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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

(ส าหรับอาจารย์และนักวิจัย) 
------------------------------------------------------- 

 

 คณะรัฐศาสตร์  มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตผลงานวิชาการและผลงานวิจัย
โดยคณาจารย์ และนักวิจัยประจ าคณะรัฐศาสตร์ รวมทั้งเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและให้
ความส าคัญในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าวิจัยสถาบัน และการวิจัยทางด้านรัฐศาสตร์  ตลอดจนเป็นการ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์ และนักวิจัยประจ าคณะรัฐศาสตร์ ได้มีแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยเพิ่มข้ึน 
 
1.  ประเภทของทุนอุดหนุนการวิจัย 

โดยจ าแนกทุนอุดหนุนการวิจัยออกเป็น 3 ประเภท  ดังนี้ 
1)  ประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป  เป็นลักษณะของการรวบรวม  จัดระเบียบองค์ความรู้  

การวิเคราะห์  สังเคราะห์  วิพากษ์  วิจารณ์  เปรียบเทียบประเด็นหรือข้อมูลทางรัฐศาสตร์หรือเป็นวิจัย
สถาบัน  จ านวนทุนละ 100,000 บาท 

2)  ประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา  เป็นทุนวิจัยที่สามารถน าผลงานวิจัยมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนหรือเป็นนวัตกรรมทางการศึกษา จ านวนทุนละ 200,000 บาท 

3)  ประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภทสหวิทยาการ เป็นทุนวิจัยที่ต้องประกอบด้วยผู้วิจัย จ านวนตั้งแต่ 
2 คนขึ้นไป ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญต่างสาขาวิชา จ านวนทุนละ 300,000 บาท 
 
2.  ลักษณะของทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ทุนอุดหนุนการวิจัย อาจเป็นลักษณะของการรวบรวม จัดระเบียบองค์ความรู้ การวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ เปรียบเทียบประเด็นหรือข้อมูลทางการศึกษาในลักษณะต่างๆ และควร
สอดคล้องกับเป้าหมายทางวิชาการและการวิจัยทั้งในระดับคณะหรือระดับมหาวิทยาลัยและ/หรือเป็น  
การประยุกต์เนื้อหาทางทฤษฎี  เพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนมาตรฐานการวิจัยที่สามารถน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในแวดวงวิชาการ
สังคม และวัฒนธรรม ในปัจจุบัน  ซึ่งงานวิจัยนี้จะมีลักษณะส าคัญ ดังนี้คือ 
 1)  มีหัวข้อและขอบเขตของการศึกษา  ค้นคว้าวิจัยที่แน่นอนชัดเจน 
 2)  เป็นหัวข้อที่มีความส าคัญทางวิชาการด้านรัฐศาสตร์หรือเป็นงานวิจัยสถาบัน หรืองานวิชาการ
ในรูปแบบอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 3)  ผลงานวิจัยต้องมีบทคัดย่อ เชิงอรรถ บรรณานุกรมและเอกสารอ้างอิงการศึกษาวิจัย 
 4)  ผลงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 50 หน้ากระดาษพิมพ์ ขนาด เอ .4 เว้นแต่
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ จะเห็นสมควรก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
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 5)  ผู้วิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3  จะต้องจัดท าบทความวิจัย  
และยินดีเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิจัยในกรณีที่คณะรัฐศาสตร์มีการจัดประชุมสัมมนาในโอกาสต่างๆ 
 6)  เป็นเอกสารที่ เขียนขึ้นใหม่ที่ยังไม่เคยตีพิมพ์หรืออยู่ระหว่างศึกษาค้นคว้าวิจัย   โดยใช้
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนวิจัยอื่น 
 7)  ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย  จะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
(reader)  และหากผลการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมของข้อเสนอโครงการวิจัยหรือผลงานวิจัย   มี
คุณภาพในระดับที่ต้องปรับปรุง (D)  ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ผู้ประเมินได้ให้
ข้อเสนอแนะ  และต้องได้รับการประเมินข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยเป็นครั้งที่สอง 

8)  ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยเรื่องใด  ที่ได้รับการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมใน
ระดับดีมาก (A) หรือ ระดับดี (B) หรือระดับได้มาตรฐาน (C) และมีประเด็นข้อเสนอแนะ  ผู้วิจัยจะต้อง
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะนั้นๆ  แต่หากประเด็นใดผู้วิจัยเห็นว่าไม่สามารถปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมินได้  จะต้องจัดท าหนังสือชี้แจงเหตุผลต่อคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
คณะรัฐศาสตร์  ว่าที่ไม่สามารถด าเนินการดังกล่าวได้เป็นเพราะเหตุใด 

9)  ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย  จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ และ/หรือจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์  และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่แทนเท่านั้น 
 
3.  ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย 
 1) เป็นผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่ง อาจารย์ หรือนักวิจัย  และได้รับการบรรจุเข้าปฏิบัติงานสังกัด
คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 2) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ และ/หรืออยู่ระหว่างการไปปฏิบัติงานเพื่อเพ่ิมพูนความรู้
ทางวิชาการ 
 3) เป็นผู้ที่ไม่อยู่ระหว่างการขอตัวไปช่วยราชการที่หน่วยงานอื่น 

4) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จ
ภายในก าหนด 

 5) จะต้องไม่มีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยของคณะรัฐศาสตร์  (งบคณะ) ที่ยัง
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ  เว้นแต่ผู้เสนอโครงการวิจัยจะต้องส่งผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งอาจอยู่
ระหว่างขั้นตอนการประเมินผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader) 
 
4.  การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
 ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย จะต้องจัดท ารายละเอียดต่างๆ  ดังนี้ 
 1) ชื่อโครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยให้ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 2) ประเภทของโครงการวิจัย : ระบุให้อย่างชัดเจนว่าเป็นโครงการประเภทใด 
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 3) ชื่อผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัยและคณะผู้วิจัย  พร้อมระบุต าแหน่ง,  สถานที่ติดต่อ  และ
ประสบการณ์ในงานวิจัย 
 4) ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย : อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกท าวิจัยในหัวข้อนี้ 
แนวคิดพ้ืนฐาน ประเด็นการวิจัย หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้ อาจเป็น
องค์ความรู้ใหม่  ความก้าวหน้าทางวิชาการ 

5) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ระบุเป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ  วัตถุประสงค์ควรมีความ
ชัดเจน  สอดคล้อง  และเชื่อมโยงกัน 

6) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง : แสดงถึงการทบทวนวรรณกรรม (reviewed 
literature) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยที่เสนอกับ
องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม  ทั้งนี้ควรค้นคว้าเอกสารวิชาการที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7) ระเบียบวิธีวิจัย : ระบุขั้นตอนและวิธีการด าเนินการวิจัย  เช่น  การเก็บข้อมูล  จ านวนหรือ
ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา เป็นต้น (ควรให้มีความสอดคล้องกับข้อ 5) 

8) ขอบเขตของการวิจัย : ระบุขอบเขตการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะศึกษาแค่ไหน  ครอบคลุมอะไรบ้าง  
ข้อจ ากัดในการวิจัย/ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย (ถ้ามี) รวมทั้งสถานที่ท าการวิจัย และเก็บข้อมูล 
 9) แผนการด าเนินงานวิจัย : ระบุกิจกรรม ระยะเวลา 
 10) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลงานที่จะได้เมือ่เสร็จสิ้นโครงการ 
 11) ระยะเวลาการท าวิจัย : ระบุระยะเวลาการท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น  จนสิ้นสุดโครงการ 
 12) งบประมาณ : แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริง 
 
5.  การพิจารณาให้ทุนและท าสัญญารับทุน 
 1) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน  จะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาด
การอนุมัติให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ทั้งนี้ ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  เว้นแต่คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นอย่างอ่ืน 
 2) โครงการวิจัยเรื่องใดที่ได้รับการอนุมัติให้รับทุนอุดหนุนการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องลงนามในสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์  ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย  ทั้งนี้จะต้องมีพยานลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน 
 3) การนับระยะเวลาการศึกษาวิจัย  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่คณบดีคณะรัฐศาสตร์  ในฐานะผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย  ได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยและอนุมัติข้อเสนอ
โครงการวิจัย 
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6.  การอนุมัติงบประมาณการวิจัย 
 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและได้ด าเนินการท าสัญญารับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
คณะรัฐศาสตร์จะด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ  โดย 

6.1 ทุนประเภทที่ 1 ทุนวิจัยประเภททั่วไป  แบ่งเป็น 3 งวด คือ 
 งวดแรก เป็นเงินจ านวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ  จ่ายให้เมื่อได้มีการร่วมลงนาม
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้วิจัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่สอง เป็นเงินจ านวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งร่าง
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และส าเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จ านวนอย่างละ 
1 ชุด 
 งวดสุดท้าย เป็นเงินจ านวนร้อยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ  จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติ
ผลงานวิจัยทีผ่่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  และตอ้ง
ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  และ/หรือคณบดีคณะ
รัฐศาสตร์ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่แทน  ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจ านวน 3 ชุด และส าเนาไฟล์
รายงานวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จ านวน 1 ชุด 

6.2 ทุนประเภทที่ 2 ทุนวิจัยประเภทประยุกต์และพัฒนา และ ทุนประเภทที่ 3 ทุนวิจัยประเภท
สหวิทยาการ แบ่งเป็น 3 งวด คือ 
 งวดแรก เป็นเงินจ านวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ  จ่ายให้เมื่อได้มีการร่วมลงนาม
ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยระหว่างผู้วิจัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ และพยาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่สอง เป็นเงินจ านวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งรายงาน
การวิจัยฉบับสมบูรณ์   ที่ ได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  และได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจาก
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  และ/หรือคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ/หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ท าหน้าที่แทน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งประกอบ รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมด้วย
บทคัดย่อภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ จ านวน 3 ชุด และส าเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกใน
แผ่นซีดี (CD) จ านวน 1 ชุด 
 งวดสุดท้าย เป็นเงินจ านวนร้อยละ 20 ของงบประมาณท้ังโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งบทความ
วิจัย และส าเนาไฟล์บทความวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จ านวน 1 ชุด  พร้อมหลักฐานส าเนาการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ หรือส่งหนังสือการตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารวิชาการที่
จะได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องดังกล่าว 
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7.  การส่งรายงานความก้าวหน้า 
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการไปเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ท าการวิจัย  

คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  อาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้
ตามความเหมาะสมหรือตามที่ เห็นสมควร  โดยผู้วิจัยจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบรายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการวิจัย  และระบุระยะเวลาที่ชัดเจนที่คาดว่าจะด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ  
โดยส่งมายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  (ผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์) 
 
8.  การส่งรายงานการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 ให้ผู้วิจัยด าเนินการ  ดังนี้ 

1)  เมื่อครบก าหนดตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย   ให้ผู้วิจัย
ด าเนินการส่งรายงานการวิจัย จ านวน 1 ชุด มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  โดยผ่าน
ศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์  เพ่ือด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
(reader) ในสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  เพ่ือท าการประเมินผลงานวิจัย 

2)  ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย  ประกอบด้วย 
      1) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
จ านวน 3 ชุด และส าเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จ านวน 1 ชุด 

     2) กรณีผู้ที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทที่ 2 และประเภทที่ 3  นอกเหนือจาก
ส่งผลงานวิจัยตามข้อ 1) แล้ว  ผู้วิจัยจะต้องส่งบทความวิจัย และส าเนาไฟล์บทความวิจัย โดยบันทึกในแผ่น
ซีดี (CD) จ านวน 1 ชุด  พร้อมหลักฐานส าเนาการตีพิมพ์บทความในวารสารวิชาการ หรือส่งหนังสือการ
ตอบรับจากบรรณาธิการของวารสารวิชาการท่ีจะได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยเรื่องดังกล่าว จ านวน 1 ชุด 
 
9.  การขออนุมัติขยายเวลาการท าวิจัย 
 หากผู้วิจัยไม่สามารถด าเนินการวิจัยให้แล้วเสร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการ
วิจัย  ก่อนจะครบก าหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน  ให้ผู้วิจัยด าเนินการกรอกรายละเอียดในแบบการขออนุมัติ
ขยายเวลาการท าวิจัย และระบุระยะเวลาที่ชัดเจนที่คาดว่าจะด าเนินการตามโครงการแล้วเสร็จ  โดยส่ง
มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ (ผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก  ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์) ทั้งนี้
ผู้วิจัยสามารถขอขยายเวลาการท าวิจัยได้ไม่เกิน  2 ครั้งๆ ละไม่เกิน 3 เดือน นับจากวันที่สิ้นสุดตามสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัย  และในการขอขยายเวลาการท าวิจัยจะต้องไม่เกินสิ้นปีงบประมาณในปีถัดไป 
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10.  การขอยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 
 หากผู้วิจัยมีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารถด าเนินการวิจัยตามที่ได้ก าหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
หรือด้วยเหตุอื่นใด ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการขอยกเลิกโครงการ  โดยกรอกรายละเอียดในแบบการขอยกเลิก
โครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย ส่งมายังศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ เพ่ือด าเนินการเสนอ
ต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์ เพ่ือขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย และเมื่อได้รับการอนุมัติ
ให้ยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย  ผู้วิจัยจะต้องด าเนินการคืนเงินอุดหนุนการวิจัย  ที่ได้รับไป
แล้วทั้งหมด ส่งคืนงานคลังและพัสดุของคณะรัฐศาสตร์ ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับการอนุมัติให้
ยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย 
 
11.  ผลงานวิจัย 
 1) ลิขสิทธิ์ในผลงานวิจัย จะเป็นของคณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้น 

2) ใบปกนอกหรือปกในของผลงานวิจัย  จะต้องมีข้อความที่ระบุอย่างชัดเจนว่า 
 

 
 

 
 
 
 3) ผู้วิจัยจะต้องให้ความยินยอม  หากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์  พิจารณา
ผลงานวิจัยแล้ว  เห็นสมควรน าผลงานวิจัยมาท าการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพ่ือเผยแพร่ หรือน าไปเผยแพร่ใน
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม 
 4) หากผู้วิจัยมีความประสงค์จะน าผลงานวิจัยไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือด้วยตนเอง  ผู้วิจัยจะต้อง
ด าเนินการขออนุมัติจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจะต้องได้รับการอนุมัติเป็น 
ที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ในปกของหนังสือผลงานวิจัย จะต้องมีข้อความท่ีระบุอย่างชัดเจน ตามข้อที่ 2) 
ด้วยเช่นกัน 
 

----------------------------------------------------- 

รายงานวจัิยฉบับนีไ้ด้รับทุนอุดหนุนการวจัิย 
จากงบประมาณกองทุนวจัิยของคณะรัฐศาสตร์  มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

ปีงบประมาณ ........................ 
 


