(สำเนำ)
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรให้รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลวิทยำนิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วย สำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ มีนโยบำยที่จะส่งเสริมกำรวิจัย ทั้งด้ำนวิทยำศำสตร์
และสั งคมศำสตร์ ให้ เจริ ญ ก้ ำวหน้ ำ รวมทั้ งสนั บ สนุ นกำรท ำวิ ทยำนิ พ นธ์ ในระดั บปริ ญ ญำเอกที่ มี ลั กษณะ
ของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อวงวิชำกำรและกำรพัฒนำประเทศ
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 : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“รางวัล ” หมายถึง เงิน และประกาศนี ยบั ต รเกียรติ คุณ ที่ มีชื่ ออาจารย์ที่ ป รึกษา
ที่ให้เป็นรางวัลวิทยานิพนธ์ในแต่ละสาขาวิชาการ ซึ่งได้รับอนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว
“วิท ยานิ พ นธ์ ” หมายถึง วิท ยานิ พ นธ์ระดั บ ปริญ ญาเอกของผู้ ได้รับ ปริญ ญาเอก
ที่เสนอขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ 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
วิทยานิพนธ์ และ/หรือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินงานการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
วิทยานิพนธ์
ข้อ ๓ การเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลและการให้รางวัล
(๑) ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับรางวัล อาจเป็นบุคคล นิติบุคคล หรื อหน่วยงาน
ทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน โดยปฏิบัติตามข้อกาหนดสานักงานตามระเบียบนี้
(๒) ลักษณะของวิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัล และการให้รางวัล
๑) เป็นวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่มีสัญชาติไทย
๒) เป็ น วิท ยานิ พ นธ์ของการศึก ษาในหลั กสู ต รระดับ ปริญ ญาเอกของสถาบั น
การศึ กษาระดับ อุดมศึกษา (ซึ่งตีพิ มพ์ เป็ นรูปเล่ ม และได้รับการอนุ มัติจากสถาบั นการศึกษาแล้ วย้อนหลั ง
ไม่เกิน ๕ ปี)
/๓) เป็นวิทยานิพนธ์...

-๒๓) เป็นวิทยานิพนธ์ที่ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว
เป็นผลงานที่มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่ง มีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสูง
ต่อการนาไปใช้ในอนาคต เป็นผลงานที่สาเร็จสมบูรณ์ และได้รับการเผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับ
การเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็น ที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้น
อาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการเผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือ
เสนอในการประชุ ม ทางวิ ช าการแล้ ว โดยภายหลั ง จากการประชุ ม ทางวิ ช าการได้ มี ก ารบรรณาธิ ก าร
และน าไปรวมเล่ มเผยแพร่ ในหนั งสื อประมวลผลการประชุม ทางวิช าการ (Proceedings) ของการประชุ ม
ทางวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
ทั้งนี้ อาจแสดงหลักฐานการยอมรับในคุณภาพประกอบ
(๓) การให้รางวัล
ให้ จ่ ายเงิน รางวัล แก่ ผู้ ท าวิท ยานิ พ นธ์ที่ ได้รับ การตั ด สิ น ให้ ไ ด้ รางวัล พร้อมกั บ
มอบประกาศนีย บั ตรเกียรติคุณ โดยในประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ให้ ระบุชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาหลั ก ซึ่งเป็น
ผู้ได้รับการแต่งตั้งจากสถาบันการศึกษาให้ทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา และควบคุมการจัดทาวิทยานิพนธ์
ที่ได้รับรางวัล และให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักได้รับโล่เพื่อประกาศเกียรติคุณด้วย โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ
ดังนี้
๑) รางวัลระดับดีเด่น
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลระดับดีมาก
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๗๐,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลระดับดี
สองรางวัล
รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการในการให้รางวัล ให้ดาเนินการ ดังนี้
- กรณี ที่ ๑ ในกรณี ที่ ไม่ มี วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ดี เด่ น
รางวัล ระดับ ดีมาก และมีเงิน รางวัล ที่ยังไม่ได้จ่ายแต่มีวิทยานิพ นธ์ในลาดับ รองลงมาที่ส มควรได้รับรางวัล
ให้นาเงินรางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้
- กรณีที่ ๒ ในกรณีที่มีวิทยานิพนธ์สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น มากกว่า
๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีเด่น
จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีวิทยานิพนธ์สมควรได้รับรางวัลระดับ
ดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีมากและระดับดีมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัล
ในระดับดีมาก จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดี
ทั้งนี้ การให้รางวัลให้เลือกกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ส มควรได้ รั บ รางวั ล ต้ อ งเป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่ ผ่ า นการพิ จ ารณา
จากคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์แล้ว เป็นผลงานที่ มีคุณภาพ ใช้วิธีวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ที่เหมาะสมยิ่ง
มีความชัดเจน และต้องมีศักยภาพสู งต่อการนาไปใช้ในอนาคต เป็น ผลงานที่ส าเร็จสมบูรณ์ และได้รับ การ
.
/เผยแพร่ ...

-๓เผยแพร่หรือมีหนังสือตอบรับที่จะได้รับการเผยแพร่แน่นอนในวารสารที่เป็นที่ยอมรับในวงวิชาการระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ โดยวารสารนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่มีกาหนดการ
เผยแพร่อย่างแน่นอนชัดเจน หรือเสนอในการประชุมทางวิชาการแล้ว โดยภายหลังจากการประชุมทางวิชาการ
ได้มีการบรรณาธิการและนาไปรวมเล่มเผยแพร่ในหนังสือประมวลผลการประชุมทางวิชาการ (Proceedings)
ของการประชุ ม ทางวิ ช าการระดั บ ชาติ ห รื อ นานาชาติ ทั้ ง นี้ อาจแสดงหลั ก ฐานการยอมรั บ ในคุ ณ ภาพ
มาประกอบและจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) ต้องเป็นเรื่องที่แสดงความคิดริเริ่มไม่ซ้ากั บงานทางวิชาการระดับวิทยานิพนธ์
ตารา หรือกรรมวิธีที่เคยมีผู้เสนอแล้ว
(๒) ต้องมีการตั้งสมมติฐานที่ต้องการพิสูจน์ หรือประเด็นที่ต้องการวิเคราะห์ไว้ชัดเจน
(๓) ต้องเลือกใช้วิธีการวิจั ยและเครื่องมือวิจัยที่เหมาะสมกับการหาข้อมูลมาพิสูจน์
สมมติฐานที่ตั้งไว้
(๔) ต้ องมีการเสนอผลงานที่ถูกระเบียบและแบบแผนของการเสนอวิท ยานิพ นธ์
มีการใช้ภาษา หรือการเสนอข้อมูลที่ชัดเจน
(๕) ต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย
(๖) ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างน้อย ๑ ข้อ ดังนี้
๑) ก่อให้เกิดทฤษฎีหรือแนวคิดใหม่ๆ หรือหักล้างทฤษฎีเดิม หรือแก้ไขเพิ่มเติม
ทฤษฎีเดิมในสาระสาคัญอย่างถูกต้อง
๒) สร้างระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือวิจัยใหม่ หรือหักล้างระเบียบวิธีวิจัยเดิม
หรือแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบวิธีวิจัยเดิมในสาระสาคัญ
๓) ค้ น พบกระบวนวิธี หรือ กรรมวิ ธีข องการผลิ ต การประดิ ษ ฐ์ การบริ ห าร
การบริการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสาขาวิชา หรือการผลิตผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ ๆ หรือปรับปรุงแก้ไข
กระบวนวิธี หรือกรรมวิธีเดิมอย่างสาคัญและถูกต้องเหมาะสม
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 ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 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
ในกำรเสนอวิทยำนิพนธ์เพื่อขอรับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลวิทยำนิพนธ์
พ.ศ. ๒๕๕๙
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ในการเสนอวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ขอรั บ รางวั ล สภาวิ จั ย แห่ ง ชาติ : รางวั ล
วิทยานิพนธ์เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยระเบียบสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้ รางวัล
สภาวิจั ยแห่ งชาติ : รางวัลวิทยานิ พนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๖ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ จึงออก
ข้อกาหนด ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อกาหนดนี้เรียกว่า “ข้อกาหนดสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ในการเสนอ
วิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ วิทยานิพนธ์ที่เสนอขอรับรางวัลฯ ให้เป็นไปตามระเบียบสานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ผู้ เสนอวิ ท ยานิ พ นธ์เพื่ อ ขอรับ รางวัล ฯ จะต้ อ งจั ด ท าเอกสารรายละเอี ยดเกี่ ย วกั บ
วิทยานิ พนธ์ ตามแบบที่กาหนดส่ งมายั งส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามประกาศสานักงานฯ เรื่อง การเสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์
ประจาปีนั้นๆ ดังนี้
(๑) ใบนาส่งเอกสารในการเสนอวิทยานิพนธ์ เพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ :
รางวัลวิทยานิพนธ์ ตามแบบ วช.๑ ว จานวน ๑๕ ชุด
(๒) ใบเสนอวิทยานิ พนธ์ เพื่อขอรับ รางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ : รางวัลวิทยานิพนธ์
ตามแบบ วช.๒ ว จานวน ๑๕ ชุด
(๓) บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวน ๑๕ ชุด
(๔) วิทยานิพนธ์ จานวน ๑๕ เล่ม
(๕) ส าเนาปริญ ญาบัตรระดับปริญ ญาเอกหรือหนังสื อรับรองว่าส าเร็จการศึกษา
จานวน ๑๕ ชุด
(๖) หนั ง สื อ แสดงความเป็ น เจ้ าของวิ ท ยานิ พ นธ์ ในกรณี ที่ เป็ น วิ ท ยานิ พ นธ์ ข อง
นิติบุ คคล หน่วยงานภาครัฐบาลหรือภาคเอกชน โดยได้รับการยินยอมจากอธิการบดี คณบดี หรือตาแหน่ง
ที่เทียบเท่าตามแบบ วช.๓ ว จานวน ๑๕ ชุด
(๗) สิ่งพิมพ์ วารสาร เอกสารอื่น หรือสาเนาสิ่งพิมพ์ที่ได้พิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ไว้
จานวน ๑๕ ชุด
/(๘) ข้อมูลการอ้างอิง ...

-๒(๘) ข้ อ มู ล การอ้ างอิ ง (Citation) วิท ยานิ พ นธ์ที่ เสนอขอรับ รางวัล ทั้ งในประเทศ
และต่างประเทศ
(๙) ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี) จานวนอย่างละ
๑๕ ชุด
ทั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ส่งคืนเอกสารต่างๆ
ตามข้อ ๓ แก่ผู้เสนอวิทยานิพนธ์เพื่อขอรับรางวัลฯ
ข้ อ ๔ สาขาวิ ช าการที่ ท าการวิ จั ย ให้ ร ะบุ ว่ า อยู่ ในสาขาวิ ช าการสาขาใด ของส 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 ชีว เคมี เคมีอุ ตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิ เมอร์ เคมี วิเคราะห์ ปิ โตรเคมี เคมีสิ่ 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 เครื่องสาอาง 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 ทรัพ ยากรน้าเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิ ศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
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 กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิ จารณาความ
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๘) สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคมวิทยา
ทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมื อง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่ นคง
เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ...

-๓(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า เศรษฐศาสตร์ พาณิ ช ยศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษยนิเวศวิทยา
และนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ
คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การสารวจและรับรู้จากระยะไกล
ระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ บรรณารัก ษศาสตร์ เทคนิ ค พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละ
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 และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๕ ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

วิภารัตน์ ดีอ่อง
(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำเนำถูกต้อง

(นำยธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย

