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ภารกิจด้านการวิ       (จัย)



ทุนวิจัย ป ี2565  ท่ียังเปดิรับ

5.1 ทุนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

5.2 ทุนวิจัยวิศวกรสังคม

7.ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร
ระดับนานาชาติ

7 5

SSRU Sandbox (R&D)

Research ecosystem = ระบบนิเวศ :หน่วยพ้ืนท่ีหน่ึงประกอบด้วยสังคมของส่ิงมีชีวิตกับ ส่ิงแวดล้อมท าหน้าท่ีร่วมกัน

พลิกโฉม



• 5.1 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี
• พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่อยู่ระหว่าง

การด าเนินงานวิจัยเพื่อการส าเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : th
esis) ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยของนักศึกษา (โครงการละ
ไม่เกิน 8,000 บาท)

• 5.2 ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม
• พิจารณาให้ทุนวิจัยแก่อาจารย์เพื่อเป็นที่ปรึกษานักศึกษาด าเนิน

โครงการวิจัย และการเป็นวิศวกรสังคมร่วมกับกองพัฒนา
นักศึกษา เพื่อตอบโจทย์ปัญหาและความต้องการของพื้นที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 5 พื้นที่ (โครงการละไม่เกิน 10,00
0 บาท) เน้นประธานชุมชน / หน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้แก่  
• พื้นที่เขตดุสิต-พระนคร : ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 

ชุมชนวัดใหม่อมตรส ชุมชนวัดสวัสดิวารีสีมาราม 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

• พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 
• พื้นที่จังหวัดระนอง 
• พื้นที่จังหวัดนครปฐม
• พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

คุณสมบัติ
• 5.1 ทุนวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี

• เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีนักศึกษาในความดแูลระดบัปริญญาตรี ที่อยู่
ระหว่างการด าเนินงานวิจัยเพื่อการส าเร็จการศึกษา (วิทยานิพนธ์ : the
sis)

• งานวิจัยนักศึกษาต้องผ่านการสอบหวัข้อโครงการวิจัยแล้ว และเป็น
โครงการที่มีความเป็นไปได้ในการส าเร็จตามเวลาที่ก าหนด

• 5.2 ทุนวิจัยอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการวิศวกรสังคม (แก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ)
• จุดเริ่มต้นนักศึกษาและชุมชนยืนความความจ านงค์ที่กองพัฒนา

นักศึกษา มีการเชื่อมองค์ความรู้กับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแก้ปัญหา Pa
in Point ของพื้นที่

• มีนักศึกษาร่วมด าเนินโครงการวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 คน และจะต้องเข้า
ร่วมโครงการจัดกิจกรรมราชภัฏรวมใจสร้างนักศึกษาให้เป็นวิศวกรสังคม 
(Social Engineer) ของกองพัฒนานักศึกษาด้วย

• สามารถด าเนินงานวิจัยและลงพื้นที่วิจัยตามขอบเขตพื้นที่ทีก่ าหนดได้

5.  ทุนส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และข้อเสนอโครงการวิศวกรสังคม



7. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

7.1 วารสารนานาชาติฐานข้อมลู SCOPUS และSCImago Journal Rank (SJR) Q1 หรือ Q2
ไม่เกิน 40,000 บาท ไม่จ ากัดจ านวน คุณสมบัติ

2.1 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 500 อันดับแรก หรืออยู่ในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่
เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นไป
2.2 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ)
2.3 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ธุรกิจที่แสวงหาผลก าไรหรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวม
โรงพยาบาลที่แสวงหาผลก าไรและองค์กรการศึกษา)
2.4 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

ประเภทบทความ (บาท)

1. ข้อ 2.1-2.4 จ านวน 1 ข้อ 25,000

2. ข้อ 2.1-2.4 จ านวน 2 ข้อ 30,000

3. ข้อ 2.1-2.4 จ านวน 3 ข้อ 35,000

4. บทความมีคุณสมบัติ ครบถ้วนทุกข้อ 40,000

เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่สามารถขอทุนวิจัย
งบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้



7. ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์บทความวิจัยและบทความวิชาการในวารสารระดับนานาชาติ

7.2 วารสารนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล

SCOPUS และSCImago Journal Rank (SJR)

Q3 หรือ Q4 ไม่เกิน 20,000 บาทไม่จ ากัดจ านวน

คุณสมบัติ
2.1 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดในมหาวิทยาลัยที่อยู่ในการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยของ QS Ranking ใน 500 อันดับแรก หรืออยู่ในการจัด
อันดับมหาวิทยาลัยประเทศไทยของ Webometrics ในอันดับที่
เหนือกว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขึ้นไป
2.2 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงาน
ภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ (หน่วยงาน
ของรัฐหรือเอกชนที่ไม่ใช่หน่วยงานเกี่ยวข้องกับสถาบันทางการศึกษา
หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ) และอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน ภายในระยะ 50 กม. 
จากมหาวิทยาลัย
2.3 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม องค์กร
ธุรกิจที่แสวงหาผลก าไรหรือหน่วยงาน R&D ของภาคเอกชน (ไม่รวม
โรงพยาบาลที่แสวงหาผลก าไรและองค์กรการศึกษา)
2.4 มีผู้ร่วมบทความที่สังกัดอยู่ในหน่วยงานในต่างประเทศ อาทิ 
หน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน/ภาคอุตสาหกรรม/ องค์กรธุรกิจต่างๆ

เมื่อนักวิจัยได้รับจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน (สกสว.) ไม่
สามารถขอทุนวิจัยงบประมาณรายได้ในปีงบประมาณเดียวกัน 
แต่จะสามารถของบบริการวิชาการได้

ประเภท บาท
คุณสมบัติตาม
ข้อ 2.1-2.4 จ านวน 1 ข้อ 

20,000



ภารกิจด้านบริการวิชาการ



โครงการ U2T

“มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ”

โครงการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานราก 
หลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG and Regional Development) 
U2T ระยะท่ี  2



รายละเอียดโครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)
การด าเนินงานโครงการ U2T เฟส 1  (2564)

พื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
1. ต าบลคลองโคน
2. ต าบลบางจะเกร็ง

กิจกรรมที่ด าเนินการ
1. กิจกรรมการพัฒนาสินคา้ OTOP ของต าบล
2. การจ้างงานเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน
3. การท าข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
4. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ

ผลการด าเนินงาน
1. ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
2. บัณฑิตจบใหม่ นักศึกษา และประชาชน มีงานท าในต าบล 
3. มีฐานข้อมลูขนาดใหญ่ของชุมชน
4. ชุมชนมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น

1. ต าบลเขาน้อย
2. ต าบลพังตรุ
3. ต าบลท่าตะคร้อ
4. ต าบลหินดาด

พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

5. ต าบลลิ่นถิ่น
6. ต าบลห้วยเขย่ง
7. ต าบลจรเข้เผือก
8.ต าบลหนองไผ่



U2T เน้นกิจกรรมส่วนกลางและปลายน้ าของ Supply Chain
10 ต าบลในระยะที่ 1 (2564) : 8 ต าบล จ.กาญจนบุรี และ 2 ต าบลจ.สมุทรสงคราม

•ต่อเนื่อง/ส่งเสริมเพิ่มศักยภาพความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG ในพื้นที่
ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

26 ต าบลในระยะที่ 2 (2565) : 26 ต าบลในจังหวัดสิงห์บุรี
•การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการด้าน BCG พื้นที่ด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
•ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ภาคเหนือ อีสาน กลาง-ตะวันตก ตะวันออก และใต้

กิจกรรมที่ต้องด าเนินการพัฒนา BCG Supply Chain อย่างน้อย 2 Supply Chain อาทิเช่น
1. เกษตรมูลค่าสูง (พืช/สัตว์ ตามจุดเน้นในพื้นที่)
2. อาหารสุขภาพ/สมุนไพร/Wellness
3. Creative Economy (Tourism/Cultural Heritage)
4. Circular Economy 

การด าเนินงานโครงการ U2T เฟส 2 (2565)



10 ต าบลของโครงการ U2T เดิม

ต าบล จังหวัด หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. ต าบลเขาน้อย อ าเภอท่าม่วง กาญจนบุรี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

2. ต าบลพังตรุ อ าเภอท่าม่วง กาญจนบุรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3. ต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอท่าม่วง กาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

4. ต าบลหินดาด อ าเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

5. ต าบลลิ่นถิ่น อ าเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. ต าบลห้วยเขย่ง อ าเภอทองผาภูมิ กาญจนบุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

7. ต าบลจรเข้เผือก อ าเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง

8. ต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี คณะครุศาสตร์

9. ต าบลคลองโคน อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม สมุทรสงคราม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

10. ต าบลบางจะเกร็ง อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม สมุทรสงคราม วิทยาลัยสหเวชศาสตร์



26 ต าบลของโครงการ U2T ใหม่ จ.สิงห์บุรี
ต าบล อ าเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ต าบล อ าเภอ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. คอทราย ค่ายบางระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 14. พรหรมบุรี พรหมบุรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

2. ท่าข้าม ค่ายบางระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15. พระงาม พรหมบุรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

3. บางระจัน ค่ายบางระจัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 16. ต้นโพธิ์ เมืองสิงห์บุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา

4. โพสังโฆ ค่ายบางระจัน วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 17. บางกระบือ เมืองสิงห์บุรี วิทยาลัยนิเทศศาสตร์

5. หนองกระทุ่ม ค่ายบางระจัน ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี 18. บางพุทรา เมืองสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6. ถอนสมอ ท่าช้าง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 19. โพกรวม เมืองสิงห์บุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

7. พิกุลทอง ท่าช้าง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 20. หัวไผ่ อินทร์บุรี วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

8. วิหารขาว ท่าช้าง วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ 21. งิ้วร้าย อินทร์บุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

9. โพชนไก่ บางระจัน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 22. ชีน้ าร้าย อินทร์บุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

10. แม่ลา บางระจัน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 23. ท่างาม อินทร์บุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

11. สระแจง บางระจัน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 24. น้ าตาล อินทร์บุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

12. บางน้ าเชี่ยว พรหมบุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา 25. ประศุก อินทร์บุรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

13. บ้านหม้อ พรหมบุรี วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 26. อินทร์บุรี อินทร์บุรี สถาบันวิจัยและพัฒนา

฿800,000/ต าบล



พ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 
12 ต าบล จ.อ่างทาง อ.ไชโย
อยู่ระหว่างการอนุมัติอย่างเปน็ทางการ

ต าบล ต าบล

1. ไชยภูมิ 7.  ชัยฤทธิ์

2.  ชะไว 8.  ตลาดกรวด

3.  หลักฟ้า 9.  บ้านรี

4. ราชสถิตย์ 10.  ศาลาแดง

5.  ตรีณรงค์ 11.  บ้านแห

6.  จรเข้ร้อง 12.  โพสะ

หากมีการอนุมัติเปน็ทางการ 
จะแจ้งหน่วยงาน CF ต าบล  

เพ่ือด าเนินการต่อไป

เปดิจอง ฿800,000/ต าบล



เจ้าภาพ Hackathon Culture Heritage: COOLTURE Gen Z
SSRU+อว.+THACHA+++

มรดกทาง
วัฒนธรรม



UN -17 ค่าเปา้หมาย 
164 ตัวช้ีวัด+หลักฐาน
100 คะแนน/ตัวช้ีวัด

SSRU – SDGs 8, 9, 12, 17

8.ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม
และยั่งยืนการจ้างงานที่มีคุณค่า (51)
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็น อุตสาหกรรม
อย่างยั่งยืนท่ังถึง และสนับสนุนนวัตกรรม (57)
12. รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน (44)

โลกจะดีข้ึนภายในป ี2573 เปา้หมาย
เหล่าน้ีคือการเรียกร้องให้มีการ
ด าเนินการเพ่ือยุติความยากจน 

ปกปอ้งโลก และท าให้ทุกคนมีความ
สงบสุขและความม่ังค่ัง

สวนสุนันทาเข้าสู่เข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัย ตามเปา้หมาย  UN



Bibliometric data – publications related to the SDGs

SDG related 
publications

Most 
publications 
in:

Chiang Mai 
University

6061

Thammasat 
University

3420

Burapha University 727

Chandrakasem
Rajabhat University

599

Suan Sunandha
Rajabhat University 524

University of Phayao 504

Rajabhat Maha
Sarakham University

107

Valaya Alongkorn
Rajabhat University

104

Chiang Mai Rajabhat 
University

89

Kalasin University 83

Ubon Ratchathani
Rajabhat University

81

Udon Thani Rajabhat 
University

81

SDG related 
publications

Most 
publications 
in:

Bansomdejchaopraya 
Rajabhat University

75

Pibulsongkram Rajabhat 
University

67

Nakhon Phanom
University

64

Songkhla Rajabhat 
University

57

Lampang Rajabhat 
University

53

Suratthani Rajabhat 
University

50

Sakon Nakhon Rajabhat 
University

45

Muban Chom Bueng 
Rajabhat University

44

Nakhon Si Thammarat 
Rajabhat University

38

Rambhai Barni Rajabhat 
University

38

Nakhon Pathom 
Rajabhat University

37

Yala Rajabhat University 32

SDG related 
publications

Most 
publications 
in:

Roi Et Rajabhat 
University

30

Thepsatri Rajabhat 
University

25

Rajabhat Rajanagarindra 
University

24

Phranakhon Si 
Ayutthaya Rajabhat 
University

19

Uttaradit Rajabhat 
University

19

Buriram Rajabhat 
University

17

Phetchaburi Rajabhat 
University

16

Phetchabun Rajabhat 
University

13

Mahachulalongkornraja
vidyalaya University

10

Sisaket Rajabhat 
University

6

Sukhothai Thammathirat
Open University

0 -



Change : กรอบวิจัย
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป



การเรียน
ภาษา = 

อังกฤษ จีน เกาหลี

โทรโข่งแปลภาษา



Amazon Go 



Mastercard 
Kerv

แหวนจ่ายเงิน
อัจฉริยะ



เมืองวิทยาศาสตร์
จางเจียง
อาหารจานด่วน
หลายเมนูโดย
อัตโนมัติ

รถขับเคล่ือนด้วยตนเอง (ไร้คนขับ)
-ขายอาหาร/ ส่งของ



เทคโนโลยีการสร้างบ้าน อาคาร ด้วย 3D Printer

-เพิ่มความเร็วในการ
ประมวลผล 
-เสร็จในเวลาก าหนด
-ลดต้นทุนการก่อสร้างดอตัรา
ความอันตรายหน้างาน

รัฐเซีย 24 ชั่วโมง 4.5x1.5x1.5

-----> ปลูกถ่ายอวัยวะ -ทางการแพทย์

ดูไบ 17 วัน -6 x 36 x 12 เมตร
อิตาลี่ 10 วัน 9x12
เนเธอร์แลนด์ /อเมริกา/

https://www.sync-innovation.com/3d-printing-technology/3d-printer-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99/





กรอบวิจัย > ท ากรอบวิธีคิดให้ครอบคลุม
กรอบวิธีคิดแบบเดิมไม่ครอบคลุมชีวิตแบบใหม่

กรอบแนวคิดจะเปลี่ยนแปลงไปมาก
Technology = tool

Digital  ≠ online, onsite, offline  >  ON LIFE



งานวิจัย : ตอบโจทย์ แก้ปัญหา  เกิดประโยชน์สูงสุด

การวิ       (จัย)
และนวัตกรรม

สวัสดีค่ะ

https://www.instagram.com/p/CWSct-TLsU8/?utm_medium=share_sheet&fbclid=IwAR18dymGVcIAF-lqeDto3hHRfXuQdvBcFwilubCTqG_nmAcEk40Glc1muJU
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ขอขอบพระคุณ
Thank you for attention

02-160-1343-45, 098-2721341

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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