(สำเนำ)
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรให้รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมกำรวิจัย ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์
และสังคมศำสตร์ ให้เจริญก้ำวหน้ำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในข้ อ ๒ “มำตรำ ๑๑ (๑๑)” แห่ ง ประกำศของคณะปฏิ วั ติ
ฉบับที่ ๓๑๕ ลงวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๑๕ สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ จึงเห็นควรให้วำงระเบียบไว้
ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัล
สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ่งอื่นใดที่ให้เป็นรางวัลผลงานวิจัยซึ่งได้รับอนุมัติจาก
สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว
“ผลงานวิจัย ” หมายถึ ง รายงานการวิจัยที่ เสนอขอรับ รางวัล สภาวิจัยแห่ งชาติ :
รางวัลผลงานวิจัย จากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
“สาขาวิชาการ” หมายถึง สาขาวิช าการที่ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ
กาหนดขึ้น
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะท างาน หรื อ คณะกรรมการ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิ จั ย แห่ งชาติ ได้ แ ต่ งตั้ งขึ้ น เพื่ อ ท าหน้ าที่ ในการประเมิ น รางวัล สภาวิ จั ย แห่ งชาติ : รางวั ล
ผลงานวิจัย และ/หรือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
ผลงานวิจัย
ข้อ ๓ การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล และการให้รางวัล มีดังนี้
(๑) ผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัล อาจเป็น คณะผู้วิจัย บุคคล นิติบุคคล หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดของสานักงานตามระเบียบนี้
ทั้งนี้ ผู้ เสนอผลงานวิจัย เพื่ อ ขอรับ รางวัล สภาวิจั ยแห่ งชาติ : รางวัล ผลงานวิจั ย
รวมทั้งผู้ร่วมวิจัย ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได้
(๒) ลักษณะของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล
๑) ต้องไม่เป็นงานวิจัยที่ท าเป็นส่ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญ ญา หรือ
ประกาศนี ย บั ต รใดๆ เว้น แต่ จ ะได้ ท าการศึ ก ษาวิ จัย ขยายผลต่ อ จากเรื่อ งเดิ ม อย่างต่ อ เนื่ อ งจนปรากฏผล
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างเห็นได้ชัด และจะพิจารณาเฉพาะส่วนที่ศึกษาและวิจัยเพิ่มเติมจากเดิมเท่านั้น
/๒) เป็นผลงานวิจัย...

-๒๒) เป็ น ผลงานวิจัยของนักวิจัยที่ ทาในประเทศไทย หรือ อาจมีบางส่ วน หรือ
ทั้งหมดที่ทาในต่ างประเทศ ผลงานวิจัยนั้ นต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งนี้คณะผู้วิจัยอาจมีนักวิจัย
ชาวต่างประเทศร่วมด้วยก็ได้ แต่ผู้เสนอขอรับรางวัลจะต้องเป็นนักวิจัยที่มีสัญชาติไทยและเป็นผู้วิจัยหลัก
๓) เป็ น ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสู ง ใช้วิธีวิเคราะห์ หรื อสังเคราะห์ที่เหมาะสม
อย่างยิ่ง มีความชัดเจน และเป็น ผลงานวิจัยที่ส าเร็จสมบูรณ์ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารระดับชาติ หรือ
ระดั บ นานาชาติ ตามมาตรฐานของ วช. โดยวารสารนั้ น อาจเผยแพร่ เ ป็ น รู ป เล่ ม สิ่ ง พิ ม พ์ หรื อ เป็ น
สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ก าหนดการเผยแพร่อ ย่างแน่ น อนชั ด เจน หรือ เสนอในการประชุ ม ทางวิช าการแล้ ว
โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการได้มีการบรรณาธิการ และนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผล
การประชุมทางวิชาการ (Proceedings) ของการประชุมทางวิชาการระดับชาติ หรือนานาชาติ
๔) เป็ น ผลงานวิจัยที่ส ามารถนาไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ได้จริง โดยมีห ลั กฐาน
ประกอบการพิจารณา
(๓) การให้รางวัลและลักษณะคุณภาพของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล
ให้ จ่ายเงิน รางวัล แก่ผู้วิจัยที่ได้รับรางวัล และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
แก่ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ ดังนี้
๑) รางวัลระดับดีเด่น
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลระดับดีมาก
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลระดับดี
สองรางวัล
รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการในการให้รางวัล ให้ดาเนินการ ดังนี้
- กรณีที่ ๑ ในกรณีที่ไม่มีผลงานวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น รางวัล
ระดับดีมาก และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายแต่มีผลงานวิจัยในลาดับรองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นาเงิน
รางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้
- กรณีที่ ๒ ในกรณีที่มีผลงานวิจัยสมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า
๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น
จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีผลงานวิจัย สมควรได้รับรางวัลระดับดี
มาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้ นาเงิน รางวัล ในระดับดีมากและระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ในระดับดีมาก จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดี
ทั้งนี้ การให้รางวัลให้เลือกกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
ลักษณะคุณภาพของผลงานที่เสนอขอรับรางวัล
รางวัลระดับดี เป็นงานวิจัยที่มีกระบวนการวิจัยทุกขั้นตอนถูกต้องเหมาะสม
ในระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการหรือนาไปประยุกต์ใช้
รางวัลระดับดีมาก ใช้เกณฑ์เดียวกับรางวัลระดับดี และต้อง
/๑) เป็นผลงานที.่ ..

-๓๑) เป็นผลงานที่แสดงถึงการวิเคราะห์และนาเสนอผลงานเป็นความรู้ใหม่ที่ลึกซึ้ง
กว่างานเดิมที่เคยมีผู้ศึกษาแล้ว
๒) เป็ น ประโยชน์ ด้ า นวิ ช าการอย่ างกว้ า งขวางหรื อ สามารถน าไปประยุ ก ต์
ได้อย่างแพร่หลาย
รางวัลระดับดีเด่น ใช้เกณฑ์เดียวกับรางวัลระดับดีมาก และต้อง
๑) เป็นงานบุกเบิกที่มีคุณค่ายิ่ง และมีการสังเคราะห์อย่างลึกซึ้งจนทาให้เป็นการ
สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใหม่ (Body of Knowledge) ในเรื่ อ งใดเรื่ อ งหนึ่ ง ท าให้ เกิ ด ความก้ า วหน้ า ทางวิ ช าการ
อย่างชัดเจน
๒) เป็ น ที่ ยอมรับ และได้ รับ การอ้ างอิงถึ งอย่ างกว้ างขวางในวงวิช าการ หรื อ
วิชาชีพที่เกี่ยวข้องในระดับชาติ และ/หรือระดับนานาชาติ
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา
ผลงานวิจัยที่สมควรได้รับรางวัลต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น การคิดค้น ขึ้นใหม่ มีแนวความคิดริเริ่ม หรือเพิ่มองค์ความรู้ด้านวิช าการ
ให้มากขึ้นอย่างชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อวงวิชาการ หรือสังคมส่วนรวม มีศักยภาพ หรือนาไปใช้ประโยชน์
ได้ผลดี
(๒) ก่อให้ เกิดทฤษฎีห รือแนวคิดใหม่ๆ หรือหั กล้ างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ทฤษฎีเดิมในสาระสาคัญ
(๓) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมื อวิจัยใหม่ หรือหั กล้ างระเบียบวิธีวิจัยเดิ ม
หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสาคัญอย่างถูกต้อง
(๔) ค้นพบกระบวนวิธี หรือกรรมวิธีของการผลิต การประดิษฐ์ การบริหาร การบริการ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรื อการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงแก้ไขกระบวนวิธี
หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสาคัญ หรือมีสิทธิบัตร หรือมีอนุสิทธิบัตร
ข้อ ๕ การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ
ให้สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและอนุมัติให้รางวัล
โดยอาจตั้งคณะกรรมการตามการนาเสนอของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อ พิจารณาให้ความเห็น
และข้อเสนอแนะได้
ทั้ งนี้ ผลการตั ดสิ น รางวัล ของส านั ก งานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ให้ เป็ น ที่ สุ ด
จะอุ ท ธรณ์ มิ ได้ และหากพบหลั ก ฐานในภายหลั ง ว่ า ผู้ ได้ รั บ รางวั ล กระท าผิ ด จรรยาบรรณ ของนั ก วิ จั ย
ตามแนวทางของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในผลงานที่ได้รับรางวัล สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ สามารถพิจารณาเพิกถอนผลการตัดสินและเรียกคืนรางวัลที่รับไปแล้วทั้งหมด

/ข้อ ๖ ให้เลขาธิการ ...

-๔ข้อ ๖ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจ
ออกข้อกาหนดสานักงานว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดต่อระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

วิภารัตน์ ดีอ่อง)
(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำเนำถูกต้อง

(นำยธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย

(สำเนำ)
ข้อกำหนดสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ในกำรเสนอผลงำนวิจยั เพื่อขอรับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนวิจัย
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ในการเสนอผลงานวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ รางวั ล สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ : รางวั ล
ผลงานวิจัย เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยระเบียบสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ รางวัล
สภาวิจั ย แห่ งชาติ : รางวัล ผลงานวิจั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ ส านัก งานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ จึงออก
ข้อกาหนด ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อกาหนดนี้ เรียกว่า “ข้อกาหนดสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ในการเสนอ
ผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ผลงานวิจั ย ที่ เสนอขอรับ รางวัล ฯ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั กงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้ อ ๓ ผู้ เสนอผลงานวิ จั ย เพื่ อ ขอรั บ รางวั ล ฯ จะต้ อ งจั ด ท าเอกสารรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ
ผลงานวิจั ย ตามแบบที่กาหนด ส่ งมายั งส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ภายในระยะเวลาที่ กาหนด
ตามประกาศสานั กงานฯ เรื่อง การเสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย
ประจาปีนั้นๆ ดังนี้
(๑) ใบน าส่งเอกสารในการเสนอผลงานวิจัย เพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ :
รางวัลผลงานวิจัย ตามแบบ วช.๑ ข จานวน ๑๕ ชุด
(๒) ใบเสนอผลงานวิจั ย เพื่ อ ขอรับ รางวัล สภาวิจัยแห่ งชาติ : รางวัล ผลงานวิจั ย
ตามแบบ วช.๒ ข จานวน ๑๕ ชุด
(๓) บทคัดย่อผลงานวิจัย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕ ชุด
(๔) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ จานวน ๑๕ เล่ม
(๕) หนั งสื อแสดงความเป็นเจ้าของผลงานวิจัย ในกรณี ที่เป็นผลงานวิจัยจากงาน
ในหน้าที่ของ คณะผู้วิจัย บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยได้รับการยินยอม
จากหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตามแบบ วช.๓ ข และหนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา จานวน ๑๕ ชุด
(๖) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอื่น หรือสาเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยไว้
จานวน ๑๕ ชุด
(๗) ข้อมูลการอ้างอิง (Citation) ผลงานวิจัยที่เสนอขอรับรางวัลทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จานวน ๑๕ ชุด
/(๘) ข้อมูลอื่นๆ ...

-๒(๘) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) จานวนอย่างละ
๑๕ ชุด
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารต่างๆ
ตามข้อ ๓ แก่ผู้เสนอผลงานวิจัยเพื่อขอรับรางวัลฯ
ข้ อ ๔ สาขาวิ ช าการที่ ท าการวิ จั ย ให้ ร ะบุ ว่ า อยู่ ในสาขาวิ ช าการสาขาใดของส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์
และสถิติ ฟิ สิ กส์ ดาราศาสตร์ วิท ยาศาสตร์เกี่ยวกับ โลกและอวกาศ ธรณี วิท ยา อุท กวิทยา สมุท รศาสตร์
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่ มวิช า วิทยาศาสตร์การแพทย์
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิ คการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สั งคมศาสตร์การแพทย์
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) สาขาวิ ท ยาศาสตร์ เ คมี แ ละเภสั ช ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า อนิ น ทรี ย์ เ คมี
อิน ทรี ย์ เคมี ชี ว เคมี เคมี อุ ต สาหกรรม อาหารเคมี เคมี โพลิ เมอร์ เคมี วิเคราะห์ ปิ โตรเคมี เคมี สิ่ งแวดล้ อ ม
เคมี เทคนิ ค นิ ว เคลี ย ร์ เคมี เคมี เชิ งฟิ สิ ก ส์ เคมี ชี ว ภาพ เภสั ช เคมี แ ละเภสั ช วิ เคราะห์ เภสั ช อุ ต สาหกรรม
เภสัชกรรม เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครือ่ งสาอาง เภสัชเวท เภสัชชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๔) สาขาเกษตรศาสตร์ แ ละชี ว วิ ท ยา ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า ทรั พ ยากรพื ช
การป้ องกัน กาจั ดศัตรูพื ช ทรัพ ยากรสั ตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจดินการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรมวิจัย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๖) สาขาปรั ช ญา ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า ปรั ช ญา ประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี
วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) สาขานิ ติ ศ าสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน
กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุ รกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิ จารณาความ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๘) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่ นคง
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า เศรษฐศาสตร์ พาณิ ช ยศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
/ (๑๐) สาขาสังคมวิทยา ...

-๓(๑๐) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา
และนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่ างเพศ
คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสารวจและรับรู้จากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิ คพิ พิ ธภั ณ ฑ์ และ
ภัณฑาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) สาขาการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิช า พื้ น ฐานการศึ ก ษา หลั ก สู ต รและ
การสอน การวัดและการประเมิ น ผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริห ารการศึกษา จิตวิทยาและการ
แนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

วิภารัตน์ ดีอ่อง
(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำเนำถูกต้อง

(นำยธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย

