
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง   การรับขอเสนอการวิจัยที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย(งบรายไดมหาวิทยาลัย)

___________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในฐานะหนวยงานกลางทางวิชาการ
ท่ีมีภารกิจใหทุนสนับสนุนการวิจัยแกคณาจารยภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาที่สนใจทําวิจัย มี
วัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานงานวิจัยใหกับคณาจารย เจาหนาที่และนักศึกษาในมหาวิทยาลัย สง
เสริมและสนับสนุนใหคณาจารยทําวิจัยเพ่ือสรางองคความรูเพ่ือนําไปพัฒนาการเรียนการสอนและการบริการ
วิชาการ ตามความตองการของสังคมและชุมชนรวมท้ังจัดการความรูเพื่อการเผยแพรผลงานวิจัยสูการใช
ประโยชน สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ยุทธศาสตรที่ ๒ สงเสริมสนับสนุนการสรางผลงาน
วิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นอยางยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จึงกําหนดลักษณะของ
โครงการวิจัย เกณฑการใหการสนับสนุน และจุดเนนของการใหทุนงานวิจัย ๔ Platform   ที่สอดคลองกับ
กรอบการวิจัยของประเทศ ดังนี้

๑. Platform ๑ การพัฒนากําลังคนและสถาบันความรู

๒. Platform ๒ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อตอบโจทยทาทายสังคม

๓. Platform ๓ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน

๔. Platform ๔ การวิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมลํ้า
ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔  ไดตามเอกสารแนบ  (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๔)  โดยกําหนดกรอบการใหทุน
สนับสนุนการวิจัยออกเปน ๗  ประเภท ไดแก 

๑. ชุดโครงการวิจัยดานสังคมศาสตร   (ชุดโครงการละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๒. ชุดโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตร   (ชุดโครงการละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๓. ชุดโครงการวิจัยดานวิทยาศาสตรสุขภาพ   (ชุดโครงการละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐
บาท)

๔. ชุดโครงการบูรณาการขามศาสตร  (ชุดโครงการละไมเกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๕. ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม  ๓๐ ทุน  (โครงการละไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท)  

๖. ทุนวิจัยเชิงประยุกตและพัฒนานวัตกรรม/ตอยอดงานวิจัยเพื่อใชประโยชนเชิงพาณิชย
 ปงบประมาณ ๑๕๖๔  (โครงการละไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)

๗. งานวิจัยพัฒนางานประจําสูงานวิจัย : Routine to Research (R2R)  (งานวิจัย ๕ บท)
 (ทุนสนับสนุนไมเกิน ๕,๐๐๐ บาท)

 

ประกาศใชตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๖๔ เปนตนไป

 

   ประกาศ ณ  วันที่   ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓



 

(รศ.ดร.ชุติกาญจน ศรีวิบูลย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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รายละเอียดแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา  
เร่ือง การรับข้อเสนอการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (งบรายได้มหาวิทยาลัย)  

 
 

  ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดลักษณะของโครงการวิจัย เกณฑ์การให้การสนับสนุน และ

จุดเน้นของการให้ทุนงานวิจัย ๔ Platform  ที่สอดคล้องกับกรอบการวิจัย ดังนี ้

๑. Platform ๑ การพัฒนากำลังคนและสถาบันความรู้  

๒. Platform ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายสังคม  

๓. Platform ๓ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพิม่ขีดความสามารถการแข่งขัน  

๔. Platform ๔ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ  

ศึกษารายละเอียด Platform ๑ - ๔  ไดต้ามเอกสารแนบ  (เอกสาร วจ. ๐๑-๖๔)  โดยกำหนดกรอบการให้ทุนสนับสนุนการ

วิจัยออกเป็น ๗ ประเภท ได้แก่   

๑. ชุดโครงการวิจัยด้านสังคมศาสตร์   

       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในทางสังคมศาสตร์ ที่เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยระบบและวิธีการทางวิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฎการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของคนและสังคม เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะ

นำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชนและพัฒนาประเทศชาติ  และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform  

ทั้งนี้ภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาส ตร์และ

มนุษยศาสตร์ร่วมกัน   (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

๒. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์   

        การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์ การสำรวจ วิเคราะห์ ทดลองอย่างมีระบบและขั้นตอน  เกี่ยวกับ

ธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฎการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งท่ีมนุษย์ได้สรา้งสรรค์ข้ึนมาดว้ยความรู ้หรือประสบการณ์ เพื่อเสนอความรู้ใหม่ 

เพื่อสุขอนามัย เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนา

ประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform  โดยภายใต้ชุด

โครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยแผนงานวิจัยและโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกัน   

(โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

 



~ ๒ ~ 

 

๓. ชุดโครงการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกันในด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนและสัตว์ อาจเป็นการวิจัย

เกี่ยวกับความรู้ด้านสุขภาพ หรือการนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสุขภาพ รักษาโรค และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน

ของร่างกายคนหรือสัตว์  เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาของสังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การ

พัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และสอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform  โดยภายใต้

ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน  (โครงการละไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท)   

๔. ชุดโครงการบูรณาการข้ามศาสตร์  

       การศึกษาค้นคว้าในลักษณะกลุ่มของโครงการที่มีเป้าหมายร่วมอย่างเดียวกัน หรือ การทำโครงการวิจัยย่อยหลาย

โครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายใหญ่อันเดียวกัน โดยนำองค์ความรู้ความเช่ียวชาญมาการบูรณาการแบบสหสาขาวิชา ทั้งศาสตร์ด้าน

สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ  เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะนำมาแก้ไขปัญหาขอ ง

สังคม ตอบสนองความต้องการของชุมชน การพัฒนาประเทศชาติ สร้างความผาสุกและความเจริญก้าวหน้าของมนุษยชาติ และ

สอดคล้องกับทุนงานวิจัย ๔ Platform  โดยภายใต้ชุดโครงการวิจัย จะประกอบไปด้วยโครงการย่อยที่บูรณาการศาสตร์ด้าน

สังคมศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และหรือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกัน  (โครงการละไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

  ๕. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่  ๓๐ ทุน  เป็นการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็น

นักวิจัยรุ่นกลาง  ในลักษณะโครงการเดี่ยว  (โครงการละไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท)   

  ๖.  ทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ ๑๕๖๔   

 การศึกษาค้นคว้าและพัฒนาผลงานวิจัยสู่งานนวัตกรรม เพื่อต่อยอดผลงานนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ผลงานวิจัยหรือ

นวัตกรรม จะต้องพัฒนาไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร  นำผลงานไปประกวดในเวทีระดับชาติและนานาชาติ ตามที่มหาวิทยาลัย

กำหนด  รวมถึงการนำผลงานท่ีผ่านเวทีประกวดไปเสนอในงานนิทรรศการในประเทศ ตามที่มหาวิทยาลัยร้องขอ  (โครงการละไม่เกิน 

๕๐,๐๐๐ - ๑๕๐,๐๐๐ บาท) 

  ๗.  งานวิจัยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) (งานวิจัย ๕ บท)  เป็นงานวิจัยที่แก้ปัญหา

กระบวนการทำงานของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ท้ังนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด และการพิ

จาณราให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ  (โครงการละไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท) 

 

 

 

 

 



~ ๓ ~ 

 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑.  กรณีทุนชุดโครงการ 

 ๑.๑  อาจารย์ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๒  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

 ๑.๓  มีหลักฐานประวัติแสดงถึงประสบการณ์ ในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยที่ดีเป็นที่เชื่อถือได้  

เช่น รายงานผลการวิจัยที่ผ่านมา ประสบการณ์การนำเสนอผลงานวิจัยในท่ีประชุมวิชาการและตีพิมพ์ หรืออ่ืนๆ  

 ๑.๔  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัย บุคคลภายนอกนั้น

จะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) 

 ๑.๕  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์สำหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการวิจัยแล้ว ไม่ว่า

จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๑.๖  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

 ๑.๗  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 ๑.๘  เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ใน

ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 

๒.  กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่   

 ๒.๑  อาจารย์ใหม่ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ๒.๒  ไม่เคยได้รับทุนอุดหนุนใดๆ มาก่อน และเป็นอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา หากทาง

สถาบันวิจัยตรวจสอบพบภายหลัง จะขอสงวนสิทธ์ิการรับทุน 

 ๒.๓  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นท่ีทำการวิจัยตามที่เสนอในโครงการที่ขอรับทุน 

 ๒.๔  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเป็นผู้ร่วมวิจัย บุคคลภายนอกนั้น

จะต้องมีสัดส่วนภาระงานในการวิจัยนี้รวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ ๒๐ ของภาระงานท้ังหมด) 

 ๒.๕  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อเต็มเวลา 

 ๒.๖  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการวิจัยได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการวิจัยและต้องมีสัดส่วนการ

วิจัยในภาพรวมทั้งหมด จากร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่น้อยกว่าผู้ร่วมวิจัยแต่ละคน 

 ๒.๗  เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ใน

ปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้ 
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๓.  กรณีทุนทุนวิจัยเชิงประยุกต์และพัฒนานวัตกรรม/ต่อยอดงานวิจัยเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ปีงบประมาณ  

๒๕๖๔ 

 ๓.๑  เป็นบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ท่ีมีอายุงานไม่น้อยกว่า ๙ เดือน 
 ๓.๒  มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในประเด็นที่ทำงานวิจัยหรือบริการวิชาการตามที่เสนอในโครงการขอรับทุน

สนับสนุน 
 ๓.๓  ไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยและรายงานวิจัยหรือรายงานบริการวิชาการฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการที่

สิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว  ไม่ว่าจะได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งใดของมหาวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา 
 ๓.๔  จะต้องไม่อยู่ในระหว่างลาศึกษาต่อภาคเต็มเวลา 
 ๓.๕  เป็นผู้สามารถปฏิบัติงานและควบคุมการดำเนินงานได้ตลอดระยะเวลาที่รับทุนอุดหนุนการบริการวิชาการ และ

ต้องมีสัดส่วนการดำเนินงานในภาพรวมไม่น้อยกว่าผู้ร่วมบริการวิชาการแต่ละคน 
 ๓ .๖   ไม่ เป็ น ผู้ ได้ รั บ ทุ น อุ ด ห นุ น วิ จั ย งบ ป ระม าณ แ ผ่ น ดิ น ห รื อ งบ ป ระ ม าณ ราย ได้ ม ห าวิ ท ย าลั ย  

ในปีที่เสนอขอ ทั้งนี้หากอยู่ระหว่างรอประกาศผลการพิจารณา  เมื่อทราบผลว่าได้รับทุนอุดหนุนวิจัย ต้องเลือกดำเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งเท่านั้น 

 

ลักษณะข้อเสนอการวจิัยท่ีเสนอขอทุน  

  ๑.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๖๔) และ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาราชภัฏสวน

สุนันทา   

 ๒.  เป็นโครงการวิจัยที่เสนอผ่านหน่วยต้นสังกัด /คณะ/วิทยาลัย/กอง/สถาบัน 

 ๓.  สนับสนุนโครงการในลักษณะชุดโครงการวิจัยเท่านั้น (สำหรับนักวิจัยรุ่นกลาง) 
 ๔.  สนับสนุนโครงการในลักษณะโครงการวิจัยเดี่ยว (สำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่) 
 ๕.  โครงการที่ขอรับทุนต้องมีนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เข้าร่วมอย่างน้อยโครงการละ ๑ คน และสามารถสร้างนักวิจัยใหม่ให้เกิดขึ้นในโครงการวิจัย 

๖.  โครงการที่มีความสอดคล้องกับหัวข้อต่อไปนี้จะได้รับการจัดอัดดับความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ  

๖.๑ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และ/

หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและมีเป้าหมายโครงการวิจัยที่ชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหนึ่ง 

๖.๒ ผลงานวิจัยสามารถตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ได้รับการรับรอง

คุณภาพจาก สำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือวารสารวิชาการระดับชาติ (กลุ่มTCI 1 / กลุ่มTCI 2)  

๗.  จะต้องมีการแสดงหลักฐานหรือเอกสารยืนยันความร่วมมือของผู้รับทุนกับหน่วยงานในพื้นที่หรือหน่วยงานใช้

ประโยชน์ ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เห็นว่าจะนำผลสำเร็จที่ได้จากงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมและมีความต่อเนื่องได้แนบ

ท้ายข้อเสนอโครงการ 
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๘.  ในกรณีที่ใช้คนหรือสัตว์ เพื่อการวิจัยให้มีหนังสือรับรองการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัย

ในคน หรือคณะกรรมการกำกับดูแลการวิจัยในสัตว์ทดลองที่ให้รับการรับรองว่าการวิจัยในคนหรือสัตว์ทดลองเป็นไปโดยถูกต้องตาม

มาตรฐานและจริยธรรมของการวิจัย 

 

แนวทางและขอบเขตของการสนบัสนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนการวิจัยภายใต้กรอบการวิจัย ๔ Platform และผลการวิจัยที่ได้ต้องมีเป้าหมายของผลผลิตและ

ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม หรือนามธรรม โดยมีขอบเขตของการสนับสนุนการวิจัย ดังน้ี 

๑. การวิจัยเชิงสำรวจ  

เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และการศึกษาถึงลักษณะสภาพความเป็นอยู่ หรือปรากฏการณ์หนึ่ง 

เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริง เพื่อการวางแผน และปรับปรุงให้ดีขึ้น แบ่งออกได้เป็นสำรวจชุมชน สำรวจสภาพการปกครอง สำรวจทาง

ภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจพ้ืนฐาน สำรวจทางวัฒนธรรม ประเพณีและศิลปะ สำรวจประชากร สำรวจประชามติ และวิเคราะห์งาน (Job 

Analysis) วิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) เช่น การสำรวจทัศนคติ เพื่อหาข้อเท็จจริง เพื่อนำผลการวิจัยไปสร้างเป็นองค์

ความรู้ หรือนโยบาย แบบแผนต่างๆ ได้ 

  ๒.  การวิจัยเชิงทดลอง  

เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน และเป็นการวิจัยที่มีการจัดกระทำภายใต้ระบบการควบคุมสภาพการณ์
และตัวแปรที่เกี่ยวข้อง มีการสังเกตหรือวัดผลที่เกิดขึ้นอย่างเป็นปรนัย ปราศจากความลำเอียงและเป็นการศึกษาที่มีกรรมวิธี การจัด
กระทำซ้ำ หรือทดสอบผลได้อีก ผลการวิจัยสามารถนำไปอ้างอิง สู่ปรากฏการณ์อื่นได้ สามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์สร้างสรรค์
เป็นทฤษฎี หลัก กฎ เทคโนโลยี องค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
  ๓.  การวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ได้  

เป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและเชื่อมโยงบริการวิชาการ และเป็นการวิจัยที่สามารถได้ผลงานวิจัยที่

เป็นรูปธรรม เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และ

ผลงานสามารถนำไปจดทรัพย์สินทางปัญญาได้  แสดงถึงศักยภาพในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน โดยระบุ

รายละเอียดที่เป็นรูปธรรม (นอกเหนือจากรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์) อาทิ เช่น ต้นแบบ/รูปแบบที่สามารถนำไปขยายผลไปพื้นที่

อื่น และ/หรือ คู่มืออย่างง่าย (สำหรับชุมชน/กลุ่มเป้าหมายทั่วไปปฏิบัติได้) และ/หรือ หลักฐานที่ หน่วยงานในพื้นที่นำผลการวิจัยไป

บรรจุเป็นนโยบายระดับท้องถิ่น/ระดับจังหวัด และ/หรือ มีการสร้างศูนย์หรือแหล่งเรียนรู้ในพื้นท่ี หรือ ประโยชน์อื่นๆ ที่เป็นรูปธรรม

ชัดเจน เป็นต้น 
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  ๔.  งานวิจัยสายสนับสนุน 

       ๔.๑  งานวิจัยพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย : Routine to Research (R2R) (งานวิจัย ๕ บท) (ทุนสนับสนุนไม่เกิน 

๕,๐๐๐ บาท) เป็นงานวิจัยที่แก้ปัญหากระบวนการทำงานของบุคลากร ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้ต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยงานต้นสังกัด และการพิจาณราให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ 

 

ระยะเวลาที่ทำการวิจัย 

ระยะเวลาดำเนินโครงการวิจัยไม่เกิน ๑๐ เดือน โดยนักวิจัยและหัวหน้าโครงการวิจัย (กรณีที่เป็นชุดโครงการ) จะต้องมี
ความพร้อมสำหรับการรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตามวัน เวลาที่กำหนด และผู้รับทุนต้องให้ร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเสนอผลงานในการประชุมหรืองานนิทรรศการเพื่อเผยแพร่โครงการ สู่สาธารณตามคำขอใน
ระหว่างดำเนินโครงการ และ/หรือ หลังงานเสร็จสิ้นโครงการ 
 
วิธีการเสนอโครงการวิจัย 
  ๑.  ผู้เสนอขอรับทุนอุดหนุน จะต้องส่งข้อเสนอโครงการวิจัย สำหรับประเภทโครงการแบบเสนอแผน   บูรณาการ/

โครงการวิจัย/ชุดโครงการวิจัย สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

http://ris.ssru.ac.th/ 

  ๒.  แบบขออนุญาตดำเนินการวิจัย จำนวน ๑ ชุด (กรณีการวิจัยที่ต้องใช้สัตว์ทดลอง/การวิจัยที่เกี่ยวกับความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ เช่น การใช้จุลินทรีย์และการตัดต่อทางพันธุกรรม หรือการวิจัยในมนุษย์ ต้องเสนอผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อให้

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาอนุมัติก่อนทำวิจัย)  

  ๓.  ผู้เสนอโครงการมีสิทธิ์เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนในฐานะผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย หรือหัวหน้าโครงการวิจัยได้ไม่
เกิน ๑ ชุดโครงการ/โครงการ ยกเว้นการขอรับทุนภายใต้ชุดโครงการวิจัย เป็นหัวหน้าโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการได้ไม่เกิน ๒ 
โครงการ 
  ๔.  ผู้เสนอโครงการต้องกรอกข้อมูลการเสนอโครงการวิจัยผ่านระบบสถาบันวิจัยและพัฒนา (RIS) ผ่านทางเว็บไซต์ 
http://ris.ssru.ac.th/ พร้อมท้ังแนบไฟล์ข้อมูล  
  ๕. โครงการวิจัย ท่ีแก้ไขปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว ต้องมีลายมือช่ือคณะผู้วิจัยและที่ปรึกษาโครงการ (ถ้า
มี)  
 
กำหนดเวลารับสมัคร 
  รอบท่ี ๑    ระบบ RIS จะเปิดให้ส่งงานวิจัย วันที่ ๑๐ - ๓๐ กันยายน หรือแล้วแต่ความเหมาะสม 
 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนา โทรศัพท ์๐๒-๑๖๐-๑๓๔๓ ต่อ ๑๒ 
 
  


