แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากงบกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(สาหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ)
ศูน ย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์ ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบในด้านการวิจัยของคณะ เห็ นว่า
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิช าการ เป็ น กาลั งที่ ส าคัญ ที่ ช่ว ยผลั กดั นให้ คณะประสบความส าเร็จ จึงได้ ริเริ่มจัด สรร
ทุนอุดหนุนการวิจัยให้แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อได้มีโอกาสในการท าวิจัยอันเป็น การส่งเสริมให้มีการ
พัฒ นางานประจ าให้ มีป ระสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ บุคลากรสายสนับสนุน วิช าการได้พัฒ นาความรู้ และ
ประสบการณ์ ด้ า นการวิ จั ย ตลอดจนสามารถน างานวิ จั ย มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ องค์ ป ระกอบของการพั ฒ นา
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อพัฒนาตนเองให้มี ตาแหน่งที่สูงขึ้นอีกด้วย
1. ลักษณะของทุนอุดหนุนการวิจัย
1) มีหัวข้อและขอบเขตของการศึกษา ค้นคว้าวิจัยที่แน่นอนชัดเจน
2) เป็นหัวข้อที่มีความสาคัญต่อการส่งเสริมและพัฒนางานในด้านต่างๆ ของคณะ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
3) ผลงานวิจัยต้องมีบทคัดย่อบรรณานุกรมและ/หรือเอกสารอ้างอิงการศึกษาวิจัย
4) ผลงานวิจัยจะต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 50 หน้ากระดาษพิมพ์ขนาด A4 เว้นแต่คณะกรรมการส่งเสริม
งานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะเห็นสมควรกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
5) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัย จะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader)
และหากผลการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมของข้อเสนอโครงการวิจัยหรือผลงานวิจัย มีคุณภาพในระดับที่ต้อง
ปรับปรุง (D) ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามประเด็นที่ผู้ประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อเข้ารับการประเมิน
เป็นครั้งที่สอง แต่หากผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกรอบของการวิจัยในเรื่องนี้ก็สามารถทาหนังสือชี้แจง
เหตุผลในการที่ไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ประเมินได้เสนอแนะ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์พิจารณา
6) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยเรื่องใดที่ได้รับการประเมินระดับคุณภาพโดยรวมในระดับดีมาก (A)
หรือ ระดับดี (B) หรือระดับได้มาตรฐาน (C) และมีประเด็นข้อเสนอแนะ ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะนั้นๆ แต่หากผู้วิจัยเห็นว่าประเด็นดังกล่าวไม่ได้อยู่ในกรอบของการวิจัยในเรื่องนี้ ก็สามารถทาหนังสือ
ชี้แจงเหตุผลในการที่ไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้ประเมินได้เสนอแนะ เพื่อเสนอต่อประธานกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์พิจารณา
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7) ข้อเสนอโครงการวิจัยและผลงานวิจัยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัย
คณะรัฐศาสตร์ และ/หรือรองคณบดีฝ่ายวิจัย และ/หรือจากคณบดีคณะรัฐศาสตร์ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทา
หน้าที่แทนเท่านั้น
2. งบประมาณวิจัย
จานวนทุนละ 30,000 บาท
3. ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ไม่เกิน 6 เดือน นับจากได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย
4. ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย
1) เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2) โครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจะต้องประกอบด้วยบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ตั้งแต่
2 คนขึ้นไป
3) เป็นผู้ที่มีเวลาในการปฏิบัติงานวิจัยได้อย่างเต็มที่และสามารถควบคุมงานวิจัยให้แล้วเสร็จภายในกาหนด
4) หั ว หน้ าโครงการวิจั ย จะต้ อ งไม่ มี โ ครงการวิจั ย ที่ ได้ รับ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ของคณะรั ฐ ศาสตร์ ที่ ยั ง
ดาเนิ น การไม่แล้ วเสร็จ เว้นแต่ผู้ เสนอโครงการวิจัยจะต้องส่งผลงานวิจัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งอาจอยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการประเมินผลงานวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader)
5. การเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้มีสิทธิเสนอโครงการวิจัย จะต้องจัดทารายละเอียดต่างๆ ดังนี้
1) ชื่อโครงการวิจัย : ระบุชื่อโครงการวิจัยให้ชัดเจน ทั้งชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2) ชื่อผู้เสนอโครงการวิจัย : จะต้องระบุชื่อผู้ที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และผู้วิจัยร่วม
โดยระบุตาแหน่ง และประสบการณ์ในงานวิจัย
3) ความสาคัญและที่มาของปัญหาที่ทาการวิจัย : อธิบายถึงเหตุผลที่เลือกทาวิจัยในหัวข้อนี้
แนวคิดพื้นฐาน ประเด็นการวิจัย หรือสมมติฐานที่ตั้งไว้ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยครั้งนี้
4) วัตถุประสงค์ของโครงการ : ระบุเป็นข้อๆ ตามลาดับความสาคัญ และวัตถุประสงค์ควรมี
ความชัดเจน สอดคล้อง และเชื่อมโยงกัน
5) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง : แสดงถึงการทบทวนวรรณกรรม (reviewed
literature) และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของโครงการวิจัยที่เสนอกับ
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องค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ทั้งนี้อาจศึกษาค้นคว้าเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
6) ระเบียบวิธีวิจัย : ระบุขั้นตอนและวิธีการดาเนินการวิจัย เช่น การเก็บข้อมูล จานวนหรือ
ขนาดของกลุ่มประชากรที่ใช้ศึกษา เป็นต้น (ควรให้มีความสอดคล้องกับข้อ 5)
7) ขอบเขตของการวิจัย : ระบุขอบเขตการวิจัยให้ชัดเจนว่าจะศึกษาแค่ไหน ครอบคลุมอะไรบ้าง
ข้อจากัดในการวิจัย/ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย (ถ้ามี) รวมทั้งสถานที่ทาการวิจัย และลักษณะการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
8) แผนการดาเนินงานวิจัย : ระบุกิจกรรม ระยะเวลา
9) ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ : ผลงานที่จะได้เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
10) ระยะเวลาการทาวิจัย : ระบุระยะเวลาการท าวิจัยตั้งแต่เริ่มต้น จนสิ้นสุดโครงการ
11) งบประมาณ : แสดงรายละเอียดงบประมาณที่เหมาะสมและใกล้เคียงความเป็นจริง
6. การพิจารณาให้ทุนและทาสัญญารับทุน
1) คณบดีคณะรัฐศาสตร์และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่แทน จะเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดการอนุมัติให้
ทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งนี้ข้อเสนอโครงการวิจัยจะต้องผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ (reader)
ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์เว้นแต่
คณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์จะพิจารณาเป็นอย่างอื่น
2) โครงการวิ จั ย เรื่ อ งใดที่ ได้ รั บ การอนุ มั ติ ให้ รั บ ทุ น อุ ด หนุ น การวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น หั ว หน้ า
โครงการวิจัยจะต้องลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยร่วมกับคณบดีคณะรัฐศาสตร์ ในฐานผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานที่ให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ทั้งนี้จะต้องมีพยานลงนามไม่น้อยกว่า 2 คน
3) การนับระยะเวลาการศึกษาวิจัย ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้วิจัยได้ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
ทางคณะรัฐศาสตร์
7. การอนุมัติงบประมาณการวิจัย
โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและได้ดาเนินการทาสัญญารับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคณะรัฐศาสตร์
จะดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยแบ่งเป็น 3 งวด คือ
งวดแรก เป็นเงินจานวนร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้มีการลงนามในสัญญา
รับทุนอุดหนุนการวิจัยกับคณะรัฐศาสตร์ครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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งวดที่สอง เป็นเงินจานวนร้อยละ 30 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้ส่งร่างรายงานการ
วิจัยฉบับสมบูรณ์และสาเนาไฟล์รายงานการวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวนอย่างละ 1 ชุด
งวดสุดท้าย เป็นเงินจานวนร้อยละ 40 ของงบประมาณทั้งโครงการ จ่ายให้เมื่อผู้วิจัยได้รับอนุมัติผลงานวิจัย
ที่ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และต้องผ่านการพิจารณา
อนุ มั ติจ ากคณะกรรมการส่ งเสริ มงานวิจั ย คณะรัฐศาสตร์ และ/หรือคณบดีคณะ รัฐ ศาสตร์ และ/หรือผู้ ที่ ได้รับ
มอบหมายให้ทาหน้าที่แทน ทั้งนี้ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัยฉบับ สมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินจานวน 3 ชุด และสาเนาไฟล์ รายงานวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด
8. การส่งรายงานความก้าวหน้า
หลังจากที่ผู้วิจัยได้ดาเนินการไปเป็นระยะเวลาครึ่งหนึ่งของเวลาที่ได้รับอนุมัติให้ทาการวิจัยคณะกรรมการ
ส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ อาจติดตามหรือสอบถามความก้าวหน้าของโครงการวิจัยได้ตามความเหมาะสมหรือ
ตามที่เห็นสมควร โดยผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบรายงานความก้าวหน้า
ของโครงการวิจัย มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ โดยผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์

9. การส่งรายงานการวิจัยและรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ผู้วิจัยดาเนินการ ดังนี้
1) เมื่อครบกาหนดตามระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ให้ผู้วิจัยดาเนินการส่งรายงาน
การวิจัย จานวน 1 ชุด มายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ โดยผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะ
รัฐศาสตร์ เพื่อดาเนิน การพิจารณาแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ ยวชาญ (reader) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ทาการ
ประเมินผลงานวิจัย
2) ผู้วิจัยจะต้องส่งรายงานการวิจัย ประกอบด้วย
2.1) ผลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการแก้ไขตามความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
จานวน 3 ชุด
2.2) สาเนาไฟล์รายงานวิจัย โดยบันทึกในแผ่นซีดี (CD) จานวน 1 ชุด
10. การขออนุมัติขยายเวลาการทาวิจัย
หากผู้วิจัยไม่สามารถดาเนินการวิจัยไม่แล้วเสร็จตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย ก่อนจะ
ครบกาหนดไม่น้อยกว่า 1 เดือน ให้ผู้วิจัยดาเนินการส่งรายงานความก้าวหน้า พร้อมกรอกรายละเอียดในแบบการขอ
อนุมัติขยายเวลาการทาวิจัย ส่งมายังคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ โดยผ่านศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม

4

คณะรัฐศาสตร์ เพื่อดาเนินการเสนอต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์และขออนุมัติขยายเวลาการทาวิจัยต่อไป ทั้งนี้ผู้วิจัย
สามารถขอขยายเวลาการทาวิจัยได้ไม่เกิน 2 ครั้งๆละไม่เกินระยะเวลาครึ่งหนึ่งของระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ
11. การขอยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัย
หากผู้วิจัยมีเหตุจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการวิจัยตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัยหรือ
ด้วยเหตุอื่นใด ผู้วิจัยจะต้องดาเนินการขอยกเลิก โครงการ โดยกรอกรายละเอียดในแบบการขอยกเลิกโครงการและ
คืนเงินอุดหนุนการวิจัย ส่งมายังศูนย์วิจัย ดิเรก ชัยนาม คณะรัฐศาสตร์เพื่อดาเนินการเสนอต่อคณบดีคณะรัฐศาสตร์
ขออนุมัติยกเลิกโครงการและคืนเงินอุดหนุนการวิจัยต่อไปและเมื่อได้รับการอนุมัติให้ยกเลิกโครงการแล้ว ผู้ วิจัย
จะต้องดาเนินการคืนเงินอุดหนุนการวิจัย โดยนาเงินงวดแรกส่งคืนงานการเงินคณะรัฐศาสตร์ต่อไป
12. ทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานวิจัย
1) ลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยเป็นของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การขออนุญาตเพื่อที่จะนาลิขสิทธิ์
ในการนาผลงานวิจัยไปดาเนินการใดๆ จะต้องขออนุญาตจากคณะก่อนที่จะนาผลงานนั้นๆ ไปตีพิมพ์ เผยแพร่ หรือ
หาผลประโยชน์ใดๆ
2) การจัดพิมพ์หรือเผยแพร่งานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้อง
ระบุให้ชัดเจนว่า “เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณกองทุนวิจัยของคณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีงบประมาณ ..............” ทุกครั้ง
3) ผู้วิจัยจะต้องให้ความยินยอม หากคณะกรรมการส่งเสริมงานวิจัยคณะรัฐศาสตร์ พิจารณาผลงานวิจัยแล้ว
เห็นสมควรนารายงานการวิจัยมาทาการตีพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ หรือนารายงานการวิจัยไปเผยแพร่ในรูปแบบ
ใดรูปแบบหนึ่งตามความเหมาะสม
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