แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สาหรับอาจารย์และนักวิจัย)
------------------------------------------------------คณะรัฐศาสตร์ มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
โดยคณาจารย์ และนักวิจั ยประจาคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ เกิดการตื่นตัว และให้
ความสาคัญในการดาเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบัน และการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์ ตลอดจนเป็นการ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และนักวิจัยประจาคณะรัฐศาสตร์ ได้มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มขึ้น
1. ประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัย
โดยจาแนกทุนอุดหนุนการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1) ประเภทที่ 1 ทุนวิจัย ประเภททั่วไป เป็นลักษณะของการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้
การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบประเด็ นหรือข้อมูลทางรัฐศาสตร์หรือเป็นวิจัย
สถาบัน จานวนทุนละ 100,000 บาท
2) ประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา เป็นทุนวิจัยที่สามารถนาผลงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา จานวนทุนละ 200,000 บาท
3) ประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภทสหวิทยาการ เป็นทุนวิจัยที่ต้องประกอบด้วยผู้วิจัย จานวนตั้งแต่
2 คนขึ้นไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างสาขาวิชา จานวนทุนละ 300,000 บาท
2. ลักษณะของทุนอุดหนุนการวิจัย
ทุน อุดหนุ น การวิจั ย อาจเป็ น ลั กษณะของการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ การวิเคราะห์
สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจ ารณ์ เปรี ยบเทียบประเด็นหรือข้อมูล ทางการศึกษาในลั กษณะต่างๆ และควร
สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือเป็น
การประยุกต์เนื้อหาทางทฤษฎี เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวิจัยที่สามารถนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในแวดวงวิชาการ
สังคม และวัฒนธรรม ในปัจจุบัน ซึ่งงานวิจัยนี้จะมีลักษณะสาคัญ ดังนี้คือ
1) มีหัวข้อและขอบเขตของการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่แน่นอนชัดเจน
2) เป็นหัวข้อที่มีความสาคัญทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิชาการ
ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) ผลงานวิจัยต้องมีบทคัดย่อ เชิงอรรถ บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงการศึกษาวิจัย
4) ผลงานวิ จั ย จะต้ อ งมี ค วามยาวไม่ ต่ ากว่ า 50 หน้ า กระดาษพิ ม พ์ ขนาด เอ.4 เว้ น แต่
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จะเห็นสมควรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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5) ผู้วิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 จะต้องจัดทาบทความวิจัย
และยินดีเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในกรณีที่คณะรัฐศาสตร์มีการจัดประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ
6) เป็ น เอกสารที่ เขี ย นขึ้ น ใหม่ ที่ ยั งไม่ เคยตี พิ ม พ์ ห รื อ อยู่ ร ะหว่ างศึ ก ษาค้ น คว้ า วิ จั ย โดยใช้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น
7) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย จะต้องผ่านการประเมินจากผู้ ทรงวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
(reader) และหากผลการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมของข้อเสนอโครงการวิจัยหรือผลงานวิจัย มี
คุณภาพในระดับที่ต้องปรับปรุง (D) ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ผู้ประเมินได้ให้
ข้อเสนอแนะ และต้องได้รับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยเป็นครั้งที่สอง
8) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย เรื่องใด ที่ได้รับการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมใน
ระดับดีมาก (A) หรือ ระดับ ดี (B) หรือระดับได้มาตรฐาน (C) และมีประเด็นข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะต้อง
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะนั้นๆ แต่หากประเด็นใดผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินได้ จะต้องจัดทาหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
คณะรัฐศาสตร์ ว่าที่ไม่สามารถดาเนินการดังกล่าวได้เป็นเพราะเหตุใด
9) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย จะต้องได้รับการพิจารณาอนุ มัติจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ และ/หรือจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่แทนเท่านั้น
3. ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย
1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง อาจารย์ หรือนักวิจัย และได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานสังกัด
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
2) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ และ/หรืออยู่ระหว่างการไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทางวิชาการ
3) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น
4) เป็ นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบั ติงานวิ จัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในกาหนด
5) จะต้ อ งไม่ มี โ ครงการวิ จั ย ที่ ได้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ของคณะรั ฐ ศาสตร์ (งบคณะ) ที่ ยั ง
ดาเนินการไม่แล้วเสร็จ เว้นแต่ผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องส่งผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจอยู่
ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader)
4. การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย จะต้องจัดทารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1) ชื่อโครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยให้ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ประเภทของโครงการวิจัย : ระบุให้อย่างชัดเจนว่าเป็นโครงการประเภทใด
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3) ชื่อผู้วิจั ย /หั วหน้ าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย พร้อมระบุ ตาแหน่ง, สถานที่ติดต่อ และ
ประสบการณ์ในงานวิจัย
4) ความส าคัญ และที่มาของปั ญ หาที่ท าการวิจัย : อธิบายถึงเหตุผ ลที่เลื อกทาวิจัยในหั ว ข้อนี้
แนวคิดพื้นฐาน ประเด็นการวิจัย หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็น
องค์ความรู้ใหม่ ความก้าวหน้าทางวิชาการ
5) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ระบุเป็นข้อๆ ตามลาดับความสาคัญ วัตถุประสงค์ควรมีความ
ชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน
6) ผลงานวิจั ย ที่ เกี่ ย วข้อ งและเอกสารอ้ างอิ ง : แสดงถึงการทบทวนวรรณกรรม (reviewed
literature) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยที่เสนอกับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้ควรค้นคว้าเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
7) ระเบียบวิธีวิจัย : ระบุขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล จานวนหรือ
ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา เป็นต้น (ควรให้มีความสอดคล้องกับข้อ 5)
8) ขอบเขตของการวิจัย : ระบุขอบเขตการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะศึกษาแค่ไหน ครอบคลุมอะไรบ้าง
ข้อจากัดในการวิจัย/ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย (ถ้ามี) รวมทั้งสถานที่ทาการวิจัย และเก็บข้อมูล
9) แผนการดาเนินงานวิจัย : ระบุกิจกรรม ระยะเวลา
10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลงานที่จะได้เมือ่ เสร็จสิ้นโครงการ
11) ระยะเวลาการทาวิจัย : ระบุระยะเวลาการทาวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ
12) งบประมาณ : แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริง
5. การพิจารณาให้ทุนและทาสัญญารับทุน
1) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน จะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ เว้นแต่คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
2) โครงการวิจัยเรื่องใดที่ได้รับการอนุมัติให้รับทุนอุดหนุนการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องลงนามในสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย ทั้งนี้จะต้องมีพยานลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน
3) การนับระยะเวลาการศึกษาวิจัย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและอนุมัติข้อเสนอ
โครงการวิจัย
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6. การอนุมัติงบประมาณการวิจัย
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและได้ดาเนินการทาสัญญารับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คณะรัฐศาสตร์จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดย
6.1 ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป แบ่งเป็น 3 งวด คือ
งวดแรก เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อได้มีการร่วมลงนาม
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้วิจัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่สอง เป็น เงิน จานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้ เมื่อผู้ วิจัยได้ ส่งร่าง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และสาเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวนอย่างละ
1 ชุด
งวดสุดท้าย เป็นเงินจานวนร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติ
ผลงานวิจัยทีผ่ ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้อง
ผ่ านการพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการส่ งเสริม งานวิ จั ย คณะรัฐ ศาสตร์ และ/หรือ คณบดี ค ณะ
รัฐศาสตร์ และ/หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายให้ทาหน้าที่แทน ทั้งนี้ผู้ วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย ฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจานวน 3 ชุด และสาเนาไฟล์
รายงานวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด
6.2 ทุนประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา และ ทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภท
สหวิทยาการ แบ่งเป็น 3 งวด คือ
งวดแรก เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อได้มีการร่วมลงนาม
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้วิจัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
งวดที่สอง เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งรายงาน
การวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ์ ที่ ได้ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไขตามข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะจากการประเมิ น ของ
ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ห รื อผู้ เชี่ย วชาญ (reader) ในสาขาวิช าที่ เกี่ยวข้ อง และได้ ผ่ านการพิ จารณาอนุมั ติ จาก
คณะกรรมการส่ งเสริ มงานวิจั ย คณะรั ฐ ศาสตร์ และ/หรือคณบดี ค ณะรัฐ ศาสตร์ และ/หรือ ผู้ ที่ ได้ รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่แทน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบ รายงานการวิ จัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วย
บทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ จานวน 3 ชุด และสาเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกใน
แผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด
งวดสุดท้าย เป็นเงินจานวนร้อยละ 20 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งบทความ
วิจัย และสาเนาไฟล์ บทความวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด พร้อมหลักฐานสาเนาการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ หรือส่งหนังสือการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารวิชาการที่
จะได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องดังกล่าว
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7. การส่งรายงานความก้าวหน้า
หลังจากที่ผู้ วิจั ยได้ดาเนิ น การไปเป็ นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ ทาการวิจัย
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ อาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้
ตามความเหมาะสมหรื อ ตามที่ เห็ น สมควร โดยผู้ วิ จั ย จะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดในแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย และระบุระยะเวลาที่ชัดเจนที่คาดว่าจะดาเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ
โดยส่งมายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ (ผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์)
8. การส่งรายงานการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
ให้ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1) เมื่ อ ครบก าหนดตามระยะเวลาที่ ได้ ร ะบุ ไว้ ในสั ญ ญารั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ให้ ผู้ วิ จั ย
ดาเนินการส่งรายงานการวิจัย จานวน 1 ชุด มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ โดยผ่าน
ศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เพื่อดาเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้ ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ
(reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อทาการประเมินผลงานวิจัย
2) ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย ประกอบด้วย
1) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
จานวน 3 ชุด และสาเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด
2) กรณีผู้ที่เสนอขอรับทุน อุดหนุนการวิจัย ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3 นอกเหนือจาก
ส่งผลงานวิจัยตามข้อ 1) แล้ว ผู้วิจัยจะต้องส่งบทความวิจัย และสาเนาไฟล์บทความวิจัย โดยบันทึกในแผ่น
ซีดี (CD) จานวน 1 ชุด พร้อมหลักฐานสาเนาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ หรือส่งหนังสือการ
ตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารวิชาการที่จะได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องดังกล่าว จานวน 1 ชุด
9. การขออนุมัติขยายเวลาการทาวิจัย
หากผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามที่ได้กาหนดไว้ ในสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย ก่อนจะครบกาหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ให้ผู้วิจัยดาเนินการกรอกรายละเอียดในแบบการขออนุมัติ
ขยายเวลาการทาวิจัย และระบุระยะเวลาที่ชัดเจนที่คาดว่าจะดาเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ โดยส่ง
มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ (ผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ) ทั้งนี้
ผู้วิจัยสามารถขอขยายเวลาการทาวิจัยได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย และในการขอขยายเวลาการทาวิจัยจะต้องไม่เกินสิ้นปีงบประมาณในปีถัดไป
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10. การขอยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย
หากผู้วิจัยมีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการวิจัยตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หรือด้วยเหตุอื่นใด ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการขอยกเลิกโครงการ โดยกรอกรายละเอียดในแบบการขอยกเลิก
โครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย ส่งมายังศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เพื่อดาเนินการเสนอ
ต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เพื่อขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย และเมื่อได้รับการอนุมัติ
ให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการคืนเงินอุดหนุนการวิจัย ที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมด ส่งคืนงานคลังและพัสดุของคณะรัฐศาสตร์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้
ยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย
11. ผลงานวิจัย
1) ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย จะเป็นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น
2) ใบปกนอกหรือปกในของผลงานวิจัย จะต้องมีข้อความที่ระบุอย่างชัดเจนว่า
รายงานวิจัยฉบับนีไ้ ด้ รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปี งบประมาณ ........................
3) ผู้วิจัยจะต้องให้ความยินยอม หากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ พิจารณา
ผลงานวิจัยแล้ว เห็นสมควรนาผลงานวิจัยมาทาการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ หรือนาไปเผยแพร่ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม
4) หากผู้วิจัยมีความประสงค์จะนาผลงานวิจัยไปจัดพิมพ์ เป็นหนังสือด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะต้อง
ดาเนินการขออนุมัติจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะต้องได้รับการอนุมัติเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ในปกของหนังสือผลงานวิจัย จะต้องมีข้อความที่ระบุอย่างชัดเจน ตามข้อที่ 2)
ด้วยเช่นกัน
-----------------------------------------------------
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