
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไข 
การเปิดรับข้อเสนอการวิจัยฉบับสมบูรณ์  (Full Proposal) 

เพ่ือขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน Basic  Research  Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(งบประมาณแบบปกติ) 

หลักการและเหตุผล 

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามว่าด้วยเรื่องเพิ่มคุณค่าการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแบบบูรณาการโดยการน้อมนำคุณธรรม จริยธรรมและ
ความรู้ตามแนวพระราชดำริฯ  และการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการวิจัยของประเทศและมีการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งเป็นหน่วยให้ทุนหลักของประเทศ ได้จัดทำนโยบายยุทธศาตร์และแผนด้าน
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) น้ัน ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการการทบทวน นโยบายและยุทธศาสตร์การ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม พ.ศ. 2563 – 
2570, กรอบการทำงานของหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ, แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 20 ปี โดยมุ่งเน้น
ในกรอบแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565), แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ระยะ 20 ปี 
โดยมุ่งเน้นในกรอบแผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565), ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ฉบับปรังปรุง 11 ตุลาคม 2561 , แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พ.ศ. 2559 - 2564 ฉบับทบทวน ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563, การประชุมทบทวน (ร่าง) ยุทธศาสตร์การวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563, การประชุมทบทวนการ
ดำเนินงานวิจัยเชิงพื้นที่ (นักวิจัย) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา  15 และ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 

ทั้งน้ี เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ เพื่อส่งเสริม
บูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยหรือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือเกิดการสร้าง
เครือข่ายด้านการวิจัย และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีเป้าหมายข้อเสนอการวิจัยที่ชัดเจนในการ
นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง และตอบสนองความต้องการของท้องถิ่ นอย่างแท้จริง  คณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในคราวประชุมคร้ังที่ 21 (3/2563) เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ใน
การประกาศกรอบการวิจัยเพื่อยื่นเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดังต่อไปน้ี 
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กรอบการวิจัยเพ่ือยื่นเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 

• สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย เพื่อจัดทำข้อเสนอการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประเภททุน 
Basic  Research  Fund ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

รายละเอียดการสนับสนุน 

ประเภททุน  
Basic Research Fund กรอบงบประมาณ 10,000,000 บาท 

• ข้อเสนอโครงการเด่ียว 300,000 บาท  จำนวน  15 ทุน  4,500,000  บาท  
• ข้อเสนอชุดโครงการ   500,000 บาท  จำนวน  11 ทุน  5,500,000  บาท 

ท่องเท่ียว เกษตร พัฒนาคน สิ่งแวดล้อม เมืองน่าอยู่ เมืองนวัตกรรม 

การยกระดับ
คุณภาพและ
บริการการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์
สร้างสรรค์มูลค่า
สูง 

 

การเกษตรและ
อาหาร 

มูลค่าสูง ด้วย
ระบบการจัดการ
อัจฉริยะ 

 

- การพัฒนาคน
และคุณภาพชีวิต
ในทุกช่วงวัย 

- การส่งเสริม
การเรียนรู้ตลอด
ชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพ่ือ
อนาคต 

 

การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

 

- การเสริมสร้าง
สังคมที่มีการอยู่
ร่วมกันอย่าง
สมานฉันท์มี
ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ สังคม 
และมีการ
เสริมสร้างพลัง
ทางสังคม 

- การกระจาย
ความเจริญและ
สร้างความ
เข้มแข็งของ
เศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ด้วย
ความรู้และ
นวัตกรรม 

 

- การพัฒนา
นวัตกรรมระบบ
บริหารจัดการและ
บริการภาครัฐ 
ตามหลักธรรมาภิ
บาล 

- นวัตกรรมสำหรับ
เศรษฐกิจฐานราก 
และชุมชน
นวัตกรรม 

- Smart City 

- นวัตกรรมสังคม 

 



หลักเกณฑ์การพิจารณาและประเมินข้อเสนการวิจัย 
1. คุณภาพของข้อเสนอการวิจัยเกิดข้อค้นพบที่สำคัญหรือนวัตกรรมใหม่ สามารถแก้ไขปัญหาสำคัญ

และองค์ความรู้ใหม่อย่างมีนัยสำคัญ 
2. คุณภาพของข้อเสนอการวิจัย สามารถนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และชัดเจน ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย 
3. ความเหมาะสมของนักวิชาการ/ทีมวิจัย นักวิชาการมีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมทุกสาขาวิชา

การในเรื่องที่วิจัย มีความพร้อมและสามารถอุทิศเวลาให้งานวิจัย 
4. จริยธรรมการวิจัย ดำเนินการวิจัยตามมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย 
5. ส่งเสริมบูรณาการพันธกิจมหาวิทยาลัยหรือความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงาน และ/หรือ

เกิดการสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย และ/หรือเกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยมีเป้าหมายโครงการวิจัยที่
ชัดเจนในการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ในด้านใดด้านหน่ึง 

6. งบประมาณมีความเหมาะสมและคุ้มค่า  
7. สถาบันวิจัยและพัฒนารวบรวมข้อเสนอการวิ จัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเส ริม

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว. ) ทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) แจ้งให้ผู้ ขอรับทุน
ทราบเพื่อปรับข้อเสนอแผนงานวิจัยให้มีความสมบูรณ์ 
 8. ผู้ขอรับทุนกรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศและนวัตกรรมแห่งชาติ
(NRIIS) ด้วยตนเอง เม่ือสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เปิด
ระบบให้ดำเนินการ https://nriis.nrct.go.th/ 
 9. สถาบันวิจัยและพัฒนา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดเรียงลำดับความสำคัญของ
ข้อเสนอแผนงานวิจัยและสรุปรายชื่อพร้อมงบประมาณและความต้องการภาพรวมของงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย  ส่งให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายในวันและ
เวลาที่กำหนด  
  10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) แจ้งผลการประเมินให้
มหาวิทยาลัยทราบงบประมาณ จากน้ันสถาบันวิจัยและพัฒนา จะแจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้นักวิจัยทราบ 
 
รายละเอียดเพ่ิมเติม 
  1. รายละเอียดแบบฟอร์มบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม เมื่อได้รับแจ้งจาก
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ผู้ขอรับทุนต้องปรับแก้ตาม
แบบฟอร์มใหม่ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
                    2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัย สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยเป็น      
ชุดโครงการ/โครงการเด่ียว มายังสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธท่ี  28 ตุลาคม 2563 
ภายใน เวลา  16 .0 0  น . (มาส่ งด้ วยตนเอง)  ท้ั งนี้  ส ามารถดาวน์ โหล ด เอกสารท้ั งหมดได้ ท่ี  
http://research.psru.ac.th/  หรือ  QR Code ด้านล่างนี้ 

 
 
 
 

http://research.psru.ac.th/%20%20หรือ


โดยมีเอกสารดังน้ี   
      2.1 บันทึกข้อความนำส่งข้อเสนอการวิจัย (จากคณะ/หน่วยงานที่สังกัด) จำนวน 1 ฉบับ  

            2.2 จัดทำข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาไทยโดยใช้แบบฟอร์มแผนงาน จำนวน   2  ชุด   
พร้อมส่งข้อเสนอการวิจัย เป็น File word และ File pdf มาที่  e-mail : researchpsru@psru.ac.th 

           
ปฏิทินการดำเนินกิจกรรม 

กำหนดการ กิจกรรม 
8 ต.ค. 2563 ประชาสัมพันธ์รับข้อเสนอการวิจัย 
12 ต.ค. 2563 ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย 2565  

8-28 ต.ค. 2563 นักวิจัยส่งข้อเสนอการวิจัย 
28 ต.ค. – 5 พ.ย. 2563 นักวิจัยปรับแก้ไขข้อเสนอแนะจากผู้ทรงฯ 

พ.ย. 2563 นักวิจัยกรอกข้อมูลลงในระบบ NRIIS   
 
หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับกำหนดการของแหล่งทุน 

mailto:researchpsru@psru.ac.th

