
 
 

ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

เร่ือง การพัฒนาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัย ป ๒๕๖๔ (เพ่ิมเติม) 

 

   ตามที่หนวยงานท่ีใหทุนอุดหนุนการวิจัยของภาครัฐ ไดแก สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(องคการมหาชน) (สวก.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนากําลังคน และทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาการวิจัยและการสรางนวัตกรรม (บพค.) หนวยบริหารและจัดการทุนดานการเพิ่ม

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ (บพข.) และหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี 

(บพท.) ไดมีการประกาศใหทุนอุดหนุนการวิจัยประจําป ๒๕๖๔ เพื่อใหมหาวิทยาลัยและหนวยงานตาง ๆ ได

พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนการวิจัย สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มีนโยบายพัฒนาโครงการวิจัย

ใหกับสวนงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อขอรับทุนดังกลาว จึงประกาศแนวทางการ

พัฒนาโครงการวิจัย ดังนี้   

 ๑. ใหนักวิจัยในสวนงานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตามที่ระบุไว ไดพัฒนาขอเสนอ

โครงการวิจัยจํานวน ๑ แผนงาน (โครงการยอย ๓-๕ โครงการ) ใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตรพิจารณา 

 ๒. สถาบันวิจัยพุทธศาสตรจะรวมพัฒนาโครงการเพ่ือสงขอรบัทุนอุดหนุนการวิจัย ท้ังนี้ เพื่อลดความ

ซ้ําซอนในการสงขอเสนอโครงการวิจัยไปยังแหลงทุนในนามของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ๓. งบประมาณที่เสนอของแผนงานไมควรเกิน ๓ ลานบาท/แผนงาน ตามแบบฟอรมที่กําหนด 

 ๔. ใหสงแผนงานวิจัย/โครงการวิจัยภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อพิจารณาแกไขกอนจะสง

เขาในระบบ NRIIS  เพ่ือเสนอขอทุนตอไป  

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

 

 

(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

 

 



เอกสารแนบทายประกาศ 

การพฒันาโครงการวิจัยเพ่ือขอรับทุนวิจัย ป 2564 (เพิ่มเติม) 

 

ประเภทการวิจัยที่ใหทุน วันหมดเขต ประเด็นการวิจัย หนวยงาน มจร. 

การวิจัยและพัฒนาเพื่อ

คัดเลือกหรือปรับปรุงพันธุพืช

หรอืสัตวที่มีความเหมาะสมกับ

สภาพภูมิอากาศแหงแลง 

หนวยงานท่ีประกาศทุน : 

สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) 

(สวก.) 

 โปรแกรม : P07 โจทยทาทาย

ดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

และการเกษตร 

9 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. -10 

มกราคม 2564 

เวลา 23:59 น. 

การปรับปรุงพันธพืช   

- ขาวปลูกบนดอย  

- การอนุรักษพันธพืช

ทองถ่ิน 

วิทยาลัยสงฆลําปาง 

และวิทยาลัยสงฆเลย 

(เสนอ ๒ แผนงาน) 

 

 การวิจัยและพัฒนา

กระบวนการผลิตและ

เทคโนโลยีการจัดการทาง

การเกษตร เพ่ือบรรเทาภัยแลง 

ทุน : สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) 

(สวก.) 

 โปรแกรม : P07 โจทยทาทาย

ดานทรัพยากร สิ่งแวดลอม 

และการเกษตร 

9 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. -10 

มกราคม 2564 

เวลา 23:59 น. 

 

-การจัดการแหลงน้ํา 

- ธนาคารน้ําใตดิน  

- การจัดการปาตนน้ํา 

วิทยาลัยสงฆศรีสะเกษ 

วิทยาสงฆมหาสารคาม 

(เสนอ ๒ แผนงาน) 

 

 การวิจัยและพัฒนาเพื่อใหได

แนวทางการบริหารจัดการน้ํา

แลงดานการเกษตร 

ทุน : สํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร (องคการมหาชน) 

(สวก.)โปรแกรม : P07 โจทย

9 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. -10 

มกราคม 2564 

เวลา 23:59 น. 

 

- การจัดการแหลงนํ้า 

- การจัดการเกษตรแบบ

ครบวงจร 

วิทยาลัยสงฆเพชรบุรี 

วิทยาลัยสงฆเพชรบูรณ 

(เสนอ ๒ แผนงาน) 

 



ทาทายดานทรัพยากร 

สิ่งแวดลอม และการเกษตร 

การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือกับนักวิจัยนานาชาติ 

ดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และศิลปกรรม

ศาสตร ระดับ Network 

Strengthening Fund: SHA 

 หนวยงานท่ีประกาศทุน : 

หนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการพัฒนากําลังคน และ

ทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย

และการสรางนวัตกรรม 

(บพค.) 

16 ธันวาคม 2563 

เวลา 17:00 น. - 

18 กุมภาพันธ 

2564 เวลา 16:30 

น. 

ความรวมมือทางศาสนา 

วัฒนธรรมและศิลปะ เชน 

ปรชัญา ศาสนาของ  

ไทย-อินเดยี 

ไทย-จีน 

ไทย-ญี่ปุน 

คณะพุทธศาสตร 

วิทยาเขตเชียงใหม 

(เสนอ ๒ แผนงาน) 

 

 

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

หมุนเวียนของประเทศไทย 

หนวยงานท่ีประกาศทุน : 

หนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการเพิ่มความสามารถใน

การแขงขันของประเทศ 

(บพข.) 

 โปรแกรม : P10 ยกระดับ

ความสามารถการแขงขันและ

วางรากฐานทางเศรษฐกิจ 

16 ธันวาคม 2563 

เวลา 15:00 น. - 

18 มกราคม 2564 

เวลา 23:59 น. 

- การพัฒนาระบบ

เศรษฐศาสตรวัฒนธรรม 

- การพัฒนาระบบทุน

วัฒนธรรม 

คณะสังคมศาสตร 

(เสนอ ๒ แผนงาน) 

 

การพัฒนาเครือขายความ

รวมมือกับนักวิจัยนานาชาติ 

ดานสังคมศาสตร 

มนุษยศาสตร และศิลปกรรม

ศาสตร ระดับ Partnership 

Initiative Fund: SHA 

16 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. - 

18 มีนาคม 2564 

เวลา 16:30 น. 

การวิจัยดานความรวมมือ

ในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

ดานศาสนา วัฒนธรรม 

และศิลปะเชิงสรางสรรค 

วิทยาเขตอุบลราชธานี 

วิทยาเขตขอนแกน 

วิทยาเขตหนองคาย 

(เสนอ ๓ แผนงาน) 

 



 หนวยงานท่ีประกาศทุน : 

หนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการพัฒนากําลังคน และ

ทุนดานการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย

และการสรางนวัตกรรม 

(บพค.) 

การพัฒนาขีดความสามารถ

ของ Local Enterprise 

(วิสาหกิจชุมชน/หนึ่งตําบล

หนึ่งผลิตภัณฑ/Local 

SME/SE ในระดับพื้นท่ี) บน

ฐานทรัพยากรพ้ืนถ่ิน เพื่อสราง

เศรษฐกิจฐานรากและ

เศรษฐกิจหมุนเวียนในพ้ืนที่ 

หนวยงานทุน : หนวยบริหาร

และจัดการทุนดานการพัฒนา

ระดับพื้นที่ (บพท.) 

 โปรแกรม : P13 นวัตกรรม

สําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนนวัตกรรม 

22 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. - 

21 มกราคม 2564 

เวลา 17:00 น. 

- การวิจัยวิสาหกิจชุมชน  

- การพัฒนา OTOP 

- มหาวิทยาลัยกับการ

พัฒนาเชิงพ้ืนที่ 

วิทยาเขตนครสวรรค 

วิทยาเขตแพร 

วิทยาลัยสงฆพิจิตร 

วิทยาลัยสงฆชัยภูมิ 

วิทยาลัยสงฆปตตานี 

(เสนอ ๕ แผนงาน) 

 

ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนา

อยางย่ังยืน 

หนวยงานท่ีประกาศทุน : 

หนวยบริหารและจัดการทุน

ดานการพัฒนาระดับพื้นที่ 

(บพท.) 

 โปรแกรม : P13 นวัตกรรม

สําหรับเศรษฐกิจฐานรากและ

ชุมชนนวัตกรรม 

22 ธันวาคม 2563 

เวลา 00:00 น. - 

24 มกราคม 2564 

เวลา 17:00 น. 

- วิจัยสรางสรรคทุน

วัฒนธรรม 

- วิจัยเพ่ือลดความเหลื่อม

ล้ําในสังคม 

- วิจัยเพ่ือพัฒนายาน

สรางสรรควัฒนธรรม 

- วิจัยการใชเทคโนโลยีที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

วิทยาลัยสงฆสุราษฎรธานี 

วิทยาลัยสงฆระยอง 

วิทยาลัยสงฆอุทัยธานี 

วิทยาลัยสงฆนาน 

วิทยาลัยสงฆอ่ืน ๆ  

(เสนอ 5 แผนงาน) 

 

 

 

ขอสงวนสิทธ์ิสวนงานที่ไดทุนวิจัยในป 2564 จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตรไปแลว  


