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รายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

คร้ังท่ี 1/2558 
วันพฤหัสบดทีี่ 10 กันยายน 2558 เวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 1-308 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก1) 
 

ผู้เข้าประชุม 
 1. ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ   ประธานกรรมการ 
 2. รศ.ดร.ชาติชาย   ตระกลูรังสิ  กรรมการ 
3. รศ.ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย ์  กรรมการ 
4. อาจารย์ อรรจน์  สีหะอ าไพ  กรรมการ 
5. อาจารย์ เบญจา    สันติธนานนท ์  กรรมการ 
6. ร.ต.อ.ดร.ปาริชาติ  เทวพิทักษ ์  (แทน ผศ.ดร.รัชนี นามจันทรา) 
7. คุณศศิธร   เกื้อกูล   (แทน ผศ.อังสนา โยธินารักษ์) 
8. ดร.บุศรา     ชินสงคราม  (แทน ดร.วรชาติ เฉิดชมจันทร์) 
9. ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย   กรรมการ 
10. พญ.วัฒนีย์     เย็นจิตร   กรรมการ 
11. ผศ.ดร.สมชาย   เล็กเจริญ   กรรมการ 
12. ผศ.ดร.ธเนศ   พงศ์ธีรัตน์  กรรมการ 
13. ดร.ชิตสุดา   ชัยศักดานุกูล  (แทน ผศ.เบญจรัก วายุภาพ) 
14. พล.อ.ท.ศุภกฤต   อริยะปรีชา  กรรมการ 
15. อาจารย์ ปวรพชร บุญเรืองขาว  กรรมการ 
16. ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ  กรรมการ 
17. ดร.เสาวลักษม์  กิตติประภัสร์  กรรมการ 
18. ดร.วันทนา      สุวรรณรัศม์  (แทน ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร) 
19. ดร.สุชีพ   กรรณสูต   กรรมการ 
20. ดร.สุรพล     ศรีวิทยา   กรรมการ 
21. ผศ.ดร.วิบูลย์  ตระกุลฮุ้น  กรรมการ 
22. ผศ.ธรรมศักดิ์   เอื้อรักสกุล  กรรมการ 
23. ดร.นครเทพ    ทิพยศุภราษฎร์  กรรมการ 
24. ดร.ชุลีรัตน์   เจริญพร   กรรมการ 
25. ดร.สุพัตรา   ประดับพงศ์   กรรมการ 
26. นางสาวชไมพร   ไกยสิทธ์ิ   กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ลาประชุม 
1. อาจารย์ วัชระ    ลอยสมุทร  กรรมการ 
2. ศ.คลินิก พญ.ยุพิน    ไทยพิสุทธิกุล  กรรมการ 
3. ดร.ประสาน     ตั้งยืนยงวัฒนา    กรรมการ 
4. ดร.พิพัฒน์พงศ์    วัฒนวันยู   กรรมการ 
5. ผศ.ดร.ประยูร  โตสงวน   กรรมการ 
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6. ดร.กัญจน์นิตา   สุเชาว์อินทร์  กรรมการ 
7. ผศ.ธิราภรณ์  กลิ่นสุคนธ ์  กรรมการ 
8. ดร.นพปฎล  สุนทรนนท ์  กรรมการ 
9. ผศ.เสมา      สอนประสม  กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมีนมาส    พรานป่า 
2. นางสาวอลิสา   ยวงนุ่น 
3. นางสาวกนกรัตน์   ครูกิมโสม 
4. นางสาวชญานิษฐ์   อัจฉริยะโพธา 
5. นางสาวสุมิตรา   แก้วจันทร์ 

เร่ิมประชุม  10.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ประเด็น

ยุทธศาสตร์ได้น าเสนอไปในการประชุม ครั้งท่ี 1/2558 และนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยรังสิตเรียบร้อยแล้ว 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คร้ังท่ี 2/2557 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยขอให้ที่ประชุม พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ ครั้งท่ี 2/2557 
มติท่ีประชุม รับรองรายงานประชุมโดยไม่มีแกไ้ข 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1 ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญาแจ้งเพ่ือทราบ 
3.1.1 ปรับเปลี่ยนโครงสร้างศูนย์บ่มเพาะธุรกิจและทรัพย์สนิทางปัญญา 
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ทราบว่า ศูนย์บม่เพาะธุรกิจและทรัพย์สินทางปัญญามี

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ 
1. ศูนย์บ่มเพาะธุรกจิ   อาจารย์เบญจา สันติธนานนท์  ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานท่ีตั้งส านักงานช้ัน 2 ห้อง 237  อาคารวิษณรุัตน ์เบอร์โทรศัพท์ 3204 
2. ส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา นายอธิพงศ์ ณ ถลาง   ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
สถานท่ีตั้งส านักงานช้ัน 1 ห้อง 108  อาคารหอสมุด เบอร์โทรศัพท์ 3478 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.1.2 โครงการอบรมของหน่วย ABI  
ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ แจ้งท่ีประชุมเพื่อให้ทราบว่า ขณะนีม้ีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมของ

หน่วย ABI จ านวน 35 คน  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.2 ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการแจ้งเพ่ือทราบ 
ประธานที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ เรื่อง การด าเนินงานของศูนย์บริการวิชาการ เป็นการด าเนินงาน

เกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการจากหน่วยงานภายนอก มีโครงการเข้ามาค่อนข้างเยอะเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้น เพื่อรองรับ
การด าเนินงานที่เพ่ิมมากข้ึน ศูนย์บริการวิชาการจึงต้องมีการจัดระบบหน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน ส าหรับ
การด าเนินงานส่วนใหญ่ที่เข้ามามีเพียงคณะบางคณะที่มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอก ส่วนมากโครงการบริการวิชาการจะ
ได้มาจากกระทรวงพลังงาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.3 ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องแจ้งเพ่ือทราบ 
ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องมีเรื่องแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 3 เรือ่ง ดังนี้ 
1. ศูนย์ต่อเนื่องได้มีการส ารวจเด็กวัยรุ่นที่ชอบเดินห้างสรรพสินค้า และเลือกนัดกันไปเรียนพิเศษตาม

ห้างสรรพสินค้า ผลส ารวจพบว่า เหตุผลที่เลือกไปเรียนพิเศษที่ห้างเพราะ จันทร์ถึงศุกร์ต้องเรียนที่มหาวิทยาลัย ดังนั้น เสาร์-
อาทิตย์ จึงอยากเปลี่ยนบรรยากาศ และได้นัดพบกับเพื่อนด้วย แต่ในการส ารวจครั้งนี้ไม่ได้ท าการส ารวจแบบเป็นทางการ คือ 
ไม่ได้มีการเขียนรายงาน จากผลส ารวจดังกล่าว ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะใช้เป็นข้อมูลส าหรับวางแผนการด าเนินงานจัดท า
หลักสูตรระยะสั้น /หลักสูตรอบรม ต่อไป  

2. การด าเนินงานอบรมวิชาชีพมักคุเทศ เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองไม่นิ่ง ส่งผลให้การด าเนินงาน
การอบรมวิชาชีพมักคุเทศลดน้อยลง 

3. หลักสูตรทัวร์ลีดเดอร์ ผู้น าเที่ยว (Tour Leader) เป็นการพาคนไทยไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งแตกต่าง
จาก ทัวร์รีสซึ่ม (Tourism) คือ การพานักท่องเที่ยวต่างชาติท่องเที่ยวในประเทศไทย โครงการทัวร์ลีดเดอร์ การด าเนินงาน
โครงการครั้งแรก มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับนโยบายให้เป็นผู้ด าเนินงานโครงการ แต่ติดปัญหาตรงที่ การด าเนินงานต้องเป็น
รัฐบาลกับรัฐบาล (G to G) ซึ่งท าใหม้หาวิทยาลัยรังสิตไม่สามารถด าเนินการได้ โครงการนี้จึงมีมหาวิทยาลัยราชภัฎแห่งหนึ่งรับ
ไปด าเนินการเนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยมีอาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเป็นที่
ปรึกษาโครงการจนโครงการด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย และเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬา ได้เชิญอาจารย์อรรจน์ สีหะอ าไพ หารือเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเกี่ยวกับการจัดท าหลักสูตรฝึกอบรม การด าเนินงาน
หลังจากนี้จะประสานงานกับผู้รับผิดชอบของกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และประธานท่ีประชุมเสนอแนะให้คณะต่างๆ เสนอโครงการอบรมระยะสั้น 
โดยประสานงานมายังศูนยต์่อเนื่องได้ เพื่อคณะจะได้มีคา่ตอบแทนและคณะจะไดเ้ป็นที่รู้จักจากภายนอก 

 
3.4 ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจง้เพ่ือทราบ 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย  ช้ีแจงนโยบายและแนวทางการสนับสนุนงานวิจัยดังน้ี 
3.4.1 การรายงานแนวปฏิบัติท่ีดีด้านการวิจัยต่อ สกอ. 
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มาตรวจสถานศึกษา ทางสถาบันวิจัย

ได้รับมอบหมายให้รายงานแนวปฏิบัติที่ดี ที่สร้างความส าเร็จในระดับชาติ/นานาชาติ  ใน 2 ประเด็น ได้แก่ 1) แนวปฏิบัติที่ดีที่
สร้างความภูมิใจ/ความส าเร็จ ในระดับชาติ/นานาชาติ 2) ผลลัพธ์และผลสัมฤทธ์ิ ท่ีเกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

1. แนวปฏิบัติท่ีดีที่สร้างความภูมิใจ/ความส าเร็จ ในระดับชาติ/นานาชาติ 
สถาบันวิจัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีกระบวนการในการสนับสนุนอาจารย์และบุคลากรในด้านงานวิจัยดังนี้ 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDAQFjADahUKEwiKjK-GgfjHAhXEW44KHXVSDgI&url=http%3A%2F%2Fwww.agoda.com%2Fth-th%2Fal-raha-tourism-camp%2Fhotel%2Fwahiba-sands-om.html&usg=AFQjCNGocCqd2HPKBLmQsWiHbdF2vATe2Q&sig2=EMizbCHg4ZRBWp7AkJHKxQ&bvm=bv.102537793,d.c2E
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1) จัดท าคู่มือด าเนินงานและแจ้งแผนงานการสนับสนุนการวิจัยตลอดทั้งปี โดยแจ้งผลลัพธ์ปีที่ผ่านมาและ

แจ้งเป้าหมายปีปัจจุบัน  รวมถึงแผนระยะ 5 ปี ให้คณะหน่วยงานทราบผ่านกรรมการวิชาการสถาบันวิจัยซึ่งประกอบไปด้วยรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยของทุกคณะตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ีหนึ่งของทุกปีการศึกษา  

2) จัดท า ระเบียบ ประกาศ ในการสนับสนุน  ทุนวิจัย  รับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก  การจัดท านิพนธ์
ต้นฉบับ ฉบับภาษาอังกฤษ การไปน าเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ การจด
อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร รวมถึงทรัพย์สินทางปัญญาและมีการทบทวนทุกปี 

3) จัดท าแผนงาน  แจ้งผลการด าเนินการ  ปัญหา อุปสรรค  และรับข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไข ที่ส่งผลต่อ
ผลลัพธ์ด้านงานวิจัย ต่อกรรมการบริหารสถาบันวิจัย  กรรมการวิชาการ  กรรมการบริหาร เพื่อด าเนินการ ให้บรรลุตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงการวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้านผลลัพธ์ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับปฏิบัติการและด้านกฎหมาย  

4) จัดตั้งคณะกรรมการด้านจริยธรรมการวิจัยในคน ในสัตว์ทดลอง และด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ  
เพื่อตรวจสอบข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนเริ่มด าเนินการ 

5) มีการจัดฝึกอบรม นักวิจัยหน้าใหม่ นักวิจัยประสบการณ์ เพื่อเสริมความรู้ด้านการวิจัยตลอดทั้งปี  มี
การแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ ทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก การเชิญเข้าร่วมสัมมนา ร่วมประชุมวิชาการ 

6) จัดตั้งศูนย์วิจัยภายใต้คณะที่มีความพร้อม  ร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการกับเครือข่ายการวิจัยกับ
หน่วยงานจากภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งระดับชาติ ชุมชน และระดับนานาชาติ  

7) จัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับชาติ ให้กับบุคลากรทั้งจากภายในและภายนอก โดยได้รับความร่วมมือ 
ความสามัคคีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งด้านวิชาการจากคณะและหน่วยงานสนับสนุนในมหาวิทยาลัย 

8) จัดตั้งคณะกรรมการจัดท าวารสารระดับชาติและนานาชาติที่มีคุณภาพ 
9) ลงนามความร่วมมือด้านวิจัย กับหน่วยงานระดับชาติและนานาชาติ ตามความพร้อมของหน่วยงาน 
10) จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วมกับอาจารย์ในการด าเนินการวิจัยผ่านรายวิชาปริญญานิพนธ์ วิทยานิพนธ์ 

ดุษฎีนิพนธ์ และตามความสนใจของอาจารย์ และความสนใจของมหาวิทยาลัย 
11) จัดหานักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อคอยสนับสนุนนักวิจัยหน้าใหม่อย่างเพียงพอ 
12) จัดหาโปรแกรมสนับสนุนด้านสถิติการวิจัยให้กับนักศึกษาและบุคลากร เพื่อการวิจัย 
13) การมอบรางวัลวิจัยดีเด่นในงานประชุมวิชาการ และการมอบรางวัลกรณีตีพิมพ์บทความในวารสาร

ระดับนานาชาติที่มีImpact factor และอยู่ในควอไทล์ 
2. ผลลัพธ์และผลสมัฤทธิ์ ที่เกิดจากแนวปฏิบัติที่ดี 
ด้านงานวิจัย/การตีพิมพ์ 
1) มีจ านวนนักวิจัยหน้าใหม่ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.60 เมื่อเปรยีบเทียบระหวา่งปีพ.ศ. 2555 กับปี

พ.ศ. 2557 ท้ังจากงานวิจยัพื้นฐาน ประยุกต์ วิจัยพัฒนารวมถึงงานสร้างสรรค์ งานวิจัยการเรียนการสอนและงานวิจัยสถาบัน 
และมีนักวิจยัพี่เลีย้งเพิ่มขึ้น ร้อยละ 41.36 

2) บุคลากรได้รับทุนอุดหนุนวิจยัจากภายนอกเฉลี่ย 3 ปี ที่ 81,410,672.00 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554- 
2556 ร้อยละ  35.82 

3) ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติทีม่ี Impact factor  และอยู่ในควอไทล์เพิ่มขึ้นร้อยละ 580.00 เมื่อ
เปรียบเทยีบระหว่างปีพ.ศ. 2555 กับปีพ.ศ. 2557 

4) การเผยแพรผ่่านเวทีการน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาตริะหว่างปี 2555-2557 ลดลงร้อยละ 
13.95  และการเผยแพร่ผ่านเวทีการน าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาตเิพิ่มขึ้นร้อยละ 183.70  มีผู้ได้รบัรางวัลการ
ตีพิมพ์ผลงานวิจยัในวารสารระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 148.00 

5) มีการร่วมงานในลักษณะเครือขา่ย ท้ังด้านวิชาการและวิจยั  
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6) มีการน าผลการวิจัยไปต่อยอดในเชิงพานิช  เชิงนโยบาย  เชิงสังคม  และอุตสาหกรรม 
7) มีการด าเนินการจดทะเบียนทรพัย์สินทางปัญญาเพิ่มขึ้นโดย ไดร้บัอนุสิทธิบัตร ปี 57 จ านวน  2  

รายการ ปี 58 จ านวน 1 รายการ และอยู่ระหว่างการยื่นจดและจดัเตรียมเอกสาร จ านวน 13 โครงการ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2 หน้า 44-48) 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.2 โครงสร้างคณะกรรมการสถาบันวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงโครงสร้างการด าเนินงานสถาบันวิจัยที่มีการด าเนินงานผ่าน

คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการก ากับและดูแลให้ผู้ใช้
สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งค าสั่งแต่งตั้งในคู่มือเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ปี
การศึกษา 2557 ส่วนในปีการศึกษา 2558 คณะกรรมการสถาบันวิจัยมีการปรับเปลี่ยนดังน้ี 

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัย ในปีการศึกษา 2557 มีคณะกรรมการลาออกจากมหาวิทยาลัย ปี
การศึกษา 2558 จึงมีการแต่งตังคณะกรรมการทดแทนกรรมการท่านที่ลาออก และแต่งตั้งอธิการวิทยาลัยนวัตกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหารเป็นกรรมการเพิ่ม 

2. คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จะมีการพิจารณาในวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา ทบทวน
คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   

3. คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน ในปีการศึกษา 2557 มีคณะกรรมการลาออกจากมหาวิทยาลัย 
ปีการศึกษา 2558 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพิ่มเติมดังนี ้

3.1 กรรมการสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ 
1) ผศ.ดร.พัฒน์   พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ 
2) อาจารย์ ดร.สุพินดา  เลิศฤทธิ ์  คณะศึกษาศาสตร์ 

3.2 กรรมการสาขาด้านนิติศาสตร์ กฎหมาย จ านวน  2 ท่าน ได้แก่ 
1) อาจารย์ ดร.สุรพล  ศรีวิทยา   รักษาการคณบดีคณะนิติศาสตร์ 
2) อาจารย์ วศิน   อุสันโน  คณะนิติศาสตร์ 

3.3 กรรมการสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน  1 ท่าน ได้แก่ 
1) ผศ.ปรานม  ดีรอด   ศูนย์กีฬาและสุขภาพ 

4. คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2557 ประธาน
คณะกรรมการ ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพันธ์ ลาออกจากมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จึงแต่งตั้งให้ ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร 
เป็นประธานคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ 

5. คณะกรรมการก ากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ ใน
ปีการศึกษา 2557 มีคณะกรรมการลาออกจากมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2558 จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทดแทนกรรมการ
ท่านที่ลาออก จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ อ.ทพ.ณัฐวุฒิ ศุภชวโรจน์ คณะทันตแพทยศาสตร์  

(รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 15-23)  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4.3 แผนปฏิบัติการสนับสนุนงานวิจัย 
แผนปฏิบัติการสนับสนุนงานวิจัย จากแผนการสนับสนุนส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยรังสิต (แผนแม่บท) สถาบันวิจัยน ามาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการที่จะสนับสนุนงานวิจัย ให้แก่คณะ/วิทยาลัย ตาม
งบประมาณที่ได้รับ คือ ประมาณ 16.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณด าเนินการที่ได้รับอนุมัติ 1,093,616.00 บาท (เพิ่มขึ้น 
6.15% จากปีการศึกษา 2557) และงบประมาณโครงการ 15,443,895.00 บาท (ลดลง18.40% จากปีการศึกษา 2557) รวม
เป็นงบประมาณที่ได้รับอนุมัติทั้งสิ้น 16,537,511.00 บาท ซึ่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติลดลงจากเดิม 14.37% จากปีการศึกษา 
2557 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการปี 2558 ดังต่อไปนี้ 

ที่ รหัส หมวดรายจ่าย มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค หมายเหต ุ
1 58811 โครงการทุนอุดหนุนวิจยัรวมถึง

โครงการในพระราชด าริฯ 
            เปิดรับทุน 3 รอบ คือ 

มิถุนายน กันยายน และ
มกราคม (ทุนปี 57 : 81 ทุน) 

2 58812 โครงการจัดประชุมวิชาการ RSU 
National & International 
Research Conference 

            ตั้งแต่การประชาสัมพันธ์รับ
สมัครถึงวันจัดงาน 

3 58816 โครงการพัฒนาวารสารระดับ
นานาชาติของมหาวิทยาลยั เข้าสู่
ระบบสากล 

            RJST 2เล่ม/ปี และ RJSH 2
เล่ม/ปี 

4 58818 โครงการส่งเสริมการเผยแพร่
งานวิจัยงานสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม 

            มีผู้ขอทุนสนับสนุนการไป
น าเสนอเผยแพร่ (ทุนป ี57: 
102 ทุน) และตีพิมพว์ารสาร 
(ทุนปี 57:34 ทุน)  

5 58821 โครงการรางวัลสนับสนุนการ
เผยแพร่บทความวิจยัในวารสาร
ทางวิชาการระดับนานาชาต ิ

            มีผู้ขอรางวัลสนับสนุนงานวิจยั
ระดับชาติและนานาชาติ (ทุนปี 
57: 52 ทุน)  

6 58822 โครงการหลักสูตรฝึกอบรมด้านการ
วิจัย 

            จัดอบรม 7 ครั้ง 

7 58825 โครงการ e-Research และจัดท า
ฐานข้อมูลด้านงานวจิัยงานประชุม
วิชาการ 

            ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ 

8 58827 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการ
วิจัยและส่งเสริมการขอทุนภายนอก 

            มีการประชุมเครือข่ายวิจยั
ประชาชื่น, สสอท., อพสธ.  

                
9 58829 โครงการจริยธรรมการวิจยัในคน 

และ การใช้สัตว์ทดลองเพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ 

            เปิดพิจารณาจริยธรรม 3 รอบ 
คือ มิถุนายน กันยายน และ
กุมภาพันธ ์
- จริยธรรมในคน (23โครงการ) 
- จริยธรรมในสัตว์ทดลอง  
(2 โครงการ) 

10 58834 โครงการความปลอดภยัทางชีวภาพ
ด้านการวจิัย 

            ประชุมคณะกรรมการ 2 ครั้ง 
และกิจกรรม 1 คร้ัง 

11 58836 โครงการโปรแกรมเฉพาะทาง
สนับสนุนงานวิจัย 

            มีโปรแกรมบริการที่
สถาบันวิจยัและส านักหอสมุด 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4.4 เกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้เปลี่ยนแปลง

ตัวบ่งช้ี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา องค์ประกอบด้านการวิจัยในประเด็นดังต่อไปนี้ (รายละเอียด
เพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 82-88) 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เปลี่ยนเป็น ตัวบ่งช้ี 2.1 ระบบและ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ในระดับคณะและสถาบัน 

ตัวบ่งช้ีที่ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  
เปลี่ยนเป็น ตัวบ่งช้ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ในระดับคณะและสถาบันแต่ เกณฑ์ด้านเงินสนับสนุนไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง คือ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  50,000 บาท กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 60,000 บาท และ
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์ 25,000 บาท 

และเพิ่มเติม ตัวบ่งช้ี 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า ในระดับคณะและสถาบัน 
เดิมจะอยู่ใน ตัวบ่งช้ี สมศ. 5 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ ซึ่งตัวบ่งช้ี สมศ.5 อยู่ระหว่างชะลอ โดยในตัวบ่งช้ี 
2.3 ส าหรับเกณฑ์ใหม่ ตัวบ่งช้ี 2.3 จะนับรวมบทความวิชาการเป็นผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  

นอกจากนี้ ในระดับหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับด้านการวิจัย ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ ตัวบ่งช้ี 4.2 
คุณภาพอาจารย์ ซึ่งผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีนี้ได้แก่ ร้อยละอาจารย์ที่ทีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และมีค่าน้ าหนักเปลี่ยนแปลงจากเดิม คือ  

เดิม งานวิจัย 0.25, 0.50 และ 1.00 งานสร้างสรรค์ 0.125, 0.25, 0.50, 0.75 และ 1.00 
เป็น งานวิจัย/งารสร้างสรรค์ 0.20, 0.40, 0.60, 0.80 และ 1.00 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.5 เป้าหมายตัวชี้วัดงานวิจัยที่สัมพันธ์กับงานประกันคุณภาพ 
เพื่อให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 

สถาบันวิจัยจึงได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า ต้องมีงบประมาณสนับสนุน 41,172,750.00 บาท (3.51) 58,640,000.00 บาท (5.00) และตัวบ่งช้ี 
สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า มีรายละเอียดดังตาราง 1 และ ตาราง 2 

 
ตาราง 1 ตัวบ่งช้ี สกอ.2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า (ประมาณการ
จากจ านวนอาจารย์ ปี 2557) 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

เป้าหมาย 
จ านวนเงิน (คะแนน 5) จ านวนเงิน (คะแนน 3.51) 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 50,000 35,100 
1 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 279.5            13,975,000.00          9,810,450.00  
2 เภสัชศาสตร ์ 79              3,950,000.00          2,772,900.00  
3 พยาบาลศาสตร์ 51 2,550,000.00         1,790,100.00  
4 เทคนิคการแพทย ์ 38 1,900,000.00         1,333,800.00  
5 กายภาพบ าบัด 26.5 1,325,000.00            930,150.00  
6 การแพทย์แผนตะวันออก 56 2,800,000.00         1,965,600.00  
7 ทันตแพทยศาสตร์ 60 3,000,000.00         2,106,000.00  
8 ทัศนมาตรศาสตร์ 8.5 425,000.00            298,350.00  

รวม 598.5           29,925,000.00         21,007,350.00 
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
เป้าหมาย 

จ านวนเงิน (คะแนน 5) จ านวนเงิน (คะแนน 3.51) 
กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 60,000 42,150 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 55 3,300,000.00         2,318,250.00  
2 วิทยาศาสตร์ 80.5 4,830,000.00         3,393,075.00  
3 วิทยาลยันวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ 

และอาหาร 
20 1,200,000.00 843,000.00 

4 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 87.5 5,250,000.00         3,688,125.00  
5 สถาบันการบิน 6 360,000.00            252,900.00  

รวม 230.5            14,940,000.00       10,495,350.00  
กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 25,000 17,550 

1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 46              1,150,000.00             807,300.00  
2 บริหารธุรกิจ 69              1,725,000.00          1,210,950.00  
3 บัญชี 14.5                362,500.00             254,475.00  
4 วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 31                775,000.00             544,050.00  
5 เศรษฐศาสตร์ 13                325,000.00             228,150.00  
6 ศิลปะและการออกแบบ 65           1,625,000.00          1,140,750.00  
7 วิทยาลยัดนตรี 28                700,000.00             491,400.00  
8 Digital Art 22.5                562,500.00             394,875.00  
9 นิเทศศาสตร์ 90              2,250,000.00          1,579,500.00  
10 ศิลปศาสตร์ 65              1,625,000.00          1,140,750.00  
11 นิติศาสตร์ 24                600,000.00             421,200.00  
12 วิทยาลยันวัตกรรมสังคม 27                675,000.00             473,850.00  
13 วิทยาลยัรัฐกิจ 33                825,000.00             579,150.00  
14 ศึกษาศาสตร์ 23             1,150,000.00             807,300.00  

รวม 551           13,775,000.00          9,670,050.00  
รวมทั้งหมด 1398.5           58,640,000.00        41,172,750.00  

 
ตาราง 2 ตัวบ่งช้ี สกอ.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 

ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จ านวน 
อาจารย์ประจ า 

ร้อยละ 
(คะแนน 5) 

จ านวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์  
(ชิ้น) x ค่าน้ าหนัก 

ปร
ะชุ

มวิ
ชา

กา
รร

ะด
ับช

าต
ิ 

ปร
ะชุ

มวิ
ชา

กา
ร 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ติ 

ว.ร
ะด

ับช
าต

ิที่ส
ภา

 ม
. ร

ับร
อง

 

TC
I ก

ลุ่ม
 2

 

TC
I ก

ลุ่ม
 1

 
ว.ร

ะด
ับน

าน
าช

าต
ิที่ส

ภา
 ม

.
รับ

รอ
ง 

Sc
op

us
, I

SI,
 S

JR
 

กลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ 30% 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 วิทยาลยัแพทยศาสตร์ 279.5 83.85 419.25 209.63 139.75 104.81 83.85 

2 เภสัชศาสตร ์ 79 23.70 118.50 59.25 9.50 9.63 23.70 

3 พยาบาลศาสตร์ 51 15.30 76.50 76.50 25.50 19.13 15.30 

4 เทคนิคการแพทย ์ 38 11.40 57.00 57.00 19.00 14.25 11.40 

5 กายภาพบ าบัด 26.5 7.95 39.75 39.75 13.25 9.94 7.95 
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ล าดับ คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน จ านวน 

อาจารย์ประจ า 
ร้อยละ 

(คะแนน 5) 
จ านวนผลงานวิจัย/สร้างสรรค์  

(ชิ้น) x ค่าน้ าหนัก 

ปร
ะชุ

มวิ
ชา

กา
รร

ะด
ับช

าต
ิ 

ปร
ะชุ

มวิ
ชา

กา
ร 

ระ
ดับ

นา
นา

ชา
ติ 

ว.ร
ะด

ับช
าต

ิที่ส
ภา

 ม
. ร

ับร
อง

 

TC
I ก

ลุ่ม
 2

 

TC
I ก

ลุ่ม
 1

 
ว.ร

ะด
ับน

าน
าช

าต
ิที่ส

ภา
 ม

.
รับ

รอ
ง 

Sc
op

us
, I

SI,
 S

JR
 

6 การแพทย์แผนตะวันออก 56 16.80 84.00 84.00 28.00 21.00 16.80 

7 ทันตแพทยศาสตร์ 60 18.00 90.00 45.00 30.00 22.50 18.00 
8 ทัศนมาตรศาสตร์ 8.5 2.55 12.75 12.75 4.25 3.19 2.55 

กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 30% 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 เทคโนโลยีสารสนเทศ 55 16.50  82.50 41.25 27.50 20.63 16.50 

2 วิทยาศาสตร์ 80.5 24.15  120.75 60.38 40.25 30.19 24.15 

3 วิทยาลยันวัตกรรมเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร 

20 6.00 30.00 15.00 10.00 7.50 6.00 

4 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ 87.5 26.25 131.25 65.63 43.75 32.81 26.25 

5 สถาบันการบิน 6 1.80 9.00 4.50 3.00 2.25 1.80 

กลุ่มมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 20% 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 

1 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 46 9.20 46.00 23.00 15.33 11.50 9.20 

2 บริหารธุรกิจ 69 13.80 69.00 34.50 23.00 17.25 13.80 

3 บัญชี 14.5 2.90 14.50 7.25 4.83 3.63 2.90 

4 วิทยาลยัการท่องเท่ียวและการบริการ 31 6.20 31.00 15.50 10.33 7.75 6.20 

5 เศรษฐศาสตร์ 13 2.60 13.00 6.50 4.33 3.25 2.60 

6 ศิลปะและการออกแบบ 65 13.00 65.00 32.50 21.67 16.25 13.00 

7 วิทยาลยัดนตรี 28 5.60 28.00 14.00 9.33 7.00 5.60 

8 Digital Art 22.5 4.50 22.50 11.25 7.50 5.63 4.50 

9 นิเทศศาสตร์ 90 18.00 90.00 45.00 30.00 22.50 18.00 

10 ศิลปศาสตร์ 65 13.00 65.00 32.50 21.67 16.25 13.00 

11 นิติศาสตร์ 24 4.80 24.00 12.00 8.00 6.00 4.80 

12 วิทยาลยันวัตกรรมสังคม 27 5.40 27.00 13.50 9.00 6.75 5.40 

13 วิทยาลยัรัฐกิจ 33 6.60 33.00 16.50 11.00 8.25 6.60 

14 ศึกษาศาสตร์ 23 4.60 23.00 11.50 7.67 5.75 4.60 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.6 การสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 
1. ประกาศรับทุน  
สวจ.ประกาศรับทุน 3 รอบต่อปีการศึกษา คือ ช่วงเดือน มิถุนายน กันยายน และ มกราคม ปัจจุบัน

สถาบันวิจัยได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ รอบที่ 2 วันที่ 1 -30 กันยายนนี้ ในส่วนของแบบฟอร์มขอรับทุน มรส.80 นั้น มีการ
ปรับปรุงตามรอบการขอทุนให้สอดคล้องกับQA หากมีการขอทุน โปรดใช้เอกสารที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์จักอัพเดทมากกว่า 
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2. ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557 
ผู้ขอรับทุนต้องอ่านและท าความเข้าใจเอกสารว่าด้วยเรือ่ง ประกาศทุนฯเพื่อให้ผู้ขอรับทุนเข้าใจตรงกันและ

ปฏิบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับทุนได้อย่างถูกต้อง 
3. จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ 
ผู้ขอรับทุนต้องอ่านและท าความเข้าใจเอกสารว่าด้วยเรื่อง “จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบัติ” โดย

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อให้ผู้ขอรับทุนปฏิบัติตามมาตรฐานการปฏิบัติในจรรยาวิชาชีพที่เป็นไปตามหลัก
วิชาการและวิชาชีพวิจัย 

4. นักวิจัยหน้าใหม่ 
นักวิจัยหน้าใหม่ขอทุนได้แต่ต้องผ่านการทดลองงาน และสามารถเสนอพี่เลี้ยงนักวิจัยได้เอง และ

สถาบันวิจัยสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัยพี่เลี้ยง 3,000 บาท 
5. นักวิจัยประสบการณ์  
นักวิจัยประสบการณ์นั้นก่อนน าส่งโครงการวิจัยใหม่ ขอให้ด าเนินการตีพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัย ให้แล้ว

เสร็จเสียก่อน 
6. การมอบรางวัล 
สถาบันวิจัยมีการมอบรางวัลเมื่อจัดท ารายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 3,000 บาทต่อเรื่อง เมื่อผู้รับทุน

ด าเนินการจัดท าและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้แก่สถาบันวิจัยทันเวลาโดยไม่มีการขอขยายเวลา (ในอนาคต อาจมีการเสนอ
มอบรางวัลที่มีจ านวนเพิ่มขึ้น) 

7. การสนับสนุนเพิ่มเติมอีกโครงการละ 32,000 บาท เพื่อQA 
การลงนามสัญญาทุน สถาบันวิจัยสนับสนุนเพิ่มเติมอีกโครงการละ 32,000 บาท *** แต่ไม่สามารถ

เบิกจ่ายได้เนื่องจากใช้นับยออดเงินเพ่ือเป็นการประกันคุณภาพฯ มีรายละเอียดดังนี้  
1)   30,000 บาท   เป็นค่าเผยแพร่ผลงานวิจัย   
2)  2,000 บาท   เป็นค่าตอบแทนการพิจารณาโครงการวิจัย 
***อาจจะมีการหารือร่วมกันในเรื่องของ 32,000 บาท ท่ีไม่สามารถเบิกจ่ายได้ แต่ทาง สกอ.ต้องการยอดดู

เงินท่ีใช้ส่วนน้ี มีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้ง BR เพื่อเบิกแต่ไม่ใช้จ่ายในส่วนนี้ 
8. การสนับสนุนทุนวิจัยด้านงานสร้างสรรค์  
ผู้ขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดเอกสาร “สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต ประเภท 4 

สนับสนุนทุนวิจัยด้านงานสร้างสรรค์” โดยมีการลงนามผ่าน 1.คณบดี 2.รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 3. ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคล 

9.  การรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจัย เมื่อสิ้ นปีการศึกษา และเพื่ อการประกันคุณภาพ 
ผู้รับทุนต้องรายงานการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยผ่านคณะและส่งมายังสถาบันวิจัย โดยผู้รับทุนด าเนินการกรอกรายละเอียดตาม
แบบฟอร์มเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า เพื่อเป็นฐานข้อมูลด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะและมหาวิทยาลัยต่อไป 

10. ใบเสร็จ ใบก ากับภาษ ี
ใบเสร็จที่จะต้องน ามาเครียร์เงิน ต้องเป็นใบเสร็จที่มีเลขก ากับภาษีของมหาวิทยาลัย 

โปรดดูรายละเอียดเพ่ิมเติมในคู่มือ หน้า 25-42 ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยทุนอุดหนุนการวิจัย
มหาวิทยาลัยรังสิต พ.ศ.2557  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4.7 จริยธรรมการวิจัยในคน 
การด าเนินงานการรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน มีการด าเนินงานในรูปแบบของคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต โดยในปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรม จ านวน 23 
โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้นและออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จ านวน 21 โครงการ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข จ านวน 1 
โครงการ และ ไม่ผ่านการรับรองจริยธรรม จ านวน 1 โครงการ นอกจากน้ียังมีการด าเนินงานในส่วนของคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์ โดยในปีการศึกษา 2557 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรม จ านวน 20 โครงการ 
ด าเนินการเสร็จสิ้นและออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จ านวน 15 โครงการ และ อยู่ในขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไข จ านวน 5 
โครงการ ส าหรับการด าเนินในปีการศึกษา 2558 มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับรองจริยธรรม จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการ
เสร็จสิ้นและออกใบรับรองเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 โครงการ อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะกรรมการ 2 โครงการ และอยู่
ระหว่างนักวิจัยปรับปรุงแก้ไข จ านวน 1 โครงการ 

มหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มีหน้าที่เพื่อกลั่นกรองข้อเสนอ
โครงการวิจัย ที่ใช้คนในการท าการวิจัยหรือทดลอง เพื่อปกป้องศักดิ์ศรี ของอาสาสมัคร การได้รับรองข้อเสนอโครงการด้าน
จริยธรรมในคน เกี่ยวข้องกับการได้รับติพิมพ์บทความวิจัยระดับนานาชาติ ขั้นตอนการขอรับการพิจารณา ศึกษาเพิ่มเติมได้จาก
คูม่ือการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน (มิถุนายน 2557) (ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri/ เลือกเอกสารส าคัญ    
เลือกจริยธรรมการวิจัยในคน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกับนักวิจัยจึงขอเชิญคณะกรรมการเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะเปิดรับ 3 ช่วงเวลา คือ มิถุนายน พฤศจิกายน และ มีนาคม การ
ด าเนินการขอใบรับรองจะต้องใช้เวลา 6-8 สัปดาห์ รายละเอียดดังต่อไปนี ้ 
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ขั้นตอนการด าเนินการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ หากเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาโท และปริญญาเอกช าระเงิน จ านวน 1,000 บาท 

 
 

ผู้วิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพือ่ขอรับการพิจารณา 

เจ้าหน้าทีว่ิจัย/เลขาฯ พิจารณา
ตรวจเอกสาร ไม่ครบตามหลักเกณฑ ์

เอกสารครบถ้วน 

เสนอคณะกรรมการพิจารณา 
(ใช้ระยะเวลาประมาณ 4 สัปดาห์) 

ประธานคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงวิการ จ านวน 3 ท่าน 

แจ้งผลการพิจารณา 

ปรับปรุงแก้ไขและน าเข้าพิจารณาใหม่ 

ไม่รับรอง 

ออกหนังสือรับรอง  
(ภายใน 1 สัปดาห์) 

รับรอง 

นักวิจยัแก้ไขและส่งกลับ 
(ภายใน 2 สัปดาห์) 

รับรองหลังจากปรับปรุงแก้ไขตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
ออกหนังสือรับรอง  
 (ภายใน 1 สัปดาห์) 

นักวิจยัแก้ไขและส่งกลับ 
(ภายใน 2 สัปดาห์) 

ออกหนังสือรับรอง  
 (ภายใน 1 สัปดาห์) 

ส่งคณะกรรมการพิจารณา 
 (ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์) 

ยื่นเสนอใหม่ 
(ภายใน 2 เดือน) 



13 

 
ทั้งนี้การด าเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจะมีการจดัอบรมใหค้วามรู้แก่คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ และ

นักศึกษา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน -มีนาคม สถาบันวิจัยจึงขอความอนุเคราะหค์ณะกรรมการ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาทราบ โดยวัน เวลา และสถานท่ี จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้ทราบในภายหลัง (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ 
หน้า 51-53) 

และขอประชาสัมพันธ์ ส าหรับกลุม่สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน ซึ่ง ในปีการศึกษา 2557 พบว่า กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังมีการการ
รับรองด้านจริยธรรมน้อยมาก 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

3.4.8 จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง  
มหาวิทยาลัยรังสิตมีการจัดตั้งคณะกรรมการการก ากับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์

เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่เพื่อกลั่นกรองข้อเสนอโครงการวิจัย ท่ีใช้สัตว์ในการท าการทดลอง เพื่อการติดตามก ากับดูแลการ
ใช้สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ ดังนั้น เพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่ดีกับนักวิจัย จึงขอเชิญ
คณะกรรมการเชิญชวนบุคลากรส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการพิจารณาโดยคณะกรรมการ ซึ่งจะเปิดรับ 3 ช่วงเวลา คือ 
มิถุนายน พฤศจิกายน และ มีนาคม  การด าเนินการขอใบรับรองจะต้องใช้เวลา 6-8 สัปดาห์  

ผลการด าเนินการในปีการศึกษา 2557 มีโครงการเข้าร่วมพิจารณาจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลองจ านวน 2 
โครงการ ขณะนี้ทางคณะกรรรมการฯ ได้มีการประชุมเกี่ยวกับการจัดสร้างอาคารสัตว์ทดลอง เพื่อการเรียนการสอนของ
นักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ได้มีพื้นที่ส าหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงานวิจัย สามารถรองรับงานการด าเนินงานวิจัย
ทั้งของคณาจารย์และโครงการปริญญานิพนธ์ของนักศึกษา ที่ได้มาตรฐานระดับสากล ที่บริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ เป็นอาคาร 2 
ช้ัน และมีขนาดพื้นที่แต่ละห้องตามที่ระบุในแบบแปลน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
(รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 หน้า 49-65) 

ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2558 มีโครงการเข้าร่วมพิจารณาจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลองจ านวน 1 โครงการ และ
มีโครงการจัดอบรมสัมมนาเกี่ยวกับจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง เพื่อให้ อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ที่มีความเกี่ยวข้องกับ
การใช้สัตว์ทดลองทั้งทางด้านการสอน การท าวิจัย และท าวิทยานิพนธ์ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัย
การแพทย์แผนตะวันออก คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ในส่วนของ วัน เวลา และ
สถานท่ี ทางสถาบันวิจัยจะด าเนินการแจ้งประชาสัมพันธ์ในล าดับต่อไป 
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ขั้นตอนการพิจารณาจริยธรรมการใช้สัตว์ทดลอง 

ผู้ขอใช้บริการส่งแบบขอใช้ (แบบฟอร์มสัตว์ทดลอง2) 
 
 

ประธานกรรมการจริยธรรมในสัตว์ทดลอง 
 
 

พิจารณาส่งให ้reviewers 2 ท่านพิจารณา 
 

ส่งให้ผู้ขอใช้บริการปรับปรุงน าเสนอใหม่      เห็นชอบ 
 
         
        ประธานพิจารณา              

ประธานสรุปผลการพิจารณาของ 2 ท่าน 
                          พร้อมแจ้งผลกับผู้ขอใช้บรกิารในเบื้องต้น 
 
ส่งให้ผู้ขอใช้บริการแก้ไข          

ประธานน าเสนอขออนุมัติเห็นชอบที่ประชุม 
                                                           (ประชุมทุก 1 เดือนหรือแล้วแตจ่ านวนเรื่อง) 

ส่งกลับประธาน และหรือ reviewers 
 
ไม่เห็นชอบ  เห็นชอบ 
 
 
โดยมีข้อเสนอแนะน าให้ปรับปรุง 

 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งหนังสือรับรองการอนุมัติเห็นชอบ 
ให้แก่ผู้ขอใช้บริการ 
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3.4.9 โครงการความปลอดภัยทางชีวภาพ 
เนื่องด้วย การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ สถาบันวิจัยได้มีการจัดประชุมร่วมกับ

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อวางแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 
เวลา 13.00 – 15.00 น. เนื่องด้วยประธานคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ ผศ.ดร.พรพิมล เกียรติภาพันธ์ ได้
ลาออกจากมหาวิทยาลัยรังสิต มติที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ กรึงไกร ด ารงต าแหน่ง ประธานคณะกรรมการเพื่อ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ และแต่งตั้งให้อาจารย์ ดร.ภญ.วิภาพร  ขจรวงศ์วัฒนา ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการ 

ทั้งนี้ ที่ประชุมมีการวางแผนงานเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพดังน้ี  
1. การส ารวจการคัดแยกขยะ เพื่อความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและส านักงาน โดยขณะนี้ อยู่ระหว่าง

การจัดท าร่างแบบส ารวจ  
2. การประกวดจัดท าโปสเตอร์ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งจะแจ้งหัวข้อในการจัดท าโปสเตอร์ และ

วันเวลาที่ร่วมกิจกรรมแก่ทางคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย ในล าดับต่อไป 
นอกจากนี้ สถาบันวิจัยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพ 

รวมทั้งแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.rsu.ac.th/rri/ เลือกเอกสาร
ส าคัญเลือกความปลอดภัยทางชีวภาพ จากนั้นเลือกแบบฟอร์มการขอรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ (รายละเอียดเพิ่มเติมใน
คู่มือ หน้า 54-55)  
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ขั้นตอนการด าเนินการขอรับรองด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ และเสนอแนะให้มีแหล่งสืบคันข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภยัทางชีวภาพไว้ให้

นักวิจัย นักศึกษา คณาจารย์ ได้ศกึษาค้นคว้าหาความรู ้
 
 
 
 
 
 
 

http://www.rsu.ac.th/rri/public/upload/file/page10.pdf
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3.4.10 หลักสูตรฝึกอบรมด้านการวิจัยปี 2558 
เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านวิจัย อย่างยั่งยืน สถาบันวิจัย จึงได้ค้นหาวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญด้านวิจัย

แบบรอบด้าน มาเป็น วิทยากร จัดฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัย โดยในปีการศึกษา 2558 ได้มีการสอบถามความต้องการใน
การจัดอบรม/สัมมนา ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อทางสถาบันวิจัยจักได้ปรับตารางการจัดอบรมให้ตรงกับความต้องการกับผู้เข้าร่วม
อบรม และเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพให้ได้ประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด  การด าเนินการอบรม ผู้ที่เข้าร่วม
อบรมกับทางสถาบันวิจัยจะมีประกาศนียบัตรมอบให้แก่ผู้ที่เข้ารว่มอบรมทุกหลักสตูร และรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเมื่อเสร็จสิ้นการ
อบรมเรียบร้อยแล้ว จะส่งแจ้งให้ทางคณะเก็บรวบรวมส าหรับใช้ในการตรวจประกันคุณภาพ โดยการจัดอบรมแต่ละช่วงจะ
มุ่งเน้นเลือกช่วงเวลาที่อยู่ระหว่างการสอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา 
 
ด้านงานประกันคณุภาพ การจัดอบรม/สัมมนา จักสอดคล้องกับ 
 ระดับหลักสูตร  : ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
 ระดับคณะ/สถาบัน  : ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
แผนการจัดอบรมประจ าป ี2558 

ล าดับ โครงการอบรม ช่วงเวลาจัดอบรม จ านวนการอบรม 
(ชั่วโมง) 

วิทยากรในการจดัอบรม 

1 โครงการอบรมด้านจริยธรรมในสัตว์ทดลอง เดือนตุลาคม 3 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

2 โครงการฝึกอบรมการเขยีนบทความวิจยั/
บทความวิชาการเพือ่ตีพิมพ์เผยแพร่สู่
ระดับชาติและนานาชาต ิ

เดือนตุลาคม 

6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

3 การเขียนบทความวจิัย/บทความวิชาการด้าน
งานสร้างสรรค์ 

เดือนตุลาคม 
6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติใน
งานวิจัยขั้นพื้นฐาน 

เดือนธันวาคม 
6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

5 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติใน
งานวิจัยขั้นสูง 

เดือนธันวาคม 
6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6 โครงการอบรมการเขียนขอ้เสนอโครงการวิจัย เดือนมีนาคม 6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

7 โครงการอบรมระเบียบวธิีวจิัย วธิีก าหนดกลุ่ม
ตัวอยา่งและขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

เดือนมีนาคม 
6 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

*เวลาการจัดอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง จะด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.11 ประชาสัมพันธ์แจ้งวารสารที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรองและวารสารภายในมหาวิทยาลัย

รังสิตที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล TCI 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ เพิ่มเติม

วารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง เพื่อน าไปนับค่าน้ าหนักคุณภาพของวารสาร ในตัวบ่งช้ี สกอ.2.3 ระดับคณะ/
สถาบัน โดยวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยให้การรับรอง ซึ่งวารสารทางวิชาการที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรองมี
จ านวน 9 ฉบับ เป็นวาระสารระดับชาติ จ านวน 5 ฉบับ วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 4 ฉบับ วารสารทางวิชาการภายในของ
มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่ 1 มีจ านวน 4 ฉบับ กลุ่มที่ 2 มีจ านวน 2 ฉบับ และวารสารที่ยังไม่ผ่าน
การรับรองคุณภาพจาก TCI มีจ านวน 3 ฉบับ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
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1. วารสารระดับชาติที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรอง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.40 (วารสารที่สภามหาวิทยาลัย

รังสิตให้การรับรองจะนับได้ถึง ปีพ.ศ. 2559 เท่านั้น หลังจากนี้จะนับไม่ได้ แต่ถ้าหากวารสารอยู่ในฐาน TCI จะยังคงนับได้ตามค่า
น้ าหนักตามกลุ่มของวารสาร) 

1.1 วารสารดนตรีรังสิต 
1.2 วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
1.3 วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ 
1.4 วารสารกุมารเวชสาร 
1.5 วารสารรังสิตสารสนเทศ 

2. วารสารระดับนานาชาติที่สภามหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรอง ค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.80 (วารสารที่สภา
มหาวิทยาลัยรังสิตให้การรับรองจะนับได้ถึง ปีพ.ศ. 2559 เท่านั้น หลังจากนี้จะนับไม่ได้ แต่ถ้าหากวารสารอยู่ในฐาน TCI จะยังคงนับได้
ตามค่าน้ าหนักตามกลุ่มของวารสาร) 

2.1 Rangsit Journal of Science and Humanities (RJSH) 
2.2 Rangsit Journal of Information Technology (RJIT) 
2.3 Bulletin Health, Science and Technology 
2.4 Rangsit Journal of Educational Studies 

3. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่  1 (ที่มา: เว็บไซต์ส านักมาตรฐานวิชาการ 
http://www.rsu.ac.th/academic/other3_57.html) ค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.80 

3.1 Rangsit Journal of Arts and Science (RJAS) 
3.2 วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ 
3.3 วารสารพัฒนาการเรียนการสอน 
3.4 วารสารดนตรีรังสิต 

4. วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI กลุ่มที่  2 (ที่มา: เว็บไซต์ส านักมาตรฐานวิชาการ 
http://www.rsu.ac.th/academic/other3_57.html) ค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.60 

4.1 วารสารเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ 
4.2 Bulletin Health, Science and Technology 

5. วารสารที่ยังไม่ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI และสภามหาวิทยาลัยรังสิต (ที่มา: เว็บไซต์ส านักมาตรฐาน
วิชาการ http://www.rsu.ac.th/academic/other3_57.html) ค่าน้ าหนักเท่ากับ 0.00 

5.1 Rangsit Journal of Social Sciences 
5.2 วารสารวิศวกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 
5.3 วารสารวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.12 การประชาสัมพันธ์งานวจิัย และวิชาการ ภายในและภายนอก 
สถาบันวิจัยมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านงานวิจัย และ วิชาการ ผ่านเว็บไซท์ สถาบันวิจัย เว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัย จดหมายข่าว  บันทึกข้อความ อีเมล์ และ มีการ Update ข้อมูล ผ่านเว็บไซท์ (www.rsu.ac.th/rri) ในทุกวัน
อังคาร จึงขอเรียนเชิญ คณะกรรมการเข้าเยี่ยมชม และ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานของท่านรับทราบโดยทั่วกัน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4.13 โครงการโปรแกรมเฉพาะทางสนับสนุนงานวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มหาวิทยาลัยรังสิต จัดซื้อโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 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  สถาบันวิจัยขอความอนุเคราะห์
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา อาจารย์ เข้าใช้บริการโปรแกรม SPSS เวอร์ช่ัน 22 และโปรแกรม Lisrel 9.0 ทั้งนี้หากยอด
การใช้บริการในช่วงระยะเวลา 2 ปี ไม่มากพอ ทางสถาบันวิจัยจะไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ต่อสัญญาค่าบ ารุงรักษาโปรแกรมในปีต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
3.4.14 ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรส่งบทความวิจัยและบทความวิชาการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยรังสิต  
มหาวิทยาลยัมีนโยบายจัดท าวารสารระดับนานาชาติ ขึ้น 2 ฉบับคือ  RJAS และ RJSH เพื่อพัฒนาเข้าสู่

ฐานข้อมูล TCI ขณะนี้วารสาร RJAS ผ่านการรับรองคณุภาพและอยู่ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่
ฐานข้อมูล ACI ต่อไป ในการนี้จึงขอเชิญชวนให้คณาจารย์ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกลา่ว รายละเอียดเพิ่มเติม
สามารถศึกษาได้จาก http://www.rsu.ac.th/rjas/ (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 78-81) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.15 การจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ (International Research Conference 2016)  
ผลการด าเนินงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ปีการศึกษา 2557 มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมน าเสนอ

ผลงานวิจัย จ านวน 194 บทความ เป็นบทความภายในมรส. จ านวน 92 บทความ และบทความจากภายนอก จ านวน 102 บทความ 
ทั้งนี้ การด าเนินการจัดการประชุมวิชาการประจ าปี 2559 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการได้ด าเนินการจัด

ร่วมกับฝ่ายวิชาการ และเครือข่ายประชาช่ืน ซึ่งรูปแบบของการจัดงานในปี 2559 จะเป็นงานประชุมวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติในวันเดียวกัน คือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 และจะมีการจัดเวทีการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ ควบคู่กับการ
น าเสนอผลงานวิจัย  

เนื่องจากเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ในระดับสถาบันตามเกณฑ์ใหม่ของ สมศ. มีค่าน้ าหนัก 0.40 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 66-77) และคณาจารย์ต้องท าผลงานร้อยละ 20-30 ของคณาจารย์ทั้งหมด สถาบันวิจัยจึงขอ
ความร่วมมือจากคณะให้มีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น โดยช่วยประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ในคณะส่งบทความวิจัยและบทความจาก
ผลงานสร้างสรรค์เข้าร่วมน าเสนอในเวทีน้ี คณะละ 6-10 บทความ 

รูปแบบการตีพิมพ์บทความวิจัยใน Proceedings  
- งานประชุมวิชาการระดับชาติ   2 คอลัมน์  
- งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1 คอลัมน์   

ทั้งนี้ทางคณะอาจจัดเป็น Symposium กลุ่มย่อย และขอความอนุเคราะห์ เชิญชวน บุคลากร และ นักศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายของการจัดงานต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.16 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ อพ.สธ. 
1) รายงานการเข้าร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อพ.สธ.-จ.ปทุมธาน ี 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จะด าเนินการแต่งตั้ง

คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี โดยมหาวิทยาลัยรังสิต ได้เสนอช่ือผู้แทน
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เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี และแผนแม่บทระยะ 5 ปี
ที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ.2554-กันยายน พ.ศ.2559) ของจังหวัดปทุมธานี คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม รองคณบดีฝ่าย
บริหาร คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใชชุดนี้ 

2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน โครงการ อพ.สธ.-จ.ปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีได้เชิญประชุมคณะกรรมการ

ด าเนินงาน โครงการ อพ.สธ. จังหวัดปทุมธานี ประจ าปีงบประมาณ 2557 ในวันศุกร์ ที่ 19 กันยายน 2557 ณ ศาลาก ลาง
จังหวัดปทุมธานี เวลา 10.00-12.00 น. ที่ผ่านมา โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นคณะกรรมการ จึงได้มอบหมายให้ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณิชกานต์ กลิ่นกุสุม รองคณบดีฝ่ายบริหารคณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุมแทนในครั้งนี้  

3) กรอบแผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก โครงการอพ.สธ. และแผนการด าเนินงาน โครงการอพ.สธ. ประจ าปี
งบประมาณ 2560 

เนื่องด้วยทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ได้เข้าสู่ ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) จึงขอให้ทางมหาวิทยาลัยรังสิตส่งกรอบ
แผนแม่บท ระยะ 5 ปีที่หก ให้กับทางผู้ประสานงานโครงการฯ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยในฐานะผู้
ประสานงานได้ด าเนินการจัดท ากรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

และขอทราบรายงานผลการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ ประจ าปี 2558 ภายในวันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 
2558 และทางสถาบันวิจัยก าลังด าเนินการขอรายงายผลการด าเนินโครงการไปยังหัวหน้าโครงการแต่ละโครงการเพื่อแจ้งผลการ
ด าเนินงาน และน ามารวบรวมจัดส่งให้ทางผู้ประสานงานโครงการ อพ.สธ. ต่อไป (รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 43-50) 

4) การพัฒนาเว็บไซต์โครงการ อพ.สธ – ม.รังสิต  
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรังสิต เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี โครงการ อพ.สธ. จึงจ าเป็นต้องมีเว็บไซต์ส าหรับโครงการอพ.สธ -ม.รังสิต สถาบันวิจัยจึงได้
ด าเนินการประสานงานไปยังผู้พัฒนาเว็บไซต์เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ดังกล่าว และน าเว็บไซต์โครงการอพ.สธ-ม.รังสิต ไปไว้บนหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรังสิตด้วย โดยขณะนี้เว็บไซต์ได้ด าเนินการออกแบบเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลและ
พัฒนาการใช้งานของระบบสมาชิก โดยจะให้นักวิจัย/อาจารย์ แต่ละคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ที่เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยกรอก
ข้อมูลต่างๆ เช่น แผนการด าเนินงาน รายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน ของแต่ละปีการศึกษา ลงบนระบบ
เว็บไซต์ และผู้ประสานงานจะท าการออกรายงานต่างๆจากข้อมูลดังกล่าว และน าส่งต่อไปยังโครงการอพ.สธ. ต่อไป เพื่อความ
สะดวกรวดเร็วในการรวบรวมข้อมูล     

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
3.4.17 ระเบียบ มหาวิทยาลัยรังสิตว่าด้วยทุนอุดหนุนภายนอก  
สถาบันวิจัยได้รวบรวมระเบียบ ประกาศ ว่าด้วยทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก จัดท าประกาศแนว

ทางการปฏิบัติ เพื่อรับทุนอุดหนุนวิจัยจากภายนอก และมีการสรุปข้อมูลผู้ที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ย้อนหลัง 3 ปี เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย (www.rsu.ac.th/rri)  นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้นักวิจัยส่ง
ข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการสนทนากลุ่มย่อย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นผู้วิพากษ์ชุดโครงก ารที่นักวิจัยส่งมายัง
สถาบันวิจัย ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นแนวทางการสนับสนุนให้บุคลากรขอรับทุนสนับสนุนจากภายนอกเพิ่มขึ้น 
(รายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ หน้า 94-99) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.4.18 ร่าง โครงการทุนหลังปริญญาเอก  
ขณะนี้ทางสถาบันวิจัย ได้ด าเนินการจัดท าร่างโครงการทุนหลังปริญญาเอก เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

ใหม่ ท่ีเป็นนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยรังสิต หรือจากภายนอก ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกมาแล้วไม่เกิน 5 ปี มีอาจารย์หรือ
นักวิจัยที่ปรึกษาสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิตที่ได้รับทุนจากภายนอก ซึ่งโครงการนี้จะให้ทุนสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนรายเดือนแก่
นักวิจัยผู้ขอรับทุน เดือนละ 50,000 บาท จ านวน 12 เดือน  และในกรณีที่ผู้ขอรับทุนในโครงการทุนหลังปริญญาเอกเป็น
บุคลากรมหาวิทยาลัยรังสติที่ไดร้ับเงินเดือนจากต้นสงักัดอยู่แลว้แต่ไม่ถึง 50,000 บาท ให้ได้รับเฉพาะส่วนต่าง เงื่อนไขการรับทุน
นั้น ผู้ขอรับทุนต้องส่งรายงานผลงานวิจัย อย่างน้อย 2 เรื่อง ซึ่งต้องเป็นผลงานที่ได้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี
ช่ืออยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ Scopus ที่มี Impact Factor หรือจัดอยู่ในกลุ่มควอไทล์ ท่ี 1 (Q1) โดยมีชื่อผู้รับทุนเป็นช่ือแรกหรือ
ผู้วิจัยหลัก ที่ระบุสังกัดมหาวิทยาลัยรังสิตเท่านั้น และมีอาจารย์หรือนักวิจัยที่ปรึกษาเป็นผู้แต่งร่วม  (รายละเอียดเพิ่มเติมดัง
เอกสารแนบ 4 หน้า 66-68) 

ทั้งนี้ ทางสถาบันวิจัยได้น า (ร่าง) ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์สนับสนุนโครงการทุนหลังปริญญาเอก เข้า
เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการแล้ว และที่ประชุมมีมติเห็นชอบโดยหลักการ และให้ท าการปรับแก้ไขร่างประกาศ
ดังกล่าวในบางส่วน และให้น าเสนอทางคณะกรรมการบริหารในล าดับต่อไป  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

2.4.19 รายงานผลการด าเนินงานการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
เงินทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานระดับนานาชาติ ประจ าปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ขอรับการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 101 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย 
จ านวน 87 บทความ น าเสนอโปสเตอร์ 14 บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,373,723.52 บาท จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 14 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 5 บทความ 
น าเสนอโปสเตอร์ 9 บทความ  

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 44 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 38 
บทความ น าเสนอโปสเตอร์ 5 บทความ และงานสร้างสรรค์ 1 บทความ 

- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 43 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 42 
บทความ และน าเสนอโปสเตอร์ 1 บทความ  

ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ขอรับการสนับสนุน เพิ่มขึ้นร้อยละ ร้อยละ 4.10 เมื่อเทียบ
กับปกีารศึกษา 2556 (97 บทความ) 

 
ตารางสรุปการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2558) 

 
ชื่ออาจารย ์ คณะ 

รูปแบบ
การ

น าเสนอ 
ประเทศ จ านวนเงินทุนอุดหนุน 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 

  1 รศ.ดร.นริศรา  ค าแก่น เภสัชศาสตร ์ โปสเตอร์ รัสเซีย                  12,020.40  
2 ดร.ทศธน จรูญรัตร์ เภสัชศาสตร ์ บรรยาย จีน                  86,510.00  
3 อ.ภญ.ดร.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ เภสัชศาสตร ์ โปสเตอร์ 

(full) 
ไทย(กทม.)                    4,800.00  

4 ผศ.ดร.เกศรา   เสนงาม พยาบาลศาสตร์ โปสเตอร์ 
(full) 

เวียตนาม                    3,900.00  
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ชื่ออาจารย ์ คณะ 

รูปแบบ
การ

น าเสนอ 
ประเทศ จ านวนเงินทุนอุดหนุน 

5 ดร.ทิวาพร   พงษ์มารุทัย พยาบาลศาสตร์ บรรยาย เวียตนาม                  14,203.00  
6 รศ.ดร.วลัยพร นันท์ศุภวัฒน ์ พยาบาลศาสตร์ โปสเตอร์ 

(full) 
เวียตนาม                  12,938.00  

7 ผศ.ดร.เกศรา   เสนงาม พยาบาลศาสตร์ โปสเตอร์ 
(full) 

เวียตนาม                    9,511.00  

8 ดร.เฟื่องฉัตร จรินทร์ธนันต์ เทคนิคการแพทย ์ โปสเตอร์ เนเธอแลนด ์                25,000.00  
9 อ.วิจิตรศักดิ ์ โชลิตกุล ทันตแพทยศาสตร์ โปสเตอร์ อินโดนีเซีย                    9,356.80  
10 อ.จิรัฏฐ ์ ศรีหัตถจาต ิ ทันตแพทยศาสตร์ โปสเตอร์ อินโดนีเซีย                    5,432.50  
11 Dr.Ozgur Erdogan ทันตแพทยศาสตร์ บรรยาย ไทย(ภูเก็ต)                  26,890.00  
12 Dr.Ozgur Erdogan ทันตแพทยศาสตร์ บรรยาย ตุรกี 9,036.00  
13 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช การแพทย์แผนตะวันออก บรรยาย อิตาลี                98,076.77  
14 ดร.บุศรา ชินสงคราม กายภาพบ าบัด โปสเตอร์ สิงคโปร์                  9,770.48  
 รวม    327,444.95 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

  1 รศ.ดร.เสรี  ศุภราทิตย ์ วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย เวียตนาม 24,089.00  
2 รศ.ดร.พินิจ  งามสม วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย ไทย (เชียงใหม่) 23,445.26  
3 ดร.สถาพร  ค าหอม วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย ไทย (เชียงใหม่) 15,190.00  
4 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย ์ วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย ไทย (เชียงใหม่) 14,300.00  
5 ผศ.ดร.ศิริกุล จันทร์สว่าง วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย ไทย(เชียงใหม่) 6,000.00  
6 อ.ทัศวรรณ พุทธสกุล วิทยาศาสตร์ งาน

สร้างสรรค์ 
ญี่ปุ่น 30,000.00  

7 ผศ.ดร.กนกพร  ฉายะบุระกุล วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ ไต้หวัน 10,593.00  
8 ดร.กัญ  อนันตสมบูรณ์ วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ ไต้หวัน 10,593.00  
9 อ.ชไมพร  พรมพุทธา วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ ไต้หวัน                  10,593.00  
10 อ.เบญจมาศ  ประทุมไทย วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ ไต้หวัน                  10,593.00  
11 ผศ.ปิยะมาศ  เสือเพ็ง วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  76,288.00  
12 รศ.นันทชัย  ทองแป้น วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
13 อ.ชาญชัย  ศุกิจอมรพันธุ ์ วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
14 อ.ทัศวรรณ  พุทธสกุล วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
15 อ.ยุทธนา  ปิติธีรภาพ วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
16 อ.ธวัช  แก้วกัณฑ์ วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
17 อ.อนันตศักดิ์  วงศ์ก าแหง วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
18 ดร.ศนิ  บุญกุล วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  31,813.00  
19 อ.รณชิต  ดีปานแกว้ วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น                  30,499.00  
20 รศ.ดร.กาญจนา  จันทร์ประเสริฐ วิทยาศาสตร์ บรรยาย ไทย (กรุงเทพ)                    2,500.00  
21 อ.ทัศวรรณ พุทธสกุล วิทยาศาสตร์ บรรยาย ไทย(อุดรธานี) 10,310.00 
22 ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต วิทยาศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น 58,510.00 
23 อ.ชาญชัย  ศุกิจอมรพันธุ ์ วิทยาศาสตร์ บรรยาย สิงคโปร์ 35,438.00 
24 อ.ยุทธนา  ปิติธีรภาพ วิทยาศาสตร์ บรรยาย สิงคโปร์ 35,438.00 
25 ดร.ธนพงค์ ไชยชนะ วิทยาศาสตร์ บรรยาย สิงคโปร์ 35,438.00 
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ประเทศ จ านวนเงินทุนอุดหนุน 

26 ผศ.ดร.ปิยะมาศ เสือเพ็ง วิทยาศาสตร์ บรรยาย ไทย(กทม.) 16,096.00 
27 ผศ.ดร.อารยา มุ่งช านาญกิจ วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ ไทย(พัทยา) 6,500.00 
28 อ.สุทธิศักดิ์  จันทวงษ์โส เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ไทย 4,500.00 
29 ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ไทย (กรุงเทพ)                    2,000.00  
30 ผศ.ดร.ชุติสันต์ เกิดวิบูลย์เวช เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย USA                 120,660.00  
31 ผศ.ดร.สิริพร ศุภราทิตย ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย อเมริกา                  26,176.00  
32 ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย มาเลเซีย                  45,000.00  
33 อ.ทศพร ทศแสนสิน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย สวิตเซอร์แลน                  97,130.00  
34 ดร.ธรรณพ  อารีพรรค เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย เวียตนาม                  25,514.00  
35 ดร.ทศนัย ชุ่มวัฒนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ญี่ปุ่น                  53,954.00  
36 ดร.มนฤทัย  ระดีรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย USA                  93,716.00  
37 ดร.วรทรรศน์  มาฆะศิรานนท ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ญี่ปุ่น                  53,970.00  
38 ดร.กฤษฎา  ศรีแผ้ว เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ญี่ปุ่น                  53,954.00  
39 ดร.เกียรติศักดิ์  ใหม่เจริญนุกูล เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย รัสเซีย                  28,008.54  
40 ผศ.ดร.กุลธร  เกษมสันต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย อิตาลี                  85,704.00  
41 ดร.มะลิวัลย ์ประดิษฐ์ธีระ เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ญี่ปุ่น                  59,050.46  
42 อ.สุทธิศักดิ์  จันทวงษ์โส เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย เนเธอแลนด ์ 89,500.00 
43 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ญี่ปุ่น 56,565.00 
44 ผศ.ดร.เชฏฐเนติ ศรีสอ้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยาย ไทย(ชะอ า) 15,324.10 
 รวม 

 
 

 
1,638,330.36 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

 
  1 ดร.เสาวลักษม์   กิตติประภัสร์ เศรษฐศาสตร์ บรรยาย

(บทคัดย่อ) 
เยอรมน ี 17,600.00  

2 ดร.เทอดศักดิ์   ชมโต๊ะสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น 27,840.00  
3 ดร.ยศ อมรกิจวกิัย เศรษฐศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น 59,476.00  
4 ดร.นริศรา เจริญพันธุ์ เศรษฐศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น 53,112.00  
5 ดร.ธันย์พัทร ์ใคร้วานิช เศรษฐศาสตร์ บรรยาย ออสเตรเลีย 44,722.44  
6 ดร.สุพินดา  เลิศฤทธิ์ ศึกษาศาสตร์ บรรยาย เยอรมน ี 67,300.00  
7 อ.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย (อุบลราชธานี) 4,794.20  
8 อ.YUEYAN YAO ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย (อุบลราชธานี)                    4,494.20  
9 อ.CAROLINE  JARRAFOUX ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย (ภูเก็ต)                  13,110.75  
10 อ.MARION  PONSY ศิลปศาสตร์ บรรยาย อินโดนีเซีย                  21,461.00  
11 อ.ดลธิรา  คงรักษ์ ศิลปศาสตร์ บรรยาย

(บทคัดย่อ) 
ไทย (ภูเก็ต)                    9,000.00  

12 อ.MARION  PONSY ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย (ภูเก็ต)                  14,729.00  
13 อ.จุมพล ถาวรชอบ ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย(เชียงใหม่)                    6,420.00  
14 อ.YUEYAN YAO ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย(เชียงใหม่)                    5,920.00  
15 อ.ณัฐฌาภรณ์ เดชราช ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย(เชียงใหม่)                    5,720.00  
16 อ.ลินดา คล่องกิจการค้า ศิลปศาสตร์ บรรยาย ไทย(เชียงใหม่)                    6,520.00  
17 ผศ.ดร.วลัยภรณ์ นาคพันธ ์ ศิลปและการออกแบบ บรรยาย เกาหลีใต้ 61,997.99  
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18 ดร.ดนุวัศ สาคริก รัฐประศาสนศาสตร์ บรรยาย ไทย 21,405.00  
19 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ บรรยาย สปป.ลาว 42,980.52 
20 ผศ.ดร.ชาญชัย จิตรเหล่าอาพร รัฐกิจ บรรยาย สปป.ลาว 33,212.22 
21 ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ รัฐกิจ บรรยาย ไทย(กทม.) 12,500.00 
22 อ.ชนุตร ์นาคทรานันท์ รัฐกิจ บรรยาย สปป.ลาว 33,496.80  
23 ดร.คณิตศร  เทอดเผ่าพงศ์ บัญชี บรรยาย ไต้หวัน                  42,580.00  
24 ดร.วรงค์ ผ่องใส บัญชี บรรยาย ฟิลิปปินส์                  34,667.87  
25 อ.สุปราณ ีศุกระปราณ ี บัญชี บรรยาย อังกฤษ                  99,715.00  
26 อ.วันวิชิต บุญโปร่ง บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ บรรยาย ไทย                  21,405.15  
27 อ.ชนุตร์ นาคทรานันท์ บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ บรรยาย ไทย (กรุงเทพ)                  13,172.40  
28 พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงศ์ พูตระกูล บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ บรรยาย ฝร่ังเศส                  74,143.18  
29 ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ บรรยาย USA                  86,000.00  
30 อ.กัญญ์กณิษฐ์ กมลกิตติวศ์ บริหารธุรกิจ บรรยาย ฮ่องกง                  51,152.50  
31 อ.ณัฐพงษ์ หริรักษาพิทกัษ ์ นิเทศศาสตร์ บรรยาย ไทย (อุดรธานี)                  13,799.55  
32 อ.สยัมวรา เช้ือทิน นิเทศศาสตร์ บรรยาย ไทย (อุดรธานี)                  15,319.55  
33 ผศ.ดร.ลักษณา คล้ายแกว้ นิเทศศาสตร์ บรรยาย ไทย(กทม.) 14,716.30  
34 อ.I HSUAN LIU (CLUADIA) นิติศาสตร์ โปสเตอร์ เนเธอแลนด ์                  11,235.00  
35 ดร.สุรพล ศรีวิทยา นิติศาสตร์ บรรยาย ไทย(กทม.)                    9,000.00  
36 ดร.สุรพล ศรีวิทยา นิติศาสตร์ บรรยาย ญี่ปุ่น 55,812.00  
37 อ.อาทิตย ์ทองอินทร์ นวัตกรรมสังคม บรรยาย ไทย                  25,698.25  
38 พลเรือตร ีดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา นวัตกรรมสังคม บรรยาย มาเลเซีย                  28,537.00  
39 รศ.ศิตานนท์ เจษฏาพิพัฒน ์ นวัตกรรมสังคม บรรยาย อินโดนีเซีย                  21,731.00  
40 อ.อาทิตย ์ทองอินทร์ นวัตกรรมสังคม บรรยาย สปป.ลาว 38,750.40  
41 ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ นวัตกรรมสังคม บรรยาย ญี่ปุ่น 60,331.45  
42 ดร.รัตชพงษ์ สอนสุภาพ นวัตกรรมสังคม บรรยาย ญี่ปุ่น 46,800.00  
43 อ.นับทอง เวศนารัตน์ ท่องเที่ยวและบริการ บรรยาย อังกฤษ 75,569.49  

 
รวม 

 
 

 
             1,407,948.21  

 รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,373,723.52 

 
และส าหรับในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 33 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 32 บทความ น าเสนอโปสเตอร์ 1 
บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,646,364.38 บาท จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 7 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 7 บทความ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 12 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 11 

บทความ น าเสนอโปสเตอร์ 1 บทความ 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 14 บทความ เป็นการน าเสนอแบบบรรยาย จ านวน 14 

บทความ 
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ตารางสรุปการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2558) 
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ประเทศ จ านวนเงินทุนอุดหนุน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 

 
  1 ดร.ทศธน จรูญรัตน ์ เภสัชศาสตร ์ บรรยาย บัลแกเรีย 72,475.34  

2 รศ.ดร.ภญ.นริศา ค าแก่น เภสัชศาสตร ์ บรรยาย 
(Abstract) 

ญี่ปุ่น 9,800.00 

3 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร์ บรรยาย 
(Abstract) 

ไทย(พัทยา) 6,000 

4 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ บรรยาย ไทย(พัทยา) 17,253.59 
5 ดร.ภญ.อรวรรณ เฑียรฆ์พงษ์ เภสัชศาสตร ์ บรรยาย ไทย(กทม.) 11,430.09 
6 ผศ.ดร.วัฒนา ชยธวัช การแพทย์แผนตะวันออก บรรยาย ไทย(พัทยา) 5,500.00  
7 อ.วาลุกา พลายงาม การแพทย์แผนตะวันออก บรรยาย ไทย(พัทยา) 10,666.20 
 รวม 

 
 

 
133,125.22 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

 
  1 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย เยอรมน ี         3,500.00  

2 ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย เยอรมน ี           75,540.00  
3 ดร.มนฤทัย ระดีรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย อเมริกา 152,719.00  
4 อ.สุธี ศิริสุทธิเดชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย ญี่ปุ่น 49,150.00 
5 ผศ.ดร.วงศกร เจริญพานิชย์เสรี เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย โรมาเนีย 56,081.81 
6 ดร.ชีรนุช สมบูรณ์กุลวุฒิ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย โรมาเนีย 56,081.81 
7 รศ.ดร.ปณิธิ เนตินันทน์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย สหรัฐอเมริกา 65,637.00 
8 อ.ภูวิศ ทิพย์อาภากุล เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร บรรยาย ไทย 61,895.00 
9 ผศ.ต้องจิตร สุทธิศรีปก วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย สก๊อตแลนด ์        101,670.00 
10 ผศ.ดร.รง ภู่พวงไพโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ บรรยาย ฮ่องกง 45,885.00 
11 ผศ.ดร.พนิดา สามพรานไพบูลย ์   ไทย 17,500.00 
12 ดร.ชีพสุมน วิบูลยว์ิรกุล วิทยาศาสตร์ โปสเตอร์ 

(Abstract) 
ญี่ปุ่น 14,250.00 

 รวม 
 

 
 

699,909.62 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 
 

  1 ดร.ณัฐพงศ์ โชติกเสถียร การท่องเท่ียวและบริการ บรรยาย ตุรกี         78,993.85 
2 ดร.อาจยุทธ เนติธนากูล รัฐกิจ บรรยาย สปป.ลาว         36,157.44 
3 อ.วันวิชิต บุญโปร่ง รัฐกิจ บรรยาย สปป.ลาว         40,406.40 
4 ผศ.พ.ต.ท.ดร.กฤษณพงค์ พูตระกูล รัฐกิจ บรรยาย อเมริกา 80,172.16 
5 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ์ รัฐกิจ บรรยาย ฮ่องกง 52,306.62 
6 ดร.บุษกริน นิติวงศ์ บริหารธุรกิจ  บรรยาย ไทย(พิษณุโลก)                3,072.82  
7 ผศ.มุกดา โควหกุล บริหารธุรกิจ  บรรยาย ญี่ปุ่น 73,532.00 
8 ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ บริหารธุรกิจ  บรรยาย ญี่ปุ่น 73,590.00 
9 อ.รัตชพงษ์ เขียนวพันธุ ์ บริหารธุรกิจ  บรรยาย ญี่ปุ่น 73,510.00 
10 ดร.ณกมล จันทร์สม บริหารธุรกิจ  บรรยาย ญี่ปุ่น 71,480.00 
11 อ.วรงค์ ผ่องใส บัญชี  บรรยาย อังกฤษ 77,070.00 

https://www.google.co.th/search?espv=2&biw=1600&bih=799&q=%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2&spell=1&sa=X&ved=0CBgQvwUoAGoVChMI5Lm_mcLNyAIVlEuOCh0T5wIk
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ชื่ออาจารย ์ คณะ 
รูปแบบ

การ
น าเสนอ 

ประเทศ จ านวนเงินทุนอุดหนุน 

12 อ.คมสันต์ อินตา บัญชี  บรรยาย โปแลนด ์ 66,129.00 
13 ดร.คณิตศร เทอดเผ่าพงศ์ บัญชี บรรยาย โปแลนด ์ 66,129.00 
14 ดร.ดนุวัส สาคริก การฑูตและการต่างประเทศ บรรยาย ไทย(กทม.) 20,780.25 
 รวม 

 
 

 
813,329.54 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น 
 

1,646,364.38 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

2.4.20 รายงานผลการด าเนินงานการสนับสนุนค่าตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
เงินทุนสนับสนุนเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติประจ าปี การศึกษา 2557  มีอาจารย์ขอรับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 34 บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
501,693.14 บาท จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 24 บทความ 
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 6 บทความ 
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 4 บทความ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ขอรับการสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

ลดลงร้อยละ 26.47 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2556 (43 บทความ) สาเหตุที่การติพิมพ์ลดลงเป็นเพราะอาจารย์เผยแพร่ผลงาน
โดยการไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจึงท าให้การตีพิมพ์ลดลง 

ตารางสรุปการสนับสนุนค่าตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ ปีการศกึษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2558) 

 
ชื่ออาจารย ์ คณะ วารสาร 

Impact 
Factor/ 

การจัดอันดับ 
ควอไทล์ 

จ านวนเงิน
ทุนอุดหนุน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences. Vol.6(6). 
1.59/Q1 6,320.50  

2 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(6). 

1.59/Q1 6,361.52  

3 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(6). 

1.59/Q1 6,339.21  

4 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(7). 

1.59/Q1 6,321.04  

5 ภก.เชาวลิต มณฑล เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(7). 

1.59/Q1 6,321.04  

6 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Thai Journal of pharmaceutical Sciences. 
Vol.38(4). 

Q2 11,938.66  

7 ดร.จิระพรชัย สุขเสร ี เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 

1.59/Q1 11,932.86  
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ชื่ออาจารย ์ คณะ วารสาร 

Impact 
Factor/ 

การจัดอันดับ 
ควอไทล์ 

จ านวนเงิน
ทุนอุดหนุน 

8 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(7). 

1.59/Q1 17,888.99  

9 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(7). 

1.59/Q1 15,333.42  

10 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. 

1.78 23,241.13  

11 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Industrial & Engineering Chemistry Research 
(Accepted). 

2.235 25,243.82  

12 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Journal of Themal Analysis and Calorimetry. 2.206 27,074.30  
13 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Asian Journal of pharmaceutical Sciences. 0.284/Q2 23,518.74  
14 ดร.ทศธน  จรูญรัตน ์ เภสัชศาสตร์ International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 
1.59/Q1 10,157.00  

15 ดร.ทศธน  จรูญรัตน ์ เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 

1.59/Q1 8,143.58  

16 อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา เภสัชศาสตร์ International Journal of Pharmacy and 
Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 

1.59/Q1 8,198.00  

17 อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา เภสัชศาสตร ์  0.91 8,093.00  
18 อ.อภิรักษ ์  สกุลปักษ ์ เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 
1.59/Q1 11,157.00  

19 รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชยั เภสัชศาสตร ์ Rangsit  Journal of Arts and Sciences (RJAS). RJAS 2,000.00  
20 ผศ.ปิยนุช  ทองผาสุก เภสัชศาสตร ์ Int Pharm Sci. Vol.6(7). 1.59/Q1 9,280.00  
21 ดร.เสาวภาค  วชิวงศ์กวิน เภสัชศาสตร ์ Dalton Transactions. Vol.6(5). 3.81/Q1 28,405.63  
22 ดร.อาทิมนต ์วุฒิพงศ์ เภสัชศาสตร ์ International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 
0.91/Q2 10,938.00  

23 รศ.ดร.นริศรา  ค าแก่น เภสัชศาสตร ์ Journal of Health Research (J Health Res). Vol.29. 0.028/Q3  5,500.00  
24 ผศ.พรรณภา เภาทอง เทคนิคการแพทย ์ Pakistan Journal of Nutrition. 0.338/Q3 8,781.75  
 รวม    298,489.19  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
1 ผศ.ดร.วรรณวิภา ติตถะสิริ เทคโนโลยีสารสนเทศ IJITCS - International Journal of Information 

Technology & Computer Sciences. Vol.12(3). 
1.028 17,270.00  

2 ดร.รง  ภู่พวงไพโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ Journal of Information Sciences and 
Engineering. Vol.6(5): 93-101. 

Q2  39,072.00  

3 ดร.รง  ภู่พวงไพโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ Journal of Information Science and 
Engineering. Vol.30(4). 

0.27/Q3 13,160.00  

4 ดร.ธรรณพ  อารีพรรค เทคโนโลยีสารสนเทศ International Journal of Advancements in 
Computing Technology. 

Q4 25,981.38  

5 ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ Far East Journal of Mathematical Sciences. 0.692/Q4 21,289.00  
6 ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ International Journal of Mathematics and 

Mathematical Sciences. 
Q3 20,588.59  

 รวม 
  

 137,360.97  
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ชื่ออาจารย ์ คณะ วารสาร 

Impact 
Factor/ 

การจัดอันดับ 
ควอไทล์ 

จ านวนเงิน
ทุนอุดหนุน 

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
1 อ.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ International Journal of Pharmacy and 

Pharmaceutical Sciences. Vol.6(5). 
Q2 18,379.29  

2 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ The Social Sciences. Vol.10(3). Q2 18,477.47  
3 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Research Journal of Applied Sciences. 

Vol.10(1): 24-30 
Q2 16,776.50  

4 ร.ต.อ.จอมเดช ตรีเมฆ รัฐกิจ Asian Social Sciences. Vol.11(3). 0.156/Q3 12,209.72  
 รวม 

  
 65,842.98  

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  501,693.14 

 
และส าหรับในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ จ านวน 4 บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 54,361.50 บาท จ าแนกตามสาขาวิชา ดังนี้ 
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 2 บทความ  
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 1 บทความ  
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 1 บทความ 

ตารางสรุปการสนับสนุนค่าตีพิมพใ์นวารสารระดับนานาชาติ ปีการศกึษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2558) 

 
ชื่ออาจารย ์ คณะ วารสาร 

Impact 
Factor/ 

การจัดอันดับ 
ควอไทล์ 

จ านวนเงิน
ทุนอุดหนุน 

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1 รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ เทคนิคการแพทย ์ Rangsit  Journal of Arts and Sciences (RJAS). TCI 1,800.00  
2 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Key Engineering Materials. Q3 35,037.03  
 รวม    36,837.03 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร วิทยาศาสตร์ Asian Pacific Journal of Cancer Prevention. 1.50 4,500.00 
 รวม    4,500.00 
 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร ์
1 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Review of European Studies Q1 13,024.47 
 รวม    13,024.47 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  54,361.50 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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2.4.21 รายงานผลการด าเนินงานการมอบรางวัลตีพิมพ์การตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
ตามที่สถาบันวิจัยได้ประกาศให้รางวัลแก่อาจารย์ที่น าผลงานด้านการวิจัยไปเผยแพร่เพื่อการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับนานาชาติ จ านวน 52 บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 577,000 บาท จ าแนกผู้ขอรับรางวัลตามสาขาวิชา ดังนี้  
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 27 บทความ  
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 19 บทความ  
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 6 บทความ  
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ขอรับรางวัล ลดลงร้อยละ 35.80 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 

2556 (81 บทความ) สาเหตุที่มีการขอรางวัลการตีพิมพ์ลดลงเนื่องจากในปีการศึกษา 2557 มีการติพิมพ์ลดลงเป็นเพราะ
อาจารย์เผยแพร่ผลงานโดยการไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติเพิ่มขึ้นจึงท าให้การตีพิมพ์ลดลง 
 
ตารางรายชื่ออาจารย์ที่รับเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (บนฐาน ISI, Scopus และ วารสาร RJAS, RJSH)  
ปีการศึกษา 2557 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2558) 

 
ชื่ออาจารย ์ คณะ 

Impact Factor/ 
การจัดอันดับควอไทล ์

ขออนุมัติครั้งน้ี 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 1 ภก.เชาวลิต  มณฑล เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
2 ภก.เชาวลิต  มณฑล เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
3 ภก.เชาวลิต  มณฑล เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
4 ภก.เชาวลิต  มณฑล เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
5 ภก.เชาวลิต  มณฑล เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
6 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Q2              10,000  
7 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
8 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
9 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
10 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1.776              15,000  
11 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 2.235              15,000  
12 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 1.776 15,000 
13 ดร.จิระพรชยั สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 2.206 15,000 
14 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ 0.284/Q2              10,000  
15 ดร.ทศธน  จรูญรัตน์ เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
16 ดร.ทศธน  จรูญรัตน์ เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
17 อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา เภสัชศาสตร์ 1.59/Q1              15,000  
18 อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา เภสัชศาสตร ์ 0.91/Q2              10,000  
19 ดร.อภิรักษ ์ สกุลปักษ ์ เภสัชศาสตร ์ Q1              15,000  
20 ผศ.ดร.สุรางค์  ลีละวัฒน์ เภสัชศาสตร ์ Q4                3,000  
21 ดร.ศันสนีย พงษ์วัย เภสัชศาสตร ์ RJAS              10,000  
22 ผศ.ปิยนุช  ทองผาสุก เภสัชศาสตร ์ 1.59/Q1              15,000  
23 ดร.อาทิมนต ์วุฒิพงศ์ เภสัชศาสตร ์ 0.91/Q2              10,000  
24 รศ.ดร.สิริมา กิจวัฒนชยั เทคนิคการแพทย ์ RJAS              10,000  
25 Assoc.Prof.Dr.Ozgur Erdogan ทันตแพทยศาสตร์ 3.433/Q1              15,000  
26 ดร.ประสาน  ตั้งยืนยงวัฒนา การแพทย์แผนตะวันออก 0.14/Q3                5,000  
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ชื่ออาจารย ์ คณะ 

Impact Factor/ 
การจัดอันดับควอไทล ์

ขออนุมัติครั้งน้ี 

27 ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง เทคนิคการแพทย ์ 0.338/Q3                5,000  

 
รวม 

 
 343,000  

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 1 ผศ.ดร.พนิดา  สามพรานไพบยูล ์ วิศวกรรมศาสตร์ Q4                3,000  
2 ดร.รง  ภู่พวงไพโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 0.38/Q2              10,000  
3 ดร.รง  ภู่พวงไพโรจน ์ วิศวกรรมศาสตร์ 0.333/Q3                5,000  
4 ดร.พิพัฒน์พงศ์  วัฒนวันย ู วิศวกรรมศาสตร์ 0.30/Q1              15,000  
5 รศ.ดร.วรรณวิมล  อารยะปราณ ี วิศวกรรมศาสตร์ Q1              15,000  
6 ผศ.ดร.อดิรักษ์  กาญจนหฤทัย วิศวกรรมศาสตร์ 3.53/Q1              15,000  
7 ผศ.ดร.อดิรักษ์  กาญจนหฤทัย วิศวกรรมศาสตร์ 0.736/Q2              10,000  
8 ผศ.ดร.อดิรักษ์  กาญจนหฤทัย วิศวกรรมศาสตร์ RJAS              10,000  
9 ผศ.ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์ วิทยาศาสตร์ 0.75              10,000  
10 ผศ.ดร.ปถมาพร  สุกปลั่ง วิทยาศาสตร์ RJAS              10,000  
11 ผศ.ดร.อารยา  มุ่งช านาญกิจ วิทยาศาสตร์ Q4                3,000  
12 ดร.สุพัฒน์ มูลสิน วิทยาศาสตร์ RJAS              10,000  
13 ดร.ธรรณพ  อารีพรรค เทคโนโลยีสารสนเทศ Q4                3,000  
14 ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.692/Q4              10,000  
15 ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี เทคโนโลยีสารสนเทศ Q3                5,000  
16 ดร.มนฤทัย ระดีรมย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Q2              10,000  
17 อ.นฤมล ลอยแก้ว เทคโนโลยีอาหาร RJAS              10,000  
18 รศ.ยุพกนิษฐ์ พว่งวีระกุล เทคโนโลยีอาหาร RJAS              10,000  
19 รศ.ยุพกนิษฐ์ พว่งวีระกุล เทคโนโลยีอาหาร RJAS              10,000  

 
รวม 

 
          174,000  

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

 1 อ.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q2 10,000 
2 อ.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q2 10,000  
3 อ.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q2 10,000  
4 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q2 10,000  
5 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q2  10,000  
6 ร.ต.อ.จอมเดช  ตรีเมฆ รัฐกิจ RJAS 10,000  

 
รวม 

 
 60,000 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  577,000 

และส าหรับในปีการศึกษา 2558 มีผู้ขอรับเงินรางวัลแล้วทั้งสิ้น จ านวน 10 บทความ คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 
98,000 บาท จ าแนกผู้ขอรับรางวัลตามสาขาวิชา ดังนี้  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 2 บทความ  
- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 6 บทความ  
- สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผู้ขอรับการสนับสนุน จ านวน 2 บทความ  
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ตารางรายชื่ออาจารย์ที่รับเงินรางวัลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ (บนฐาน ISI, Scopus และ วารสาร RJAS, RJSH)   
ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่9 กันยายน 2558) 

 
ชื่ออาจารย ์ คณะ 

Impact Factor/ 
การจัดอันดับควอไทล ์

ขออนุมัติครั้งน้ี 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 1 รศ.ดร.กัญญนันทน์ กฤษศิริวุฒินันท์ เทคนิคการแพทย ์ RJAS 10,000 
2 Dr.Oagur Erdogan ทันตแพทยศาสตร์ RJAS 10,000 
3 ดร.จิระพรชัย สุขเสรี เภสัชศาสตร ์ Q3           5,000 

 
รวม   25,000 

 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี    

1 ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร วิทยาศาสตร์ 1.50         15,000 
2 ผศ.ดร.อัจฉราวรรณ ทองมี วิทยาศาสตร์ RJAS         10,000 
3 ดร.สุพัฒน์ มูลสิน วิทยาศาสตร์ RJAS         10,000 
4 ผศ.ปัญญา มณีจักร ์ วิทยาศาสตร์ 3.708         15,000 
5 ผศ.ปัญญา มณีจักร ์ วิทยาศาสตร์ Q1         15,000 

 
รวม   60,000 

 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์    

1 ดร.สมปอง สงวนบรรพ์ บริหารรัฐกิจและรัฐศาสตร์ RJAS 10,000 
2 อ.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ รัฐกิจ Q4 3,000 

 
รวม   13,000 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น  98,000 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
2.4.22 รายงานผลการใช้งบประมาณโครงการสนับสนุนการให้ทุนเผยแพร่ผลงานวิจัยและรางวัล        

ปีการศึกษา 2558 
การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการด าเนินงานโครงการส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัยงานสร้างสรรค์และ

นวัตกรรม ในปีการศึกษา 2558 ได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 2,000,000 บาท ใช้ไปแล้วจ านวน 1,700,725.17 บาท 
คงเหลืองบประมาณ ณ ปัจจุบัน 299,274.83 บาท ซึ่งคาดว่างบประมาณในการด าเนินงานคงไม่เพียงพอ สถาบันวิจัยจึงมี
แนวทางที่จะขอทุนสนับสนุนในส่วนของโครงการนี้เพิ่มเติม 

การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อการด าเนินงานโครงการรางวัลสนับสนุนการเผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทาง
วิชาการระดับนานาชาติ ในปีการศึกษา 2558 ได้งบประมาณจากมหาวิทยาลัย 500,000 บาท ใช้ไปแล้วจ านวน 103,000.00 บาท 
คงเหลืองบประมาณ ณ ปัจจุบัน 397,000.00 บาท 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเห็นควรให้ท าหนังสอืขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองสืบเนื่อง 

4.1 ฐานข้อมูลด้านการวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย เสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเสนอแนวทางการจัดท าฐานข้อมูลด้านการวิจัย 

เนื่องจากการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลด้านการวิจัยยังไม่สามารถขับเคลื่อนไปได้เท่าท่ีควร ในเบื้องต้นผู้อ านวยการสถาบันวิจัยจึงได้
ประชุมกับผู้อ านวยการข้อมูลสารสนเทศ และทีมเขียนโปรแกรม หาแนวทางสร้างฐานข้อมูลด้านการวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถน าข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก คล่องตัว และน าข้อมูลไปใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
นั่นคือ จะมีกระบวนการประเมินและติดตามความก้าวหน้าด้านการวิจัยทุก ภาคการศึกษา 1 ภาคการศึกษา 2 และอาจมีภาค
พิเศษ ทั้งนี้ เพื่อแจ้งกระบวนการให้หลักสูตร คณะ ได้น าไปใช้ โดยโปรแกรมจะให้ Password ซึ่งคาดว่าจะเป็นระบบเดียวกับ 
Intranet เปิดให้คณะ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ามากรอกข้อมูล และจะมีรายงานพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อให้ หลักสูตร คณะได้
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลง พร้อมมีฐานข้อมูลวิจัยระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ในเวลาเดียวกัน 

ขณะนี้สถาบันวิจัยมีฐานข้อมูลส าหรับกรอกข้อมูลผลการด าเนินงานที่ด าเนินการผ่านสถาบันวิจัย เช่น ทุน
ภายใน ทุนภายนอก การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต การเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  และรางวัลการตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยระบบจะประมวลผลรายงานออกมาในรูปแบบ กราฟ และ ข้อมูล APA ปรากฏบนเว็บไซต์
ของสถาบันวิจัย ซึ่งข้อมูลดังกล่าวทางคณะและบุคคลภายนอกสามารถเข้าดูได้จากเว็บไซต์สถาบันวิจัย www.rsu.ac.th/rri เลือก
ข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา จากนั้นก็สามารถเลือกข้อมูลตามที่ต้องการได้ (รายละเอียดตามเอกสานแนบ 5 หน้า 69-71) 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
4.2 การจัดท าชุดโครงการวิจัย 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย เสนอให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาการด าเนินการจัดท าชุดโครงการวิจัย จึงขอให้

คณะกรรมแจ้งอาจารย์ในคณะจัดท าข้อเสนอชุดโครงวิจัย ส่งมายังสถาบันวิจัยเพื่อสถาบันวิจัยจะได้ประสานงานผู้เช่ียวชาญ มา
วิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะชุดโครงการวิจัย เพื่อขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก ซึ่งสถาบันวิจัยได้ด าเนินการท าบันทึก
ข้อความไปยังคณะ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และมีเพียง 1 คณะที่ส่งข้อเสนอ
โครงการเข้าร่วม ได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์  

ดังนั้น สถาบันวิจัยขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์เรื่อง
ดังกล่าวไปยังคณาจารย์ของคณะท่าน หากสนใจเข้าร่วมโครงการ แจ้งความประสงค์มายังสถาบันวิจัยได้ทางอีเมลล์ 
rsurri@gmail.com หรือ โทรศัพท์ 5686-5688 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
5.1 ทบทวนคณะกรรมการฝา่ยวิจยัและบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2558 

คณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 1. ผศ.ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
       ประธานกรรมการ  
 2. รศ.ดร.ชาติชาย   ตระกูลรังสิ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
       กรรมการ 
 3. อาจารย์ อรรจน์  สีหะอ าไพ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง 
       กรรมการ 
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 4. อาจารย์ วัชระ  ลอยสมุทร ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ 
       กรรมการ 
 5. อาจารย์ เบญจา  สันติธนานนท ์ ผู้อ านวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ   
       กรรมการ 
 6. นายอธิพงศ์  ณ ถลาง  ผู้อ านวยการส านักงานทรัพย์สินทางปัญญา  
       กรรมการ 
 7. ศ.คลินิก พญ.ยุพิน   ไทยพิสุทธิกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ 
       กรรมการ 
 8. ผศ.ดร.สุรางค์   ลีละวัฒน ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ 
       กรรมการ 
 9. ผศ.ดร.รัชนี  นามจันทรา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์ 
       กรรมการ 
 10. ผศ.อังสนา   โยธินารักษ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคนิคการแพทย์ 
       กรรมการ 
 11. ดร.วรชาติ   เฉิดชมจันทร์ คณบดีคณะกายภาพบ าบัด 
       กรรมการ 
 12. ดร.ประสาน   ตั้งยืนยงวัฒนา   รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
       วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 
       กรรมการ 
 13. ศ.ทญ.ละอองทอง วัชราภัย  รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
       กรรมการ 
 14. พญ.วัฒนีย์   เย็นจิตร  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะทัศนมาตรศาสตร์ 
       กรรมการ 
 15. ผศ.ดร.สมชาย  เล็กเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       กรรมการ 
 16. ผศ.ดร.ธเนศ  พงศ์ธีรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ 
       กรรมการ 
 17. ผศ.เบ็ญจรัก    วายุภาพ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ คณะเทคโนโลยีอาหาร  
       วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 
       กรรมการ 
 18. ดร.พิพัฒน์พงศ์   วัฒนวันยู  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ 
       กรรมการ 
 19. พล.อ.ท.ศุภกฤต   อริยะปรีชา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สถาบันการบิน 
       กรรมการ 
 20. อาจารย์ ปรพชร  บุญเรืองขาว รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
       กรรมการ 
 21. ดร.กิตติพันธ์  คงสวัสดิ์เกียรติ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 
       กรรมการ 

http://www2.rsu.ac.th/faculty/fb96f3af-e224-4463-9f27-dee9dc9384d2
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 22. ผศ.ดร.ประยูร    โตสงวน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะบัญชี 
       กรรมการ 
 23. ดร.เสาวลักษม์  กิตติประภัสร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป 
       คณะเศรษฐศาสตร์ 
       กรรมการ 
 24. ดร.ณัฐพงศ์    โชติกเสถียร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และพัฒนา  
       วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 
       กรรมการ 
 25. ดร.กัญจน์นิตา   สุเชาว์อินทร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติจีน 
       กรรมการ 
 26. ดร.สุชีพ    กรรณสูต  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะศิลปะและการออกแบบ 
       กรรมการ 
 27. ผศ.ดร.วิบูลย์    ตระกูลฮุ้น รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี 
       กรรมการ 
 28. ผศ.ธรรมศักดิ์   เอื้อรักสกุล หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์อาร์ต คณะดิจิทัลอาร์ต 
       กรรมการ 
 29. ผศ.ธิราภรณ์   กลิ่นสุคนธ ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์ 
       กรรมการ 
 30. ดร.นครเทพ  ทิพยศุภราษฎร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ 
       กรรมการ 
 31. ดร.สุรพล   ศรีวิทยา  รักษาการคณบดี คณะนิติศาสตร์ 
       กรรมการ 
 32. ดร.ชุลีรัตน์   เจริญพร  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม 
       กรรมการ 
 33. ดร.สุพัตรา   ประดับพงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ 
       คณะศึกษาศาสตร์ 
       กรรมการ 
 34. ดร.อาจยุทธ   เนติธนากุล หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ 
       สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ 
       กรรมการ 

35. ผู้เชี่ยวชาญวิชาการจากภายนอก  กรรมการ 
36. รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย ์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย 
      กรรมการและเลขานุการ 
37. ผศ.เสมา    สอนประสม อาจารย์ประจ าหมวดวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
38. นางสาวชไมพร  ไกยสิทธ์ิ  เจ้าหน้าท่ีวิจัย 
      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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อ านาจและหน้าที:่ 

1)  คณะกรรมการมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 1 ปี 
2)  สื่อสารนโยบาย ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยไปยังคณาจารย์ในคณะ 
3) เช่ือมโยงระบบกลไกการบริหารงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและคณะให้มีแนวทางปฏิบัติ ที่สอดคล้องกัน และ

ด าเนินงานวิจัยให้เป็นตามแผนงานวิจัย 
4) พิจารณาแนวทางการพัฒนาการท าวิจัยของคณาจารย์ การให้ค าปรึกษารวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าการ

ด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะให้เป็นไปตามแผนงานท่ีก าหนด 
5)  น าแผนนโยบายระดับมหาวิทยาลัยมุ่งสู่แผนปฏิบัติโดยเสนอแนะและ/หรือร่วมมือให้ความเห็นชอบเนื้อหาทาง

วิชาการของโครงการพัฒนา ฝึกอบรม หรือเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยของสถาบันวิจัย 
6) กระตุ้นและส่งเสริมให้คณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ศึกษาและค้นคว้าจัดท างานวิจัยรวมทั้งน าผลงานวิจัย

ไปเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์เพื่อสังคมต่อไป 
7)  ด าเนินงานอ่ืนใดด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม  พิจารณา และเสนอแนะให้เพิม่เตมิกรรมการจากคณะรังสีเทคนคิ ผูอ้ านวยการส านักงาน
ทรัพย์สินทางปัญญา 

 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอื่นๆ 

6.1 การจัดตั้งศูนย์วิจัย ส านักวิจัย 
ประธานในที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติม เรื่อง การจัดตั้งศูนย์วิจัย ส านักวิจัย เพื่อท างานเชิงวิชาการของคณะ ซึ่งเป็น

การจัดตั้งขึ้นเองโดยไม่ได้ผ่านการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงต้องมีการหาลือ
ร่วมกันเกี่ยวกบัการจัดระเบียบโครงสร้างศูนย์วิจัย ส านักวิจัยของคณะ  

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเสนอแนะว่าต้องมีการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์วิจัย ส านักวิจัยของ
คณะ มีการก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และก าหนดเป้าหมาย ให้ชัดเจน อาจจะต้องผลักดัน ให้มีการขอทุนสนับสนุนจาก 
สถาบันวิจัย หรือ จากหน่วยงานภายนอก   

 
6.2 MOU กับหน่วยงานต่างๆ 
ประธานในที่ประชุม แจ้งเพิ่มเติม เรื่อง MOU กับหน่วยงานต่างๆ คณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย มีการ

เซ็น MOU กับหน่วยงานภายนอกค่อนข้างเยอะ ในบาง MOU ไม่มกีารขับเคลื่อนการด าเนินงานสานต่อ จึงอยากให้คณะร่วมกัน
เสนอการสร้างระบบ เช่น ระบบคา่ตอบแทน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ และเสนอแนะให้มีการผลักดันและขับเคลื่อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
 

ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 

(นางสาวชไมพร ไกยสิทธิ์) 
บันทึกการประชุม 
14 กันยายน 2558 

(รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์จันทร์ อยู่แพทย์) 
ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

14 กันยายน 2558 


