(สำเนำ)
ระเบียบสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ว่ำด้วยกำรให้รำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ : รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น
พ.ศ. ๒๕๕๙
ด้วย ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่ งชำติ มีนโยบำยในกำรส่ งเสริมและสนั บสนุ นคนไทย
ที่มีควำมสำมำรถในกำรประดิษฐ์คิดค้นสิ่ งที่ เป็นประโยชน์ แก่ประเทศชำติ เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคม และเสริม
สมรรถนะของประเทศ ในด้ำนกำรวิจัยและกำรประดิษฐ์คิดค้น
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 ระเบี ย บนี้ เรีย กว่า “ระเบี ยบส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ ว่าด้ วยการให้
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ในระเบียบนี้
“รางวัล” หมายถึง เงิน หรือสิ่งอื่นใดที่ให้เป็นรางวัลผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ซึ่งได้รับ
อนุมัติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติแล้ว
“ผลงาน” หมายถึ ง ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ เสนอขอรั บ รางวั ล จากส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
“ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิดค้ น ” ที่ เสนอขอรับ รางวัล สภาวิจัย แห่ งชาติ : รางวัล ผลงาน
ประดิษ ฐ์คิดค้น จากส านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่ งชาติ หมายถึง ผลงาน ผลผลิ ต ผลิ ตภั ณ ฑ์ กรรมวิธี
กระบวนการ วิธี ก าร มาตรการหรื อ ระบบ ตลอดจนนวั ต กรรม วิ ท ยาการต่ างๆ ที่ ดี เด่ น และพิ สู จ น์ แ ล้ ว
ว่าเป็ น ประโยชน์แก่สั งคมและประเทศชาติ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้ านวิศวกรรมศาสตร์
และอุ ต สาหกรรม ด้ า นเกษตรศาสตร์ แ ละอุ ต สาหกรรมการเกษตร ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
ด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ด้านมนุษยศาสตร์ และด้านสังคมศาสตร์
“สานักงาน” หมายถึง สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
“คณะกรรมการ” หมายถึ ง คณะท างาน หรื อ คณะกรรมการ ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อทาหน้าที่ในการประเมินรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และ/หรือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การดาเนินงานการให้ รางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น

/ข้อ ๓ การเสนอผลงาน ...

-๒ข้อ ๓ การเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล
(๑) ผู้เสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล
ผู้ป ระดิษฐ์ คิดค้น ที่ประสงค์ จะขอรับ รางวัล ตามระเบี ยบนี้ ต้องมีสั ญ ชาติไทย
แต่ในกรณีดาเนินการประดิษฐ์คิดค้นเป็นคณะ ผู้เป็นหัวหน้าผู้ประดิษฐ์ต้องมีสัญชาติไทย ซึ่งอาจมีชาวต่างชาติ
เป็น ผู้ร่วมทาการประดิษฐ์คิดค้นด้วยก็ได้ และต้องเสนอรายละเอียดของผลงานต่ อสานักงาน เพื่อพิจารณา
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ทั้งนี้ ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น รวมทั้งผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้น ไม่สามารถเป็นคณะกรรมการได้
(๒) ผลงานที่ ได้รับ รางวัล ควรต้องอยู่ในหลั ก เกณฑ์ ใดหลั กเกณฑ์ ห นึ่ง หรือหลาย
หลักเกณฑ์ ดังนี้
๑) เป็นผลงานที่เกิดจากความคิดริเริ่ม และความเพียรพยายามของผู้ประดิษฐ์
คิดค้นเอง ซึ่งเป็นของใหม่ หรือปรับปรุงให้ดีขึ้น
๒) ทรัพยากรที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่มีในประเทศไทย
๓) มีประโยชน์หรือมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และ/หรือการพัฒนา
ประเทศ
๔) เป็นผลงานที่มีคุณค่าทางวิชาการ
๕) เป็ น ผลงานที่ มี ศั ก ยภาพในการพั ฒ นาไปสู่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม หรื อ
นาไปใช้ประโยชน์ในทางอื่นได้
๖) เป็น สิ่งที่ได้พิสู จน์ห รือประจักษ์ชัดอย่างเป็นรูปธรรมแล้วว่าเป็นประโยชน์
แก่เศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงต่อประเทศชาติ
(๓) การให้รางวัล
ให้จ่ายเงินรางวัล และมอบประกาศนียบัตรเกียรติคุณแก่ผู้ประดิษฐ์คิดค้น และ
ผู้ร่วมประดิษฐ์คิดค้นทุกคนที่ได้รับรางวัล โดยมีรางวัลแต่ละสาขาวิชาการ ดังนี้
รางวัลระดับดีเด่น
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดีมาก
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๒๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลระดับดี
หนึ่งรางวัล
รางวัลละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
รางวัลประกาศเกียรติคุณ สองรางวัล
รางวัลละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีที่มีเหตุผลทางวิชาการในการให้รางวัล ให้ดาเนินการ ดังนี้
- กรณีที่ ๑ ในกรณีไม่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สมควรได้รับรางวัลระดับ
ดีเด่น รางวัลระดับดีมาก หรือรางวัลระดับดี และมีเงินรางวัลที่ยังไม่ได้จ่ายแต่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้นในลาดับ
รองลงมาที่สมควรได้รับรางวัล ให้นาเงินรางวัลไปเพิ่มจานวนรางวัลในระดับรองลงมาในกลุ่มเรื่องนั้นๆ ได้
/- กรณีที่ ๒ ...

-๓- กรณีที่ ๒ ในกรณีมีผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่สมควรได้รับรางวัลระดับดีเด่น
มากกว่า ๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีเด่นและระดับดีมากมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลใน
ระดับดีเด่น จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลในระดับดีมาก และในกรณีที่มีผลงานประดิษฐ์คิดค้น
สมควรได้รับรางวัลระดับดีมาก มากกว่า ๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีมากและระดับดีมารวมกัน และ
แบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดีมาก จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลระดับดี และในกรณี ที่มีผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้นสมควรได้รับรางวัลระดับดี มากกว่า ๑ รางวัล ให้นาเงินรางวัลในระดับดีและรางวัลประกาศ
เกียรติคุณมารวมกัน และแบ่งให้แก่ผู้ได้รับรางวัลในระดับดี จานวนเท่าๆ กัน โดยจะไม่มีการให้รางวัลประกาศ
เกียรติคุณ
ทั้งนี้ การให้รางวัลให้เลือกกรณีที่ ๑ หรือกรณีที่ ๒ กรณีใดกรณีหนึ่งเท่านั้น
ข้อ ๔ การพิจารณาตัดสินและอนุมัติ
ให้สานักงานคณะกรรมการวิจั ยแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาชี้ขาดและอนุมัติให้รางวัล
โดยอาจตั้งคณะกรรมการตามการนาเสนอของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็น
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 ๕ ให้เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจ
ออกข้อกาหนดว่าด้วยวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และไม่ขัดต่อระเบียบนี้ได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

วิภารัตน์ ดีอ่อง
(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

สำเนำถูกต้อง

(นำยธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย

(สำเนำ)
ข้อกำหนดสำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ
ในกำรเสนอผลงำนประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรำงวัลสภำวิจัยแห่งชำติ :
รำงวัลผลงำนประดิษฐ์คิดค้น
พ.ศ. ๒๕๕๙

เพื่ อให้ การปฏิบั ติในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่ อขอรับรางวัล สภาวิจัยแห่ งชาติ :
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น เป็นไปโดยเรียบร้อย อาศัยระเบียบสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วย
การให้รางวัล สภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๕ สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ จึงออกข้อกาหนด ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อ กาหนดนี้ เรีย กว่า “กาหนดส านัก งานคณะกรรมการวิจั ยแห่ งชาติ ในการเสนอ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้ อ ๒ ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ เสนอขอรั บ รางวั ล ฯ ให้ เป็ น ไปตามระเบี ย บส านั ก งาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ว่าด้วยการให้รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อ ๓ ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น เพื่อขอรับรางวัลฯ จะต้องจัดทาเอกสารรายละเอียด
เกี่ยวกับผลงานฯ ตามแบบที่กาหนด ส่งมายังสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
ตามประกาศสานักงานฯ เรื่อง การเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่ งชาติ : รางวัล
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจาปีนั้นๆ ดังนี้
(๑) ใบนาส่งเอกสารและสิ่งของในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ
ตามแบบ วช.๑ ป จานวน ๑๕ ชุด
(๒) ใบเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ ตามแบบ วช.๒ ป จานวน ๑๕ ชุด
(๓) รูปภาพผลงานประดิษฐ์คิดค้น (ภาพสี) จานวน ๑๕ ชุด
(๔) สาเนาหนังสือแสดงการจดทะเบียนสิทธิบัตรหรือสาเนาหลักฐานการยื่นขอจด
สิทธิบัตร (ถ้ามี) จานวน ๑๕ ชุด
(๕) หนังสือหรือหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของผลงานประดิษฐ์คิดค้น จานวน ๑๕ ชุด
๕.๑) หนั งสื อ รั บ รองจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาในระดั บ ผู้ อ านวยการ คณบดี หรื อ
ต าแหน่ ง ที่ เที ย บเท่ า (ถ้ า เป็ น ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น จากงานในหน้ า ที่ ร าชการของข้ า ราชการพลเรื อ น
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ)
๕.๒) หนั งสื อรับรองจากผู้ บั งคับ บั ญ ชาในระดับ ปลั ดกระทรวงกลาโหม หรือ
ตาแหน่งที่เทียบเท่า (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากงานในหน้าที่ราชการของข้าราชการ หรือลูกจ้างสังกัด
กระทรวงกลาโหม และ/หรื อ เป็ น ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ เป็ น อาวุ ธ ยุ ท โธปกรณ์ ห รื อ สิ่ ง ที่ เกี่ ย วข้ อ ง
กับความมั่นคงของประเทศ)
/๕.๓) หนังสือรับรอง...

-๒๕.๓) หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับตั้งแต่ผู้จัดการ ผู้อานวยการ หรือ
คณบดีหรือเทียบเท่าขึ้นไป (ถ้าเป็นผลงานประดิษฐ์คิดค้น จากงานในหน้าที่ของหน่วยงานภาคเอกชน)
๕.๔) สาเนาหลักฐานรับรองการนาผลงานประดิษฐ์คิดค้นไปใช้ประโยชน์ (ถ้ามี)
๕.๕) ส าเนาสิ่ ง พิ ม พ์ เผยแพร่ เช่ น วารสาร ฯลฯ ที่ ได้ พิ ม พ์ เผยแพร่ ผ ลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา (ถ้ามี)
๕.๖) วีดีทัศน์ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงาน และแสดงถึงหลักการ ขั้นตอน และ
กรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้น ตลอดจนการใช้ประโยชน์ของผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่เสนอขอรับรางวัล ฯ
จานวน ๑๕ ชุด (ความยาวของเนื้อหาและคาบรรยายไม่เกิน ๑๕ นาที)
ทั้งนี้ เอกสารต่างๆ ตามข้อ ๓ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอสงวนสิทธิ์
ทีจ่ ะไม่ส่งคืนให้ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้น
ข้อ ๔ ผู้เสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ
๔.๑ ต้ อ งระบุ ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ จุ ด เริ่ ม ต้ น หรื อ ที่ ม าของการประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น
หลักการ และขั้นตอน รวมทั้งกรรมวิธีที่ใช้ในการประดิษฐ์คิดค้นตามที่กาหนดไว้ในใบเสนอผลงานประดิษฐ์
คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ (แบบ วช.๒ ป) ให้ชัดเจน
๔.๒ ต้องระบุสาขาวิชาการที่ทาการประดิษฐ์คิดค้น ว่าอยู่ในสาขาวิชาการสาขาใด
ของสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
(๑) สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิ ตศาสตร์ ประกอบด้ว ยกลุ่ มวิช า
คณิ ต ศาสตร์ แ ละสถิ ติ ฟิ สิ ก ส์ ดาราศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ เกี่ ย วกั บ โลกและอวกาศ ธรณี วิท ยา อุ ท กวิ ท ยา
สมุทรศาสตร์ อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๒) สาขาวิ ท ยาศาสตร์ก ารแพทย์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิช า วิท ยาศาสตร์
การแพทย์ แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์
การแพทย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๓) สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสั ช ประกอบด้วยกลุ่ มวิชา อินทรีย์เคมี
อนิ นทรีย์เคมี ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิ เมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเคมี เคมีสิ่ งแวดล้อม
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) สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช
การป้ องกัน กาจั ดศัตรูพื ช ทรัพ ยากรสั ตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพ ยากรป่าไม้ ทรัพยากรน้าเพื่อการเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร
สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุ่มวิช า
วิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี พื้ น ฐานทางวิศ วกรรมศาสตร์ วิ ศ วกรรมศาสตร์อุ ต สาหกรรมวิจั ย และอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
/(๖) สาขาปรัชญา ...

-๓(๖) สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี
วรรณคดี ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) สาขานิ ติศาสตร์ ประกอบด้ว ยกลุ่ มวิช า กฎหมายมหาชน กฎหมาย
เอกชน กฎหมายอาญา กฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิ ธีพิจารณา
ความ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๘) สาขารั ฐ ศาสตร์ แ ละรั ฐ ประศาสนศาสตร์ ประกอบด้ ว ยกลุ่ ม วิ ช า
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง
สังคมวิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติส าธารณะ ยุทธศาสตร์
เพื่อความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๙) สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์
บริหารธุรกิจ การบัญชี และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์
มานุษยวิทยา จิตวิทยาสังคม ปัญหาสังคมและสังคมสงเคราะห์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์
นิเวศวิทยาและนิเวศวิทยาสังคม พัฒนาสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาค
ระหว่างเพศ คติชนวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา
วิทยาการคอมพิ วเตอร์ โทรคมนาคม การสื่ อสารด้วยดาวเทียม การสื่ อสารเครือข่าย การส ารวจและรับ รู้
จากระยะไกล ระบบสารสนเทศภู มิศ าสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิ เทศศาสตร์ บรรณารักษศาสตร์ เทคนิ ค
พิพิธภัณฑ์และภัณตาคาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๒) สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตร
และการสอน การวัดและการประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยาและการ
แนะแนวการศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ ๕ กรณี ผ ลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ที่ ไม่ ได้ รั บ รางวั ล ฯ จะได้ รั บ ประกาศนี ย บั ต รขอบคุ ณ
ที่ให้ความร่วมมือในการเสนอผลงานประดิษฐ์คิดค้นเพื่อขอรับรางวัลฯ
ข้อ ๖ ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

สำเนำถูกต้อง

วิภารัตน์ ดีอ่อง
(นางสาววิภารัตน์ ดีอ่อง)
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

(นำยธีรวัฒน์ บุญสม)
ผู้อำนวยกำรกองประเมินผลและจัดกำรควำมรู้กำรวิจัย
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