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ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ฉบับที่ ๐๑๐/๒๕๖๑
เรื่องทุนอุดหนุนการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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*******************************************

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จัดสรรทุนสนับ สนุนการวิจัยประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของคณะ มีโอกาสดาเนินการวิจัยและ
พัฒนางานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังสนับสนุนให้เกิดนักวิจัยรุ่นใหม่ และสนับสนุนการนาเสนอผลงาน
ทางวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่เวทีวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีรายละเอียดการให้ ทุน
ดังนี้
๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑.๑ ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
๑.๒ ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานวิจัย สาหรับโครงการวิจัยที่สิ้นสุดระยะเวลาดาเนินการวิจัยตามสัญญาแล้ว
ทั้งโครงการที่ได้รับทุนจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
๑.๓ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีระยะเวลา ๖ เดือนขึ้นไป
๑.๔ ไม่มีแหล่งทุนสนับสนุนอื่นในชื่อเดียวกัน หรือในประเด็นเดียวกัน
๑.๕ กรณีเป็นพนักงานที่มีอายุสัญญาจ้างไม่ครบ ๑ ปี หรือเป็นนักวิจัยที่กาหนดเกษียณอายุราชการในปี
ที่ได้รับทุน จะต้องมีผู้ร่วมวิจัยอย่างน้อย ๑ คน และเป็นผู้ปฏิบัติงานในสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตามคุณสมบัติข้อที่ ๑ และมีอายุงานเหลือไม่น้อยกว่า ๓ ปี
๒. วิธีการ ขั้นตอนการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเงื่อนไขการรับทุน ๗ ข้อดังนี้ ๑) ระยะเวลาทาการวิจัย ๒) การ
จ่ายเงินทุน ๓) การสมัครขอรับทุน ๔) การพิจารณาจัดสรรทุน ๕) การรับทุน ๖) การรายงานความก้าวหน้า
ของผลการวิจัย ๗) การส่งรายงานการวิจัย รายละเอียดดังนี้
๒.๑ ระยะเวลาทาการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี และสามารถขอขยายเวลาได้ตามเงื่อนไขดังนี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการทาวิจั ยไม่ เกิ น ๑ ปี กล่าวคือ ผู้รับทุนต้ องทาการวิจั ยให้ เสร็จสิ้ น ภายใน
ปีงบประมาณที่ได้รับทุน
๒.๑.๒ หากผู้รับทุนไม่สามารถดาเนิ นการวิจั ยแล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่ กาหนด สามารถขอ
ขยายเวลาดาเนิ นการวิจัยออกไปได้ ๒ ครั้งละ ไม่เกิน ๓ เดือน หากครบกาหนดเงื่อนไขการขอขยายเวลาวิจั ย
แล้วแต่ยังไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จ จะต้องคืนทุนวิจัยทั้งหมด
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๒.๑.๓ การขอขยายเวลาวิจัยเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้รับทุนที่จะต้องดาเนินการด้วยตั วเอง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในข้อ ๒.๑.๒
๒.๑.๓ การขยายเวลาวิจัยเริ่มนั บจากสัญญาเดิมที่ผู้รับทุนให้ไว้กับฝ่ายวิจัยว่าโครงการวิจัยจะสิ้นสุด
เมื่อใดและให้นับต่อจากวันดังกล่าวจนถึงระยะเวลาที่ขอกาหนดเวลาใหม่สิ้นสุด พร้อมทั้งส่งรายงานฉบับสมบู รณ์
ให้ฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้
๒.๒ การจ่ายเงินทุน
แบ่งจ่ายเป็น ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จ่าย ๗๐% ของงบประมาณที่ได้ รับอนุ มัติ เมื่อผู้รับทุ น ทาสัญญาการรับทุนกับผู้ ใ ห้ ทุน
แล้วกับผู้ให้ทุนแล้ว
งวดที่ ๒ จ่าย ๓๐% เมื่อผู้รับทุ นได้ ส่ งรายงานวิจั ยสมบู รณ์ พร้อมกับ ใบตอบรั บการเผยแพร่
บทความวิจัยในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ทั้งนี้ การเบิกจ่ายต้องแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณที่ได้รับทุน และเบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการ
๒.๓ การรับสมัครขอทุน
ผู้สมัครขอทุนจัดทารายละเอียดการวิจัยตามแบบฟอร์มโครงการวิจัยของคณะ(แบบวิจัย มน.๒)
จานวน ๕ ชุด พร้อม CD ข้อมูลโครงการรู ปแบบ word จานวน ๑ แผ่น เสนอเอกสารผ่า นฝ่า ยวิจั ยและการ
จัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ได้ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึงวันวั นที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย
สามารถรับแบบฟอร์มขอรับทุนได้จากฝ่ายวิจัยและการจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หรื อ
ทางเว็บไซต์ https://human.srru.ac.th
๒.๔ การพิจารณาจัดสรรทุน
๒.๔.๑ คณะแต่งตั้ งผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิพิจารณาความเป็ นไปได้ แนวคิ ด หลักการและเหตุ ผลรวมทั้ ง
จานวนเงินที่เหมาะสมตามที่ได้เสนอในโครงการขอรับทุน
๒.๔.๒ คณะแจ้งผลการพิจารณาให้ทุนทราบภายใน ๑ เดือน หลังจากที่ได้รับข้อเสนอโครงการวิจัย
ทั้งนี้ นักวิจัยควรเริ่มดาเนินงานวิจัยหลังจากโครงการวิจัยนั้นได้รับอนุมัติแล้ว
๒.๔.๓ ผู้สมัครที่เคยได้รับทุนจากทุ นวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้องส่งรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และใบตอบรับการเผยแพร่บทความวิจัยเดิมก่อน ที่จะเสนอขอทุนวิจัยครั้งใหม่
๒.๕ การรับทุน
ผู้รบั ทุนดาเนินการดังนี้ หลังจากที่โครงการวิจัยได้รับการอนุมัติแล้ว
๒.๕.๑ จัดทาสัญญารับทุ นกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามแบบฟอร์มที่ฝ่ายวิจั ยและ
จัดการความรู้กาหนด
๒.๕.๒ หลังจากที่ได้รับอนุมัติโครงการวิจัยแล้ว หากจะเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีวิจัย เปลี่ยนผู้ร่วม
วิจัย ฯลฯ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการด้านงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(แบบวิจัย
มน.๕)
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๒.๕.๓ กรณีที่ผู้รับทุนไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้อนุ มัติ ให้ผู้รับทุ น
วิจัยเสนอขออนุมัติขยายเวลาดาเนินการวิจัยไปยังคณะพร้อมรายละเอียดแผนปฏิบัติงาน ตามรายละเอียดที่ฝ่าย
วิจัยและจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กาหนด(แบบวิจัย มน.๖)
๒.๕.๔ ฝ่ายวิจัยและจัดการความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการ
ให้ทุน ในกรณีที่ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือตามที่กาหนดไว้ให้ในโครงการวิจัย ตลอดจนสัญญาการรับ
ทุน
๒.๖ การรายงานความก้าวหน้าของผลงานวิจัย
ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย จานวน ๑ ชุด (แบบวิจัย มน.๔) ทุก ๓ เดือน
นับจากวันทาสัญญา
๒.๗ การส่งรายงานการวิจัย
ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์เมื่อดาเนินการวิจัยแล้วเสร็จ ตามเงื่อนไข
๒.๗.๑ เมื่อครบกาหนดตามสัญญาทางรับทุน จะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์(ไม่ ต้องเข้ า
เล่ม) ตามรายละเอี ยด มน.๖ จานวน ๓ ชุด พร้อมไฟล์ ต้ นฉบั บ มายั งฝ่ า ยวิ จั ยและการจั ด การความรู้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อเสนอผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้ความเห็นชอบ
๒.๗.๒ หลังจากร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์ แล้วให้ผู้รับทุนส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์จานวน ๕ เล่ม ภายใน ๑ เดือน
โดยขอให้ระบุในกิตติกรรมประกาศหรือในส่วนหน้าปกนอกและปกในขอรายงานการวิจัยว่า "ได้ รับทุนอุ ดหนุ น
การวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีงบประมาณ .........(ปีที่แล้วเสร็จ)
๓. ประเภททุนอุดหนุนวิจัย
ประเภททุนอุดหนุนวิจัยประจางบประมาณ ๒๕๖๒ ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี สายวิชาการ จานวน ๖ ทุน
ทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท และสายสนับสนุน จานวน ๓ ทุน ทุนละ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการดาเนิ นงาน
ด้านงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละโครงการวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทรงไว้ซึ่งเป็นสิ ทธิ ที่เป็ นทรัพย์สิ นทางปัญญาที่ เกิ ดจากการวิ จั ย
ค้นคว้า ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยตามประกาศนี้ ยกเว้นการตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

(อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

