
ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 (รอบที่ ๒)   

(งบประมาณไม่เกิน 150,000 บาท/ข้อเสนอโครงการ  ทุนวิจัยรวม 1,500,000 บาท) 
 

เพ่ือให้การปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 เป็นไปใน
แนวทางเดียวกันและให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในสอดคล้องกับ           
แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)  แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนยุทธศาสตร์การวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง)  ในกลยุทธ์ที่ ๓ การเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านงานวิจัย สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์  ด้านที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยที่มี
คุณภาพ เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัย  และเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตาม
นโยบายของโครงการสัมมนาทบทวนงานนโยบาย (Retreat) ของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จึงออกประกาศแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
สู่มาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
นโยบายการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖2 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายใน
การสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. กรอบนโยบายการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
เป้าหมายที่ 1  การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 
2) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
3) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จพร้อมน าไปใช้ประโยชน์ในภาค

การผลิต ภาคบริการ  และภาคธุรกิจ 
เป้าหมายที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรม ที่ก าหนดเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมถูกน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) องค์ความรู้  นวัตกรรม  นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ที่หน่วยงานภาครัฐ   

ภาคเอกชน  สังคม  ชุมชน  พร้อมน าไปใช้ประโยชน์   
3) ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีหรือก าหนดเป็นนโยบายในการด าเนินงานขององค์กร 
4) ผลงานวิจัยน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายของหน่วยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือน าไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม  ชุมชน   
 

http://plan.bsru.ac.th/th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5/
http://plan.bsru.ac.th/th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5/
http://plan.bsru.ac.th/th/%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5/


๒ 

 

 
เป้าหมายที่ 3  การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมสามารถถูกน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ

นานาชาติ 
2) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมถูกน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน 
3) แผนงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ 
4) แผนงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาศักยภาพการ

ท างานของหน่วยงาน  
๒. เป็นโครงการวิจัยที่มีพ้ืนที่การวิจัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประกอบด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้   
 พ้ืนที่อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี   
 พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
 พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตบางกอกน้อย  เขตภาษี

เจริญ  เขตตลิ่งชันเขตราษฎร์บูรณะ  เขตบางกอกใหญ่  เขตบางบอน  เขตบางแค                
เขตหนองแขม เขตบางรัก  เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  เขตสาทร   เขตทุ่งครุ  เขตปทุมวัน  
เขตราชเทวี 

๓. เป็นโครงการวิจัยที่มหีัวข้อการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมระดับสูง เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม การยกระดับ
เศรษฐกิจชุมชน ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

๔. อ่ืนๆ โดยเน้นคุณภาพของงานวิจัย 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

๑. อาจารย์  บุคลากร  หรือนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. หัวหน้าโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

 มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 
 สามารถด าเนินงานวิจัยได้ส าเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ 
 เป็นผู้ไม่ติดค้างทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เงื่อนไขการยื่นเสนอโครงการวิจัย 

๑. เป็นโครงการวิจัยที่มีงบประมาณรวมไม่เกิน ๑5๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ขอให้ผู้รับทุนพิจารณาผลส าเร็จ
ตาม (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลส าเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในพ.ศ.๒๕62  

๒. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ             
ผู้ขอรับทุน 

๓. หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ในระหว่างการด าเนินการท าวิจัย โดยต้องผ่านขั้นตอนการส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแก้ไขจากแหล่งทุน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ 



๓ 

 

๔. การก าหนดงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิจัย (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕62) 

๕. ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานที่สังกัดจ านวน ๑ ชุด และผ่านทางเว็บไซต์ (http://brms.bsru.ac.th)  
6 การ upload file โครงการวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มตามที่ก าหนดเท่านั้น(ดาวน์โหลด) และต้องเป็น 

File สกุล PDF เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือว่าโครงการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่สังกัดและคณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ด าเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเฉพาะข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบเท่านั้น 

 
หมายเหตุ 
 กรณีที่มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลการประเมินผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่มีงบประมาณรวมทุกโครงการเกิน
กว่าวงเงินงบประมาณรวมของการประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 (รอบที่ 2) ที่ก าหนดไว้ ทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
จัดล าดับข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในดังนี้ 

การจัดสรรงบประมาณให้กับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลการประเมินผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้จัดสรรภายใต้
วงเงินงบประมาณรวมตามประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖2 (รอบที่ 2) ที่ก าหนดไว้  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดล าดับ
ข้อเสนอโครงการวิจัยที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในดังนี้ 

1. การตอบสนองต่อนโยบายมหาวิทยาลัย  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 
2. ความเป็นไปได้ในการด าเนินการวิจัย ให้แล้วเสร็จในรอบปีงบประมาณ 
3. ความคุ้มค่า ของผลผลิตและผลลัพธ์ของข้อเสนอโครงการวิจัย 
4. ความสอดคล้อง ความเชี่ยวชาญของผู้วิจัยกับข้อเสนอโครงการวิจัย 

 
ก าหนดระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
แหล่งทุนภายใน 

วันที่ 15 มีนาคม ถึง  
30 เมษายน 2562 

ท าค าสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2562 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา วันที่ 16 - 31 พฤษภาคม 2562 
ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 3 - 14 มิถุนายน  2562 
ผู้ขอรับทุนที่ได้รับผลการพิจารณาผ่านปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ 17 – 28 มิถุนายน 2562 

ท าสัญญาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ครั้งที่ 1  วันที่ 1 - 15 กรกฎาคม 2562 
ครั้งที่ 2  วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2562 

 
หมายเหตุ 

การรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยส าหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในเพ่ือพิจารณาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖2 ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  



๔ 

 

 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเสนอโครงการวิจัยและการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.๒๕62  

 (ร่าง)  ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจา้พระยา  เรือ่ง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลส าเร็จโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.๒๕62   

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖2 
 คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕62) 

 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์  ณ อยุธยา   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นางสาวธัญลักษณ์  โกมาสถิตย์  เจ้าหน้าที่ทุนภายใน โทรศัพท์ภายใน ๑๖๐๐ 
 

มีปัญหาขัดข้องด้านเทคนิคโปรดติดต่อ 
นางสาวเพ็ญนภา  พฤฒินิรันดร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  โทรศัพท์ภายใน ๑๖๐๑ 
 

ขั้นตอนยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 
๑. ดาวน์โหลดแบบเสนอโครงการวิจัย ว-1 อาจารย์ จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพ่ือยื่นเสนอ

โครงการ (http://research.bsru.ac.th/news/knowledge-base/แบบข้อเสนอโครงการวิจัย/) 
๒. การก าหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย

งบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕๕๘) (http://research.bsru.ac.th) 
๓. ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานที่สังกัดและผ่านทางเว็บไซต์ (http://brms.bsru.ac.th) 
๔. นักวิจัยสามารถตรวจสอบสถานะโครงร่างการวิจัย ทาง http://research.bsru.ac.th 
๕. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับพิจารณาผ่าน

ทาง http://research.bsru.ac.th  
 

ประกาศ  ณ  วันที่     1    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖2 
 
 
 

(รองศาสตราจารย์ ปรียานุช กิจรุ่งโรจน์เจริญ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

http://brms.bsru.ac.th/
http://www.hsri.or.th/

