6 โครงการโปรแกรมเฉพาะทางสนับสนุนงานวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่สถาบันวิจัยจัดซื้อโปรแกรม SPSS เวอร์ชั่น 22 

จ านวน 9 ลิขสิทธิ์ และโปรแกรม Lisrel 9.0 จ านวน 2 ลิขสิทธิ์ ซึ่งได้ติดตั้งโปรแกรม SPSS ที่ส านักหอสมุด 8 ลิขสิทธิ์ 
โปรแกรม Lisrel จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ ติดตั้งที่สถาบันวิจัย โปรแกรม SPSS จ านวน 1 ลิขสิทธิ์ โปรแกรม Lisrel จ านวน 1 
ลิขสิทธิ์ ในการนี้หากอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา มีความต้องการใช้โปรแกรมสามารถติดต่อทั้ง 2 หน่วยงานเพื่อขอใช้ได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.7 การด าเนินงานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ทดลอง 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ ดังนี ้
1. การด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในคน 
ผลของการด าเนินงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ในปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่

ขอรับรองจริยธรรม จ านวน 22 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นและออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จ านวน 13 โครงการ อยู่ระหว่าง
เสนอคณะกรรมการพิจารณา จ านวน 7 โครงการ อยู่ระหว่างนักวิจัยปรับปรุงแก้ไข จ านวน 2 โครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
2. การด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง 
ในปีการศึกษา 2557 การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการก ากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ในปัจจุบัน วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ในปี 2557 ขณะนี้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลองอย่างเป็นทางการ จ านวน 12 ท่าน แล้วคาดว่าจะมีการจัดการประชุม
คณะกรรมการขึ้นเพื่อหารือทิศทางในการด าเนินงานสัตว์ทดลองภายในมหาวิทยาลัย ต่อไป และขณะมีโครงการส่งเข้า
พิจารณา จ านวน 2 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นและออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว 1 โครงการ และอยู่ระหว่างสรุปผล
การพิจารณาของคณะกรรมการ 1 โครงการ   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
3.4.8 การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ RSU National Research Conference 2015 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ RSU 

National Research Conference 2015 เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 โดยการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยรังสิต ประจ าปี 2558 (ปีการศึกษา 2557) มีประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
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1. การลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานในการประชุมฯ 
มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ซึ่งแบ่ง

การน าเสนอเป็น 6 กลุ่มประกอบด้วย กลุ่มแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์กายภาพและวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 28 
เรื่อง กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 20 เรื่อง กลุ่มสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปะและการออกแบบ 
จ านวน 22 เรื่อง กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 79 เรื่อง กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน จ านวน 30 
เร่ือง และกลุ่มวิจัยสถาบัน จ านวน 9 เร่ือง และการน าเสนอภาคโปสเตอร์ จ านวน 5 เร่ือง รวม 193 บทความ 
  มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การมีส่วนร่วมในการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติของคณะวิชา  
1) คณะ/วิทยาลัยส่งอาจารย์เข้าร่วมน าเสนอผลงาน ซึ่งได้มีอาจารย์บางคณะ/วิทยาลัย ส่งผล

งานวิจัยเข้ามาร่วมน าเสนอ จ านวน  15 คณะ ได้แก่ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ บริหารธุรกิจ บัญชี 
วิทยาลัยรัฐกิจ นิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ ทันตแพทยศาสตร์ ทัศนมาตรศาสตร์ 
การแพทย์แผนตะวันออก วิทยาศาสตร์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2) การจัด Symposium ย่อย มีจ านวน 3 คณะ / วิทยาลัย เข้าร่วม ได้แก่  
2.1) วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและอาหาร ภายใต้หัวข้อ: “อนาคตปาล์มน้ ามัน

ไทยใน ยุค AEC”  
2.2) วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ: “การจัดท าระบบจัดการพลังงานส าหรับอาคาร

ควบคุมและโรงควบคุม”     
2.3) คณะเศรษฐศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ: “Regional Development and Challenges in 

Southeast Asia and Book Launch” 
3) การจัดนิทรรศการ มีจ านวน 7 คณะที่ร่วมจัดนิทรรศการ ได้แก่ 

3.1) คณะบัญชี 
3.2) คณะพยาบาลศาสตร์ 
3.3) คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
3.4) วิทยาลัยดนตรี 
3.5) วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร 
3.6) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกหลักสูตรปริญญาตรี 
3.7) วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออกหลักสูตรปริญญาโท 

มติที่ประชุม รับทราบ และเสนอแนะว่า  
1. ควรมีการหารือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ซึ่งจะ

เห็นได้ว่า หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดงานประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ หากเป็นไปได้
อยากให้จัดร่วมกัน ในวันและเวลาเดียวกัน  

2. อนาคตการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจจะต้องมีการพัฒนาเป็นงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน โดยเฉพาะในด้านงานประกันคุณภาพ
กาศึกษา ตัวบ่งชี้ สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ระดับคณะ/สถาบัน) 
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3.4.9 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของสถาบันวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินงานของสถาบันวิจัย โดยสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ได้จัดท าประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของ
สถาบันวิจัย จ านวน 3 ประกาศ ได้แก่  

1. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยเรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติ 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องการมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ  
อนึ่ง ขั้นตอนของการจัดท าประกาศ สถาบันวิจัยได้จัดส่งร่างประกาศทั้ง 3 ฉบับข้างต้น ให้

ส านักงานนิติการตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของร่างประกาศดังกล่าว จึงขอแจ้งให้คณะกรรมการ
แจ้งให้อาจารย์ในคณะของท่านใช้ทั้ง 3 ฉบับนี้ แทนประกาศ หลักเกณฑ์ หรือ แนวปฏิบัติอ่ืนใด ที่ขัดแย้งกับ
ประกาศฉบับนี้ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 7 หน้า 81-96) 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือพิจารณา 
4.1 ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

เนื่องจากการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลด้านการวิจัยยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เท่าที่ควร ในเบื้องต้นผู้อ านวยการ
สถาบันวิจัยจึงได้ประชุมกับผู้อ านวยการข้อมูลสารสนเทศ และทีมเขียนโปรแกรม หาแนวทางสร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัย
เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก คล่องตัว และน าข้อมูล
ไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน นั่นคือ จะมีกระบวนการประเมินและติดตามความก้าวหน้าด้านการวิจัยทุก 
ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 และอาจมีภาคพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อแจ้งกระบวนการให้หลักสูตร คณะ ได้น าไปใช้ โดย
โปรแกรมจะให้ Password ซึ่งคาดว่าจะเป็นระบบเดียวกับ Intranet เปิดให้คณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามากรอก
ข้อมูล และจะมีรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้ หลักสูตร คณะได้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้ อมมี
ฐานข้อมูลวิจัยระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ในเวลาเดียวกัน 

มติที่ประชุม พิจารณาและเสนอแนะว่า การจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย ผู้ที่จะดูแลรับผิดชอบ
ข้อมูลระดับหลักสูตรควรเป็นหัวหน้าหลักสูตร และในระดับคณะควรเป็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการ หรือ ฝ่ายวิจัย ขอ ง
คณะเป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการกรอกข้อมูล  

 
4.2 ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2 (สกอ.4.3เดิม) เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ เรียนเชิญกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากคณะวิชาแต่ละคณะรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับ
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มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน และแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษา
ส าหรับปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีคณะเข้าร่วมประชุม 26 คณะ และเสนอแนะปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ตลอด
แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คณะเสนอไว้ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ.2.2 
- อาจารย์มีภาระงานสอนมากไม่มีเวลาท าผลงานวิจัย 
- จ านวนอาจารย์ในคณะซึ่งบางคณะน้อยเกินไป บางคณะมากเกินไป 
- โครงการวิจัยมีขนาดเล็ก งบประมาณจึงไม่เพียงพอ 
- ไม่มีเงินวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

2. แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม สกอ.2.2  
- อาจารย์จัดท าแผนพัฒนาเป็นรายบุคคลเพื่อส่งเสริมให้มีเป้าหมายในการท าวิจัย  
- กลุ่มวิชาจัดท าแผนในการจัดท าผลงานวิชาการ 
- คณะจัดท าโครงการเตรียมความพร้อมอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
- ควรมีการรับอาจารย์ และผู้ช่วยอาจารย์เพิ่ม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้ 
1. ให้นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ ติดตามประสานงานข้อมูลจากคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของคณะ 
2. ให้คณะที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ

วิจัยระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า ส่งแบบฟอร์มกลับมาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยส่งมายังอีเมล์ของ นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ 
chamaiporn.ka@rsu.ac.th 

 
4.3 ตัวแทนคณะกรรมการฝา่ยวิจัยและบริการวชิาการคณะรายงานความก้าวหนา้ข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย ตวับ่งชี้ สกอ.2.3 (สมศ.5ชะลอ) งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ เรียนเชิญกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากคณะวิชาแต่ละคณะรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจั ยระดับ
มหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ตัวบ่งชี้ เพื่อน าข้อมูลไปใช้ใน
การวางแผน และแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 
2556  ซึ่งมีคณะเข้าร่วมประชุม 26 คณะ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สมศ.5 พบว่า มากกว่าครึ่งคณะยังไม่บรรลุ
เป้าหมาย มีคณะที่บรรลุเป้าหมายเพียง 2 คณะ ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์ เภสัชศาสตร์ นอกจากในส่วนของปัญหา
และอุปสรรค์ในการด าเนินงาน ตลอดแนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม คณะเสนอไว้ดังนี้ 

1. ปัญหาและอุปสรรค์ในการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ สกอ.2.3  
- การท าผลงานวิจัยของอาจารย์ยังมีจ านวนไม่มาก 
- จ านวนอาจารย์มีน้อย 
- อาจารย์ไม่มีโอกาสร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองมีจ านวนน้อยไม่เพียงพอ 

mailto:chamaiporn.ka@rsu.ac.th
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2. แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม สกอ.2.3  
- ควรจัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้ 
1. ให้นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ ติดตามประสานงานข้อมูลจากคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของคณะ 
2. ให้คณะที่ยังไม่ส่งแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการ

วิจัยระดับมหาวทิยาลัย ตัวบง่ชี ้สมศ.5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ส่งแบบฟอร์มกลับมา
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 โดยส่งมายังอีเมล์ของ นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ chamaiporn.ka@rsu.ac.th 

 
4.4 ตัวบ่งชี้ สมศ.6 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรคท์ี่น าไปใช้ประโยชน์ สมศ. ชะลอ การด าเนนิงาน 
 
4.5 ตัวแทนคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกัน

คุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับมหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยมีค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 30 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์ เรียนเชิญกรรมการที่เป็น
ตัวแทนจากคณะวิชาแต่ละคณะรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับ
มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยมีค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 30  เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการวางแผน 
และแนวทางการด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ รวมถึงการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับปีการศึกษา 2556  ซึ่งมี
คณะเข้าร่วมประชุม 26 ตัวแทนคณะส่วนใหญ่แจ้งในที่ประชุมว่า ขอกลับไปด าเนินการในส่วนนี้ เนื่องจากทางคณะเอง
ยังไม่ได้สรุปเพราะยังเป็นช่วงกลางของปีการศึกษา 

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาและมีมติดังนี้ 
1. ให้นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์ ติดตามประสานงานข้อมูลจากคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของคณะ 
2. ให้คณะส่งข้อมูลรายงานความก้าวหน้าข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านการวิจัยระดับ

มหาวิทยาลัย กลยุทธ์ 4.3 การพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ตัวชี้วัด 4.6 ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย โดยมีค่าเป้าหมายที่ ร้อยละ 30 นั้นให้ส่งข้อมูลกลับมายัง
สถาบั น วิ จั ย  ภาย ในวั นที่  3 1  พฤษภาคม  2558  โ ดยส่ ง ม ายั ง อี เ ม ล์ ของ  น า งสาวช ไมพร  ไ กยสิ ท ธิ์ 
chamaiporn.ka@rsu.ac.th 

 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ 

- ไม่มี 
ปิดประชุมเวลา 12.30 น. 
 
    
                
                              
                                                                             

(นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์) 
บันทึกการประชุม 

22 พฤษภาคม 2558 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

22 พฤษภาคม 2558 
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