
141                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

 
 
 
 
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

งบรายได้มหาวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 
 



142 
 
 
 

               สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
               Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat Universi 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนสนบัสนุนการวจิัย งบประมาณรายได้

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการท่ีมีภารกิจให้ทุน
สนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีสนใจทำวิจัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมและ
สนับสนุนการทำวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตามความต้องการของ
สังคมและชุมชนรวมท้ังจัดการความรู้เพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างผลงานวชิาการสู่การยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน  

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัย
คณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้น
ของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้ 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม  
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมลํ้า 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑ - ๖๕) โดยกําหนดกรอบการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่  
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
๕. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
๖. ทุนสตาร์ทอัพ 
๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

ประกาศใช้ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 
ประกาศ ณ วันท่ี  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 

 
(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 

                                                                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัยทีเ่สนอ
ขอรับทนุสนับสนนุการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)  

 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัย

คณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้น
ของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้ 

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้ 
๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือตอบโจทย์ท้าทายสังคม 
๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน 
๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีและลดความเหลื่อมล้ำ 
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔ ได้ตามเอกสารแนบ (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๕) โดยกำหนดกรอบการให้ทุน

สนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ 
๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ท่ีเป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพ่ือให้ทราบถึง
ความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ และ
สอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform ท้ังนี้ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยท่ี
บูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและข้ันตอน 
เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งท่ีมนุษย์ได้สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ 
เพ่ือเสนอความรู้ใหม่เพ่ือสุขอนามัย เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความ
ต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุน
งานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยท่ีบูรณาการศาสตร์
ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)  

๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ท่ีเกี่ยวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการ
วิจัยเกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับการทำงานของร่างกายคนหรือสัตว์ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับ
ทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยท่ีบูรณาการศาสตร์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์ 
การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญมาการบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ท้ัง
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ศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพ่ือให้ทราบถึงความรู้และความจริงท่ีจะนำมา
แก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้า
ของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยท่ี
บูรณาการศาสตร์ด้านสังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ 
- ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๕. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังนี้ 

๕.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพ่ือการสำเร็จ
การศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) ผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดย
นักศึกษาจะต้องกำลังศึกษาอยู่ และอาจารย์ท่ีปรึษาทำหน้าท่ีเป็นผู้รับทุน ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาและรายงานผล
การดำเนินการต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา  (โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน) 

๕.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ท่ีปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพ่ือเป็นท่ีปรึกษานักศึกษาดำเนินโครงการวิจัย และการเป็นวิศวกรสังคม
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๕ พ้ืนท่ี ได้แก่  ๑) 
พ้ืนท่ีเขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัด
กรุงเทพมหานคร ๒) พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ๓) พ้ืนท่ีจังหวัดระนอง ๔) พ้ืนท่ีจังหวัดนครปฐมและ ๕) พ้ืนท่ีจังหวัดอุ
ดรธาน(โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน) 

๖. ทุนสตาร์ทอัพ  
ให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือสร้างต้นแบบนวัตกรรมจากความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พิจารณาให้ทุน

จากความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาผลงานวิจัยสู่ผลงานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์นำมาใช้แก้ไขปัญหาของผู้ใช้ ท่ีมีความโดดเด่น
และเป็นแบบอย่างท่ีดีสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคต และสามารถนำผลงานนวัตกรรมต้นแบบไปนำเสนอในเวทีนักลงทุน
ระดับชาติหรือนานาชาติ  (โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 

๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน  สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, 
SCImago Journal Rank (SJR) หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังนี้  

 ๗.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล 
SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) (บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัด
จำนวนบทความ)  

 ๗.๒ วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล 
SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4) (บทความละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัด
จำนวนบทความ) 

  
 ๘. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  
 เป็นการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ในลักษณะ
โครงการเด่ียว (โครงการละไม่เกิน ๑๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๐ ทุน) 



145                                                                                                                                                           คู่มือนักวิจัย   
                                                                                                                                                    Researcher Guideline 
 

 

                                   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
                                                                                  Institute for Research and Development, Suan Sunandha Rajabhat University  

 ๙. ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
 การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม เพ่ือต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัย
หรือนวัตกรรม จะต้องพัฒนาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร นำผลงานไปประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตามท่ี
มหาวิทยาลัยกำหนด รวมถึงการนำผลงานท่ีผ่านเวทีประกวดไปเสนอในงานนิทรรศการในประเทศ ตามท่ีมหาวิทยาลัยร้อง
ขอ (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 
   
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 
 ๑. กรณีทุนชุดโครงการ 
  (๑) อาจารย์ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๓) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออ่ืนๆ 
  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) 
  (๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๖) จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  (๘) เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้
ใน 
ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

 
๒. ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 

  ๒.๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (๑) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีมีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ท่ีอยู่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพ่ือ
การสำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) 
  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยแล้ว และเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ใน
การสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  ๒.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ท่ีปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  (๑) มีนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมราช
ภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย 
  (๒) สามารถดำเนินงานวิจัยและลงพ้ืนท่ีวิจัยตามขอบเขตพ้ืนท่ีท่ีกำหนดได้ 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 
๓. ทุนสตาร์ทอัพ  

(๑) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ชั้นปีท่ี ๓ ท่ีอยู่ระหว่างการ
ดำเนินงานสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรมเชิงพาณิชย์เพ่ือการสำเร็จการศกึษา 

  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยสร้างต้นแบบนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยสู่งาน
นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และเป็นโครงการท่ีมีความเป็นไปได้ในการสำเร็จตามเวลาท่ีกำหนด 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยท่ีดีเป็นท่ี
เชื่อถือได้ เช่น รายงานผลการวิจัยท่ีผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕ ) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั้น (กรณี ท่ี เป็นอาจารย์พิเศษ หรือ
บุคคลภายนอกสามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงาน
ท้ังหมด) และไม่อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 
๔. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน  สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, 
SCImago Journal Rank (SJR) หรือในฐานข้อมูลสากลอื่นๆ ท่ียอมรับในศาสตร์นั้นๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน โดยให้ยึดจากวันท่ีย่ืนขอรับทุนสนับสนุน ดังนี้  
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 ๔.๑ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล 
SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) 

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑ .๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ 
(abstract) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ๑ .๓ เป็นบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมี
รายละเอียด ปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบ
คุณภาพ (Peer Review) เป็นท่ียอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมท้ังต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ีย่ืนขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ คร้ัง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 
๑ ปี นับจากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความ
ซ้ำซ้อนจากระบบอักขราวิสุทธ์ิ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑ .๗  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก  (First Author) หรือเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) ท่ีสามารถตรวจสอบได้ กรณี ท่ีบทความมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก 
(Corresponding Author) เป็นอาจารย์พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่
บทความท่ีมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ท่ี ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้
ขอรับทุนสนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
นำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อ
ก่อน จึงจะสามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 
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 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๒.๑ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

Ranking ใน ๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับท่ีเหนือกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้ึนไป 

 ๒.๒ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาผลกำไร
หรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒ .๔ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๑ อตัราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) แยกตามประเภท 

ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 
๑. บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๑ 
ข้อ  

บทความละไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ 

๒. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๒ ข้อ บทความละไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ 
๓. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ ๒.๑-๒.๔  จำนวน ๓ ข้อ บทความละไม่เกิน ๓๕,๐๐๐ 
๔. บทความมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ  บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ 

   
  ๔.๒ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล 
ISI หรือ SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4)  

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑ .๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ 
(abstract) ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ๑ .๓ เป็นบทความท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมี
รายละเอียด ปีท่ี ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบ
คุณภาพ (Peer Review) เป็นท่ียอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมท้ังต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ีย่ืนขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ คร้ัง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 
๑ ปี นับจากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความ
ซ้ำซ้อนจากระบบอักขราวิสุทธ์ิ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑ .๗  ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก  (First Author) หรือเป็น
ผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) ท่ีสามารถตรวจสอบได้ กรณี ท่ีบทความมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก 
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(Corresponding Author) เป็นอาจารย์พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่
บทความท่ีมีผู้ รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ใน SJR คลอไทล์ท่ี ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเนื่อง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา และใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา และไม่เป็นส่วนหนึ่งของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้
ขอรับทุนสนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
ดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความท่ีขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือ
นำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อ
ก่อน จึงจะสามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 

 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังนี้  
 ๒.๑ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดในมหาวิทยาลัยท่ีอยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS 

Ranking ใน ๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับท่ีเหนือกว่า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาข้ึนไป 

 ๒.๒ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภมิูภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจท่ีแสวงหาผลกำไร
หรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒ .๔ มีผู้ ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๒ อัตราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล IS หรือ 

SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ท่ี ๔ (Q4) 
ประเภท จำนวนเงิน (บาท) 

บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ ๒.๑-๒.๔ จำนวน ๑ ข้อ  บทความละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ 
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 ๕. กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 
  (๑) อาจารย์ใหม่ท่ีสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๒) ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนใดๆ มาก่อน และเป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หาก
ทาง 
สถาบันวิจัยตรวจสอบพบภายหลัง จะขอสงวนสิทธ์ิการรับทุน 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามท่ีเสนอในโครงการท่ีขอรับทุน 
  (๔) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย 
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) จะต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 
  (๕) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  (๖) เม่ือนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้
ใน 
ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

(๗) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 ๖. กรณีทุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
  (๑) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณี ท่ีมีบุคคลภายนอกเป็นผู้ ร่วมวิจัย 
บุคคลภายนอกนั้นจะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมท้ังสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) จะต้องไม่อยู่ใน
ระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา  

(๒) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการตามท่ีเสนอในโครงการ
ขอรับทุนสนับสนุน 
  (๓) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานวิจัยหรือรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับ
โครงการท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๔) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาท่ีรับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมี
สัดส่วนการวิจัยในภาพรวมท้ังหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

(๕) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยท่ีสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 
ลักษณะข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอทุน 
 ๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของมหา
วิทยาราชภัฏสวน 
สุนันทา 
 ๒. เป็นโครงการวิจัยท่ีเสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 
 ๓. สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น (สำหรับนักวิจยัรุ่นกลาง) 
 ๔. สนับสนุนโครงการในลักษณะโครงการวิจัยเด่ียว (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) 
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 ๕. โครงการท่ีขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมอย่างน้อยโครงการ
ละ ๑ คน และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดข้ึนในโครงการวิจัย 
 ๖. โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปน้ีจะได้รับการจัดอันดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ 
  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย 
และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยท่ีชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใด
ด้านหนึ่ง 
  (๒) เป็นบทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพจาก สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มTCI 1 / กลุ่ม
TCI 2) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล 

(๓) เป็นบทความท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑-๔ (Q1-Q4) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล
  

๗. จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงานใช้
ประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จท่ีได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความ
ต่อเนื่องได้แนบท้ายข้อเสนอโครงการ 
 ๘. ในกรณีท่ีใช้คนหรือสัตว์ เพ่ือการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
วิจัยในคน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองท่ีให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดย
ถูกต้องตามมาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 
 
แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยท่ีได้ต้องมีเป้าหมายของ
ผลผลิตและผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังนี้ 
 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง
เพ่ือให้ทราบข้อเท็จจริง เพ่ือการวางแผน และปรับปรุงให้ดีข้ึน แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง 
สำรวจทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจพ้ืนฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ 
และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพ่ือหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยท่ีมีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุม
สภาพการณ์และตัวแปรท่ีเกี่ยวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลท่ีเกิดข้ึนอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็น
การศึกษาท่ีมีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อ่ืนได้ สามารถ
นำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 ๓. การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยท่ีสามารถได้ผลงานวิจัย
ท่ีเป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและ
เอกชน และผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่าง
ชัดเจน โดยระบุรายละเอียดท่ีเป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบท่ี
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สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนท่ีอ่ืน และ/หรือ คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายท่ัวไปปฏิบัติได้) และ/หรือ 
หลักฐานท่ี หน่วยงานในพ้ืนท่ีนำผลการวิจัยไปบรรจุเป็นนโยบายระดับท้องถ่ิน/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือ
แหล่งเรียนรู้ในพ้ืนท่ี หรือ ประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน เป็นต้น 
 
ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีท่ีเป็นชุดโครงการ) 
จะต้องมีความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาท่ีกำหนด และผู้รับทุนต้อง
ให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่โครงการ สู่
สาธารณตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
 ๑. ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/
โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน
ทาhttp://ris.ssru.ac.th/ 
 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยท่ีต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยท่ีเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพ่ือให้
คณะกรรมการท่ีเกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย) 
 ๓ . ผู้ เสนอโครงการมีสิทธ์ิเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้า
โครงการวิจัยได้ไม่เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้
ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความท่ีตีพิมพ์ผลงาน
ทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาตินั้นๆ 
 ๔. ผู้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล 
 ๕. โครงการวิจัย ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษา
โครงการ (ถ้ามี)  
กำหนดเวลารับสมัคร 
 รอบท่ี ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ต้ังแต่บัดนี้ - ๑๕ สิงหาคม หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ 
๐๙๘-๒๗๒-๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาว
อารยา ยอดฉิม, ๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัย
ทราบผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ HTTP://RIS.SSRU.AC.TH/ 
 
 


