รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร
ครั้งที่ 1/2550
วันที่ 29 สิงหาคม 2550
ณ หองประชุมชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร
ผูมาประชุม
1. ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรฬุ ห
3. อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
4. อ.ดร.สุดารัตน หอมหวล
5. อ.ดร.ฐิตเิ ดช ลือตระกูล
6. นายวุฒิพงศ จันทรพันธ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระการประชุมที่ 1 เรื่องประธานแจงเพื่อทราบ
1.1 การแตงตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร
1. รองคณบดีฝายวางแผนและวิจยั
ประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรฬุ ห
กรรมการ
3. อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา
กรรมการ
4. อ.ดร.สุดารัตน หอมหวล
กรรมการ
5. อ.ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล
กรรมการและเลขานุการ
6. นายวุฒิพงศ จันทรพันธ
ผูชวยเลขานุการ
โดยมีหนาที่ดงั นี้
1. กําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการพัฒนาและสงเสริมการวิจยั ของคณะเภสัชศาสตร
2. พัฒนาระบบการบริหาร การดําเนินการ การเผยแพร งานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
3. สงเสริมใหเกิดการจัดตั้งระบบการประเมินและดําเนินการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
4. บริหารจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ สถานที่และบุคลากรที่เกีย่ วของกับงานวิจัย
5. พิจารณาการใชเงินกองทุนงานวิจยั คณะเภสัชศาสตร
มติที่ประชุม

- รับทราบ

1.2 การหักคาสาธารณูปโภคเขาเปนเงินสมทบกองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร
ประธานแจงใหทราบวา ตามที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจัดสรรเงินคาสาธารณูปโภคจากงบดําเนินการ
จํานวนรอยละ 5 ใหตนสังกัดที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณแผนดิน ตั้งแตป 2549 เปนตนมานั้น
คณะ
เภสัชศาสตร จะนําคาสาธารณูปโภค จํานวนรอยละ 5 เขาเปนเงินสมทบกองทุนสงเสริมและพัฒนาบัณฑิตคณะเภสัช
ศาสตร โดยมีรายละเอียดโครงการดังนี้
ชื่อโครงวิจัย

ผูอํานวยการโครง

ป 2549

ป 2550

รวม

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสมุนไพรสายพันธุใหม Curcuma
cf.comosa Roxb. และพัฒนาเปนตํารับยารักษาแผล

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง

47,350

36,050

83,400

ผลสัมฤทธิ์ของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยที่เปนโรคเรื้อรัง

อ.ดร.ฎายิน กุมภลํา

20,000

-

20,000

32,750

32,100

64,850

31,800
-

61,300

31,800
61,300

-

19,250

19,250

131,900

148,700

280,600

การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชผักพื้นบานและสมุนไพรไทยบาง ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา
ชนิดและพัฒนาใหไดตํารับอาหารเสริมสุขภาพ เวชภัณฑและ
เครื่องสําอาง
การพัฒนาผลิตภัณฑเสริมอาหารสารสกัดไอโซฟลาโวนจากถั่วเหลือง
ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเสริมสุขภาพและเครื่องสําอางที่มี
ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา
สวนผสมของสารสกัดถั่วเหลืองโดยนาโนเทคโนโลยีชีวภาพ
การพัฒนาตํารับและการประเมินประสิทธิภาพฤทธิ์การตานมะเร็ง
ในสัตวทดลองของ Paclitaxel ในรูปแบบลิปดอิมัลชัน

อ.ดร.อรนุช ธนเขตไพศาล

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 280,600 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกรอยบาทถวน)
มติที่ประชุม

- รับทราบ

1.3 ประกาศรับขอเสนอทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน ป 2552
ประธานแจงประชาสัมพันธทุนวิจัยสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) เปดรับขอเสนอโครงการวิจัย
ประจําปงบประมาณ 2552 โดยขอใหคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัย ประชาสัมพันธใหกับคณาจารยและนักวิจยั ที่
สนใจ ทั้งนี้ผูสนใจใหสงขอเสนอโครงการวิจัยผานหัวหนากลุมวิชาแลวสงตอมาที่ คุณวุฒพิ งศ จันทรพันธ งานวิจัย
คณะเภสัชศาสตร ภายในวันที่ 12 กันยายน 2550 โดยหัวหนาโครงการวิจัยที่สงขอเสนอโครงการวิจัยจะตองมา
นําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร ในวันที่ 13 กันยายน 2550
มติที่ประชุม

- รับทราบ
- มอบคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจยั ประชาสัมพันธผูสนใจสงขอเสนอ
โครงการวิจยั
- มอบคุณวุฒพิ งศ จันทรพนั ธ จัดทําคูมือขั้นตอนการเบิกจายเงินโครงการวิจยั
และแบบฟอรมในการเบิกจายเงินวิจัย

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
2.1 การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ (รองคณบดีฝายแผนและวิจัย)
การขอรับทุนสนับสนุนการตีพิมพผลงานทางวิชาการ มีผูสงขออนุมัติเงินสนับสนุน จํานวน 3 ราย รวมเปน 4
ผลงาน ดังนี้
1. ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในระดับชาติ ของ อ.ดร.สุดารัตน หอมหวล เรื่อง การตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพ
ของสารสกัดจากสวนยอดติ้วและเถาคัน ตีพิมพในวารสารวิชาการ ม.อบ. จํานวน 3,000 บาท
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

2. ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในระดับชาติ ของ อ.ดร.สุดารัตน หอมหวล เรื่อง พืชพิษไดรับการตอบรับการ
ตีพิมพในไทยเภสัชศาสตรและวิทยาการสุขภาพ ฉบับที่ 2 ปที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2550
จํานวน 3,000 บาท
มติที่ประชุม

- ไมเห็นชอบ เนื่องจากไมตรงกับเงื่อนไขในการสนับสนุน เพราะเปนนิพนธปริทัศน
ไมใชผลงานวิจัย

3. ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในระดับชาติ ของ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา เรื่อง Development of Eugenia
grata Extract Film for Oral Hygine ตีพิมพในวารสารเภสัชศาสตรอีสาน (Volume 3, Number 1, JanuaryJune 2007) จํานวน 2,000 บาท
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

4. ผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในระดับชาติ ของ ผศ.ดร.ชุตินันท ประสิทธิ์ภูริปรีชา เรื่อง Antimicrobial Activity
of Biological Fermented Products from Northeastern Thai Indigenous Vegetables ตีพิมพในวารสาร
เภสัชศาสตรอีสาน (Volume 3, Number 1, January-June 2007) จํานวน 2,000 บาท
มติที่ประชุม

- เห็นชอบ

2.2 การดําเนินการประกันคุณภาพสําหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ ปการศึกษา 2550
ประธานแจงเรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพสําหรับงานวิจัยและบริการวิชาการ ป 2550 จากการที่คณะ
เภสัชศาสตรรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2549 เมื่อวันที่ 14 - 15 สิงหาคม 2550 ที่
ผานมา ในสวนของขอเสนอแนะในการพัฒนา องคประกอบที่ 4 การวิจัย คณะควรตั้งคณะทํางานหรือการประชุมหา
แนวทางในการสรางอัตลักษณของงานวิจัยคณะ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกเขารวม คณะควรกําหนดเปาหมาย
ที่
ชัดเจนของการวิจัยโดยวิเคราะหจากศักยภาพ ของคณาจารยที่ชัดเจน รวมทั้งความพรอมของเครื่องมือวิทยาศาสตร
เพื่อกําหนดเปาหมายของคณะตอไป และองคประกอบที่ 5 บริการวิชาการ (ดังเอกสารแนบ)
คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร ไดรวมกันพิจารณา (ราง) นโยบายงานวิจัย
คณะ
เภสัชศาสตร และมีขอสรุป ดังนี้
นโยบายงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1. กําหนดกรอบและทิศทางการวิจัย เพื่อสรางอัตลักษณของคณะเภสัชศาสตร ที่สอดคลองกับนโยบาย
การวิจยั ของชาติ และตอบสนองตอความตองการของชุมชนและประเทศ
2. สงเสริมและสนับสนุนนักวิจย
ั ใหมีทกั ษะในการทําวิจัย และคุณธรรม จริยธรรมการวิจัย เพื่อให
สามารถสรางผลงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากล
3. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการวิจย
ั ในระดับชุมชน ชาติ และนานาชาติ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
4. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยทํางานวิจย
ั และนําประโยชนจากผลงานวิจยั ไปใชอยางมี
ประสิทธิภาพ ทั้งดานการพัฒนาการเรียนการสอน และการประยุกตผลงานวิจยั สูอุตสาหกรรมและ
การใชประโยชนในเชิงพาณิชย
แผนการดําเนินงานในระยะที่ 1 (พ.ศ. 2550-2552)
1. ปรับปรุงระบบบริหารการวิจัยและการติดตาม ประเมินผล โครงการวิจัย อยางมีประสิทธิภาพ
2. สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการวิจัยอยางเปนระบบและตอเนื่อง เพื่อใหมค
ี วามเพียงพอ และเหมาะสม
3. จัดสรรและใหขอมูลเกี่ยวกับแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับระเบียบและขั้นตอน
การเสนอโครงการวิจยั และการดําเนินการตางๆ ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่ออํานวยความ
สะดวกใหกับผูรับทุนวิจัย
4. จัดใหมีระบบสนับสนุน ตลอดจนยกยอง เชิดชูเกียรติ นักวิจย
ั ที่มีผลงานดีเดน หรือไดรับรางวัล
5. สรางเครือขายการวิจย
ั ในชุมชน และในเขตอนุภูมภิ าคลุมแมน้ําโขง
6. จัดทําฐานขอมูลของคณาจารยดานการทําวิจัยและผลงานวิจัย รวบรวมผลงานวิจัยทีไ
่ ดทําเสร็จ
สมบูรณแลวเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจยั ใหแกอุตสาหกรรม หนวยงานทีเ่ กี่ยวของ และ
บุคคลทั่วไป

มติที่ประชุม
ตัวบงชี้ที่ 4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค ขอ 1 มี
การจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมาย ตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
- มอบหมายใหรองคณบดีฝา ยวางแผนและวิจัยจัดระดมความคิดจากคณาจารยเพื่อจัดทํา
แผนแมบทวิจัยของคณะเภสัชศาสตร และจัดเตรียมขอมูลพื้นฐานเพือ่ การกําหนด
อัตลักษณในการทําวิจยั ของคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
- มอบ ผศ.ดร.จารุวรรณ ธนวิรุฬห และ อ.ดร.ฐิติเดช ลือตระกูล รวบรวมขอมูลสาร
นิพนธ ยอนหลัง 5 ป เพื่อจัดกลุมงานวิจัย
- มอบ อ.ดร.สุดารัตน หอมหวล รวบรวมขอมูลดานการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
ทั้งหมด ยอนหลัง 5 - 10 ป เพื่อจัดกลุมงานวิจยั
- แจงหัวหนากลุมวิชาเพื่อใหอาจารยกรอกที่เกีย่ วของกับสาขาความเชี่ยวชาญและผลงาน
ทางวิชาการที่เปนปจจุบนั และมอบหมายให อ.ดร.เพียงเพ็ญ ธิโสดา สรุปขอมูลอาจารย
ตามความเชีย่ วชาญ
- แจงผูชว ยคณบดีฝายหองปฏิบัติการสรุปและจัดกลุมเครื่องมือวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
- การรายงานความกาวหนาโครงการวิจัย ให หัวหนาโครงการวิจยั นําเสนอรายงาน
ความกาวหนาโครงการวิจัยใหกับคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร
ทราบ 2 ครั้ง/ป โดยรายงานครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2550 และครั้งที่ 2 ในชวงเดือน
พฤษภาคม 2551 ที่ประชุมมีมติใหทําหนังสือเชิญนักวิจยั และทําปฏิทนิ งานวิจัยและให
มีการติดตามทุกโครงการ
ขอ 2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชน
ไดจริง
- จัดทําฐานขอมูลดานงานวิจัยและหาขอมูลแหลงทุนและทํา Link เพื่อประชาสัมพันธ
แหลงทุนและจัดหาบอรดเพื่อประชาสัมพันธดานการวิจัยโดยเฉพาะ
- ใหเรงรัดฝายสารสนเทศ เพื่อเปดหนาเวปไซดงานวิจัย เพื่อจัดทําประชาสัมพันธดาน
วิจัย โดยใหมีการจัดทํากระทูสําหรับงานวิจยั ประชาสัมพันธแหลงทุน จรรยาบรรณ
นักวิจัย ประกาศแนวปฏิบตั ิงานวิจยั โดยรายละเอียดเกีย่ วกับจรรยาบรรณนักวิจัยจะยก
ไปประชุมคราวหนา

ขอ 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจยั
- มีการสงเสริมการทํางานเปนทีม โดยสงเสริมใหมีการจัดกลุมนักวิจยั ในสาขาที่
เชี่ยวชาญ จัดใหอยูกลุมเดียวกัน
ขอ 5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยทีม่ ีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน
- มีระบบสรางขวัญและกําลังใจ ประกาศเกียรติคุณและใหเงินสนับสนุนเปนรางวัล
งานวิจยั
ขอ 6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทัง้ ภาครัฐและเอกชน
- สรางความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก โดยเริ่มตั้งโจทยการสํารวจความ
ตองการความรวมมือกับหนวยงานภายนอก พรอมทั้งการประชาสัมพันธการบริการ
และความเชีย่ วชาญของคณะใหสาธารณชนรับทราบ มีการสงจดหมายถึงนักวิจัยและ
หนวยงานทีจ่ ะสรางความรวมมือ
ตัวบงชี้ที่ 4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
- จากตัวบงชีท้ ี่ 4.2 คณะมีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค
เกณฑมาตรฐานขอที่ 2 มีระบบรวบรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจยั และงานสรางสรรคที่เชื่อถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน มติที่
ประชุม มอบให คณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร เปนคณะทํางาน
รวมรวม คัดสรรวิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั และงานสรางสรรค
- มีระบบฐานขอมูล มอบกลุมวิชาเปดแฟม ใหอาจารยแตละทานเก็บขอมูลและใหนํามา
ปรับปรุงใหเปนปจจุบนั ทุกไตรมาส
ขอ 5 มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
สิ่งประดิษฐหรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน
- มีการประชาสัมพันธขั้นตอนและแนวทางการขอจดสิทธิบัตร ที่ประชุมเสนอใหมกี าร
จัดอบรมใหความรูเรื่องสิทธิบัตร โดยมอบ ผศ.ดร.วันดี รังสีวิจิตรประภา รับไปติดตอ
2.3 การจัดทําหลักเกณฑการใหทุนสนับสนุนผลงานวิจยั ตาม Impact factor และการใหทุนทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
ประธานไดนําผลงานตีพิมพทางวิชาการของอาจารยในคณะ ประจําป 2549 มาพิจารณา พบวา ผลงานสวน
ใหญมีคา Impact factor เทากับ 0 หรือไมปรากฏคา Impact factor ประกอบกับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา ป 2549 ใหขอเสนอแนะวา ทางคณะควรคิดคาตอบแทนการตีพิมพตาม Impact factor

มติที่ประชุม

- เงินสนับสนุนในการตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่มีคา Impact factor
นอย กวา 1 เจาของผลงานจะไดรับคาตอบแทนผลงาน 6,000 บาท / เรื่อง
- เงินสนับสนุนในการตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับนานาชาติที่มีคา Impact factor
เทากับ 1 หรือมากวา เจาของผลงานจะไดรับคาตอบแทนผลงาน 10,000 บาท / เรื่อง
- เงินสนับสนุนในการตีพิมพในวารสารในฐานขอมูลระดับชาติ เจาของผลงานไดรับ
คาตอบแทนเทาเดิมคือ 3,000 บาท / เรื่อง
- เงินสนับสนุนในการตีพิมพในวารสารระดับชาติที่ไมอยูในฐานขอมูลของสกว. เจาของ
ผลงานไดรับคาตอบแทนเทาเดิมคือ 2,000 บาท / เรื่อง
- เงินสนับสนุน proceeding จากการนําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ เจาของ
ผลงานไดรับคาตอบแทนคือ 1,000 บาท / เรื่อง
- การสนับสนุนในการนําเสนอในรูปแบบ Poster ปรับเพิ่มจาก 20,000 บาท
เปน 30,000 บาท ขอรับการสนับสนุนไดปเวนป
- คาใชจายในการนําเสนอแบบ Oral Presentation ปรับเพิ่มจาก 40,000 บาท เปน
50,000 บาท ขอรับการสนับสนุนไดปเวนป
- เงินสนับสนุนสําหรับการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการดําเนินงานใน
คณะ ทุนละ 20,000 บาท และเปนคาตอบแทนนักวิจัย โครงการละ 5,000 บาท ไมจํากัด
จํานวนทุนตอปและผูขอรับทุนสามารถขอทุนในปถัดไปไดอีก หากสงรายงานการวิจัย
ฉบับสมบูรณแลว
- นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ ไดรับคาตอบแทน 3,000 บาท/ชิ้นงาน
- นักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับนานาชาติ ไดรับคาตอบแทน 6,000 บาท/ชิ้นงาน

2.4 การกระจายคาเปาหมายดัชนีชี้วัดของ สมศ. ตามกลุมวิชา
มติที่ประชุม - ใหทําการกระจายคาน้ําหนักเปาหมายตามกลุมวิชาในสวนที่เกีย่ วของกับ
การวิจยั และบริการวิชาการ ดังนี้
สรุปจํานวนอาจารยที่อยูปฏิบัติงาน
กลุมวิชา

จํานวน (คน)

จํานวน (%)

ชีวเภสัชศาสตร

14

เภสัชเคมีและเทคโนโลยี

16

เภสัชกรรมปฏิบัติ

11

34.15
39.02
26.83
100.00

จํานวนรวม

41

องคประกอบสมศ.และคาเปาหมายจําแนกตามกลุมวิชา
องคประกอบที่ 4 การวิจัย

คาเปาหมาย

ตัวบงชี้ 4.1 รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา

รอยละ 20
(8.2 ชิ้นงาน)

ตัวบงชี้ 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา

ตัวบงชี้ 4.4 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 4.5 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา

กลุมชีว
เภสัช

รอยละ 45
(18.45 คน/
คณะ)
รอยละ 5
(2.05 คน/
คณะ)

กลุมเภสัช
กรรมปฏิบัติ

(2.8 ชิ้นงาน) (3.2 ชิ้นงาน) (2.2 ชิ้นงาน)

30,000.บาท/คน
(420,000
(1,230,000
บาท/คณะ) บาท/กลุมวิชา)
10,000.บาท/คน
(410,000
บาท/คณะ)

กลุมเภสัช
เคมี

(480,000

(330,000

บาท/กลุม
วิชา)

บาท/กลุม
วิชา)

(140,000

(160,000

(110,000

บาท/กลุม
วิชา)

บาท/กลุม
วิชา)

บาท/กลุม
วิชา)

(6.30 คน/
กลุมวิชา)

(7.2 คน/กลุม
วิชา)

(4.95 คน/
กลุมวิชา)

(0.70 คน/
กลุมวิชา)

(0.80 คน/
กลุมวิชา)

(0.55 คน/
กลุมวิชา)

ตัวบงชี้ 4.6 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการ
รอยละ 10
อางอิง (Citation) ใน referred joumal หรือ (4.10 ชิ้นงาน/ (1.40 ชิ้นงาน/ (1.60 ชิ้นงาน/ (1.10 ชิ้นงาน/
ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตอ
คณะ)
กลุมวิชา)
กลุมวิชา)
กลุมวิชา)
อาจารยประจํา
1 ชิ้นงาน
1 ชิ้นงาน
ตัวบงชี้ 4.7 จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรค 2 ชิ้นงาน/คณะ 1 ชิ้นงาน
ที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตรในรอบ 5 ปที่ผานมา

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
ตัวบงชี้ 5.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารย
ประจํา

คาเปาหมาย

ปดประชุม

กลุมเภสัช
เคมี

กลุมเภสัช
กรรมปฏิบัติ

(4.80

(3.30

โครงการ/
กลุมวิชา)

โครงการ/
กลุมวิชา)

(2.1 คน/
กลุมวิชา)

(2.4 คน/
กลุมวิชา)

(1.65 คน/
กลุมวิชา)

อยางนอย 1
โครงการ
บริการ
วิชาการ
(105,000
บาท/กลุม
วิชา)

อยางนอย 1
โครงการ
บริการ
วิชาการ
(120,000
บาท/กลุม
วิชา)

อยางนอย 1
โครงการ
บริการ
วิชาการ
(82,500
บาท/กลุม
วิชา)

รอยละ 30
(12.30 โครงการ/ (4.20
โครงการ/กลุม
คณะ)
วิชา)

ตัวบงชี้ 5.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา
รอยละ 15
เปนกรรมวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
(6.15 คน/คณะ)
กรรมการวิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา
ตัวบงชี้ 5.3 มีการนําความรูและประสบการณจาก
ระดับ 3
การบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย (ระดับ)
ตัวบงชี้ 5.4 คาใชจาย และมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารย
ประจํา

กลุมชีว
เภสัช

7,500.-/คน
(307,500
บาท/คณะ)

เวลา 15.40 น.
ลงชื่อ.......................................................
(นายวุฒิพงศ จันทรพันธ)
ผูจดรายงานการประชุม
ลงชื่อ.................................................
(นางวันดี รังสีวิจิตรประภา)
ผูตรวจรายงานการประชุม

