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นิยามเกี่ยวกับการวิจัย และงบประมาณเพือ่การวิจัยและพฒันา 
 

 1. การวิจัย1 หมายถึง การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมรีะบบ โดยอาศัยอปุกรณ์
หรือวิธีการ เพื่อให้พบข้อเท็จจรงิ หรอืหลักการไปใช้ในการตัง้กฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ 

2. ลักษณะของงานท่ีถือว่าเป็นการวิจัย ควรจะประกอบด้วยข้ันตอนการด าเนินงานที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี ้

2.1 การคัดเลือกหัวข้อในการวิจัย (selection of problem area) 
2.2 วิธีการเก็บและรวบรวมข้อมูล (method of gathering data) 
2.3 การวิเคราะห์และการตีความข้อมลู (analysis and interpretation of the data) 
2.4 การเสนอผลการวิจัยและข้อสรุป (conclusions and final report) 

 กิจกรรมหรือลักษณะงานที่เป็นเพียงข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการวิจัย เช่น การส ารวจเพื่อรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การท ารายงานหรือเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือกิจกรรมสนับสนุนการวิจัย เช่น 
การฝกึอบรมนักวิจัย การให้เงินอุดหนุนการวิจัย ฯลฯ เหล่าน้ีไม่นับเป็นการวิจัยตามนิยามข้างต้น และ
สามารถแบ่งการวิจัยตามกลุ่มสาขาวิชาการใหญ่ ๆ ได้เป็น 2 ด้าน คือ 
 การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ หมายถึง การส ารวจ วิเคราะห ์ ทดลองอย่างมีระบบและเป็นข้ันตอน
ด้วยอุปกรณ์หรือวิธีพิเศษ เกี่ยวกับธรรมชาติ สิ่งมีชีวิต ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ตลอดจนสิ่งทีม่นุษย์ได้
สร้างสรรค์ข้ึนมาด้วยความรู้ หรือประสบการณ์ เพือ่เสนอความรู้ใหม่ เพื่อสุขภาพอนามัย ความผาสกุและ
ความเจรญิก้าวหน้าของมนุษยชาติ 
 การวิจัยทางสังคมศาสตร์ หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความจริงด้วยระบบและวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพฤติกรรม ปรากฏการณ์ หรือปฏิกิริยา ตลอดจนความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์และสังคม 
เพื่อให้ทราบถึงความรู้และความจริงที่จะน ามาแก้ไขปัญหาของสังคม หรือก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
 3. มิติหลักและองค์ประกอบการวิจัย2 (core and functional dimension) 

     3.1 ทิศทางการวิจัย (research direction) หมายถึง ลักษณะหรือแนวทางการท าวิจัยที่
มุ่งไปสู่สิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดข้ึนในอนาคต หากด าเนินการไปตามแนวทางนี้ ความคาดหวังยังไม่เป็นรูปธรรม
ที่เป็นตัวเลขที่ก าหนดไว้ แต่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีข้ึนโดยล าดับ ทั้งนี้ ทิศทางการวิจัย
เปรียบเสมือนนโยบายวิจัย (research policy) 

 3.2 แผนวิจัย (research plan) หมายถึง โครงร่างข้อก าหนดทีร่ะบเุรื่องหรือลักษณะการ
ด าเนินการในการท าวิจัยให้เป็นไปในทางสอดคลอ้งกบัทิศทางการวิจัยหรอืนโยบายวิจัยที่ก าหนดไว้ 
 3.3 แผนงานวิจัย (research program) หมายถึง แผนซึ่งถูกก าหนดข้ึนเพื่อด าเนินการ
วิจัย ประกอบด้วยโครงการวิจัย (research project) หลาย ๆ โครงการ หรืออาจเรียกว่าชุดโครงการวิจัย 
โดยมีความสัมพันธ์หรือสนับสนุนซึ่งกันและกัน มีลักษณะบูรณาการ (integration) ท าให้เกิดองค์รวม 
(holistic ideology) เป็นการวิจัยสหสาขาวิชาการ (multi-disciplines) และครบวงจร (complete set) 
โดยมีเป้าหมายที่จะน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน 

   3.4 แผนงานวิจัยย่อย (research sub-program) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้แผน
งานวิจัย ซึ่งก าหนดลกัษณะการท างานวิจัยของโครงการวิจัย 
                                                        

1 จุมพล  สวัสดิยากร หลักและวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  2520,  หน้า 9 
2 นที  เนียมศรีจันทร์  ประโยชน์ที่คาดหวังจากการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัย : มุมมองของผู้

ก าหนดนโยบายการวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2545, หน้า 2 
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 3.5 โครงการวิจัย (research project) หมายถึง รูปการที่ก าหนดหรือคิดไว้ในการ
ด าเนินการวิจัย โดยมีแผนการแสดงหัวข้อรายละเอียดในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ หรือทดลองอย่างมี
ระบบที่แน่นอน ซึ่งหน่วยงานหนึ่ง ๆ หรือหลายหน่วยงานจะร่วมกันด าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในช่วง
ระยะเวลาหนึ่ง 

 3.6 โครงการวิจัยย่อย (research sub-project) หมายถึง หัวข้อการวิจัยภายใต้โครงการวิจัย 
ซึ่งระบุถึงการวิจัยที่ด าเนินการ 

 3.7 งานวิจัยย่อย (research task) หมายถึง เป็นข้ันสุดท้ายของแต่ละโครงการวิจัย 
(research project) 

 3.8 กิจกรรมวิจัย (research activity) หมายถึง การแสดงหัวข้อเรื่องวิจัยทีจ่ะต้องปฏิบัติ
ในงานวิจัยย่อย โครงการวิจัย และแผนงานวิจัย โดยใหส้อดคล้องและเป็นล าดับกับแผนการด าเนินงาน 
(work plan) ที่ก าหนดไว้ 

4. ประเภทของการวิจัย (type of research) ประกอบด้วย 
     4.1 การวิจัยพ้ืนฐาน (basic research หรือ pure research หรอื theoretical research) 

หมายถึง การศึกษาค้นคว้าในทางทฤษฎี ทางการส ารวจ ทางเอกสารหรือทางการทดลอง เพื่อหาความรู้
ใหม่ ๆ เกี่ยวกับสมมุติฐานของปรากฏการณ์ และความจรงิที่สามารถสังเกตได้ หรือเป็นการวิเคราะหห์า
คุณสมบัติโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ หรือการศึกษาค้นคว้าแนวคิดทฤษฎี การสร้างสรรค์การตีความ 
และการวิพากษ์วิจารณ์กิจกรรม ความสัมพันธ์และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ในเชิงการประเมินค่าทางเหตผุล 
คุณประโยชน์และคุณค่า เพื่อทดสอบสมมุติฐาน ทฤษฎี และกฎต่าง ๆ หรือเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ
และเจตคตใิหม่ ๆ โดยไม่จ าเปน็ต้องมุง่ประโยชนเ์ฉพาะ ทัง้นี้สามารถน าองค์ความรูจ้ากผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ผลงานตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ หนังสือ ต ารา บทเรียน ไปใช้
ประโยชนเ์พื่อการเรียนรู้ การเรียนการสอน หรือสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวงนักวิชาการและผูส้นใจด้าน
วิชาการ เป็นต้น 
 4.2 การวิจัยประยุกต์ (applied research) หมายถึง การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ ๆ 
การน าความรู้เดมิหรือความรูจ้ากการวิจัยพื้นฐานไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ การน าไปประยกุต์ใช้อีกต่อ
หนึ่ง หรือหาวิธีใหม่ ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ระบุไว้อย่างแน่ชัดแล้ว เป็นการน าผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ไปใช้ในวงกว้างเพื่อประโยชน์ของสังคม และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดความตระหนัก 
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงแนวความคิด พฤติกรรม เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน สร้างสังคมคุณภาพ และส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม ตลอดจนการพฒันาชุมชน ท้องถ่ิน พื้นที ่
ให้เกิดประโยชน์ และขยายผลตอ่ชุมชน ท้องถ่ิน และสงัคมอื่น ๆ 
 4.3 การวิจัยและพัฒนา (research and development) หมายถึง การศึกษาค้นคว้า
เพื่อดัดแปลงหรือพัฒนาสร้างสรรค์ความรู้ใหมเ่พิ่มข้ึนจากความรู้เดิม หรือขยายกรอบของความรูเ้ดิม ซึง่
อาจเป็นความรู้จากการวิจัย หรือการประดิษฐ์เพื่อให้เกิดผลิตผลใหม่ กระบวนการใหม่ ระบบและการ
ให้บรกิารใหม่ หรอืต่อยอดความคิดใหม่ และสามารถน าผลงานวิจัยไปใช้ขยายผลในวงกว้างเพือ่ประโยชน์
ของสงัคม โดยเปน็การน านวัตกรรม เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ใหม่ ไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การสร้าง
มูลค่าเพิม่ของผลิตภัณฑ์ การแปรรปู การสร้างตราสินค้า การเพิม่ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และ
การลดต้นทุนการผลิต ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ การสร้างอาชีพ และทางเลือกใหก้ับผู้ประกอบการ   

5. สาขาวิชาการ หมายถึง สาขาวิชาการ และกลุ่มวิชาของสภาวิจัยแห่งชาติ ประกอบด้วย 
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 5.1 สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ 
และสถิติ ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลกและอวกาศ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา สมุทรศาสตร์ 
อุตุนิยมวิทยา ฟิสิกส์ของสิ่งแวดล้อม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.2 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
แพทยศาสตร์ สาธารณสุข เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ 
และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.3 สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ประกอบด้วยกลุ่มวิชา อนินทรีย์เคมี อินทรีย์เคมี
ชีวเคมี เคมีอุตสาหกรรม อาหารเคมี เคมีโพลิเมอร์ เคมีวิเคราะห์ ปิโตรเลียม เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีเทคนิค 
นิวเคลียร์เคมี เคมีเชิงฟิสิกส์ เคมีชีวภาพ เภสัชเคมีและเภสัชวิเคราะห์ เภสัชอุตสาหกรรม  เภสัชกรรม 
เภสัชวิทยาและพิษวิทยา เครื่องส าอาง เภสัชเวช เภสัชชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.4 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ทรัพยากรพืช การป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรปา่ไม้ ทรัพยากรน้ าเพื่อการเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตร ระบบเกษตร ทรัพยากรดิน ธุรกิจการเกษตร วิศวกรรมและเครื่องจักรกลการเกษตร สิ่งแวดล้อม
ทางการเกษตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  5.5 สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละอุตสาหกรรมวิจัย ประกอบด้วยกลุม่วิชา วิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยพีื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมอุตสาหกรรมวิจัย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  5.6 สาขาปรัชญา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ปรัชญา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณคดี   
ศิลปกรรม ภาษา สถาปัตยกรรม ศาสนา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.7 สาขานิติศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา กฎหมายมหาชน กฎหมายเอกชน กฎหมาย
อาญา กฎหมายเศรษฐกจิ กฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายวิธีพิจารณาความ และอื่น ๆ 
ที่เกี่ยวข้อง 
 5.8 สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ นโยบายศาสตร์ อุดมการณ์ทางการเมือง สถาบันทางการเมือง ชีวิตทางการเมือง สังคม
วิทยาทางการเมือง ระบบการเมือง ทฤษฎีการเมือง รัฐประศาสนศาสตร์ มติสาธารณะ ยุทธศาสตร์เพื่อ
ความมั่นคง เศรษฐศาสตร์การเมือง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 5.9 สาขาเศรษฐศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ   
การบญัชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.10 สาขาสังคมวิทยา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ มานุษยวิทยา 
จิตวิทยาสังคม ปัญหาสงัคม สังคมศาสตร์ อาชญาวิทยา กระบวนการยุติธรรม มนุษย์นิเวศวิทยาและ
นิเวศวิทยาสังคม พฒันาสงัคม ภูมิปญัญาท้องถ่ิน ภูมิศาสตร์สังคม การศึกษาความเสมอภาคระหว่างเพศ 
คตชินวิทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.11 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ ประกอบด้วยกลุ่มวิชา วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม การสื่อสารด้วยดาวเทียม การสื่อสารเครือข่าย การส ารวจและรับรู้จาก
ระยะไกล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ เทคนิค
พิพิธภัณฑ์และภัณฑาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 5.12 สาขาการศึกษา ประกอบด้วยกลุ่มวิชา พื้นฐานการศึกษา หลักสูตรและการสอน การ
วัดและประเมินผลการศึกษา เทคโนโลยีการศึกษา บรหิารการศึกษา จิตวิทยา และการแนะแนวการศึกษา 
การศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาพิเศษ พลศึกษา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 



 

  

คู่มือการจัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
ด้านการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 

57 

 

 6. สาขาวิชาการ OECD หมายถึง สาขาวิชาการตามหลักของ OECD ประกอบด้วย 
  6.1 เกษตรศาสตร์ (Agriculture sciences) 
   6.1.1 เกษตรกรรม (Agriculture) ประกอบด้วย เกษตรศาสตร ์ วิทยาศาสตร์ดิน 
วิชาเกี่ยวกับพืชไร่ พืชสวน การขยายพันธ์ุพืช และการป้องกนัโรคพืช 
   6.1.2 ป่าไม้ (Forestry) ประกอบด้วย การป่าไม ้
   6.1.3 ประมง (Fisheries) ประกอบด้วย การประมง 
   6.1.4 สัตวศาสตร์ (Animal and Dairy science) ประกอบด้วย สัตวศาสตร์ สัตวบาล 
สัตว์เลี้ยงและวิชาว่าด้วยผลิตภัณฑ์นม ยกเว้น เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านสัตว์ อยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางด้านการเกษตร 
   6.1.5 สัตวแพทยศาสตร์ (Veterinary science) ประกอบด้วย การรักษาพยาบาล
สัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ 
   6.1.6 เทคโนโลยี ชีวภาพทางด้านการเกษตร (Agriculture biotechnology) 
ประกอบด้วย เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ เทคโนโลยีชีวภาพด้าน
อาหาร เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัดต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศุสัตว์ การใช้
เครื่องหมายช่วยในการคัดเลือก การวินิจฉัย (การฝังชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทาง
การเกษตร เทคโนโลยีการผลิตอาหารสัตว์จากชีวมวล การท าฟาร์มชีวภาพ จริยธรรมเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเกษตร 
   6.1.7 วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น ๆ (Other agricultural sciences) 
ประกอบด้วย ศาสตรท์างการเกษตรที่ยังสรุปไม่ได้อื่น ๆ 
  6.2 มนุษยศาสตร์ (Humanities)  
   6.2.1 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี (History and Archaeology) ประกอบด้วย 
ประวัติศาตร์ การศึกษาเรื่องก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการทีเ่กี่ยวข้องกบั
ประวัติศาสตร์ที่ใหป้ระโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ ภูมศิาสตร์ ดึกด าบรรพ์ การสบืเผ่าพันธ์ุ เป็นต้น 
   6.2.2 ภาษาและวรรณกรรม (Languages and literature) ประกอบด้วย การศึกษา
ภาษาโบราณ ภาษาจ าเพาะ และภาษาสมัยใหม่ การศึกษาวรรณกรรม/วรรณคดี ภาษาศาสตร์ 
   6.2.3 ปรัชญา จริยธรรม และศาสนา (Philosophy, ethics and religion) 
ประกอบด้วย ปรัชญา รวมถึงประวัติความเป็นมาของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จริยธรรม เทววิทยา 
การศึกษาทางศาสนา 
   6.2.4 ศิลปศาสตร์ (ศิลปศาสตร์ ศิลปะการแสดง ดนตร)ี [Arts (arts, history of 
arts, performing arts, music)] ประกอบด้วย ศิลปะ ประวัติของศิลปะ ศิลปะวิจารณ์ การออกแบบทาง
สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี การศึกษา ศิลปะการแสดง (ดรุิยางศาสตร์วิทยาศาสตร์
การละคร ศิลปะการสร้างและเขียนบท) การศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีความเช่ือของชาวบ้าน การศึกษา
ภาพยนตร์ วิทยุและโทรทัศน์ 
   6.2.5 มนุษยศาสตร์อื่น ๆ (Other humanities) 
  6.3 วิทยาศาตร์การแพทย์และสขุภาพ (Medical and health sciences) 
   6.3.1 การแพทย์พื้นฐาน (Basic medicine) ประกอบด้วย กายวิภาคศาสตร์และ
สัณฐานวิทยา พันธุศาสตร์ของคน วิทยาภูมิคุ้มกันเภสัชวิทยาและเภสัชกรรม เคมีทางยา พิษวิทยา 
สรรีวิทยา รวมทั้งเซลล์วิทยา วิทยาศาสตร์ทางยาและสมนุไพร ประสาทวิทยา เคมีคลินิก จลุชีววิทยา
คลินิก พยาธิวิทยา 
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   6.3.2 การแพทย์คลินิก (Clinical medicine) ประกอบด้วย สูติศาสตร์ (แพทยศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลการตั้งครรภ์ การคลอดลูก และภาวะหลังคลอด) นรีเวชวิทยา กุมารเวชศาสตร ์
ระบบหัวใจและหลอดเลอืด โลหิตวิทยา ระบบทางเดินหายใจ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน วิสัญญีวิทยา ศัลยกรรม
กระดูกและข้อ ศัลยกรรม รังสีวิทยา เวชศาสตร์นิวเคลียร์และการถ่ายภาพรังสีทางการแพทย์ การปลูกถ่าย 
ทันตกรรม ศัลยกรรมและการแพทย์ช่องปาก กามโรค ภูมิแพ้ วิทยารูมาติก วิทยาต่อมไร้ท่อ (รวมถึง 
โรคเบาหวานและฮอร์โมน) วิทยาการกระเพาะอาหารและล าไส้ ตับ ทางเดินปัสสาวะ การบ าบัดรกัษา 
ผิวหนังวิทยา กามโรควิทยา เบาหวาน ระบบทางเดินอาหาร ระบบสืบพันธ์ุ มะเรง็ เนื้องอก จักษุวิทยา 
โสต ศอ นาสิกและกลอ่งเสียง จิตเวชศาสตร์ ประสาทวิทยาคลินิก เวชศาสตร์ผูสู้งอายุ เวชศาสตร์ทั่วไป
และอายุรศาสตร์ แพทยท์างเลือกและวิชาแพทย์คลินิกอื่น ๆ 
   6.3.3 วิทยาศาตร์สุขภาพ (Health science) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์และบริการ
ด้านการดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริหารโรงพยาบาล การเงิน นโยบายและบริการด้านสุขภาพ พยาบาล
ศาสตร์ โภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดลอ้ม เวชศาสตร์เขตร้อน ปรสิตวิทยา โรคติดเช้ือ 
ระบาดวิทยา อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การกีฬาและสมรรถภาพ ชีวเวชศาสตร์สังคม (การวางแผน
ครอบครัว สุขภาพทางเพศ จิตวิทยา เนื้องอกวิทยา ผลเชิงนโยบายและสงัคมทางการวิจัยชีวเวชศาสตร)์ 
จริยธรรมทางการแพทย์ การใช้สารเสพติด 
   6.3.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ (Medical biotechnology) ประกอบด้วย
เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับสุขภาพ การจัดการเซลล-์เนื้อเยือ่-อวัยวะหรือร่างกาย (การช่วยสบืพันธ์ุโดยใช้
วิธีทางการแพทย์ช่วย) เทคโนโลยทีี่เกี่ยวกบัการระบุการท าหน้าที่ของ DNA โปรตีนและเอนไซม์ รวมทั้ง
อิทธิพลต่อการก่อเกิดโรค (การวินิจฉัยทางยีนส)์ การบ าบดัรักษา (เภสัชพันธุศาสตร)์ การรักษาทางยีนส์ 
ชีววัสดุ (ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์การปลูกถ่ายทางการแพทย์) จริยธรรมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การแพทย์และวิชาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียงกัน 
   6.3.5 วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่น ๆ (Other medical science) ประกอบด้วย 
นิติวิทยาศาสตร์ นิติเวช วิทยาศาตร์ทางการแพทย์อื่น ๆ 
  6.4 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural sciences)  
   6.4.1 คณิตศาสตร์ (Mathematics) ประกอบด้วย ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ประยุกต์ สถิติและความน่าจะเป็น รวมถึงการวิจัยระเบียบวิธีทางสถิติ แต่ไม่รวมถึงการวิจัย
สถิติประยุกต์ ซึ่งควรจัดอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยา เป็นต้น 
   6.4.2 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (เฉพาะซอฟต์แวร์) (Computer 
and information sciences) ประกอบด้วย วิทยาศาสตรค์อมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์สารสนเทศ และชีว 
สารสนเทศศาสตร ์
   6.4.3 วิทยาศาสตร์กายภาพ (Physical sciences) ประกอบด้วย ฟิสิกส์ ฟิสิกส์
ทั่วไป (พื้นฐาน) ฟิสิกสป์ระยุกต์ โมเลกุลและฟสิิกส์เคมี ฟสิิกสพ์ลาสมา ฟิสิกส์ของไหล นิวเคลียร์ฟิสกิส ์
กัมมันตภาพรงัสี การแผ่รงัสี แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแม่เหลก็-เกี่ยวกับเสียง แสง ความร้อน การ
ควบแนน่ ภาวะตัวน ายิง่ยวด เลนส์ (รวมถึงเลเซอร์แสงและควอนตัมแสง) ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตรอ์วกาศ 
   6.4.4 วิทยาศาสตร์เคมี (Chemical sciences) ประกอบด้วย เคมีอินทรีย์ เคมี 
อนินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีนิวเคลียร์ เคมีฟสิิกส์ พอลเิมอร์ เคมีอิเล็กทรอนกิส์ (เช่น เซลล์แห้ง แบตเตอรี ่
เซลลเ์ช้ือเพลิง โลหะการกดักรอ่นด้วยกระแสไฟฟ้า การแยกสารประกอบเคมีด้วยกระแสไฟฟ้า) คอลลอยด์
และเคมีวิเคราะห ์
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   6.4.5 วิทยาศาสตร์สิง่แวดล้อม (Earth and related Environmental sciences) 
ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร ์กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่ฟอสซลิ ปฐพีเคม ี
ธรณีฟิสิกส์ อุตุนิยมวิทยา วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ทางทะเล สมุทรศาสตร์ อทุก
ศาสตร์ ทรพัยากรน้ า และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดลอ้มอื่น ๆ 
   6.4.6 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (Biological sciences) ประกอบด้วย ชีววิทยา เซลล์
วิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา ชีววิทยาระดับโมเลกลุและชีวเคมี เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์ แบคทเีรียวิทยา 
จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์และพันธุกรรม ชีววิทยาการสบืพันธ์ุ พืชศาสตร์ พฤกษศาสตร ์ สัตววิทยา ปกัษี
วิทยา กีฏวิทยา ชีววิทยาพฤติกรรมศาสตร์ ชีววิทยาทางทะเล ชีววิทยาน้ าจืด ชลธีวิทยา นิเวศวิทยา การ
อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชีววิทยา (เชิงทฤษฎี) ชีววิทยาวิวัฒนาการ ชีววิทยาอื่น ๆ 
   6.4.7 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่น ๆ (Other natural sciences) และวิชาที่
ใกล้เคียงกันอื่น ๆ 
  6.5 วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Engineering and technology)  
   6.5.1 วิศวกรรม โยธา (Civil engineering) ประกอบด้ วย วิศวกรรม โยธา 
สถาปัตยกรรม วิศวกรรมการก่อสร้าง วิศวกรรมเทศบาล และวิศวกรรมด้านโครงสร้าง วิศวกรรมการขนสง่ 
   6.5.2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอเิลก็ทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ (Electrical 
engineering, Electronic engineering, Information engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมไฟฟ้าและ
อิเลก็ทรอนิกส์ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ ระบบการควบคุมและการวางระบบ
อัตโนมัติ เทคโนโลยีการสื่อสาร โทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตเครื่องจักร และระบบควบคุม วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ (เฉพาะการพัฒนาฮาร์ดแวร์) 
   6.5.3 วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม 
เครื่องกล เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ วิศวกรรมอวกาศ การสร้างยานอวกาศ 
วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง 
   6.5.4 วิศวกรรมเคมี (Chemical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรมเคม ี
(โรงงาน ผลิตภัณฑ์) วิศวกรรมกระบวนการทางเคมี เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี 
   6.5.5 วิศวกรรมโลหะและวัสดุ (Materials engineering) ประกอบด้วย โลหะและ
วัสดุ เซรามิกส์ การเคลือบและฟลิม์ วัสดหุลากองค์ประกอบพลาสตกิเสรมิความเหนียว โลหะกันความรอ้น 
เทคโนโลยีสิง่ทอ ผ้าใยธรรมชาติผสมกบัใยสงัเคราะห์ สารตวัเติม กระดาษ ไม้ สิ่งทอ รวมถึง สี เส้นใย สี
ย้อมสงัเคราะห ์
   6.5.6 วิศวกรรมทางการแพทย์ (Medical engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
ทางการแพทย์ เทคโนโลยีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์
ตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ 
   6.5.7 วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (Environment engineering) ประกอบด้วย วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อมและธรณีวิทยา เทคโนโลยีธรณี วิศวกรรมปโิตรเลียม (เช้ือเพลิง น้ ามัน) พลงังานและเช้ือเพลงิ 
การท าเหมอืงแร่ การปรับแต่งแร่ การส ารวจทรพัยากรธรรมชาติโดยใช้ดาวเทียม วิศวกรรมทางทะเล 
พาหนะทางทะเล วิศวกรรมสมุทรศาสตร ์
   6.5.8 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การฟื้นฟูทางชีวภาพ เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการตรวจวินิจฉัย (DNA chips 
และอุปกรณ์ตรวจจับทางชีวภาพ) ในการจัดการสิ่งแวดล้อม จริยธรรมที่สัมพันธ์กับเทคโนโลยีชีวภาพ
สิ่งแวดล้อม 
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   6.5.9 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (Industrial biotechnology) ประกอบด้วย 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม เทคโนโลยกีระบวนการทางชีวภาพ (กระบวนการทางอุตสาหกรรมทีอ่าศัย
สารชีวภาพ) การแปรรูปทางชีวภาพ การเร่งปฏิกิริยาด้วยเอน็ไซม์ การหมัก ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตข้ึนโดยใช้วัสดุทางชีวภาพเป็นวัตถุดิบ) ชีววัสดุ พลาสติกชีวภาพ เช้ือเพลงิชีวภาพ เคมีภัณฑ์จาก
ชีวภาพ วัสดุใหม่ที่ได้จากชีวภาพ 
   6.5.10 นาโนเทคโนโลยี (Nano-technology) ประกอบด้วย วัสดุนาโน (การผลิต
และคุณสมบัติ) กระบวนการทางนาโนเทคโนโลยี (การประยกุต์ใช้ในระดับนาโน) 
   6.5.11 วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอื่น ๆ (Other engineering and technologies) 
ประกอบด้วย อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่น ๆ 
  6.6 สังคมศาสตร์ (Social sciences) 
   6.6.1 จิตวิทยา (Psychology) ประกอบด้วย จิตวิทยา (รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุษย-์เครื่องจักรด้วย) จิตวิทยาพิเศษ (รวมถึงการบ าบัดเพื่อการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน การมองเห็น
และความพิการทางกายภาพและจิตอื่น ๆ) 
   6.6.2 เศรษฐศาสตร์ (Economics and business) ประกอบด้วย เศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐมิติ ศาสตรท์ี่ว่าด้วยเศรษฐกจิแรงงานสมัพันธ์ ธุรกิจและการจัดการ และทีเ่กี่ยวข้องอื่น ๆ 
   6.6.3 ศึกษาศาสตร์ (Educational sciences) ประกอบด้วย การศึกษาทั่วไป 
รวมถึงการฝกึอบรม วิชาการสอน การศึกษาพเิศษ (การศึกษาผูท้ี่มีความสามารถพเิศษ ผู้ที่มคีวามบกพร่อง
ในการเรียนรู)้ 
   6.6.4 สังคมวิทยา (Sociology) ประกอบด้วย สังคมวิทยา ประชากรศาสตร์ 
มานุษยวิทยา วัฒนธรรม และชาติพันธ์ุวิทยา หัวข้อทางด้านสังคม (การศึกษาเกี่ยวกับสตรีและเพศ 
ประเด็นทางสังคมการศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว) 
   6.6.5 นิติศาสตร์ (Law) ประกอบด้วย กฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา 
   6.6.6 รัฐศาสตร์ (Political science) ประกอบด้วย รัฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง 
รัฐประศาสนศาสตร์ ทฤษฎีการจัดระเบียบองค์กร 
   6.6.7 ภูมิศาสตร์ทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Social and economic geography) 
ประกอบด้วย ภูมิศาสตร์ทางสงัคม วัฒนธรรมและเศรษฐกจิ การวางผงัเมืองและชนบท (การวางแผนและ
พัฒนา) การวางแผนการขนส่ง 
   6.6.8 นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน (Media and communications) ประกอบด้วย 
วารสารศาสตร์ บรรณารกัษ์ศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะทางสงัคม) สื่อและการสื่อสารทางสังคมและ
วัฒนธรรม) 
   6.6.9 สังคมศาสตร์อื่น ๆ (Other social sciences) ประกอบด้วย สังคมศาสตร์
สหวิทยาการ สงัคมศาสตร์ด้านอื่น ๆ 
 7. งบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา หมายถึง งบประมาณที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและ
พัฒนา โดยครอบคลุมทั้งงบประมาณเพื่อการจัดการความรู ้ การศึกษาวิจัย เครือ่งมอื อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ 
โครงสร้างพื้นฐานเพือ่การวิจัย การพฒันาบุคลากรการวิจัย และการพัฒนาระบบ/บริหารจัดการ 
 8. การวิจัยเชิงปฏิบัติ หมายถึง การศึกษาที่ไม่ได้มุง่พัฒนาความรู้ใหม่ แต่เน้นการน าแนวคิด
และองค์ความรูท้ี่ได้จากการวิจัยไปสู่การปฏิบัติ โดยการประยุกต์และน าไปใช้ประโยชน์ตามสภาพการณ์
ตามจรงิ เพือ่มุ่งหวังในการแก้ปญัหา ปรบัปรุงและพัฒนา การด าเนินงานให้มปีระสิทธิภาพ ประสิทธิผลดี
ยิ่งข้ึน ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกระบวนงาน (Process) และเรียนรู้จากการเปลี่ยนแปลงนั้นจนถึงข้ัน
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สามารถผลิตสินค้า ผลิตผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ขึ้นได้ การสร้างมูลค่าเพิม่ของผลิตภัณฑ์ การแปรรปู การสร้าง
ตราสินค้า การเพิ่มประสทิธิภาพในกระบวนการผลิต และการลดต้นทุนการผลิต ซึ่งกอ่ใหเ้กิดรายได้ การ
สร้างอาชีพ และทางเลือกใหก้ับผู้ประกอบการ 
 9. การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพงานวิจัยและผลิตบุคลากรด้านวิจัย หมายถึง การ
ด าเนินงานเพื่อการวิจัยและพฒันา ซึง่จะไม่รวมถึงงบประมาณเพื่อการบรหิารงานประจ า โดยประกอบด้วย
หมวดหมู่ ต่อไปนี ้
  9.1 โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัย หมายถึง การจัดหาทรัพยส์ินถาวร หรือเป็นการเพิ่มพูน
มูลค่าของทรัพยส์ินถาวร 
  9.2 พัฒนาบุคลากรวิจัย หมายถึง การด าเนินการหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพฒันา
บุคลากรด้านการวิจัยและพฒันา หรือสร้างศักยภาพ/ความสามารถนักวิจัย 
  9.3 พัฒนาระบบวิจัย หมายถึง การพัฒนาโครงสร้างระบบตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
บรหิารจัดการ เช่น การพัฒนาระบบมาตรฐานการวิจัย การจัดท าฐานข้อมลู 
  9.4 การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินงาน หรือการปฏิบตัิงานใด ๆ ของหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกบัคน สิ่งของ และหน่วยงาน 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


