
 
ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน  

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 รอบท่ี 1 และรอบที่ 2 
----------------------------------------- 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เป็นไปใน

แนวทางเดียวกันและให้นโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในสอดคล้องกับ           
แผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ระยะ ๒๐ ป พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ เพ่ือกําหนดทิศทางการ
ดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสูคุณภาพมาตรฐานสากล และสอดคลองตามแนวทางการยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ที่มุงเนนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเปนสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาทองถิ่นตาม          
พระราโชบาย อันได้แก่ นโยบายการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ การสร้าง
โอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคง  การบริหารจัดการภาครัฐ   รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ปัญหา        
ยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   โดยการนำยุทธศาสตร์และสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ซึ่งเป็นพหุสังคม  นโยบายการศึกษาและการเรียนรู้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง กระจาย อำนาจการบริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
ศักยภาพและความพร้อม  การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรมสากล เพ่ือ
เตรียมความพร้อมเสาหลัก วัฒนธรรมของประชาคมอาเซียนและเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  จึงออกประกาศแนวนโยบายและแนว
ปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา  
สู่มาตรฐานสากลมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืนระยะ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
นโยบายการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมีนโยบายใน
การสนับสนุนโครงการวิจัยที่มีคุณลักษณะดังนี้ 

๑. กรอบนโยบายการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
เป้าหมายที่ 1  การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์ 
2) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  
3) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมที่แล้วเสร็จพร้อมนำไปใช้ประโยชน์ในภาค

การผลิต ภาคบริการ  และภาคธุรกิจ 
เป้าหมายที่ 2 การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 
1) มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรม ที่กำหนดเป็นนโยบายทางด้านเศรษฐกิจ

สังคมถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) องค์ความรู้  นวัตกรรม  นโยบายทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ที่หน่วยงานภาครัฐ   

ภาคเอกชน  สังคม  ชุมชน  พร้อมนำไปใช้ประโยชน์   



๒ 

 

3) ถ่ายทอดองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีหรือกำหนดเป็นนโยบายในการดำเนินงานขององค์กร 
4) ผลงานวิจัยนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายของหน่วยงาน

ภาครัฐ  ภาคเอกชน  หรือนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านสังคม  ชุมชน   
 

เป้าหมายที่ 3  การวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 

1) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมสามารถถูกนำไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

2) ผลงานวิจัย งานสร้างสรรคแ์ละ/หรือนวัตกรรมถูกนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงาน
ของหน่วยงาน 

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

ทำงานของหน่วยงาน  
๒. เป็นโครงการวิจัยที่มีพ้ืนที่การวิจัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

ประกอบด้วยพื้นที่ดังต่อไปนี้   
• พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตธนบุรี  เขตคลองสาน  เขตบางกอกน้อย  เขตภาษี

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

• พ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 
• พ้ืนที่อำเภออู่ทอง  จังหวัดสุพรรณบุรี 

๓. เป็นโครงการวิจัยที่มหีัวข้อการวิจัยที่มีผลกระทบต่อสังคมระดับสูง  เช่น  ด้านการศึกษาและการเรียนรู้          
ด้านการบริหารจัดการภาครัฐ  ด้านการยกระดับเศรษฐกิจชุมชน ด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรม ด้านการ
ลดความเหลื่อมล้ำของสังคม ด้านการสร้างโอกาส สร้างอาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคง  การบริหารจัดการ
ภาครัฐ   ด้านการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านปัญหายาเสพติด ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์   เป็นต้น 
 

 
คุณสมบัติผู้ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

๑. อาจารย์  บุคลากร  หรือนักวิจัย ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
๒. หัวหน้าโครงการ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

• มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในสาขาวิจัยที่รับทุน 
• สามารถดำเนินงานวิจัยได้สำเร็จลุล่วงตามระยะเวลาโครงการ 
• เป็นผู้ไม่ติดค้างทุนวิจัยทั้งจากแหล่งทุนภายในและทุนภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
เงื่อนไขการยื่นเสนอโครงการวิจัย 

๑. ข้อเสนอโครงการวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรของ             
ผู้ขอรับทุน 

๒. หัวหน้าโครงการต้องไม่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทำวิจัย โดยต้องผ่านขั้นตอนการส่งเล่มรายงาน
วิจัยฉบับสมบูรณ์โดยไม่มีข้อแก้ไขจากแหล่งทุน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ 



๓ 

 

๓. เป็นโครงการวิจัยที่มีงบประมาณเป็นไปตามประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 ในแต่ละรอบ  ทั้งนี้ขอให้ผู้รับ
ทุนพิจารณาผลสำเร็จตาม ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาผลสำเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในพ.ศ.๒๕62  

๔. การกำหนดงบประมาณของโครงการให้เป็นไปตามคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิจัย (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕64) 

๕. ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานที่สังกัดจำนวน ๑ ชุด และผ่านทางเว็บไซต์ (http://brms.bsru.ac.th)  
6 การ upload file โครงการวิจัยต้องใช้แบบฟอร์มตามที่กำหนดเท่านั้น(ดาวน์โหลด) และต้องเป็น 

File สกุล PDF เท่านั้น ทั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือว่าโครงการวิจัยที่เสนอมานั้น ผ่านความ
เห็นชอบจากหน่วยงานที่สังกัดและคณะผู้วิจัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะ
ดำเนินการตามขั้นตอนการพิจารณาโครงการวิจัยเฉพาะข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบเท่านั้น 

 
หมายเหตุ 
 กรณีที่มีข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลการประเมินผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ แต่มีงบประมาณรวมทุกโครงการเกิน
กว่าวงเงินงบประมาณรวมของการประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 สถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับข้อเสนอโครงการวิจัย
ที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในดังนี้ 

การจัดสรรงบประมาณให้กับข้อเสนอโครงการวิจัยที่มีผลการประเมินผ่านจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้จัดสรรภายใต้
วงเงินงบประมาณรวมตามประกาศแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการให้ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน 
ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖2 ที่กำหนดไว้  โดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดลำดับข้อเสนอ
โครงการวิจัยที่จะได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในดังนี้ 

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

 
กำหนดระยะเวลา รอบท่ี 1     
              

กิจกรรม ระยะเวลา 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายใน  

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2563 
เท่านั้น 

ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 1 ถึง 14 ธันวาคม 2563 

ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 ถึง 14 มกราคม 
2564 

ผู้ขอรับทุนที่ได้รับผลการพิจารณาผ่านปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 

ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 15 มกราคม ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2564 
ทำสัญญาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ครั้งที่ 1  วันที่ 20 มกราคม ถึง 28 กุมภาพันธ์ 

2564 
ครั้งที่ 2  วันที่ 1 ถึง 31 มีนาคม 2564 



๔ 

 

 
กำหนดระยะเวลา รอบท่ี 2         
        

กิจกรรม ระยะเวลา 

ประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากแหล่งทุนภายใน  

ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึง 26 กุมภาพันธ์ 
2564 เท่านั้น 

ทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย วันที่ 1 ถึง 15 มีนาคม 2564 
ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา วันที่ 16 มีนาคม ถึง ๑6 เมษายน 2564 
ผู้ขอรับทุนที่ได้รับผลการพิจารณาผ่านปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

วันที่ 19 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2564 

ประกาศข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา วันที่ 19 เมษายน ถึง 18 พฤษภาคม 2564 
ทำสัญญาข้อเสนอโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม ถึง 18 มิถุนายน 

2564 
ครั้งที่ 2 วันที่ 21 มิถุนายน ถึง 20 กรกฎาคม 
2564 

 
หมายเหตุ 

การรับข้อเสนอโครงร่างการวิจัยสำหรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายในเพ่ือพิจารณาประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖3 ให้เป็นไปตามประกาศและเอกสารที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้  

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอ
โครงการวิจัยและการจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.๒๕62  

• ประกาศมหาวิทยาลัยราชภฏับา้นสมเดจ็เจ้าพระยา  เรื่อง  หลกัเกณฑ์การพิจารณาผลสำเร็จโครงการ 
วิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายใน พ.ศ.๒๕62   

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖2 
• คู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณวิจัย (ฉบับปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕62) 

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
รศ.ดร.พนอเนื่อง  สุทัศน์  ณ อยุธยา   ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
อาจารย์สรสินธุ์  ฉายสินสอน  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
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. การกำหนดงบประมาณของโครงการ ให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่าย
งบประมาณวิจัย (ปรับปรุงปีงบประมาณ ๒๕62) (http://research.bsru.ac.th) 

http://research.bsru.ac.th/


๕ 

 

 
๓. ยื่นเอกสารผ่านหน่วยงานที่สังกัดและผ่านทางเว็บไซต์ (http://brms.bsru.ac.th) 
4. สถาบันวิจัยและพัฒนา จะประกาศรายชื่อข้อเสนอที่ได้รับพิจารณาผ่าน

ทาง http://research.bsru.ac.th  
 

ประกาศ  ณ  วันที่     16    กันยายน  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ  ก๋าคำ) 
รองอธิการบดี  ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 

 
 

 

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

