
 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยนกัศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนวิศวกรสังคม 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหน่วยงานกลางทางวิชาการที่มีภารกิจให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่สนใจทำวจัิย 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านงานวิจัยให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ตาม
ความต้องการของสังคมและชุมชนรวมทั้งจัดการความรู้เพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการ
ยกระดับผลงานวิจัยคณาจารย์ นักศึกษาสู่การเผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและ
สนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุนงานวิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ ที่สอดคลองกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่การเป็นศูนย์กลางการ 
ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่าสร้างความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่เชื ่อมโยงการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ
SMEs ในระบบเศรษฐกิจฐานรากโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี การวิจัยและนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมที่ ระบบ 
(System-based Transformations) เพื่อสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 
ศึกษารายละเอียด ยุทธศาสตร์ ๑ - ๔ ไดที่เว็บไซต์ https://ird.ssru.ac.th/page/ssrufund2023 โดย

กําหนดกรอบการใหทุนสนับสนุนการวิจัยออกเปน ๒ ประเภท ไดแก  
๑. ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
๒. ทุนวิศวกรสังคม 
ประกาศใชต้ังแตปงบประมาณ ๒๕๖๖ เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
 
 

                                                (รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์) 
                                                                    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยนกัศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนวิศวกรสังคม 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนันทา กำหนดเป้าประสงค์ในการยกระดับผลงานวิจัยคณาจารย์ นักศึกษาสู่การ

เผยแพรร่ะดับชาติและนานาชาติ โดยมีกลยุทธ์และแผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ และจุดเน้นของการให้ทุนงานวิจัย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคลองกับกรอบการวิจัยของประเทศ ดังน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาและยกระดับการผลิต การสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ สู่การเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติการด้าน
นวัตกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เน้นคุณค่าสร้างความยั่งยืน เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาเมืองน่าอยู่เชื่อมโยงการพัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร และ SMEs ในระบบ
เศรษฐกิจฐานรากโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม สู่การพลิกโฉมที่ระบบ (System-based 
Transformations) เพ่ือสร้างโอกาสใหม่และความพร้อมของประเทศในอนาคต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา นักวิทยาศาสตร์และนวัตกร ให้มีคุณธรรมจริยธรรม  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นควบคู่กับการมีสมรรถนะสูงด้านวิชาชีพและวิชาการ 

ศึกษารายละเอียด ยุทธศาสตร์ ๑ - ๔ ไดที่เว็บไซต์ https://ird.ssru.ac.th/page/ssrufund2023 โดยกำหนดกรอบการให้
ทุนสนับสนุนการวิจัยออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 

๑. ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะสนับสนุนทุนวิจัยให้แก่อาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี 

ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพื่อการสำเร็จ

การศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาโดยนักศึกษาจะต้อง
กำลังศึกษาอยู่ และอาจารย์ที ่ปรึษาทำหน้าที่เป็นผู ้ร ับทุน ติดตามการดำเนินงานของนักศึกษาและรายงานผลการดำเนินการต่อ
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท จำนวน ๕๐ ทุน) 

๒. ทุนวิศวกรสังคม 
ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 

  พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพ่ือเป็นที่ปรึกษานักศึกษาดำเนินโครงการวิจัย และการเป็นวิศวกรสังคม
ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย ๕ พ้ืนที่ ได้แก่  ๑) พ้ืนที่เขต
ดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม ชุมชนวัดใหมอมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๒) พ้ืนที่จังหวัด
สมุทรสงคราม ๓) พ้ืนที่จังหวัดระนอง ๔) พ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและ ๕) พ้ืนที่จังหวัดอุดรธาน ๖) พ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรี ๗) พ้ืนที่
จังหวัดสิงห์บุรี ๘) พ้ืนที่จังหวัดอ่างทอง  (โครงการละไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ ทุน) 

 
 
 
 
 



~ ๒ ~ 

รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี และทุนวิศวกรสังคม 

งบประมาณรายได้มหาวิทยาลัย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

ทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม 
  ๑ ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  (๑) เป็นอาจารย์ที ่ปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดูแลระดับปริญญาตรี ที ่อยู ่ระหว่างการดำเนินงานวิจัยเพื่อการ
สำเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : thesis) 
  (๒) งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหัวข้อโครงการวิจัยแล้ว และเป็นโครงการที่มีความเป็นไปได้ในการสำเร็จ
ตามเวลาที่กำหนด 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 
เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั ้น (กรณีที ่เป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก
สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยน้ีรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) และไม่อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่
ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ
วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
  ๒.๒ ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม 
  (๑) มีนักศึกษาร่วมดำเนินโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า ๓ คน และจะต้องเข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจ
สร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม (Social Engineer) ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย 
  (๒) สามารถดำเนินงานวิจัยและลงพ้ืนที่วิจัยตามขอบเขตพ้ืนที่ที่กำหนดได้ 
  (๓) มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 
  (๔) มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้ 
เช่น รายงานผลการวิจัยผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการและตีพิมพ์หรืออ่ืนๆ 
  (๕) เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเท่านั ้น (กรณีที ่เป็นอาจารย์พิเศษ หรือบุคคลภายนอก
สามารถเป็นผู้ร่วมวิจัยได้ โดยมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยน้ีรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานทั้งหมด) และไม่อยู่ระหว่างลา
ศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
  (๖) ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่
ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
  (๗) เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ
วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 
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แนวทางและขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย 
 มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ ยุทธศาสตร์ และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ
ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 
 ๑. การวิจัยเชิงสำรวจ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หน่ึงเพ่ือให้ทราบ
ข้อเท็จจริง เพ่ือการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทางภูมิศาสตร์และ
เศรษฐกิจพ้ืนฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job Analysis) 
วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพ่ือหาข้อเท็จจริง เพ่ือนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์ความรู้ 
หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 
 ๒. การวิจัยเชิงทดลอง 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยที่มีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุมสภาพการณ์และตัว
แปรที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัดกระทำซ้ำ 
หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์เป็นทฤษฎี 
หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 ๓. การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้ 
 เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สามารถได้ผลงานวิจัยที่เป็น
รูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ
ผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้ แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุรายละเอียด
ที่เป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพ้ืนที่อื่น และ/หรือ 
คู ่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพื้นที่นำผลการวิจัยไปบรรจุเป็น
นโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ในพ้ืนที่ หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 
เป็นต้น 
 
ระยะเวลาท่ีทำการวิจัย 
 ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย จะต้องมีความพร้อมสำหรับการ
รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพ่ือเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอในระหว่างดำเนินโครงการ 
และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
 ๑. ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผนบูรณาการ/โครงการวจัิย 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา http://ris.ssru.ac.th/ 
 ๒. แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง 
ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเ พื่อให้
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย) 
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 ๓. ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่เกิน ๑ 
โครงการ 

๔. ผู้เสนอขอรับทุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและเผยแพร่งานสร้างสรรค์ จะต้องส่งบทความที่ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ
และเผยแพร่งานสร้างสรรค์ ในวารสารระดับนานาชาติน้ันๆ 
 ๔. ผู ้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจ ัยและพัฒนา ( RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมทั้งแนบไฟล์ข้อมูล 
 ๕. โครงการวิจัย ที่แก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือชื่อคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการ (ถ้า 
มี)  
 
กำหนดเวลารับสมัคร 
 รอบที่ ๑ ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย ตั้งแต่บัดนี้ - ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท์ ๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ หรือ ๐๘๓ -๔๒๙-
๗๔๓๑ นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ, ๐๘๗-๙๓๑-๓๐๔๐ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว, ๐๘๕–๙๑๑-๒๑๐๙ นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ
, ๐๙๕-๗๗๘-๗๔๗๑ นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์, ๐๙๔-๐๒๔-๖๐๒๗  นางสาวปัญชลิกา ตะเคียนราม 
 
การแจ้งผลการพิจารณา 
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะแจ้งสถานะโครงการและผลการพิจารณาให้นักวิจัยทราบผ่าน
ระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ http://ris.ssru.ac.th/ 


