ประกาศสถาบันวิจัยพุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง การเปดรับขอเสนอการวิจัยเพือ่ เสนอของบประมาณดานวิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม
ประเภททุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามที่สํานัก งานคณะกรรมการส งเสริ ม วิท ยาศาสตร วิ จัยและนวั ตกรรม (สกสว.) ได ป ระกาศรั บ
ขอเสนอการวิจัยเพื่อขอรับงบประมาณดานวิ ทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ประเภททุ นวิจัยพื้นฐาน (Basic
Research Fund) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (งบประมาณที่ภาครัฐจัดสรรทุนวิจัยประจําป)
สถาบันวิจัยพุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะสวนงานที่ทําหนา ที่ ใน
การพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัย การกํากับ ติดตามและประเมินผลการวิจัย จึงกําหนดแนวทางในการพั ฒนา
ข อเสนอการวิ จัยเพื่ อขอรับทุ นอุ ดหนุ นการวิ จั ย ประเภททุ นวิ จั ยพื้ นฐาน (Basic Research Fund) ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้
๑. หลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย
๑.๑ ข อ เสนอโครงการวิ จั ย มี ค วามสอดคล อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ก ารอุ ด มศึ ก ษา
วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อววน.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ โดยมีวัตถุประสงค เปาหมาย วิธีการดําเนิ นการ
รวมทั้งแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน โดยจักตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิของสถาบั นวิจัย
พุทธศาสตร
๑.๒ การจัดทํางบประมาณของขอ เสนอการวิ จั ย มีความถูกตองตามระเบี ยบที่ เกี่ ยวข องกั บ
การเงินและพัสดุ และวงเงินงบประมาณมีความเหมาะสมกับแผนการดําเนินงานวิจัย โดยมีระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน ๑ ป หากเกิน ๒ ป จะตองมีรายละเอียดและผลลัพธการวิจัยที่ชัดเจน
๑.๓ ขอ เสนอการวิ จั ยที่ เสนอต องไม เ ป นโครงการที่ เคยได รั บ ทุ นสนั บสนุ นจากแหล ง ทุ นอื่ น
หรือไมเปนขอเสนอการวิจัยที่กําลังเสนอขอรับทุนสนับสนุนจากแหลงทุนอื่น ทั้งนี้ ขอเสนอการวิจัยจะตองเปนไป
ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ สกสว.กําหนด

๒. ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบจากการวิจัย (Output/Outcome/Impact)
๒.๑ ผลผลิต (Output) ของขอเสนอการวิจัย มีความสอดคลองกับเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ที่
สําคัญ (Objectives and Key Results : OKR) ตามแผนด าน ววน. โดยระบุผลที่ เกิดขึ้ นเมื่อจบโครงการอย าง
ชัดเจน และงบประมาณตองมีความสอดคลองกับเปาหมายของการวิจัย
๒.๒ ผลลัพธ (Outcome) ระบุรายละเอียดผลลัพธที่เกิดขึ้นจากการนําผลผลิตที่ไดจากการวิจัย
ไปใชประโยชน โดยตองระบุผูใช (Users) อยางชัดเจน และสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อเทียบกับ
กอนการนําผลผลิตจากการวิจัยมาใช
๒.๓ ผลกระทบ (Impact) ระบุรายละเอียดผลกระทบที่คาดวาจะไดรับ เปนการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากผลลัพธเปนวงกวาง ซึ่งเปนผลสําเร็จระยะยาวที่เกิดขึ้นตอเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผลลัพธในมิติ
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
๓. คุณสมบัติของผูอาํ นวยการชุดโครงการวิจัย และหัวหนาโครงการวิจัยเดี่ยวหรือยอย
๓.๑ ผูอํานวยการชุดโครงการ และหัวหนาโครงการตองเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัยที่ปฏิบัติหนาที่สายวิชาการและนักวิจัย กรณีเปนอาจารยอัตราจางหรืออาจารยพิเศษใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนงาน โดยแนบหนังสือรับรองจากหัวหนาสวนงาน
๓.๒ ผูอํานวยการชุดโครงการ หัวหนาโครงการ และผูรวมวิจัยที่มีสถานะดําเนินการวิจัยไมแลว
เสร็จปรากฏอยูในระบบสารสนเทศงานวิจัยของสถาบั นวิจัยพุทธศาสตร และระบบขอมูลสารสนเทศวิจัยและ
นวัตกรรมแหงชาติ (NRIIS) จะมีผลตอการจัดลําดับความสําคัญขอเสนอการวิจัย ทั้งนี้ ไมนับรวมโครงการที่อยู
ในชวงระยะเวลาทําการวิจัยหรือขยายเวลาทําการวิจัย
๓.๓ ไมเปนผูที่เคยผิดจรรยาบรรณนักวิจัย
๔. ประเภททุนวิจัยที่ใหการสนับสนุน เปนทุนวิจัยพื้นฐาน (Basic Research Fund)
๔.๑ ทุนวิจัยพื้นฐานที่สอดคลองกั บพั นธกิ จมหาวิทยาลัยกลุมพัฒนาป ญญาและคุ ณธรรมดวย
หลักศาสนา และกลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (แพลตฟอรม ๑ ของ ววน.) กรอบสนับสนุนการวิจัยไม เกิน
รอยละ ๔๐ ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจําป ๒๕๖๖ ดังนี้
๔.๑.๑ การวิจัยดานการพัฒนาปญญาและคุณธรรมตามหลักศาสนา
๔.๑.๒ การวิจัยดานการสรางองคความรูดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวถิ ีพุทธ
๔.๑.๓ การวิจัยดานการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาสังคมวิถีพุทธ
๔.๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาและสรางสรรคนวัตกรรมวิถีพุทธ
๔.๒ ทุนวิจัยพื้นฐานที่สอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม (อววน.) (Strategic Fund) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ (แพลตฟอรม ๒-๔ ของ ววน.) กรอบสนับสนุน
การวิจัยไมเกินรอยละ ๖๐ ของกรอบวงเงินที่สนับสนุนประจําป ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๒.๑ การวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการเกษตรอยางยั่งยืน
๔.๒.๒ การวิจัยดานสังคมสูงวัยและพัฒนาคนในทุกชวงวัยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๔.๒.๓ การวิจัยดานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงในทุกมิติอยางยั่งยืน
๔.๒.๔ การวิจัยดานนวัตกรรมการทองเที่ยวเชิงศาสนาและวัฒนธรรม
๔.๒.๕ การวิจัยดานนวัตกรรมสําหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรม
๔.๒.๖ การวิจัยดานนวัตกรรมการพัฒนาเมืองนาอยูและสรางสรรค
๕. การจัดทํารายละเอียดขอเสนอการวิจัยและการสงขอเสนอการวิจัย
๕.๑ คณาจารย นักวิจัย สั งกั ดคณะ วิทยาเขต วิทยาลั ยสงฆ และส วนงานที่เกี่ ยวของ จั ดส ง
ขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept Paper) จํานวน ๑ ชุด ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามฟอรมที่
สถาบันวิจัยพุทธศาสตรกําหนด จํานวนไมเกิน ๓ ชุดโครงการ/สวนงาน
๕.๒ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรและคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จักทําการพิจารณา ประเมินผล
เบื้องตนเพื่อพัฒนาขอเสนอการวิจัยที่มีความสมบูรณ ผานระบบออนไลน ภายในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
๕.๓ สถาบันวิจัยพุทธศาสตรรวมกับนักวิจัยในทุกคณะ วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ และสวนงาน
พัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ (Full Paper) ใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ และสง
ข อเสนอการวิ จัยใหสถาบั นวิ จั ยพุ ทธศาสตร พร อมแบบบั ญชี ร ายชื่ อข อเสนอการวิ จัยระดั บคณะ/วิ ท ยาเขต
วิทยาลัยสงฆ ตามแบบ บช-๓ จํานวน ๑ ชุด
๕.๔ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร รวบรวมขอเสนอการวิ จัยที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
โดยแจงผลใหนักวิจัยและสวนงานทราบ และจัดสงขอเสนอการวิจัยให สกสว. (ตามแบบ บช-๓) ภายในวันที่ ๒๐
สิงหาคม ๒๕๖๔ สวนรายละเอียดการจัดสงจะแจงใหทราบตอไป เมื่อ สกสว. ประกาศใหมหาวิทยาลัยทราบ
๕.๕ การยื่ น ข อ เสนอการวิ จั ย นั ก วิ จั ย ส ง ข อ เสนอโครงการวิ จั ย ผ า นระบบในเว็ บ ไซต
https://nriis.go.th/ ซึ่งสถาบั น วิ จั ยพุ ทธศาสตร จ ะให การรั บรองตามระบบ เฉพาะโครงการวิจัย ที่ ได พั ฒ นา
รวมกันเทานั้น เพื่อปองกันการซ้ําซอนและการสงขอเสนอการวิจัยที่ไมมีผลลัพธที่ชัดเจน โดยสถาบันวิจัยพุทธ
ศาสตร จัดสงขอเสนอการวิจัยให สกสว. ตามระยะเวลาและรายละเอียดที่ สกสว.กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
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การวิจัยที่สอดคลองนโยบายวิจัย จํานวน ๑-๒ ชุดโครงการ)
วันสุดทายของการสงขอเสนอการวิจัยเชิงหลักการ (Concept - นักวิจัยทุกคณะ
Paper) (ตามแบบฟอรมที่สถาบันวิจัยกําหนด)
- ทุกสวนงาน
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หมายเหตุ : กําหนดการในการสงขอเสนอการวิจัย อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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