
 
 

ประกาศสถาบันวจิัยพุทธศาสตร 

มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั 

เร่ือง การเปดรับขอเสนอการวิจัยเพือ่เสนอของบประมาณดานวทิยาศาสตร วจิยั และนวัตกรรม 

ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

   

        ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ไดประกาศรับ

ขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับงบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic 

Research Fund) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณท่ีภาครัฐจัดสรรทุนวิจัยประจําป) 

 สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสวนงานท่ีทําหนาท่ีใน

การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การกํากับ ติดตามและประเมินผลการวิจัย จึงกําหนดแนวทางในการพัฒนา

ขอเสนอการวิจัยเพ่ือขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research Fund) ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังน้ี 

 

 ๑. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 

       ๑.๑ ขอเสนอโครงการวิจัยมีความสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนินการ 

รวมท้ังแผนการดําเนินงานท่ีชัดเจน โดยจักตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสถาบันวิจัย

พุทธศาสตร  

       ๑.๒ การจัดทํางบประมาณของขอเสนอการวิจัย มีความถูกตองตามระเบียบท่ีเกี่ยวของกับ

การเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีระยะเวลาดําเนินการ

ไมเกิน ๑ ป หากเกิน ๒ ป จะตองมีรายละเอียดและผลลัพธการวิจัยท่ีชัดเจน  

       ๑.๓ ขอเสนอการวิจัยท่ีเสนอตองไมเปนโครงการที่เคยไดรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น 

หรือไมเปนขอเสนอการวิจัยท่ีกําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น ท้ังนี้ ขอเสนอการวิจัยจะตองเปนไป

ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ี สกสว.กําหนด 



 ๒. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากการวิจัย (Output/Outcome/Impact)  

       ๒.๑ ผลผลิต (Output) ของขอเสนอการวิจัย มีความสอดคลองกับเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี

สําคัญ (Objectives and Key Results : OKR) ตามแผนดาน ววน. โดยระบุผลท่ีเกิดข้ึนเมื่อจบโครงการอยาง

ชัดเจน และงบประมาณตองมีความสอดคลองกับเปาหมายของการวิจัย 

       ๒.๒ ผลลพัธ (Outcome) ระบุรายละเอียดผลลพัธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตท่ีไดจากการวิจัย

ไปใชประโยชน โดยตองระบุผูใช (Users) อยางชัดเจน และสงผลใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับ

กอนการนําผลผลติจากการวิจัยมาใช  

       ๒.๓ ผลกระทบ (Impact) ระบุรายละเอียดผลกระทบท่ีคาดวาจะไดรับ เปนการเปลี่ยนแปลงท่ี

เกิดขึ้นจากผลลัพธเปนวงกวาง ซึ่งเปนผลสําเร็จระยะยาวท่ีเกิดข้ึนตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธในมิติ

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

 ๓. คณุสมบัติของผูอาํนวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหนาโครงการวิจัยเด่ียวหรือยอย 

      ๓.๑ ผูอํานวยการชุดโครงการ และหัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาท่ีสายวิชาการและนักวิจัย กรณีเปนอาจารยอัตราจางหรืออาจารยพิเศษใหอยูใน

ดุลพินิจของหัวหนาสวนงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหนาสวนงาน 

       ๓.๒ ผูอํานวยการชุดโครงการ หัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยท่ีมีสถานะดําเนินการวิจัยไมแลว

เสร็จปรากฏอยูในระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร และระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) จะมีผลตอการจัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวิจัย ท้ังน้ี ไมนับรวมโครงการที่อยู

ในชวงระยะเวลาทําการวิจัยหรือขยายเวลาทําการวิจัย 

      ๓.๓ ไมเปนผูท่ีเคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย 

 ๔. ประเภททุนวิจัยที่ใหการสนับสนุน เปนทุนวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research Fund)  

      ๔.๑ ทุนวิจัยพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับพันธกิจมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาปญญาและคุณธรรมดวย

หลักศาสนา และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แพลตฟอรม ๑ ของ ววน.) กรอบสนับสนุนการวิจัยไมเกิน

รอยละ ๔๐ ของกรอบวงเงินท่ีสนับสนุนประจําป ๒๕๖๖ ดังนี ้

   ๔.๑.๑ การวจิัยดานการพัฒนาปญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา 

   ๔.๑.๒ การวจิัยดานการสรางองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวถิีพุทธ 

   ๔.๑.๓ การวิจัยดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสงัคมวิถีพุทธ 

   ๔.๑.๔ การวิจัยเพ่ือพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมวิถีพุทธ 

      ๔.๒ ทุนวิจัยพ้ืนฐานท่ีสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อววน.) (Strategic Fund) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ (แพลตฟอรม ๒-๔ ของ ววน.) กรอบสนับสนุน

การวจัิยไมเกินรอยละ ๖๐ ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจําป ๒๕๖๖ ดังน้ี 



   ๔.๒.๑ การวจิัยดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการเกษตรอยางย่ังยืน 

   ๔.๒.๒ การวิจัยดานสังคมสูงวัยและพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  

   ๔.๒.๓ การวิจัยดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงในทุกมิติอยางยั่งยืน 

         ๔.๒.๔ การวิจัยดานนวัตกรรมการทองเท่ียวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม  

         ๔.๒.๕ การวิจัยดานนวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม   

          ๔.๒.๖ การวิจัยดานนวัตกรรมการพัฒนาเมืองนาอยูและสรางสรรค 

 ๕. การจัดทํารายละเอียดขอเสนอการวิจัยและการสงขอเสนอการวิจัย  

            ๕.๑ คณาจารย นักวิจัย สังกัดคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และสวนงานท่ีเก่ียวของ จัดสง

ขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) จํานวน ๑ ชุด ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามฟอรมท่ี

สถาบันวิจัยพุทธศาสตรกําหนด จํานวนไมเกิน ๓ ชุดโครงการ/สวนงาน 

      ๕.๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จักทําการพิจารณา ประเมินผล

เบ้ืองตนเพื่อพัฒนาขอเสนอการวิจัยที่มีความสมบูรณ ผานระบบออนไลน ภายในวันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

  ๕.๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรรวมกับนักวิจัยในทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และสวนงาน

พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสง

ขอเสนอการวิจัยใหสถาบันวิจัยพุทธศาสตร พรอมแบบบัญชีรายชื่อขอเสนอการวิจัยระดับคณะ/วิทยาเขต 

วิทยาลยัสงฆ ตามแบบ บช-๓ จํานวน ๑ ชุด 

     ๕.๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวบรวมขอเสนอการวิจัยท่ีผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

โดยแจงผลใหนักวิจัยและสวนงานทราบ และจัดสงขอเสนอการวิจัยให สกสว. (ตามแบบ บช-๓) ภายในวันท่ี ๒๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ สวนรายละเอียดการจัดสงจะแจงใหทราบตอไป เมื่อ สกสว. ประกาศใหมหาวิทยาลัยทราบ  

  ๕.๕ การยื่นขอเสนอการวิจัย นักวิจัยสงขอเสนอโครงการวิจัยผานระบบในเว็บไซต  

https://nriis.go.th/ ซึ่งสถาบันวิจัยพุทธศาสตรจะใหการรับรองตามระบบ เฉพาะโครงการวิจัยท่ีไดพัฒนา

รวมกันเทานั้น เพื่อปองกันการซ้ําซอนและการสงขอเสนอการวิจัยท่ีไมมีผลลัพธท่ีชัดเจน โดยสถาบันวิจัยพุทธ

ศาสตร จัดสงขอเสนอการวิจัยให สกสว. ตามระยะเวลาและรายละเอียดท่ี สกสว.กําหนด 

 

 ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  

 
(พระสุธีรัตนบัณฑิต รศ.ดร.) 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 



ปฏิทินแนบทายประกาศทุนวจิัยพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม ผูรับผิดชอบ 

๒๐ ก.ค.๖๔ - ประกาศรับขอเสนอการวิจัยประจําป ๒๕๖๖  

- แจงเวียนใหนักวิจัยในการจัดทําขอเสนอการวิจัย 

- สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๒๗ ก.ค. ๖๔ ชี้แจงการพัฒนาขอเสนอการวิจัยใหทุกสวน (ออนไลน) รอบที่ ๑ - สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๓๐ ก.ค.๖๔ ชี้แจงการพัฒนาขอเสนอการวิจัยใหทุกสวน (ออนไลน) รอบที่ ๒ 

ประเมินขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper 

(การวิจัยท่ีเปนเอกลักษณ มจร จํานวน ๑ ชุดโครงการ 

การวิจัยท่ีสอดคลองนโยบายวิจัย จํานวน ๑-๒ ชุดโครงการ) 

- สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๓๑ ก.ค.๖๔  วันสุดทายของการสงขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept 

Paper) (ตามแบบฟอรมท่ีสถาบันวิจัยกําหนด)  

- นักวิจัยทุกคณะ  

- ทุกสวนงาน 

๒ ส.ค.๖๔ ประเมินผลขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) 

(ไมเกิน ๓ ชุดโครงการตอสวนงาน) 

- สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๒-๑๖ ส.ค.๖๔ นักวิจัยพัฒนาขอเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) - นักวิจัย 

๑๗-๑๙ ส.ค.๖๔ นักวิจัยและสวนงานสงขอเสนอโครงการ (Full Paper) พรอม

กับ บช.๓ ใหกับสถาบันวิจัยพุทธศาสตรและกรอกขอมูลลงใน

ระบบ NRIIS 

- สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๑๗-๒๐ ส.ค.๖๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและนักวิจัยกรอกขอมูลลงในระบบ 

NRIIS 

- สถาบันวิจัย 

- นักวิจัย 

๒๐-๓๑ ส.ค.๖๑ รวบรวมขอเสนอการวิจัยของทุกสวนงาน เสนอแผนปฏิบัติการ

ของ ววน. และสกสว. หรือเปนไปตามประกาศของ สกสว. 

- สถาบันวิจัย 

 

หมายเหตุ :  กําหนดการในการสงขอเสนอการวิจัย อาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม  

   รายละเอียดตามท่ี สกสว.กําหนด 

 

ประสานงานสถาบันวิจัยพุทธศาสตรประจําป ๒๕๖๖ พระมหาเสรีชน นริสฺสโร ๐๘๗-๐๙๔-๑๐๓๐ 

      พระมหาประจักษ ๐๘๔-๙๘๐-๙๕๙๐ 

 


