
๑ 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการวิจัยท้าทายไทยและโครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาล 

ตามระเบียบวาระแห่งชาติ  ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 
ภายใต้กรอบการวิจัย เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 
ผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

------------------------------------------------------------------------------- 

๑. หลักการและเหตุผล 

 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)   
ได้เห็นความส าคัญของการสร้างองค์ความรู้ การพัฒนานักวิจัยเชิงพ้ืนที่ การวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่สร้างความเข็มแข็ง
ให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สู่ชุมชนที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนด้วยองค์ความรู้ภาค
วิชาการ น าพามหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา สู่มหาวิทยาลัยที่ด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม (Engagement) โดยการบูรณาการงานวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เน้นการน านักศึกษาเข้าไปเรียนรู้ชุมชนร่วมกับอาจารย์นัก วิจัย  
เพ่ือสร้างบัณฑิตที่สามารถเรียนรู้จากสถานการณ์จริงในชุมชนและสามารถน าความรู้ไปใช้หลังจากจบ
การศึกษาได้ ตลอดจนการพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับมหาวิทยาลัย ที่เน้นการบูรณา
การและการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม จึงได้ร่วมกนัสนับสนุน โครงการวิจัยเพ่ือยกระดับ
รายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทองผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนานักวิจัย และนักบริหารจัดการงานวิจัย ในระดับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือเพ่ิมทักษะในการจัดการงาน
วิชาการเพ่ือรับใช้สังคมในระดับมหาวิทยาลัยให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของพ้ืนที่และสร้างการ
เปลี่ยนแปลงให้กับชุมชน อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ ของอ าเภอ   
อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เนื่องจากทางมหาวิทยาลัยมีการจัดตั้งวิทยาเขตอู่ทอง ทวาราวดีขึ้น โดยพัฒนาจาก
ศูนย์ให้การศึกษาอู่ทอง ซึ่งตั้งมากว่า ๒๐ ปี ในพ้ืนที่ ซึ่งจากการลงพ้ืนที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา รวมทั้ง
ตัวแทนอาจารย์จากคณะๆ ต่าง พบว่า ในสถานการณ์ปัจจุบัน ความต้องการที่ได้รับจากเวทีประชาคม พ้ืนที่  
อู่ทอง คือ การยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งแนวทางการยกระดับรายได้ของเศรษฐกิจชุมชน มาจาก
สองกิจกรรม คือ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากปัจจุบัน พ้ืนที่อู่ทองได้รับการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
รวมทั้งเป็นพ้ืนที่ที่มีความหลากหลายด้านประเพณีวัฒนธรรมและชาติพันธุ์ มีโบราณคดีและประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน รวมทั้งมีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และกิจกรรมด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งผลิต



๒ 

 

จากฐานทรัพยากรธรรมชาติและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ชุมชนกับการ
ท่องเที่ยวของพ้ืนที่ นอกจากนั้น ความต้องการอีกประการหนึ่งที่ชุมชนให้ความส าคัญ คือ การสร้างการรับรู้ 
คุณค่า ทางวัฒนธรรมประเพณีให้แก่เยาวชน เนื่องจากในปัจจุบัน พื้นที่มีความเจริญอย่างรวดเร็ว เยาวชนรู้จัก
และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมน้อยลง  

 ดังนั้น เพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยาต่อพ้ืนที่อู่ทอง ให้มีความชัดเจน เหมาะสม และสามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือ
ความเข้มแข็งของการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและพ้ืนที่  จึงได้ประกาศ เรื่อง การสนับสนุน
ทุนอุดหนุนการวิจัย  ภายใต้โครงการ โครงการวิจัยเพ่ือยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทองผ่าน
กิจกรรมการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

๒. กรอบการวิจัย การยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชน อ าเภออู่ทองผ่านกิจกรรมการท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
๓. วัตถุประสงค์การวิจัย 

๓.๑ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนและชุมชนได้ประโยชน์ผ่านฐานประเพณีวัฒนธรรม ฐาน
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ และฐานทรัพยากรธรรมชาติ ของอ าเภออู่ทอง 
 ตัวอย่างประเด็นวิจัย 

(๑) การค้นหาอัตลักษณ์ทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและชาติพันธ์ 
(๒) การฟ้ืนฟูประวัติศาสตร์และคุณค่าทางโบราณคดีของเมืองเก่าอู่ทองทวารวดี 
(๓) พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในอ าเภออู่ทอง 

การยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนในพื้นท่ีอู่ทอง 

พัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและ
ชุมชนได้ประโยชน์ 
๑. ฐานประเพณีวัฒนธรรม 
๒. ฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์  
๓. ฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๑. เพ่ือการท่องเที่ยว 
๒. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง
การเกษตร 

การรับรู้คุณค่า-สืบสานประเพณีวัฒนธรรม ส าหรับ 
๑. คนภายในชุมชน : เยาวชน ชมุชน ปราชญ์ท้องถิ่น 
๒. คนภายนอกชุมชน 



๓ 

 

(๔) เส้นทางการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนบนฐานประเพณีวัฒนธรรม ฐานโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 
และฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

(๕) แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและชุมชนได้
ประโยชน์ 

๓.๒ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยวและเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

ตัวอย่างประเด็นวิจัย 
(๑) ข้อมูลสภาพปัจจุบันและศักยภาพด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มี 
(๒) การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือการท่องเที่ยว 
(๓) การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
(๔) ข้อมูลด้าน Supply Chain ของผลิตภัณฑ์ชุมชนในปัจจุบัน 
(๕) การตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
๓.๓ เพื่อเพิ่มการรับรู้คุณค่า วัฒนธรรมประเพณี ส าหรับคนภายในและภายนอกชุมชน 
ตัวอย่างประเด็นวิจัย 
(๑) วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือที่ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ในชุมชนรับรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณี

ของชุมชน อ าเภออู่ทอง 
(๒) วิธีการ กระบวนการ เครื่องมือเพ่ือสื่อสารให้คนภายนอกชุมชนได้เข้าใจและรับรู้อัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน อ าเภออู่ทอง 
(๓) แนวทางในการปรับตัวของคนในชุมชนให้เข้ากับกิจกรรมทางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ โดยเฉพาะการ

ท่องเที่ยว 
 
 
๔. คุณสมบัติของโครงการวิจัย 

การจัดการทุนวิจัยเป็น ๒ ประเภท ดังนี้  
ประเภทที่ ๑ ชุดโครงการวิจัยที่ด าเนินการโดยคณะ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) คณบดีต้องเป็น หัวหน้าและผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งต้องเข้าร่วมในทุกกระบวนการและเป็นผู้รับ

สัญญาด้วยตนเอง 
(๒) คณะต้องมีการจัดตั้งคณะท างาน (ไม่น้อยกว่า ๕ ท่าน) และต้องเข้าร่วมเวทีระหว่างทางที่จัดโดย

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ทุกครั้ง 
(๓) คณะท างานต้องมีหน้าที่บริหารโครงการหลักและควบคุมการด าเนินงานของโครงการย่อยให้

เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการหลัก 
(๔) คณะต้องมีการสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการย่อยและมีผลผลิตจากงานวิจัยที่สามารถ

ประเมินได้อย่างชัดเจน 
(๕) คณะต้องมีการสนับสนุนโครงการจากคณะอย่างชัดเจน โดยระบุ  facility (in kind) เช่น

นโยบาย/ยุทธศาสตร์/ทีม/บุคลากร/สถานที่ 
(๖) มีโครงการย่อยไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 



๔ 

 

(๗) ได้ผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่หรือนวัตกรรม ไม่น้อยกว่า ๒ โครงการ 
(๘) สามารถเพ่ิมขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนโดยวัดจากต้นทุนที่ลดลง หรือรายได้ที่เพ่ิมขึ้น 

จ านวน ๑ โครงการ 
ประเภทที่ ๒ โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่แบบสหวิทยาการ โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
(๑) เป็นโครงการวิจัยที่มุ่งเน้นการศึกษา และพัฒนาข้อมูลพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของ

พ้ืนที ่
(๒) เป็นโครงการที่มีการบูรณาการข้ามศาสตร์ ข้ามสาขาวิชา อย่างน้อย ๒ ศาสตร์หรือสาขาวิชา 

๕. คุณสมบัติผู้ขอรับทุน 
 (๑) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และต้องมี
ประสบการณ์ในการท างานวิจัย 
 (๒) กรณีมีผู้ร่วมโครงการวิจัย ผู้ร่วมโครงการวิจัยนั้นต้องเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา หรือบุคลากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือนักวิชาการอิสระ หรือประชาชนที่มีภูมิล าเนา
อยู่ในพื้นท่ีวิจัย 
 (๓) คณะผู้วิจัยต้องมีหัวหน้าโครงการวิจัยหรือผู้ร่วมโครงการวิจัย เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยาและต้องไม่มีประสบการณ์ในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่ จ านวนอย่างน้อยหนึ่งคน 
 (๔) ไม่เคยเป็นผู้ถูกระงับโครงการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ อันเนื่องมาจากการละทิ้งโครงการ 
 (๕) หัวหน้าโครงการวิจัยต้องไม่เป็นผู้ติดค้างการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์กับ สกว. 
 
 (๖) กรณีที่หัวหน้าโครงการวิจัยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนขณะที่ยื่นข้อเสนอขอรับ
ทุนโครงการวิจัยนี้ ต้องแจ้งข้อมูลให้ทราบด้วย 
๖. ระยะเวลาการด าเนินการ 

๑๒ เดือน   (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ - ๒๐  เมษายน ๒๕๖๑ ) 
๗. งบประมาณโครงการ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โดยแต่ละชุดโครงการของประเภทที่ ๑ มีงบประมาณรวมไม่เกิน 
๔๘๐,๐๐๐ บาท และโครงการเดี่ยวของประเภทที่ ๒ จ านวนไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้การพิจารณา
งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้เป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ 

การเบิกจ่ายทุนงบประมาณโครงการวิจัย มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
(๑) งวดที่หนึ่ง เบิกได้ร้อยละ ๕๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ หลังจากได้ลงนามใน

สัญญารับทุนเรียบร้อยแล้ว 
(๒) งวดที่สอง เบิกได้ร้อยละ ๓๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ หลังจากรายงาน

ความก้าวหน้าผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ  
(๓) งวดที่สาม เบิกได้ร้อยละ ๒๐ ของเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ หลังจากรายงานฉบับ

สมบูรณ์ผ่านการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการ  
๘.การพิจารณาข้อเสนอโครงการ 

๘.๑ การตัดสินการให้ทุน 



๕ 

 

การตัดสินการให้ทุนจะพิจารณาจากข้อเสนอแผนงานวิจัย/ชุดโครงการวิจัยและโครงการเดี่ยวเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนโครงการ ที่แต่ละคณะน าเสนอมาโดยมีการน าเสนอผ่านเวทีน าเสนอแนวคิด อันมี
คณะผู้ทรงคุณวุฒิร่วมพิจารณา  ประกอบด้วย  

(๑) ผู้บริหารหรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  ไม่น้อยกว่า ๑ ท่าน  
 (๒) ผู้บริหาร ตัวแทนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ/หรือ ตัวแทนจากพ้ืนที่ ไม่
น้อยกว่า ๘ ท่าน  

ทั้งนี้การพิจารณาจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด  
 ๘.๒ เกณฑ์ในการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ 

(๑) ความครบถ้วนของข้อเสนอโครงการตามกรอบการประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
(๒) เป้าหมายชัดเจน สอดคล้องกับแต่ละวัตถุประสงค์ในกรอบการวิจัย ขอบเขตเนื้อหา พร้อม

แผนงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ที่คาดว่าจะได้รับและตัวชี้วัดมีความชัดเจน สามารถน าไปใช้ประโยชน์กับพ้ืนที่ได้จริง 
 
 

๙. ปฏิทินการด าเนินงาน 

การด าเนินงาน ระยะเวลา 
๑. รับข้อเสนอโครงการ ตั้งแต่บัดนี้ – ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ 
๒. เวทีพัฒนาข้อเสนอโครงการ 
    ๒.๑ ผู้บรหิารลงพื้นที ่
    ๒.๒ นักวิจัยลงพื้นที่เพ่ือพัฒนาโครงการ 
    ๒.๓  ประชุมคณะบริหารโครงการ  และคณะสนับสนุนด้านวิชาการ 

 
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
๒๐  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

    ๒.๔ ประชุมเพื่อท าความเข้าใจ  และน าเสนอ Concept paper  คณะกรรมการกลั่นกรอง  
Concept paper  และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจัย  

๒๒  มีนาคม  ๒๕๖๐ 

๓. ปิดรับข้อเสนอโครงการเฉพาะที่ผ่านการพิจารณา Concept paper แล้ว   ๒๑ เมษายน  ๒๕๖๐ 
๔.  เวทีพิจารณาข้อเสนอโครงการ โดยประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการและ สกว. เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการ 

๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

๕.  โครงการทีผ่่านการพิจารณาปรับปรุงรายละเอียดข้อเสนอโครงการจัดส่งให้ฝ่ายจดัการ ๑๖ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๖.  ป้อนข้อมูลโครงการที่ปรับแกเ้รียบร้อยแล้ว ผ่านระบบ NRMS ๑๗ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๗. จัดท าสัญญารับทุน ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
๘. เริม่ด าเนินโครงการ ๑๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
 
๑๐. การติดต่อส่งข้อเสนอโครงการ (Full paper) และข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept paper) 

(๑) ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ และข้อเสนอเชิงหลักการ โดย download แบบฟอร์มได้จาก 
เว็บไซด์ของทางสถาบันวิจัยและพัฒนา 

(๒) การส่งเอกสารข้อเสนอโครงการและข้อเสนอเชิงหลักการ 
 (๒.๑) ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารข้อเสนอโครงการ และข้อเสนอเชิงหลักการ ตัวจริงที่มีรายละเอียด

ตามแบบฟอร์มข้างต้น โดยท าส าเนาโครงการละ ๑๐ ชุด พร้อมไฟล์เอกสารบรรจุลงแผ่นซีดีทั้งไฟล์ PDF และ
ไฟล์ Word บันทึกข้อมูล ๑ แผ่น ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 
 (๒.๒) เอกสารต้นฉบับที่น าส่งมีรายละเอียดครบถ้วนตามเงื่อนไข แต่หากพ้นก าหนดจะถือว่าเป็นโมฆะ 



๖ 

 

๑๑. เอกสารประกอบการพิจารณารายงานความก้าวหน้ารอบ ๖ เดือน 
 รายงานความก้าวหน้า เพ่ือน ามาเสนอต่อเวททีีป่ระชุม ควรประกอบด้วยหลักฐานผลผลิตจากงานวิจัย
เพ่ือประกอบการพิจารณาตามที่ระบุในข้อเสนอโครงการวิจัย ตัวอย่างเช่น 

(๑) แบบสอบถามหรือเครื่องมือวิจัย โดย 
  (๑.๑) กรณีงานวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม ต้องมีแบบสอบถามและหลักฐานที่ผ่านการตรวจโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  
  (๑.๒) กรณีงานวิจัยเชิงทดลอง ต้องมีเครื่องมือวิจัยที่พร้อมท าการทดลอง 
 
 
 (๒) ผลการทดลอง โดย 
  (๒.๑) กรณีงานวิจัยที่ใช้แบบสอบถาม ต้องมีการด าเนินงานอย่างน้อย ร้อยละ ๑๐ 
  (๑.๒) กรณีงานวิจัยเชิงทดลอง ต้องมีผลการทดลองอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ 
 (๓) อุปสรรค หรือปัญหาที่ไม่ท าให้ไม่เป็นไปตามแผนการวิจัย และวิธีการแก้ปัญหา (ถ้ามี) 
 (๔) แผนงานที่จะด าเนินต่อไป 
๑๒. การตีพิมพ์เผยแพร่และน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 

 (๑) โครงการวิจัยที่เสร็จสิ้นการด าเนินงานและส่งรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์แล้ว ตัวแทนของแต่
ละคณะ/คณะนักวิจัยที่ได้ทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องสังเคราะห์องค์ความรู้ร่วมกับทีมบริหารโครงการ  และทีม
สนับสนุนด้านวิชาการ และจะต้องมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่หรือถ่ายทอดงานวิจัยโดยสื่อต่างๆ 
เช่น เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ หรือจัดนิทรรศการ เป็นต้น         
  (๒) นักวิจัย ต้องด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย โดยใช้งบประมาณจากโครงการวิจัย 

(๓) นักวิจัย ต้องมีหนังสือรับรองการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงานนิติบุคคลหรือ
หลักฐานที่น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ เชิงนโยบาย เชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์ (เชิงวิชาการ 
เช่น การเรียนการสอน การอ้างอิงทางวิชาการ การต่อยอดงานวิจัย เชิงนโยบาย เช่น เป็นข้อมูล แนวทางใน
การก าหนดนโยบาย/แผนงาน/มาตรการของรัฐและองค์กร เชิงสาธารณะ เช่น การถ่ายทอดองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีแก่สาธารณะชน เชิงพาณิชย์ เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการยื่นขอจดทะเบียนทรัพย์สินทาง
ปัญญา  

ทั้งนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการด าเนินงานตามประกาศนี้ ให้ยึดระเบียบทุนวิจัยท้าทายไทยและ
โครงการวิจัยตอบสนองนโยบายเป้าหมายรัฐบาลตามระเบียบวาระแห่งชาติ ปี ๒๕๖๐ กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่ และให้ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกันเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและค าวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สิ้นสุด  

 
ประกาศ ณ วันที่             เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 



๗ 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลินดา  เกณฑ์มา) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 




