
 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักงานคณบดี โทร IP-PHONE ๖๐๑                                         

ที ่  อว ๐๖๒๑.๐๕/๙๐๑ วันที่  ๒๑ ตุลาคม  ๒๕๖๔                 

เรื่อง  เปลี่ยนแปลงปฏิทินสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เรียน  บุคลากรสายวิชาการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จากงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๕  ปฏิทินการรับทุนฯ กำหนดยื่นข้อเสนอ / ส่งไฟล์ doc. และ PDF ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๒ ตุลาคม 

๒๕๖๔ และประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นั้น 

  เนื่องจากวันที่ ๒๒ เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ คณะจึงขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานดังนี้ 

  ๑. ยื่นข้อเสนอ /ส่งไฟล์ doc. และ PDF  ตั้งแต่วันอังคารที่ ๑๒ ถึงวันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  ๒. ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย  วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ 

  และกิจกรรมอื่นๆให้ดำเนินการได้ตามปฏิทิน (เอกสารแนบ ๑)  
   

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

 

   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุฑฒจักร  สิทธิ) 

                                                                 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ปฏิทินการรับทุนสนับสนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จากงบประมาณเงินรายได้  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑. ประกาศรับสมัครทุนวจิัย  ๑๑  ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป 
๒. ยื่นข้อเสนอ /ส่งไฟล์ doc. และ PDF ที่ husoccon@snru.ac.th *๑๒–๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปลี่ยนเปน็ ๑๒-๒๕ ต.ค.๖๔ 
๓. ประกาศรายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อนำเสนอโครงการวิจัย *๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ เปลี่ยนเปน็ ๒๖ ต.ค. ๖๔ 
๔. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คำแนะนำนักวิจัย *๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๕.  คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔  
๕. นักวิจัยนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัย โดยมีคณะกรรมการ/
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณากลัน่กรอง 

๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ นำเสนอ PowerPoint 

๖. ประกาศผล ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. 
๗. ทำสัญญารบัทุนสนบัสนุนการวิจัย ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๓๐ น.ท่ี

สำนักงานคณบดี โดยนักวิจัย
โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมลู ส่ง 
จนท.ผู้รับผิดชอบ 

๗. เบิกเงินทุนสนบัสนุนการวิจัย งวดที่ ๑ (ร้อยละ ๖๐)      พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
๑๐. ส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ ๖ เดือน ดังนี้ 
  (๑) แบบหนงัสือนำส่งรายงานความก้าวหน้าการวิจัย จำนวน ๑ ฉบับ 
   (๒) แบบสรุปรายงานความกา้วหน้าการวิจยั ในรูปแบบเอกสาร 
จำนวน ๑ ฉบับ และสง่ไฟล์ข้อมูล .dox และ pdf 
   (๓) รูปแบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย (ข้อมูลงานวจิัยอย่าง
น้อย ๔ บท) สง่ไฟล์ข้อมูล .dox และ .pdf 
   (๔) รายงานการเงินที่ได้รับงวดที่ ๑ ร้อยละ ๖๐ ในรูปแบบเอกสาร 
จำนวน ๑ ฉบับ และสง่ไฟล์ .docx และ .pdf 

    พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

๑๑. นำเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย รอบ ๖ เดือน     พฤษภาคม  ๒๕๖๕ นำเสนอ PowerPoint/paper 
ผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำ 

๑๒. นักวิจัยส่งเอกสารรายงานความก้าวหน้า      มิถุนายน ๒๕๖๕   
๑๒. เบิกจ่ายเงินสนบัสนุนการวจิัยงวดที่ ๒ (ร้อยละ ๒๕)      มิถุนายน  ๒๕๖๕  
๑๓. กรณีเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการวิจัยเปลี่ยนชื่อเร่ืองวิจัยให้
ดำเนินการภายในระยะเวลา ๖ เดือน นับแต่วันทำสัญญา  (ถ้าม)ี 

    มิถุนายน ๒๕๖๕  

๑๔. ส่งรายงานวิจัยฉบบัร่าง (ตามแบบหนงัสือนำส่งรายงานวิจยัฉบับ
ร่าง) จำนวน ๑ เล่ม (ไม่ต้องเข้าเล่ม) 

    กรกฏาคม  ๒๕๖๕  

๑๕. นำเสนอรายงานวิจยัฉบับรา่ง จำนวน ๑ เล่ม (ไม่ต้องเข้าเลม่)    กรกฏาคม  ๒๕๖๕ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจและให้
คำแนะนำ 

๑๖. กรณีดำเนินการวิจัยไม่แลว้เสร็จสามารถขยายระยะเวลาตอ่สัญญา
ได้ไม่เกิน ๑ คร้ัง ระยะเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 

   สิงหาคม  ๒๕๖๕  

๑๗.ส่งรายงาน... 

 

เอกสารแนบ ๑ 



-๖- 

 

กิจกรรม ระยะเวลา หมายเหตุ 
๑๗. ส่งรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์ (ตามแบบหนังสือนำส่ง
รายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์) 
    (๑) รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จำนวน ๒ เล่ม (รูปแบบปกสี
ขาวเข้าเล่มแบบสนักาวเคลือบ) 
    (๒) หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัย จำนวน ๑ 
ฉบับ (ใส่ในเล่มรายงานวิจัยฉบบัสมบูรณ์) (ถ้ามี) 
    (๓) หลักฐานการเผยแพร่การวิจัยที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ผลงานของผู้ได้รับทนุตามประกาศรับสมัครทุนฯ 

กันยายน  ๒๕๖๕  

๑๘. เบิกจ่ายเงินทุนสนบัสนนุการวิจัย  งวดที่ ๓ (ร้อยละ ๑๕)  กันยายน ๒๕๖๕ ๒๐ วันทำการนับ
แต่ส่งรายงานวิจยั
ฉบับสมบูรณ ์

๑๙. เสร็จสิ้นโครงการวิจัย กันยายน ๒๕๖๕  
 

  หมายเหตุ :  1.ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

    2. ดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://hms.snru.ac.th/ 

    3. ส่งไฟล์ doc. และ PDF ที่ E-mail : husoccon@snru.ac.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hms.snru.ac.th/

