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นิยามกีไยวกับการวิจัย ละงบประมาณพืไอการวิจัยละพฒันา 
 

 1. การวิจัยแ หมายถึง การศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ หรือทดลองอยางมรีะบบ ดยอาศัยอปุกรณ์
หรือวิธีการ พืไอ฿หຌพบขຌอทใจจรงิ หรอืหลักการเป฿ชຌ฿นการตัๅงกฎ ทฤษฎี หรือนวทาง฿นการปฏิบัติ 

2. ลักษณะของงานทีไถือวาป็นการวิจัย ควรจะประกอบดຌวยขัๅนตอนการด านินงานทีไส าคัญ โ 
ดังตอเปนีๅ 

2.1 การคัดลือกหัวขຌอ฿นการวิจัย (selection of problem area) 
2.2 วิธีการกใบละรวบรวมขຌอมูล (method of gathering data) 
2.3 การวิคราะห์ละการตีความขຌอมลู (analysis and interpretation of the data) 
2.4 การสนอผลการวิจัยละขຌอสรุป (conclusions and final report) 

 กิจกรรมหรือลักษณะงานทีไป็นพียงขัๅนตอน฿ดขัๅนตอนหนึไงของการวิจัย ชน การส ารวจพืไอรวบรวม
ขຌอมูล การวิคราะห์ขຌอมูล การท ารายงานหรือผยพรผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย ชน 
การฝຄกอบรมนักวิจัย การ฿หຌงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ หลานีๅเมนับป็นการวิจัยตามนิยามขຌางตຌน ละ
สามารถบงการวิจัยตามกลุมสาขาวิชาการ฿หญ โ เดຌป็น 2 ดຌาน คือ 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิคราะห ์ ทดลองอยางมีระบบละป็นขัๅนตอน
ดຌวยอุปกรณ์หรือวิธีพิศษ กีไยวกับธรรมชาติ สิไงมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิไงทีไมนุษย์เดຌ
สรຌางสรรค์ขึๅนมาดຌวยความรูຌ หรือประสบการณ์ พืไอสนอความรูຌ฿หม พืไอสุขภาพอนามัย ความผาสกุละ
ความจรญิกຌาวหนຌาของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาคຌนควຌาหาความจริงดຌวยระบบละวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์กีไยวกับพฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรูຌสึกนึกคิดของมนุษย์ละสังคม 
พืไอ฿หຌทราบถึงความรูຌละความจริงทีไจะน ามากຌเขปัญหาของสังคม หรือกอ฿หຌกิดความรูຌ฿หม 
 3. มิติหลักละองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension) 

     3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือนวทางการท าวิจัยทีไ
มุงเปสูสิไงทีไคาดหวังวาจะกิดขึๅน฿นอนาคต หากด านินการเปตามนวทางนีๅ ความคาดหวังยังเมป็นรูปธรรม
ทีไป็นตัวลขทีไก าหนดเวຌ ตกอ฿หຌกิดการปลีไยนปลง฿นทางทีไดีขึๅนดยล าดับ ทัๅงนีๅ ทิศทางการวิจัย
ปรียบสมือนนยบายวิจัย (research policy) 

 3.2 ผนวิจัย (research plan) หมายถึง ครงรางขຌอก าหนดทีไระบุรืไองหรือลักษณะการ
ด านินการ฿นการท าวิจัย฿หຌป็นเป฿นทางสอดคลຌองกบัทิศทางการวิจัยหรอืนยบายวิจัยทีไก าหนดเวຌ 
 3.3 ผนงานวิจัย (research program) หมายถึง ผนซึไงถูกก าหนดขึๅนพืไอด านินการ
วิจัย ประกอบดຌวยครงการวิจัย (research project) หลาย โ ครงการ หรืออาจรียกวาชุดครงการวิจัย 
ดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึไงกันละกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท า฿หຌกิดองค์รวม 
(holistic ideology) ป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) ละครบวงจร (complete set) 
ดยมีปງาหมายทีไจะน าผลการวิจัยเป฿ชຌประยชน์อยางชัดจน 

   3.4 ผนงานวิจัยยอย (research sub-program) หมายถึง หัวขຌอการวิจัยภาย฿ตຌผน
งานวิจัย ซึไงก าหนดลกัษณะการท างานวิจัยของครงการวิจัย 

                                                        

1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักละวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ  2520,  หนຌา 9 
2 นที  นียมศรีจันทร์  ประยชน์ทีไคาดหวังจากการติดตามละประมินผลหลังสิๅนสุดการวิจัย : มุมมองของผูຌ

ก าหนดนยบายการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยหงชาติ โ5ไ5, หนຌา โ 

ผนวก 4 
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 3.5 ครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการทีไก าหนดหรือคิดเวຌ฿นการ
ด านินการวิจัย ดยมีผนการสดงหัวขຌอรายละอียด฿นการศึกษาคຌนควຌา วิคราะห์ หรือทดลองอยางมี
ระบบทีไนนอน ซึไงหนวยงานหนึไง โ หรือหลายหนวยงานจะรวมกันด านินการ฿หຌสรใจสิๅนภาย฿นชวง
ระยะวลาหนึไง 

 3.6 ครงการวิจัยยอย (research sub-project) หมายถึง หัวขຌอการวิจัยภาย฿ตຌครงการวิจัย 
ซึไงระบุถึงการวิจัยทีได านินการ 

 3.7 งานวิจัยยอย (research task) หมายถึง ป็นขัๅนสุดทຌายของตละครงการวิจัย 
(research project) 

 3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การสดงหัวขຌอรืไองวิจัยทีไจะตຌองปฏิบัติ
฿นงานวิจัยยอย ครงการวิจัย ละผนงานวิจัย ดย฿หຌสอดคลຌองละป็นล าดับกับผนการด านินงาน 
(work plan) ทีไก าหนดเวຌ 

4. ประภทของการวิจัย ิtype of research) ประกอบดຌวย 
     4.1 การวิจัยพืๅนฐาน (basic research หรือ pure research หรอื theoretical research) 

หมายถึง การศึกษาคຌนควຌา฿นทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางอกสารหรือทางการทดลอง พืไอหาความรูຌ
฿หม โ กีไยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ ละความจรงิทีไสามารถสังกตเดຌ หรือป็นการวิคราะหห์า
คุณสมบัติครงสรຌางหรือความสัมพันธ์ตาง โ หรือการศึกษาคຌนควຌานวคิดทฤษฎี การสรຌางสรรค์การตีความ 
ละการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์ละการสรຌางสรรค์ของมนุษย์฿นชิงการประมินคาทางหตผุล 
คุณประยชน์ละคุณคา พืไอทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี ละกฎตาง โ หรือพืไอ฿หຌกิดความรูຌ ความขຌา฿จ
ละจตคต฿ิหม โ ดยเมจ าปน็ตຌองมุงประยชน์ฉพาะ ทัๅงนีๅสามารถน าองค์ความรูຌจากผลงานวิจัยทีไตีพมิพ์
฿นรูปบบตาง โ ชน ผลงานตีพมิพ์฿นวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทรียน เป฿ชຌ
ประยชน์พืไอการรียนรูຌ การรียนการสอน หรือสืไอการรียนรูຌตาง โ ฿นวงนักวิชาการละผูຌสน฿จดຌาน
วิชาการ ป็นตຌน 
 4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายถึง การศึกษาคຌนควຌาพืไอหาความรูຌ฿หม โ 
การน าความรูຌดมิหรือความรูຌจากการวิจัยพืๅนฐานเป฿ชຌประยชน์฿นชิงปฏิบัติ การน าเปประยกุต์฿ชຌอีกตอ
หนึไง หรือหาวิธี฿หม โ พืไอ฿หຌบรรลุปງาหมายทีไเดຌระบุเวຌอยางนชัดลຌว ป็นการน าผลงานวิจัยละนวัตกรรม
เป฿ชຌ฿นวงกวຌางพืไอประยชน์ของสังคม ละประชาชนทัไวเป ฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จ กิดความตระหนัก 
รูຌทาทันการปลีไยนปลง ซึไงน าเปสูการปลีไยนปลงนวความคิด พฤติกรรม พืไอพิไมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สรຌางสังคมคุณภาพ ละสงสริมคุณภาพสิไงวดลຌอม ตลอดจนการพฒันาชุมชน ทຌองถิไน พืๅนทีไ 
฿หຌกิดประยชน์ ละขยายผลตอชุมชน ทຌองถิไน ละสงัคมอืไน โ 
 4.3 การวิจัยละพัฒนา (research and development) หมายถึง การศึกษาคຌนควຌา
พืไอดัดปลงหรือพัฒนาสรຌางสรรค์ความรูຌ฿หมพิไมขึๅนจากความรูຌดิม หรือขยายกรอบของความรูຌดิม ซึไง
อาจป็นความรูຌจากการวิจัย หรือการประดิษฐ์พืไอ฿หຌกิดผลิตผล฿หม กระบวนการ฿หม ระบบละการ
฿หຌบรกิาร฿หม หรอืตอยอดความคิด฿หม ละสามารถน าผลงานวิจัยเป฿ชຌขยายผล฿นวงกวຌางพืไอประยชน์
ของสงัคม ดยปน็การน านวัตกรรม ทคนลยี ผลิตภัณฑ์฿หม เปสูการผลิต฿นชิงพาณิชย์ การสรຌาง
มูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์ การปรรปู การสรຌางตราสินคຌา การพิไมประสิทธิภาพ฿นกระบวนการผลิต ละ
การลดตຌนทุนการผลิต ซึไงกอ฿หຌกิดรายเดຌ การสรຌางอาชีพ ละทางลือก฿หຌกับผูຌประกอบการ   

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ ละกลุมวิชาของสภาวิจัยหงชาติ ประกอบดຌวย 
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 5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพละคณิตศาสตร์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา คณิตศาสตร์ 
ละสถิติ ฟຂสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์กีไยวกับลกละอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟຂสิกส์ของสิไงวดลຌอม ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

 5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การพทย์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา วิทยาศาสตร์การพทย์ 
พทยศาสตร์ สาธารณสุข ทคนิคการพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การพทย์ 
ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตร์คมีละภสัช ประกอบดຌวยกลุมวิชา อนินทรีย์คมี อินทรีย์คมี
ชีวคมี คมีอุตสาหกรรม อาหารคมี คมีพลิมอร์ คมีวิคราะห์ ปຂตรลียม คมีสิไงวดลຌอม คมีทคนิค 
นิวคลียร์คมี คมีชิงฟຂสิกส์ คมีชีวภาพ ภสัชคมีละภสัชวิคราะห์ ภสัชอุตสาหกรรม  ภสัชกรรม 
ภสัชวิทยาละพิษวิทยา ครืไองส าอาง ภสัชวช ภสัชชีวภาพ ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

 5.4 สาขากษตรศาสตร์ละชีววิทยา ประกอบดຌวยกลุมวิชา ทรัพยากรพืช การปງองกัน
ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปຆาเมຌ ทรัพยากรนๅ าพืไอการกษตร อุตสาหกรรม
กษตร ระบบกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการกษตร วิศวกรรมละครืไองจักรกลการกษตร สิไงวดลຌอม
ทางการกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

  5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตร์ละอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบดຌวยกลุมวิชา วิศวกรรมศาสตร์
ละทคนลยพีืๅนฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

  5.6 สาขาปรัชญา ประกอบดຌวยกลุมวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ บราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

 5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายศรษฐกจิ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหวางประทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ ละอืไน โ 
ทีไกีไยวขຌอง 
 5.8 สาขารัฐศาสตร์ละรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา ความสัมพันธ์
ระหวางประทศ นยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการมือง สถาบันทางการมือง ชีวิตทางการมือง สังคม
วิทยาทางการมือง ระบบการมือง ทฤษฎีการมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์พืไอ
ความมัไนคง ศรษฐศาสตร์การมือง ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 

 5.9 สาขาศรษฐศาสตร์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา ศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ   
การบญัชี ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
 5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบดຌวยกลุมวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสงัคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิวศวิทยาละ
นิวศวิทยาสังคม พฒันาสงัคม ภูมิปญัญาทຌองถิไน ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความสมอภาคระหวางพศ 
คตชินวิทยา ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
 5.11 สาขาทคนลยีสารสนทศละนิทศศาสตร์ ประกอบดຌวยกลุมวิชา วิทยาการ
คอมพิวตอร์ ทรคมนาคม การสืไอสารดຌวยดาวทียม การสืไอสารครือขาย การส ารวจละรับรูຌจาก
ระยะเกล ระบบสารสนทศภูมิศาสตร์ สารสนทศศาสตร์ นิทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ ทคนิค
พิพิธภัณฑ์ละภัณฑาคาร ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบดຌวยกลุมวิชา พืๅนฐานการศึกษา หลักสูตรละการสอน การ
วัดละประมินผลการศึกษา ทคนลยีการศึกษา บรหิารการศึกษา จิตวิทยา ละการนะนวการศึกษา 
การศึกษานอกรงรียน การศึกษาพิศษ พลศึกษา ละอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง 
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 6. สาขาวิชาการ OECD หมายถึง สาขาวิชาการตามหลักของ OECD ประกอบดຌวย 
  6.แ กษตรศาสตร์ (Agriculture sciences) 
   6.1.1 กษตรกรรม (Agriculture) ประกอบดຌวย กษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ดิน 
วิชากีไยวกับพืชเร พืชสวน การขยายพันธ์ุพืช ละการปງองกนัรคพืช 
   ๆ.แ.โ ปຆาเมຌ ิForestry) ประกอบดຌวย การปຆาเมຌ 
   ๆ.แ.ใ ประมง ิFisheries) ประกอบดຌวย การประมง 
   6.1.4 สัตวศาสตร์ ิAnimal and Dairy science) ประกอบดຌวย สัตวศาสตร์ สัตวบาล 
สัตว์ลีๅยงละวิชาวาดຌวยผลิตภัณฑ์นม ยกวຌน ทคนลยีชีวภาพทางดຌานสัตว์ อยู฿นทคนลยีชีวภาพ
ทางดຌานการกษตร 
   ๆ.แ.5 สัตวพทยศาสตร์ ิVeterinary science) ประกอบดຌวย การรักษาพยาบาล
สัตว์฿นรูปบบตาง โ 
   ๆ.แ.ๆ ทคนลยี ชีวภาพทางดຌานการกษตร ิAgriculture biotechnology) 
ประกอบดຌวย ทคนลยีชีวภาพทางดຌานการกษตร ทคนลยีชีวภาพดຌานสัตว์ ทคนลยีชีวภาพดຌาน
อาหาร ทคนลยีจีอใม ิพืชผลละปศุสัตว์ี การตัดตอพันธุกรรมพืช การคลนนิไงทางปศุสัตว์ การ฿ชຌ
ครืไองหมายชวย฿นการคัดลือก การวินิจฉัย ิการฝังชิป DNA ละอุปกรณ์การตรวจหารคี รคทาง
การกษตร ทคนลยีการผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล การท าฟาร์มชีวภาพ จริยธรรมกีไยวกับ
ทคนลยีชีวภาพทางดຌานกษตร 
   ๆ.แ.็ วิทยาศาสตร์ทางดຌานการกษตรอืไน โ (Other agricultural sciences) 
ประกอบดຌวย ศาสตรท์างการกษตรทีไยังสรุปเมเดຌอืไน โ 
  6.โ มนุษยศาสตร์ ิHumanities)  
   ๆ.โ.แ ประวัติศาสตร์ละบราณคดี ิHistory and Archaeology) ประกอบดຌวย 
ประวัติศาตร์ การศึกษารืไองกอนประวัติศาสตร์ละประวัติศาสตร์ พรຌอมทัๅงสาขาวิชาการทีไกีไยวขຌองกบั
ประวัติศาสตร์ทีไ฿หຌประยชน์ ชน การศึกษาจากหรียญ ภูมศิาสตร์ ดึกด าบรรพ์ การสบืผาพันธ์ุ ป็นตຌน 
   ๆ.โ.โ ภาษาละวรรณกรรม ิLanguages and literature) ประกอบดຌวย การศึกษา
ภาษาบราณ ภาษาจ าพาะ ละภาษาสมัย฿หม การศึกษาวรรณกรรม/วรรณคดี ภาษาศาสตร์ 
   ๆ.โ.ใ ปรัชญา จริยธรรม ละศาสนา (Philosophy, ethics and religion) 
ประกอบดຌวย ปรัชญา รวมถึงประวัติความป็นมาของวิทยาศาสตร์ละทคนลยี จริยธรรม ทววิทยา 
การศึกษาทางศาสนา 
   6.2.4 ศิลปศาสตร์ ิศิลปศาสตร์ ศิลปะการสดง ดนตรีี  [Arts (arts, history of 
arts, performing arts, music)] ประกอบดຌวย ศิลปะ ประวัติของศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ การออกบบทาง
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การศึกษา ศิลปะการสดง ิดรุิยางศาสตร์วิทยาศาสตร์
การละคร ศิลปะการสรຌางละขียนบที การศึกษาขนบธรรมนียมประพณีความชืไอของชาวบຌาน การศึกษา
ภาพยนตร์ วิทยุละทรทัศน์ 
   ๆ.โ.5 มนุษยศาสตร์อืไน โ ิOther humanities) 
  6.3 วิทยาศาตร์การพทย์ละสขุภาพ ิMedical and health sciences) 
   6.3.1 การพทย์พืๅนฐาน ิBasic medicine) ประกอบดຌวย กายวิภาคศาสตร์ละ
สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ของคน วิทยาภูมิคุຌมกันภสัชวิทยาละภสัชกรรม คมีทางยา พิษวิทยา 
สรรีวิทยา รวมทัๅงซลล์วิทยา วิทยาศาสตร์ทางยาละสมนุเพร ประสาทวิทยา คมีคลินิก จลุชีววิทยา
คลินิก พยาธิวิทยา 
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   ๆ.ใ.โ การพทย์คลินิก ิClinical medicine) ประกอบดຌวย สูติศาสตร์ ิพทยศาสตร์
ทีไกีไยวขຌองกบัการดูลการตัๅงครรภ์ การคลอดลูก ละภาวะหลังคลอดี นรีวชวิทยา กุมารวชศาสตร ์
ระบบหัว฿จละหลอดลอืด ลหิตวิทยา ระบบทางดินหาย฿จ วชศาสตร์ฉุกฉิน วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม
กระดูกละขຌอ ศัลยกรรม รังสีวิทยา วชศาสตร์นิวคลียร์ละการถายภาพรังสีทางการพทย์ การปลูกถาย 
ทันตกรรม ศัลยกรรมละการพทย์ชองปาก กามรค ภูมิพຌ วิทยารูมาติก วิทยาตอมเรຌทอ ิรวมถึง 
รคบาหวานละฮอร์มนี วิทยาการกระพาะอาหารละล าเสຌ ตับ ทางดินปัสสาวะ การบ าบัดรกัษา 
ผิวหนังวิทยา กามรควิทยา บาหวาน ระบบทางดินอาหาร ระบบสืบพันธ์ุ มะรใง นืๅองอก จักษุวิทยา 
สต ศอ นาสิกละกลองสียง จิตวชศาสตร์ ประสาทวิทยาคลินิก วชศาสตร์ผูຌสูงอายุ วชศาสตร์ทัไวเป
ละอายุรศาสตร์ พทยท์างลือกละวิชาพทย์คลินิกอืไน โ 
   ๆ.ใ.ใ วิทยาศาตร์สุขภาพ ิHealth science) ประกอบดຌวย วิทยาศาสตร์ละบริการ
ดຌานการดูลสุขภาพ รวมถึงการบริหารรงพยาบาล การงิน นยบายละบริการดຌานสุขภาพ พยาบาล
ศาสตร์ ภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์ละอนามัยสิไงวดลຌอม วชศาสตร์ขตรຌอน ปรสิตวิทยา รคติดชืๅอ 
ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การกีฬาละสมรรถภาพ ชีววชศาสตร์สังคม ิการวางผน
ครอบครัว สุขภาพทางพศ จิตวิทยา นืๅองอกวิทยา ผลชิงนยบายละสงัคมทางการวิจัยชีววชศาสตร์ี  
จริยธรรมทางการพทย์ การ฿ชຌสารสพติด 
   ๆ.ใ.ไ ทคนลยีชีวภาพทางการพทย์ ิMedical biotechnology) ประกอบดຌวย
ทคนลยีชีวภาพทีไกีไยวกับสุขภาพ การจัดการซลล-์นืๅอยืไอ-อวัยวะหรือรางกาย ิการชวยสบืพันธ์ุดย฿ชຌ
วิธีทางการพทย์ชวยี ทคนลยทีีไกีไยวกบัการระบุการท าหนຌาทีไของ DNA ปรตีนละอนเซม์ รวมทัๅง
อิทธิพลตอการกอกิดรค ิการวินิจฉัยทางยีนส์ี  การบ าบดัรักษา ิภสัชพันธุศาสตร์ี  การรักษาทางยีนส์ 
ชีววัสดุ ิทีไกีไยวขຌองกับอุปกรณ์การปลูกถายทางการพทย์ี จริยธรรมทีไกีไยวกับทคนลยีชีวภาพทาง
การพทย์ละวิชาอืไน โ ทีไ฿กลຌคียงกัน 
   ๆ.ใ.5 วิทยาศาสตร์ทางการพทย์อืไน โ ิOther medical science) ประกอบดຌวย 
นิติวิทยาศาสตร์ นิติวช วิทยาศาตร์ทางการพทย์อืไน โ 
  6.4 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ิNatural sciences)  
   ๆ.ไ.แ คณิตศาสตร์ ิMathematics) ประกอบดຌวย ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติละความนาจะป็น รวมถึงการวิจัยระบียบวิธีทางสถิติ ตเมรวมถึงการวิจัย
สถิติประยุกต์ ซึไงควรจัดอยู฿นสาขาทีไกีไยวขຌอง ชน ศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา ป็นตຌน 
   ๆ.ไ.โ วิทยาศาสตร์คอมพิวตอร์ละสารสนทศ ิฉพาะซอฟต์วร์ี ิComputer 
and information sciences) ประกอบดຌวย วิทยาศาสตรค์อมพิวตอร์ วิทยาศาสตร์สารสนทศ ละชีว 
สารสนทศศาสตร ์
   6.4.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ ิPhysical sciences) ประกอบดຌวย ฟຂสิกส์ ฟຂสิกส์
ทัไวเป ิพืๅนฐานี ฟຂสิกสป์ระยุกต์ มลกุลละฟຂสิกส์คมี ฟຂสิกสพ์ลาสมา ฟຂสิกส์ของเหล นิวคลียร์ฟຂสกิส ์
กัมมันตภาพรงัสี การผรงัสี มหลใกเฟฟງา การสะทຌอนของมหลใก-กีไยวกับสียง สง ความรຌอน การ
ควบนน ภาวะตัวน ายิไงยวด ลนส์ ิรวมถึงลซอร์สงละควอนตัมสงี ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตรอ์วกาศ 
   ๆ.ไ.ไ วิทยาศาสตร์คมี ิChemical sciences) ประกอบดຌวย คมีอินทรีย์ คมี 
อนินทรีย์ ชีวคมีละคมีนิวคลียร์ คมีฟຂสิกส์ พอลิมอร์ คมีอิลใกทรอนกิส์ ิชน ซลล์หຌง บตตอรีไ 
ซลล์ชืๅอพลิง ลหะการกดักรอนดຌวยกระสเฟฟງา การยกสารประกอบคมีดຌวยกระสเฟฟງาี คอลลอยด์
ละคมีวิคราะห ์
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   6.4.5 วิทยาศาสตร์สิไงวดลຌอม ิEarth and related Environmental sciences) 
ประกอบดຌวย วิทยาศาสตร์ดຌานพืๅนดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร ์กายภาพละวิชากีไยวกับรฟอสซลิ ปฐพีคม ี
ธรณีฟຂสิกส์ อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ดຌานบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทางทะล สมุทรศาสตร์ อทุก
ศาสตร์ ทรพัยากรนๅ า ละทีไกีไยวขຌองกับสิไงวดลຌอมอืไน โ 
   6.4.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ิBiological sciences) ประกอบดຌวย ชีววิทยา ซลล์
วิทยา จุลชีววิทยา เวรัสวิทยา ชีววิทยาระดับมลกลุละชีวคมี หใดราวิทยา ชีวฟຂสิกส์ บคทีรียวิทยา 
จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ละพันธุกรรม ชีววิทยาการสบืพันธ์ุ พืชศาสตร์ พฤกษศาสตร ์ สัตววิทยา ปกัษี
วิทยา กีฏวิทยา ชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ชีววิทยาทางทะล ชีววิทยานๅ าจืด ชลธีวิทยา นิวศวิทยา การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยา ิชิงทฤษฎีี ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยาอืไน โ 
   ๆ.ไ.็ วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอืไน โ (Other natural sciences) ละวิชาทีไ
฿กลຌคียงกันอืไน โ 
  6.5 วิศวกรรมละทคนลยี ิEngineering and technology)  
   ๆ.5.แ วิศวกรรม ยธา ิCivil engineering) ประกอบดຌ วย วิศวกรรม ยธา 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการกอสรຌาง วิศวกรรมทศบาล ละวิศวกรรมดຌานครงสรຌาง วิศวกรรมการขนสง 
   ๆ.5.โ วิศวกรรมเฟฟງา วิศวกรรมอิลใกทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนทศ ิElectrical 
engineering, Electronic engineering, Information engineering) ประกอบดຌวย วิศวกรรมเฟฟງาละ
อิลใกทรอนิกส์ การออกบบหุนยนต์ละการควบคุมบบอัตนมัติ ระบบการควบคุมละการวางระบบ
อัตนมัติ ทคนลยีการสืไอสาร ทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตครืไองจักร ละระบบควบคุม วิศวกรรม
คอมพิวตอร์ ิฉพาะการพัฒนาฮาร์ดวร์ี 
   ๆ.5.ใ วิศวกรรมครืไองกล ิMechanical engineering) ประกอบดຌวย วิศวกรรม 
ครืไองกล ครืไองกลรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ ทอร์มเดนามิกส์ วิศวกรรมอวกาศ การสรຌางยานอวกาศ 
วิศวกรรมนิวคลียร์ วิศวกรรมดຌานสียง 
   ๆ.5.ไ วิศวกรรมคมี ิChemical engineering) ประกอบดຌวย วิศวกรรมคม ี
ิรงงาน ผลิตภัณฑ์ี วิศวกรรมกระบวนการทางคมี คมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมคมี 
   ๆ.5.5 วิศวกรรมลหะละวัสดุ ิMaterials engineering) ประกอบดຌวย ลหะละ
วัสดุ ซรามิกส์ การคลือบละฟຂลม์ วัสดหุลากองค์ประกอบพลาสตกิสรมิความหนียว ลหะกันความรຌอน 
ทคนลยีสิไงทอ ผຌา฿ยธรรมชาติผสมกบั฿ยสงัคราะห์ สารตวัติม กระดาษ เมຌ สิไงทอ รวมถึง สี สຌน฿ย สี
ยຌอมสงัคราะห ์
   ๆ.5.ๆ วิศวกรรมทางการพทย์ ิMedical engineering) ประกอบดຌวย วิศวกรรม
ทางการพทย์ ทคนลยีหຌองปฏิบัติการทางการพทย์ ทคนลยีการตรวจวินิจฉัยรค การวิคราะห์
ตัวอยาง฿นหຌองปฏิบัติการ 
   ๆ.5.็ วิศวกรรมสิไงวดลຌอม ิEnvironment engineering) ประกอบดຌวย วิศวกรรม
สิไงวดลຌอมละธรณีวิทยา ทคนลยีธรณี วิศวกรรมปຂตรลียม ิชืๅอพลิง นๅ ามันี พลงังานละชืๅอพลงิ 
การท าหมอืงร การปรับตงร การส ารวจทรพัยากรธรรมชาติดย฿ชຌดาวทียม วิศวกรรมทางทะล 
พาหนะทางทะล วิศวกรรมสมุทรศาสตร ์
   ๆ.5.่ ทคนลยีชีวภาพสิไงวดลຌอม ิEnvironmental biotechnology) ประกอบดຌวย 
ทคนลยีชีวภาพสิไงวดลຌอม การฟ้นฟูทางชีวภาพ ทคนลยีชีวภาพพืไอการตรวจวินิจฉัย ิDNA chips 
ละอุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพี ฿นการจัดการสิไงวดลຌอม จริยธรรมทีไสัมพันธ์กับทคนลยีชีวภาพ
สิไงวดลຌอม 
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   6.5.9 ทคนลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ิIndustrial biotechnology) ประกอบดຌวย 
ทคนลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ทคนลยกีระบวนการทางชีวภาพ ิกระบวนการทางอุตสาหกรรมทีไอาศัย
สารชีวภาพี การปรรูปทางชีวภาพ การรงปฏิกิริยาดຌวยอในเซม์ การหมัก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ิผลิตภัณฑ์
ทีไผลิตขึๅนดย฿ชຌวัสดุทางชีวภาพป็นวัตถุดิบี ชีววัสดุ พลาสติกชีวภาพ ชืๅอพลงิชีวภาพ คมีภัณฑ์จาก
ชีวภาพ วัสดุ฿หมทีไเดຌจากชีวภาพ 
   ๆ.5.แเ นานทคนลยี ิNano-technology) ประกอบดຌวย วัสดุนาน ิการผลิต
ละคุณสมบัติี กระบวนการทางนานทคนลยี ิการประยกุต์฿ชຌ฿นระดับนานี 
   ๆ.5.แแ วิศวกรรมศาสตร์ละทคนลยีอืไน โ ิOther engineering and technologies) 
ประกอบดຌวย อาหารละครืไองดืไม วิศวกรรมละทคนลยีอืไน โ 
  6.6 สังคมศาสตร์ (Social sciences) 
   6.6.1 จิตวิทยา ิPsychology) ประกอบดຌวย จิตวิทยา ิรวมถึงความสัมพันธ์ระหวาง
มนุษย-์ครืไองจักรดຌวยี จิตวิทยาพิศษ ิรวมถึงการบ าบัดพืไอการรียนรูຌ การพูด การเดຌยิน การมองหใน
ละความพิการทางกายภาพละจิตอืไน โี 
   ๆ.ๆ.โ ศรษฐศาสตร์ ิEconomics and business) ประกอบดຌวย ศรษฐศาสตร์ 
ศรษฐมิติ ศาสตรท์ีไวาดຌวยศรษฐกจิรงงานสมัพันธ์ ธุรกิจละการจัดการ ละทีไกีไยวขຌองอืไน โ 
   ๆ.ๆ.ใ ศึกษาศาสตร์ ิEducational sciences) ประกอบดຌวย การศึกษาทัไวเป 
รวมถึงการฝຄกอบรม วิชาการสอน การศึกษาพิศษ ิการศึกษาผูຌทีไมีความสามารถพิศษ ผูຌทีไมคีวามบกพรอง
฿นการรียนรูຌี  
   ๆ.ๆ.ไ สังคมวิทยา ิSociology) ประกอบดຌวย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
มานุษยวิทยา วัฒนธรรม ละชาติพันธ์ุวิทยา หัวขຌอทางดຌานสังคม ิการศึกษากีไยวกับสตรีละพศ 
ประดในทางสังคมการศึกษากีไยวกับครอบครัวี 
   ๆ.ๆ.5 นิติศาสตร์ ิLaw) ประกอบดຌวย กฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 
   ๆ.ๆ.ๆ รัฐศาสตร์ ิPolitical science) ประกอบดຌวย รัฐศาสตร์ การมืองการปกครอง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการจัดระบียบองค์กร 
   ๆ.ๆ.็ ภูมิศาสตร์ทางสงัคมละศรษฐกจิ ิSocial and economic geography) 
ประกอบดຌวย ภูมิศาสตร์ทางสงัคม วัฒนธรรมละศรษฐกจิ การวางผงัมืองละชนบท ิการวางผนละ
พัฒนาี การวางผนการขนสง 
   ๆ.ๆ.่ นิทศศาสตร์ละสืไอสารมวลชน ิMedia and communications) ประกอบดຌวย 
วารสารศาสตร์ บรรณารกัษ์ศาสตร์ สารสนทศศาสตร์ ิฉพาะทางสงัคมี สืไอละการสืไอสารทางสังคมละ
วัฒนธรรมี 
   ๆ.ๆ.้ สังคมศาสตร์อืไน โ ิOther social sciences) ประกอบดຌวย สังคมศาสตร์
สหวิทยาการ สงัคมศาสตร์ดຌานอืไน โ 
 7. งบประมาณพืไอการวิจัยละพัฒนา หมายถึง งบประมาณทีไมีวัตถุประสงค์พืไอการวิจัยละ
พัฒนา ดยครอบคลุมทัๅงงบประมาณพืไอการจัดการความรูຌ การศึกษาวิจัย ครืไองมอื อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
ครงสรຌางพืๅนฐานพืไอการวิจัย การพฒันาบุคลากรการวิจัย ละการพัฒนาระบบ/บริหารจัดการ 
 8. การวิจัยชิงปฏิบัติ หมายถึง การศึกษาทีไเมเดຌมุงพัฒนาความรูຌ฿หม ตนຌนการน านวคิด
ละองค์ความรูຌทีไเดຌจากการวิจัยเปสูการปฏิบัติ ดยการประยุกต์ละน าเป฿ชຌประยชน์ตามสภาพการณ์
ตามจรงิ พืไอมุงหวัง฿นการกຌปญัหา ปรบัปรุงละพัฒนา การด านินงาน฿หຌมปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลดี
ยิไงขึๅน ท า฿หຌกิดการปลีไยนปลงกระบวนงาน ิProcess) ละรียนรูຌจากการปลีไยนปลงนัๅนจนถึงขัๅน
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สามารถผลิตสินคຌา ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิด฿หมขึๅนเดຌ การสรຌางมูลคาพิไมของผลิตภัณฑ์ การปรรปู การสรຌาง
ตราสินคຌา การพิไมประสทิธิภาพ฿นกระบวนการผลิต ละการลดตຌนทุนการผลิต ซึไงกอ฿หຌกิดรายเดຌ การ
สรຌางอาชีพ ละทางลือก฿หຌกับผูຌประกอบการ 
 .้ การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยละผลิตบุคลากรดຌานวิจัย หมายถึง การ
ด านินงานพืไอการวิจัยละพฒันา ซึไงจะเมรวมถึงงบประมาณพืไอการบรหิารงานประจ า ดยประกอบดຌวย
หมวดหมู ตอเปนีๅ 
  9.1 ครงสรຌางพืๅนฐานพืไอการวิจัย หมายถึง การจัดหาทรัพยส์ินถาวร หรือป็นการพิไมพูน
มูลคาของทรัพยส์ินถาวร 
  ้.โ พัฒนาบุคลากรวิจัย หมายถึง การด านินการหรือครงการทีไกีไยวขຌองกับการพฒันา
บุคลากรดຌานการวิจัยละพฒันา หรือสรຌางศักยภาพ/ความสามารถนักวิจัย 
  ้.3 พัฒนาระบบวิจัย หมายถึง การพัฒนาครงสรຌางระบบตาง โ ทีไกีไยวขຌองกับการ
บรหิารจัดการ ชน การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย การจัดท าฐานขຌอมลู 
  ้.4 การบริหารจัดการ หมายถึง การด านินงาน หรือการปฏิบตัิงาน฿ด โ ของหนวยงาน 
ทีไกีไยวขຌองกบัคน สิไงของ ละหนวยงาน 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


