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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 

เร่ือง การรับขอ้เสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนบัสนนุการวิจัย งบประมาณรายได้มหาวิทยาลยั 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัยคณาจารย์ 
นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุน
งานวิจัย ๔ Platform ท่ีสอดคล้องกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังน้ี 

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

วิจัยประเภท ๗ ได้แก่ 
๗. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, SCImago Journal Rank (SJR) หรือใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตร์น้ันๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน ดังน้ี  

 ๗.๑ วารสารวิชาการระดับนานาชาติที ่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู ่ในฐานข้อมูล SCImago 
Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) (บทความละไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท ไม่จำกัดจำนวนบทความ)  

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

  
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุน สำหรับการตีพิมพ์บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติท่ีอยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Web of Science Core Collection (ISI), Scopus, SCImago Journal Rank (SJR) หรือใน
ฐานข้อมูลสากลอ่ืนๆ ท่ียอมรับในศาสตร์น้ันๆ โดยคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) และต้องมีสถานะใน
ฐานข้อมูลปัจจุบัน โดยให้ยึดจากวันท่ีย่ืนขอรับทุนสนับสนุน ดังน้ี  

 ๑.๑ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๑ (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี ๒ (Q2) 

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract) ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 



~ ๒ ~ 

 ๑.๓ เป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมีรายละเอียด ปีท่ี 
ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer 
Review) เป็นที่ยอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้ง
ต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ียื่นขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับ
จากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความซ้ำซ้อนจาก
ระบบอักขราวิสุทธิ์ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑.๗ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานหลัก 
(Corresponding Author) ที่สามารถตรวจสอบได้ กรณีที่บทความมีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นอาจารย์
พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่บทความที่มีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding 
Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่
ใน SJR คลอไทล์ที่ ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเน่ือง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้ขอรับทุน
สนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณ
รายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อก่อน จึงจะ
สามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 

 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 ๒.๑ มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 

๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาข้ึนไป 



~ ๓ ~ 

 ๒.๒ มีผ ู ้ร ่วมบทความที ่ส ังก ัดอยู ่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที ่ไม่ใช่หน่วยงานเกี ่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู ้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรหรือ
หน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒.๔ มีผู ้ร่วมบทความท่ีสังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ 

 
ตารางท่ี ๑ อัตราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่

ในฐานข้อมูล 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 

   
  ๑.๒ ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล ISI หรือ 
SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ท่ี ๓ (Q3) หรือ ควอไทล์ที่ ๔ (Q4)  

 ข้อ ๑ การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
   ๑.๑ เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๒ เป็นบทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract) ท่ี
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการ 

 ๑.๓ เป็นบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมีรายละเอียด ปีที่ 
ฉบับท่ี เดือน ปี และเลขหน้า ของวารสารท่ีตีพิมพ์บทความนั้น 

  ๑.๔ ต้องเป็นบทความที่มีผู้ทรงคุณวุฒิของกองบรรณาธิการเป็นผู้ประเมินหรือตรวจสอบคุณภาพ (Peer 
Review) เป็นที่ยอมรับหรือบทความในวารสารที่มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และวารสารต้องมีสถานะในฐานข้อมูลปัจจุบัน รวมทั้ง
ต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google scholar โดยให้ยึดสถานะในวันท่ียื่นขอทุนสนับสนุน 

  ๑.๕ บทความ ๑ บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ ๑ ครั้ง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับ
จากวันแรกของเดือนท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 

  ๑.๖ บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่น ความซ้ำซ้อนจาก
ระบบอักขราวิสุทธิ์ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐) 

  ๑.๗ ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานหลัก 
(Corresponding Author) ที่สามารถตรวจสอบได้ กรณีที่บทความมีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding Author) เป็นอาจารย์
พิเศษหรือบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศนี้ได้ เว้นแต่บทความที่มีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding 
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Author) เป็นบุคคลภายนอกแต่บทความดังกล่าวต้องตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ได้รับการประเมินอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่
ใน SJR คลอไทล์ที่ ๑ อย่างน้อย ๓ ปีต่อเน่ือง 

 ๑.๘ ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื่อ นามสกุล และต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ
ใช้อีเมลโดเมนมหาวิทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ 

 ๑.๙ บทความของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
และไม่เป็นส่วนหน่ึงของการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

  ๑.๑๐ บทความท่ีขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความชำนาญของผู้ขอรับทุน
สนับสนุน 

 ๑.๑๑ ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการ
วิจัยแล้ว ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

  ๑.๑๒ บทความที่ขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื่อเสนอผลงานวิจัยภายในประเทศหรือต่างประเทศ และประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพ่ือนำเสนอผลงานนวัตกรรมภายในประเทศ
หรือต่างประเทศ 

๑.๑๓ เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณ
รายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
หมายเหตุ : บทความท่ีขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี้ ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาตามข้อ ๑ ให้ครบถ้วนทุกข้อก่อน จึงจะ
สามารถนำมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้อ ๒ ต่อไปได้ 

 ข้อ ๒ คุณสมบัติของบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มีรายละเอียด ดังน้ี  
 ๒.๑ มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 

๕๐๐ อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทาข้ึนไป 

 ๒.๒ มีผ ู ้ร ่วมบทความที ่ส ังก ัดอยู ่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที ่ไม่ใช่หน่วยงานเกี ่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือ
มหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ ๕๐ กม. จากมหาวิทยาลัย 

 ๒.๓ มีผู ้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที่แสวงหาผลกำไรหรือ
หน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลท่ีแสวงหาผลกำไรและองค์กรการศึกษา) 

 ๒.๔ มีผู ้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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ลักษณะข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอทุน 
 ๑. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
๒๕๖๔) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาราชภัฏสวน 
สุนันทา 
 ๒. เป็นโครงการวิจัยท่ีเสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 
 ๓. สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น (สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง) 
 ๔. สนับสนุนโครงการในลักษณะโครงการวิจัยเดี่ยว (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) 
 ๕. โครงการที่ขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเข้าร่วมอย่างน้อยโครงการละ ๑ คน 
และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดขึ้นในโครงการวิจัย 
 ๖. โครงการท่ีมีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปน้ีจะได้รับการจัดอันดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ 
  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และ/หรือ
เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยท่ีชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่ง 
  (๒) เป็นบทความท่ีสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที ่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง
คุณภาพจาก สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มTCI 1 / กลุ่มTCI 2) ใน
สถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล 

(๓) เป็นบทความที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติในฐานข้อมูล ISI หรือ SCOPUS และ
อยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที่ ๑-๔ (Q1-Q4) ในสถานะปัจจุบันของฐานข้อมูล  

๗. จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพ้ืนท่ีหรือหน่วยงานใช้ประโยชน์ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องได้แนบท้ายข้อเสนอ
โครงการ 
 ๘. ในกรณีที่ใช้คนหรือสัตว์ เพื่อการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในคน 
หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตาม
มาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 
 
แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 
 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หน่ึงเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทางภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจพื้นฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ 
หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
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 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยท่ีมีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุมสภาพการณ์และตัว
แปรท่ีเก่ียวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลท่ีเกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ 
หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี 
หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 ๓. การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สามารถได้ผลงานวิจัยที่เป็น
รูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด
ท่ีเป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนท่ีอ่ืน และ/หรือ 
คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพื้นที่นำผลการวิจัยไปบรรจุเป็น
นโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
เป็นต้น 
  
ระยะเวลาท่ีทำการวิจัย 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีที่เป็นชุดโครงการ) จะต้องมี
ความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอใน
ระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
 ๑. ผู ้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/
โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
http://ris.ssru.ac.th/ 
 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยท่ีต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยท่ีเก่ียวกับความปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้
คณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย) 
 ๓. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่
เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒
โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความท่ีตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาติน้ันๆ 
 ๔. ผู ้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล 
 ๕. โครงการวิจัย ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและท่ีปรึกษาโครงการ(ถ้ามี)  



~ ๗ ~ 

กำหนดเวลารับสมัคร 
 รอบท่ี ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ตั้งแต่บัดน้ี - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ ๐๙๘-๒๗๒-

๑๓๔๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๙๖-๖๓๕๑๖๖๖ นางสาวอารยา ยอดฉิม, 
๐๘๕-๙๑๑๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่าน
ระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th/ 
 

รายชื่อฐานข้อมูลวารสารท่ีได้รับการรบัรองคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 
๑.  ERIC (http://www.eric.ed.gov/) 
๒.  MathSciNet (http://www.ams.org/mathscinet) 
๓.  Scopus  (http://www.info.scopus.com) 
๔.  Web of Knowledge (http://wokinfo.com) Web of Science Core Collection (เฉพาะในฐานข้อมูล SCIE,  SSCI, 
AHCI และ ESCI) 
๕.  SJR  (http://www.scimagojr.com/)  
๖.  JSTOR (https://www.jstor.org/) 
๗.  Project Muse (https://muse.jhu.edu/) 
๘.  PubMed (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov) 
๙.  ScienceDirect (https://www.sciencedirect.com/)
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