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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ฉบับท่ี  ๐๑๐/๒๕๖๑ 

เร่ืองทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

******************************************* 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ มีโอกาสด าเนินการวิจัยและ
พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากย่ิงข้ึน อีกท้ังยังสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่เวทีวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีรายละเอียดการให้ทุน
ดังน้ี 
 

๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
 ๑.๑ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 
 ๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัย ส าหรับโครงการวิจัยท่ีส้ินสุดระยะเวลาด าเนินการวิจัยตามสัญญาแล้ว
ท้ังโครงการท่ีได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 ๑.๓ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ท้ังในและต่างประเทศ ท่ีมีระยะเวลา ๖ เดือนข้ึนไป 
 ๑.๔ ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนอ่ืนในช่ือเดียวกัน หรือในประเด็นเดียวกัน 
 ๑.๕ กรณีเป็นพนักงานท่ีมีอายุสัญญาจ้างไม่ครบ ๑ ปี หรือเป็นนักวิจัยท่ีก าหนดเกษียณอายุราชการในปี
ท่ีได้รับทุน จะต้องมีผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย ๑ คน และเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามคุณสมบัติข้อท่ี ๑ และมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า ๓ ปี 
 

๒. วิธีการ ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเง่ือนไขการรับทุน ๗ ข้อดังน้ี ๑) ระยะเวลาท าการวิจัย  ๒) การ
จ่ายเงินทุน  ๓) การสมัครขอรับทุน  ๔) การพิจารณาจัดสรรทุน  ๕) การรับทุน   ๖) การรายงานความก้าวหน้า
ของผลการวิจัย  ๗) การส่งรายงานการวิจัย รายละเอียดดังน้ี 
 ๒.๑ ระยะเวลาท าการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี และสามารถขอขยายเวลาได้ตามเง่ือนไขดังน้ี 
       ๒.๑.๑ ระยะเวลาการท าวิจัยไม่เกิน ๑ ปี กล่าวคือ ผู้รับทุนต้องท าการวิจัยให้เสร็จส้ิน ภายใน
ปีงบประมาณท่ีได้รับทุน 
       ๒.๑.๒ หากผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด สามารถขอ
ขยายเวลาด าเนินการวิจัยออกไปได้ ๒ คร้ังละ ไม่เกิน ๓ เดือน หากครบก าหนดเง่ือนไขการขอขยายเวลาวิจัย
แล้วแต่ยังไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ จะต้องคืนทุนวิจัยท้ังหมด 
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      ๒.๑.๓ การขอขยายเวลาวิจัยเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้รับทุนท่ีจะต้องด าเนินการด้วยตัวเอง
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๒.๑.๒  
     ๒.๑.๓ การขยายเวลาวิจัยเร่ิมนับจากสัญญาเดิมท่ีผู้รับทุนให้ไว้กับฝ่ายวิจัยว่าโครงการวิจัยจะส้ินสุด
เม่ือใดและให้นับต่อจากวันดังกล่าวจนถึงระยะเวลาท่ีขอก าหนดเวลาใหม่ส้ินสุด พร้อมท้ังส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ให้ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ 
 ๒.๒ การจ่ายเงินทุน 
      แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด ดังน้ี  
      งวดท่ี ๑  จ่าย  ๗๐%   ของงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ เม่ือผู้รับทุนท าสัญญาการรับทุนกับผู้ให้ทุน
แล้วกับผู้ให้ทุนแล้ว 
      งวดท่ี ๒  จ่าย ๓๐%   เม่ือผู้รับทุนได้ส่งรายงานวิจัยสมบูรณ์ พร้อมกับใบตอบรับการเผยแพร่  
บทความวิจัยในลักษณะใดลักษณะหน่ึง  
 ท้ังน้ี การเบิกจ่ายต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณท่ีได้รับทุน และเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ 
 ๒.๓ การรับสมัครขอทุน 
       ผู้สมัครขอทุนจัดท ารายละเอียดการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยของคณะ(แบบวิจัย มน.๒) 
จ านวน ๕ ชุด พร้อม CD ข้อมูลโครงการรูปแบบ word จ านวน ๑ แผ่น เสนอเอกสารผ่านฝ่ายวิจัยและการ
จัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ต้ังแต่บัดน้ี จนถึงวันวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑  โดย
สามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนได้จากฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์หรือ
ทางเว็บไซต์ https://human.srru.ac.th 
 ๒.๔ การพิจารณาจัดสรรทุน 
       ๒.๔.๑ คณะแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาความเป็นไปได้ แนวคิด หลักการและเหตุผลรวมท้ัง
จ านวนเงินท่ีเหมาะสมตามท่ีได้เสนอในโครงการขอรับทุน 
       ๒.๔.๒ คณะแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนทราบภายใน ๑ เดือน หลังจากท่ีได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ท้ังน้ี นักวิจัยควรเร่ิมด าเนินงานวิจัยหลังจากโครงการวิจัยน้ันได้รับอนุมัติแล้ว 
       ๒.๔.๓ ผู้สมัครท่ีเคยได้รับทุนจากทุนวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และใบตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัยเดิมก่อน ท่ีจะเสนอขอทุนวิจัยคร้ังใหม่ 
 ๒.๕ การรับทุน 
       ผู้รับทุนด าเนินการดังน้ี หลังจากท่ีโครงการวิจัยได้รับการอนุมัติแล้ว 
       ๒.๕.๑ จัดท าสัญญารับทุนกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์มท่ีฝ่ายวิจัยและ
จัดการความรู้ก าหนด 
                ๒.๕.๒ หลังจากท่ีได้รับอนุมัติโครงการวิจัยแล้ว หากจะเปล่ียนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เปล่ียนผู้ร่วม
วิจัย ฯลฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แบบวิจัย 
มน.๕) 
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      ๒.๕.๓ กรณีท่ีผู้รับทุนไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาท่ีได้อนุมัติ ให้ผู้รับทุน
วิจัยเสนอขออนุมัติขยายเวลาด าเนินการวิจัยไปยังคณะพร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดท่ีฝ่าย
วิจัยและจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก าหนด(แบบวิจัย มน.๖) 
     ๒.๕.๔ ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะระงับการ
ให้ทุน ในกรณีท่ีผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศน้ี หรือตามท่ีก าหนดไว้ให้ในโครงการวิจัย ตลอดจนสัญญาการรับ
ทุน 
 ๒.๖ การรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัย 
       ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จ านวน ๑ ชุด (แบบวิจัย มน.๔) ทุก ๓ เดือน 
นับจากวันท าสัญญา 
 ๒.๗ การส่งรายงานการวิจัย 
      ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เม่ือด าเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ตามเง่ือนไข 
      ๒.๗.๑ เม่ือครบก าหนดตามสัญญาทางรับทุน จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์(ไม่ต้องเข้า
เล่ม) ตามรายละเอียด มน.๖ จ านวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ต้นฉบับมายังฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
     ๒.๗.๒ หลังจากร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ แล้วให้ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จ านวน ๕ เล่ม ภายใน ๑ เดือน 
โดยขอให้ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือในส่วนหน้าปกนอกและปกในขอรายงานการวิจัยว่า "ได้รับทุนอุดหนุน
การวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ .........(ปีท่ีแล้วเสร็จ) 
 

๓. ประเภททุนอุดหนุนวิจัย 
ประเภททุนอุดหนุนวิจัยประจ างบประมาณ ๒๕๖๒ ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี สายวิชาการ จ านวน ๖ ทุน 

ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท และสายสนับสนุน จ านวน ๓ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการวิจัย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทรงไว้ซ่ึงเป็นสิทธิท่ีเป็นทรัพย์สินทางปัญญาท่ีเกิดจากการวิจัย 
ค้นคว้า ซ่ึงได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศน้ี ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๖๒  
 
 
 
            (อาจารย์ ดร.อัชราพร  สุขทอง) 
               คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  


