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ทนุวจิยัทนุที� 7



ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการในวารสารระดับ
นานาชาติ (ทุนวิจัยทุนที� 7) 
  สถาบันว �จัยและพัฒนา มีการสนับสนุนทุนสําหรับการตีพิมพ์
บทความว �จัยหร �อบทความทางว �ชาการในวารสารว �ชาการระดับ
นานาชาติ ที�อยู่ในฐานข้อมูลสากล ได้แก่ Scopus, SCImago
Journal Rank (SJR) โดยต้องมีสถานะในฐานข้อมูลป�จจุบัน
และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ ระหวา่งวันที� 1 ตุลาคม 2564 - 30
กรกฎาคม 2565 หร �อ ทุนว �จัยในส่วนนี�หมด



         (ไม่จํากัดจํานวนบทความ)

บทความละไม่เกิน
20,000 บาท

วารสารว �ชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ในฐาน
ข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago
Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที� 1 (Q1) หร �อ
ควอไทล์ที� 2 (Q2) 

ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความว �จัยและบทความว �ชาการ
ในวารสารระดับนานาชาติ

วารสารว �ชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ใน
ฐานข้อมูล ISI หร �อ SCOPUS และอยู่ในฐาน
ข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) 
ควอไทล์ที� 3 (Q3) หร �อ ควอไทล์ที� 4 (Q4) 

(                (ไม่จํากัดจํานวนบทความ)

บทความละไม่เกิน
40,000 บาท 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


วารสารว �ชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) 

ควอไทล์ที� 1 (Q1) หร �อ ควอไทล์ที� 2 (Q2) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 หลักเกณฑ์1.
1  เป�นบุคลากรสายว �ชาการของมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.

   1.2  เป�นบทความว �จัยหร �อบทความทางว �ชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract)   
        ที�ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารว �ชาการ
   1.3  เป�นบทความที�ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมีรายละเอียด ป�ที�
        ฉบับที� เดือน ป� และเลขหน้า ของวารสารที�ตีพิมพ์บทความนั�น
   1.4  ต้องเป�นบทความที�มีผู้ทรงคุณวฒิุของกองบรรณาธิการเป�นผู้ประเมินหร �อตรวจสอบคุณภาพ  
        (Peer Review) เป�นที�ยอมรับหร �อบทความในวารสารที�มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และ
        วารสารต้องมีสถานะในฐานข้อมูลป�จจุบัน รวมทั�งต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google   
        scholar โดยให้ยึดสถานะในวันที�ยื�นขอทุนสนับสนุน
  1.5  บทความ 1 บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ 1 ครั�ง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป� 
       นับจากวนัแรกของเดือนที�ตีพิมพ์เผยแพร่
  1.6  บทความที�ขอรับเงินรางวลัจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจร �ยธรรมการว �จัย เช่น ความซํ�าซ้อน 
       จากระบบอักขราว �สุทธิ� ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ 30)

การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



   1.7 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื�อในบทความเป�นชื�อแรก (First Author) หร �อเป�นผู้รับผิดชอบ  
       งานหลัก (Corresponding Author) ที�สามารถตรวจสอบได้ กรณีที�บทความมีผู้รับผิดชอบ
       งานหลัก (Corresponding Author) เป�นอาจารย์พิเศษหร �อบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับ
       ทุนสนับสนุนตามประกาศนี�ได้เว้นแต่บทความที�มีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding   
       Author)   
  1.8 ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื�อ นามสกุล และต้นสังกัดเป�นมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
       และใช้อีเมลโดเมนมหาว �ทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
  1.9 บทความของบุคลากรของมหาว �ทยาลัยต้องไม่เป�นส่วนหนึ�งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
       และไม่เป�นส่วนหนึ�งของการเป�นอาจารย์ที�ปร �กษาว �ทยานิพนธ์

 หลักเกณฑ์ (ต่อ)1. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



   1.10 บทความที�ขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาว �ชาหร �อความชํานาญของผู้ขอรับทุน  
         สนับสนุน
   1.11  ไม่เป�นผู้ติดค้างการส่งรายงานว �จัยฉบับสมบูรณ์สําหรับโครงการว �จัยที�สิ�นสุดระยะเวลาดําเนิน
         การว �จัยแล้ว ไม่วา่จะได้รับทุนอุดหนุนการว �จัยจากแหล่งใดของมหาว �ทยาลัยราชภัฏ 
         สวนสุนันทา
   1.12 บทความที�ขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาว �ทยาลัยราชภัฏ
        สวนสุนันทา เร ��อง หลักเกณฑ์และว �ธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื�อเสนอผลงานว �จัย
        ภายในประเทศหร �อต่างประเทศ และประกาศมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร ��อง หลักเกณฑ์
        และว �ธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื�อนําเสนอผลงานนวตักรรมภายในประเทศหร �อต่าง
        ประเทศ
   1.13 เมื�อนักว �จัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนว �จัยงบประมาณ
        รายได้ในป�งบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบร �การว �ชาการได้

หมายเหตุ : บทความที�ขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี� ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณานี�ให้ครบถ้วนทุกข้อก่อน จึงจะสามารถนํามาพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปได้

  หลักเกณฑ์ (ต่อ)1. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดในมหาว �ทยาลัยที�อยู่ในการจัดอันดับมหาว �ทยาลัยของ QS Ranking ใน
500 อันดับแรก หร �ออยู่ในการจัดอันดับมหาว �ทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับ
ที�เหนือกวา่มหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ�นไป 

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
อุตสาหกรรม/องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหร �อเอกชนที�ไม่ใช่หน่วยงานเกี�ยวข้องกับ
สถาบันทางการศึกษาหร �อมหาว �ทยาลัยต่าง ๆ)

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที�แสวงหาผลกําไรหร �อ
หน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลที�แสวงหาผลกําไรและองค์กรการศึกษา)

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาค
อุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

 

2.   คุณสมบัติ  ของบทความที�ตีพิมพ์ในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ ดังนี� 

2.1

2.2

2.3

2.4



อัตราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่
ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที� 1 (Q1) หรือ ควอไทล์ที� 2 (Q2)

จํานวนเงิน (บาท)

บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ�ง ตามข้อ 2.1 - 2.4 จํานวน 1 ข้อ

บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 - 2.4 จํานวน 2 ข้อ

ประเภท

บทความละไม่เกิน 25,000

บทความละไม่เกิน 30,000

บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1 - 2.4 จํานวน 3 ข้อ

บทความมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ

บทความละไม่เกิน 35,000

บทความละไม่เกิน 40,000

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


วารสารว �ชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS 
และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) 

ควอไทล์ที� 3 (Q3) หร �อ ควอไทล์ที� 4 (Q4) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


 หลักเกณฑ์1.
1  เป�นบุคลากรสายว �ชาการของมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา1.

   1.2  เป�นบทความว �จัยหร �อบทความทางว �ชาการฉบับเต็ม (Full paper) มิใช่บทคัดย่อ (abstract)   
        ที�ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารว �ชาการ
   1.3  เป�นบทความที�ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ โดยจะต้องมีรายละเอียด ป�ที�
        ฉบับที� เดือน ป� และเลขหน้า ของวารสารที�ตีพิมพ์บทความนั�น
   1.4  ต้องเป�นบทความที�มีผู้ทรงคุณวฒิุของกองบรรณาธิการเป�นผู้ประเมินหร �อตรวจสอบคุณภาพ  
        (Peer Review) เป�นที�ยอมรับหร �อบทความในวารสารที�มีการเผยแพร่ระดับนานาชาติ และ
        วารสารต้องมีสถานะในฐานข้อมูลป�จจุบัน รวมทั�งต้องปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล Google   
        scholar โดยให้ยึดสถานะในวันที�ยื�นขอทุนสนับสนุน
  1.5  บทความ 1 บทความสามารถขอทุนสนับสนุนได้ 1 ครั�ง โดยพิจารณาในระยะเวลาไม่เกิน 1 ป� 
       นับจากวนัแรกของเดือนที�ตีพิมพ์เผยแพร่
  1.6  บทความที�ขอรับเงินรางวลัจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจร �ยธรรมการว �จัย เช่น ความซํ�าซ้อน 
       จากระบบอักขราว �สุทธิ� ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ 30)

การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



   1.7 ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื�อในบทความเป�นชื�อแรก (First Author) หร �อเป�นผู้รับผิดชอบ  
       งานหลัก (Corresponding Author) ที�สามารถตรวจสอบได้ กรณีที�บทความมีผู้รับผิดชอบ
       งานหลัก (Corresponding Author) เป�นอาจารย์พิเศษหร �อบุคคลภายนอกไม่สามารถขอรับ
       ทุนสนับสนุนตามประกาศนี�ได้เว้นแต่บทความที�มีผู้รับผิดชอบงานหลัก (Corresponding   
       Author)   
  1.8  ผู้ขอรับทุนสนับสนุน ต้องระบุชื�อ นามสกุล และต้นสังกัดเป�นมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ 
       ใช้อีเมลโดเมนมหาว �ทยาลัย (@ssru.ac.th) ในการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
  1.9 บทความของบุคลากรของมหาว �ทยาลัยต้องไม่เป�นส่วนหนึ�งของการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและ 
       ไม่เป�นส่วนหนึ�งของการเป�นอาจารย์ที�ปร �กษาว �ทยานิพนธ์

 หลักเกณฑ์ (ต่อ)1. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



   1.10 บทความที�ขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาว �ชาหร �อความชํานาญของผู้ขอรับทุน  
         สนับสนุน
   1.11  ไม่เป�นผู้ติดค้างการส่งรายงานว �จัยฉบับสมบูรณ์สําหรับโครงการว �จัยที�สิ�นสุดระยะเวลาดําเนิน
         การว �จัยแล้ว ไม่วา่จะได้รับทุนอุดหนุนการว �จัยจากแหล่งใดของมหาว �ทยาลัยราชภัฏ 
         สวนสุนันทา
   1.12 บทความที�ขอรับเงินทุนสนับสนุนต้องไม่ได้รับเงินสนับสนุนตามประกาศมหาว �ทยาลัยราชภัฏ
        สวนสุนันทา เร ��อง หลักเกณฑ์และว �ธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื�อเสนอผลงานว �จัย
        ภายในประเทศหร �อต่างประเทศ และประกาศมหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เร ��อง หลักเกณฑ์
        และว �ธีการจัดสรรเงินสนับสนุนบุคลากรเพื�อนําเสนอผลงานนวตักรรมภายในประเทศหร �อต่าง
        ประเทศ
   1.13 เมื�อนักว �จัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนว �จัยงบประมาณ
        รายได้ในป�งบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบร �การว �ชาการได้

หมายเหตุ : บทความที�ขอรับทุนสนับสนุนตามประกาศฉบับนี� ต้องผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณานี�ให้ครบถ้วนทุกข้อก่อน จึงจะสามารถนํามาพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ต่อไปได้

  หลักเกณฑ์ (ต่อ)1. การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ 



มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดในมหาว �ทยาลัยที�อยู่ในการจัดอันดับมหาว �ทยาลัยของ QS Ranking ใน
500 อันดับแรก หร �ออยู่ในการจัดอันดับมหาว �ทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับ
ที�เหนือกวา่มหาว �ทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ�นไป

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหร �อเอกชนที�ไม่ใช่หน่วยงานเกี�ยวข้องกับ
สถาบันทางการศึกษาหร �อมหาว �ทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ 50 กม.
จากมหาว �ทยาลัย

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที�แสวงหาผลกําไรหร �อ
หน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลที�แสวงหาผลกําไรและองค์กรการศึกษา)

มีผู้ร่วมบทความที�สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/
ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

2.   คุณสมบัติ  ของบทความที�ตีพิมพ์ในวารสารว �ชาการระดับนานาชาติ ดังนี� 

2.1

2.2

2.3

2.4



อัตราทุนสนับสนุนการตีพิมพ์
บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที�ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่
ในฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR) ควอไทล์ที� 3 (Q3) หรือ ควอไทล์ที� 4 (Q4)

จํานวนเงิน (บาท)

บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ�ง 
ตามข้อ 2.1 - 2.4 จํานวน 1 ข้อ

ประเภท

บทความละไม่เกิน 20,000

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


QS Ranking
มหาว �ทยาลัยในประเทศไทยที�อยู่ใน 500 ลําดับ



ในอันดับที�เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ�นไป 

Webometrics 



นักวิจัยกดลง
นามสัญญาใน
ระบบ RIS หลัง

จากนั�นรอทางเจ้า
หน้าที�ตรวจสอบ

และออกเลข
สัญญา

นักวิจัยทํา
สัญญาในระบบ

RIS

ขั�นตอนที� 3

เมื�อผ่านการ
พิจารณาขอให้นัก
วิจัยตรวจสอบ
เงินทุนวิจัยที�ได้
รับ และกดยืนยัน
โครงการเข้ามาใน

ระบบ RIS 

ยืนยันโครงการ
ขั�นตอนที� 2

ขั�นตอนการขอรับ ทุนวิจัยทุนที� 7

กดยื�นข้อเสนอ
โครงการในระบบ
วิจัยออนไลน์ RIS
โดยเตรียมเอกสาร
หลักฐานการได้รับ
การตีพิมพ์ และ
กรอกข้อมูลลงใน
ระบบให้ถูกต้อง

ครบถ้วน

ยื�นข้อเสนอ
ขอรับทุน

ขั�นตอนที� 1
นักวิจัยแนบเอกสารหลัก
ฐาน ดังนี� ปกวารสารและ
เลข ISSN สารบัญของ

วารสารฉบับที�ตีพิมพ์ ราย
ชื�อผู้ทรงคุณวุฒิ บทความ
วารสารฉบับที�ตีพิมพ์ ฐาน

ข้อมูลวารสารที�ตีพิมพ์
(SJR และ SCOPUS) 

ไฟล์หลักฐานการเบิกจ่าย
ตามระเบียบกระทรวงการ
คลัง ร้อยละ 100 และ

แบบฟอร์มรายงานการเงิน
ร้อยละ 100

รายงานทางการเงิน
ขั�นตอนที� 4

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DUF2isFWsqVSYhbaACYtbgcLi_YjDqpE3GLQIVgkKQg/edit#gid=69851113


สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กดยืนยัน

การดําเนินโครงการ
เสร็จสิ�น

ดําเนินการ
โครงการเสร็จ

สิ�น

ขั�นตอนที� 7

เมื�อนักวิจัยได้รับเงิน
ทุนเรียบร้อย 

ให้กดยืนยันการรับทุน

นักวิจัยยืนยันการ
ได้รับทุน

ขั�นตอนที� 6

ขั�นตอนการขอรับ ทุนวิจัยทุนที� 7

เมื�อผ่านการตรวจ
สอบข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว
 ทางสถาบันวิจัย

และพัฒนา 
จะดําเนินการโอน

เงิน 100% 

การโอนเงิน
100%

ขั�นตอนที� 5


