
การประชุมชี้แจงแนวทางการขอรับทุนวิจัยทุนงบรายได้
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 

21 กันยายน พ.ศ. 2565
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ประเด็นน ำเสนอ
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1) โครงการผู้บริหาร/ผู้ดูแลแต่ละคน
2) ผลการตีพิมพ์ปิดสัญญาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564
3) ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566
4) หลักเกณฑ์การพิจารณาให้ทุน
5) ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
6) ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้และจริยธรรมในการวิจัย

งบประมาณรายได้ 256621 กันยายน 2565



ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา

21 กันยายน 2565 3งบประมาณรายได้ 2566



เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลแต่ละคณะ

4

นางสาวชุติมา ธีรสุวรรณ นางสาววราภรณ์ ศรีบัวแก้ว นางสาวสรวงสุดา ทรัพย์เจริญ นางสาวปัญชลิตา ตะเคียนราม นายขจรวงศ์ ศรีวารีรัตน์

o คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

o วิทยาลัยนวัตกรรมและ
การจัดการ

o วิทยาลัยการเมืองและการ
ปกครอง

o คณะศิลปกรรมศาสตร์
o วิทยาลัยโลจิสติกส์

และซัพพลายเชน 
o บัณฑิตวิทยาลัย 
o ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธานี

o คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

o วิทยาลัยพยาบาลและ
สุขภาพ

o วิทยาลัยสหเวชศาสตร์
o วิทยาลัยการจัดการ

อุตสาหกรรมบริการ

o คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

o โรงเรียนสาธิตฯ

o คณะครุศาสตร์
o คณะวิทยาการจัดการ
o วิทยาลัยสถาปัตยกรรม

ศาสตร์
o วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

21 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566



สถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับมอบหมายตัวชี้วัด
ในฐานะหน่วยงานเป็นเจ้าภาพ ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2565

• มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการถ่ายทอดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการฯ จากแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ลงสู่สถาบันวิจัยและพัฒนา จ านวน 15 ตัวชี้วัด โดยได้จัดท า
เป็นข้อตกลงการปฏิบัติราชการฯ กับหน่วยงานระดับคณะ/วิทยาลัย/บัณฑิตวิทยาลัย/ส านัก/
สถาบัน/ศูนย์การศึกษา/ศูนย์แห่งความเป็นเลิศในการดแูลผู้สูงอายุ/โรงเรียนสาธติ เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงาน รายละเอียด ดังนี้

521 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566



21 กันยายน 2565 6งบประมาณรายได้ 2566
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อุดรธานี

สิงห์บุรี

กรุงเทพมหานคร (เขตดุสิต)

สมุทรสงคราม

ระนอง

นครปฐม

กาญจนบุรี

21 กันยายน 2565

อ่างทอง

งบประมาณรายได้ 2566



ผลการตีพิมพ์ปิดสัญญาประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2564 

ปีงบประมาณ 2563
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1) คณะครุศาสตร์

2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

7) บัณฑิตวิทยาลัย

8) โรงเรียนสาธิต

9) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

10)วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11)วิทยาลัยนานาชาติ

12)วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ

13)วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน

14)วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์

15)วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

16)ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตีพิมพ์แล้ว จ านวน

ปีงบประมาณ 2564
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1) คณะครุศาสตร์
2) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

3) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4) คณะวิทยาการจัดการ

5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
6) คณะศิลปกรรมศาสตร์

7) บัณฑิตวิทยาลัย
8) โรงเรียนสาธิต

9) วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
10)วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

11)วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ
12)วิทยาลัยโลจิสติกสแ์ละซัพพลายเชน

13)วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์
14)วิทยาลัยสหเวชศาสตร์

15)วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรม
16)วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

17)ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

ตีพิมพ์แล้ว จ านวน

21 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566 8
ไม่บรรลุวัตถุประสงค!์!!



ทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566

21 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566 9
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การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่งกลาง

กรณีทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่



ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยัและบทความวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติ ควอไทล์ที่ 1 (Q1) หรือ ควอไทล์ที่ 2 (Q2) 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล 
SCImago Journal Rank (SJR) 

• ควอไทล์ท่ี 1 (Q1) หรือ ควอไทล์ท่ี 2 (Q2) (บทความละไม่เกิน 40,000 บาท ไม่จ ากัด
จ านวนบทความ)

คุณสมบัติท่ัวไป
• ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบงาน

หลัก (Corresponding Author) ที่สามารถตรวจสอบได้
• บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่นความซ้ าซ้อน

จากระบบอักขราวิสุทธิ์ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐)
• บทความที่ขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความช านาญของผู้ขอรับทุน

สนับสนุน
• บทความต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและต้องปรากฏในฐานข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้

2.1 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ QS Ranking ใน 500 อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาข้ึนไป
2.2 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ต่างๆ)
2.3 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที่
แสวงหาผลก าไรหรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลที่
แสวงหาผลก าไรและองคก์รการศึกษา)
2.4 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

ประเภท จ านวนเงิน (บาท)
1. บทความมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามข้อ 2.1-2.4  
จ านวน 1 ข้อ 

บทความละไม่เกิน 25,000

2. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1-2.4  จ านวน 2 ข้อ บทความละไม่เกิน 30,000
3. บทความมีคุณสมบัติ ตามข้อ 2.1-2.4  จ านวน 3 ข้อ บทความละไม่เกิน 35,000
4. บทความมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ บทความละไม่เกิน 40,000

1021 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566



ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจยัและบทความวิชาการในวารสาร
ระดับนานาชาติ ควอไทล์ที่ 3 (Q3) หรือ ควอไทล์ที่ 4 (Q4) 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฎอยู่ในฐานข้อมูล SCOPUS และอยู่ในฐานข้อมูล SCImago

Journal Rank (SJR) 

• ควอไทล์ที่ 3 (Q3) หรือ ควอไทล์ที่ 4 (Q4) (บทความละไม่เกิน 20,000 บาท ไม่จ ากัดจ านวนบทความ)

คุณสมบัติท่ัวไป

• ผู้ขอรับทุนสนับสนุนต้องมีชื่อในบทความเป็นชื่อแรก (First Author) หรือเป็นผู้รับผิดชอบงานหลัก 

(Corresponding Author) ที่สามารถตรวจสอบได้

• บทความที่ขอรับเงินรางวัลจะต้องผ่านการตรวจสอบด้านจริยธรรมการวิจัย เช่นความซ้ าซ้อนจากระบบ

อักขราวิสุทธิ์ ระบบ Turnitin (ไม่เกินร้อยละ ๓๐)

• บทความที่ขอทุนสนับสนุนต้องมีความสอดคล้องกับสาขาวิชาหรือความช านาญของผู้ขอรับทุนสนับสนุน

• บทความต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติและต้องปรากฏในฐานข้อมูลปัจจุบัน

เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้

2.1 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ของ QS Ranking ใน 500 อันดับแรก หรืออยู่ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัย
ประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทาขึ้นไป
2.2 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ/
ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชนที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษาหรือมหาวิทยาลัย
ต่างๆ)
2.3 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กรธุรกิจที่
แสวงหาผลก าไรหรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวมโรงพยาบาลที่
แสวงหาผลก าไรและองคก์รการศึกษา)
2.4 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

1121 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566

ประเภท จ านวนเงิน (บาท)
บทความมคีณุสมบตัิอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ตามข้อ 2.1-2.4 จ านวน 1 ข้อ 

บทความละไมเ่กนิ 20,000



ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ 

• เป็นการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ในลักษณะโครงการเดี่ยว (โครงการละ
ไม่เกิน 20,000 บาท จ านวน 25 ทุน )

• อาจารย์ใหม่ที่สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา→ขอมูล

สายวิชาการที่เขาปฏิบัติงานแตเดือนกันยายน2564 – สิงหาคม2565

1221 กันยายน 2565 งบประมาณรายได้ 2566

คุณสมบัติของผู้รับทุน

รับสมัครนักวิจัย
ผ่านระบบ 

RIS

อบรมเชิงปฏิบัตกิาร

รศ.ดร.โยธิน แสวงดี
สามารถส่งข้อเสนอได้ตัง้แต่ 

ในวันที่ 26 กันยายน 2565 – 17 ตุลาคม 2565



ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง 

• เป็นการจัดสรรทุนเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณให้เป็นนักวิจัยรุ่นกลาง ในลักษณะโครงการเดี่ยว 
(โครงการละไม่เกิน 50,000 บาท จ านวน 10 ทุน)

• เป็นการจัดสรรทุนเพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจ านวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง (SCOPUS) ตลอดจนสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสารมารถน าไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิง
สาธารณะ เชิงนโยบาย อันจะน าไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมอีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการ
วิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ

1321 กันยายน 2565

รับสมัครนักวิจัย
ผ่านระบบ 

RIS

SCOPUSอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลผลิต

รศ.ดร.คมกฤต เล็กสกุล ศ.ดร.สุรินทร์ ค าฝอย
งบประมาณรายได้ 2566

สามารถส่งข้อเสนอได้ตัง้แต่ 
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 – 17 ตุลาคม 2565



ช่องทางการยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายได้และจริยธรรมในการวิจัย
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1.งบรายได้ 
2.ทุนส่วนตัว
3.ทุนภายนอก

แบบฟอร์มยื่นขอจรยิธรรม

ยื่นขอรับการพิจารณา

1.งบรายได้ 
2.ทุนส่วนตัว

1. ข้อเสนอโครงการ
2. การผ่านอบรมจริยธรรม

ยื่นขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ

ผู้วิจัย

ผู้วิจัย
**ด ำเนินกำร
ด้วยตนเอง**

จริยธรรมการวิจัย
1.ทุนบทความ
2.บทความ

แบบฟอร์มยื่นขอจรยิธรรม

①

②



การเสนอขอทุนรายได้มหาลัย 
(ทุนส่วนตัว - ทุนหน่วยงาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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ขั้นตอนการพิจารณาขอทุนรายได้มหาลัย (ทุนส่วนตัว – ทุน
หน่วยงาน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
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นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการอ่ืนๆ ให้คณะ/
หน่วยงาน 

โดยใช้งบประมาณส่วนตัว/หน่วยงาน

คณะกรรมการ

(แต่ละคณะ)

กลั่นกรองข้อเสนอ

คณะ/หน่วยงาน. ส่งภาพรวมแก่ 

1 ข้อเสนอโครงการ

2 ใบประกาศนียบัตรการผ่านการอบรมจริยธรรม

3 สัญญาที่คณะ/ค ารับรองหน่วยงานลงนาม  

(ส่งบันทึกมาที่ สวพ.)

สวพ. แจ้งผลนักวิจัยปรับแก้ไข

นักวิจัยเข้าไปกรอกข้อมูลใน
ระบบ RIS กลับมาที่ สวพ.

นักวิจัยต้องส่งปิดโครงการ

1 ไฟล์เล่มรายงาน

2 หลักฐานการผ่านการน าเสนอระดับชาต/ินานาชาติหรือ
หลักฐานการตีพิมพ์ลงวารสารระดับชาติ/นานาชาติ

(ส่งในระบบงานวิจัยออนไลน์ RIS) สามารถเปิดทุนสว่นตวัได้ตัง้แต่ 
ในวันที่ 26 กันยายน 2565 – 28 กุมภาพันธ์ 2565 (เท่านั้น)



ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รับฟังการชี้แจงแนว
ทางการขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยจากมหาวิทยาลัย 

ก.ย.2565
ต.ค 2565

- สถาบันวิจัยและพัฒนา ด าเนินการส่ง
ข้อเสนอให้แก่คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
งานวิจัยเพื่อพิจารณา 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา  ด าเนินการส่ง
ข้อเสนอให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ประจ าสาขา/คณะเพ่ือกลั่นกรองงานวิจัย
และพิจารณา 

นักวิจัยส่งบันทึกข้อความรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 (70%) งบประมาณ
รายได้ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งข้อเสนอผ่าน
ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) 

ต.ค. – มี.ค. 2566

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและ
เผยแพร่ เข้าระบบวิจัย
ออนไลน์ (RIS) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบวิจัย
ออนไลน์ 
http://www.ris.ssru.ac.th 
(RIS)

ทุกวันพุธ



นักวิจัยส่งบันทึกความก้าวหน้าการด าเนิน
ทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งข้อเสนอผ่านระบบ
วิจัยออนไลน์ (RIS) ไฟล์รวมเล่มรายงานวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ 5 บท ที่เป็นไฟล์ PDF ส่งข้อมูล
ในระบบวิจัยออนไลน์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและ
เผยแพร่ เข้าระบบวิจัย
ออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบ
หลักฐาน ในระบบวิจัย
ออนไลน์ 
http://www.ris.ssru.ac.
th (RIS)

ปฏิทินทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ต่อ)

ทุกวันศุกร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (การเงิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา) ท าการเบิก
จ่ายเงินในระบบ ERP เข้าบัญชี
นักวิจัย งวดที่ 1 (70%) ที่ตั้งค่าบัญชี
ธนาคารในระบบวิจัยออนไลน์ 
http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) 
บัญชีธนาคารกรุงเทพเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ เข้าระบบวิจัย
ออนไลน์ (IRD) ตรวจสอบหลักฐาน ในระบบ
วิจัยออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th 
(RIS)

มี.ค. 2566- มิ.ย. 2566

นักวิจัยส่งบันทึกข้อความส่งรายงานการ
ด าเนินงานทุนอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 
(30%) งบประมาณรายได้ประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ส่งข้อเสนอผ่าน
ระบบวิจัยออนไลน์ (RIS) 

ทุกวันพุธ ก.ค. 2566

ทุกวันศุกร์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สถาบันวิจัยและพัฒนา ท า
การเบิกจ่ายเงินในระบบ ERP เข้าบัญชีนักวิจัย 
งวดที่ 2 (30%) ที่ตั้งค่าบัญชีธนาคารในระบบวิจัย
ออนไลน์ http://www.ris.ssru.ac.th (RIS) ) 

ทุกวันพุธ
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ขอขอบพระคุณ
Thank you for attention

02-160-1343-45, 080-0831341

Website
http://www.ird.ssru.ac.th/en/home

Facebook
สถาบันวิจัยและพัฒนา ID : @ird.ssru

Line official account Email
ird_ssru@ssru.ac.th
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