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คู่มือประกอบการส ารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 

ประจ าปี 2561 นี้จัดท าข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะน าวิธีการ ขั้นตอนในการตอบแบบ

ส ารวจข้อมูลค่าใช้จ่ายและบุคลากรการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปีงบประมาณ 2560

ส าหรับผู้ประสานงานหน่วยงานและนักวิจัย เพื่อใช้จัดท าดัชนีการวิจัยและพัฒนาของ

ประเทศ ซ่ึงจะเป็นข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริหารงานวิจัยของประเทศ ตลอดจนใช้วัด

ศักยภาพการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ และใช้ประเมิน

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติ 

 เนื้อหาสาระของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยขั้นตอนการกรอกแบบส ารวจ และ

รายละเอียดค าอธิบายการกรอกแบบส ารวจ ข้อมูลสรุปภาพรวมโครงการวิจัย ข้อมูล

บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศในปีงบประมาณ 2560 

 กองประเมินผลและจัดการความรู้การวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ทุกภาคส่วนที่กรุณาให้ความร่วมมือด้วยดี และหวังเป็นอย่าง

ยิ่งว่าคู่มือประกอบการส ารวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยประจ าปี 2561 จะเป็น

ประโยชน์ต่อผู้ประสานงานหน่วยงาน นักวิจัย และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีต่อไป  

 

 

 

 

กองประเมนิผลและจัดการความรู้การวิจยั  
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วัตถุประสงค 

สํานักงานคณะกรรมการว�จัยแหงชาติ (วช.) จะนําขอมูลการว�จัยและพัฒนาที่ไดน้ีเพ่ือนํามาใช

จัดทํารายงานดัชนีการว�จัยและสถานภาพการว�จัยของประเทศ สําหรับเปนขอมูลในการกําหนดนโยบาย

และยุทธศาสตรการว�จัยของชาติ การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการว�จัยและพัฒนา รวมถึงเปนขอมูลสําคัญ

ที่ใชจัดอันดับความสามารถทางการแขงขันดานโครงสรางพ้ืนฐานทางว�ทยาศาสตรของประเทศ ดังนั้น

ขอมูลน้ีจึงมีความสําคัญตอการวางแผนพัฒนาประเทศ จึงขอความรวมมือในการใหขอมูลตามความจร�ง 

ถูกตองและครบถวน 

 

คําช้ีแจง 

แบบสํารวจน้ีมีว ัตถุประสงค  เ พ่ือสํารวจข อมูลโครงการว�จ ัยและพ ัฒนาของประเทศ                

ในปงบประมาณ 2560 ทุกโครงการและทุกแหลงทุน โดยเก็บรวบรวมขอมูลโครงการว�จัยที่หนวยงาน

ของทานไดดําเนินการว�จัยหร�อใหทุนในชวงปงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) รวมถึง

โครงการว�จัยตอเน่ืองที่ไดทําว�จัยมากอนหนาปงบประมาณ 2560 ที่ยังทําว�จัยไมแลวเสร็จ และไดมีการ

ทําว�จัยมาคาบเก่ียวในปงบประมาณ 2560 

 

แบบสํารวจน้ีแบงออกเปน 2 �วน ดังน้ี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบสาํรวจคาใชจายและบคุลากรทางการว�จยัและพฒันาของประเทศ  

ประจาํป 2561 

(จดัเกบ็ขอมลูโครงการว�จยัในปงบประมาณ 2560) 
 

แบบฟอรมที ่ 

1 

ขอมูลสรุปภาพรวมโครงการว�จัยและพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2560 

 

ขอมูลบุคลากรดานการว�จัยและพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2560 

 

แบบฟอรมที ่ 

2 
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คําอธิบายแบบฟอรมที่ 1 ขอมูลสรุปภาพรวมโครงการว�จัยและพัฒนา 

ในปงบประมาณ 2560 

 
1. ลําดับ โปรดระบุ ลําดับที่ของโครงการว�จัย  

2. ช่ือโครงการ โปรดระบุ ช่ือโครงการว�จัย (ภาษาไทยหร�อภาษาอังกฤษ) 

3. ช่ือ-สกุล หัวหนาในโครงการ โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุลหัวหนาโครงการ 

4. ช่ือหนวยงานผูดําเนินการว�จัย โปรดระบุ ช่ือหนวยงานผูดําเนินการว�จัยโครงการว�จัยน้ี 

5. สาขาการว�จัย หมายถึง โครงการว�จัย มีความสอดคลองกับสาขาการว�จัยหลักและสาขาการว�จัยยอยใด 

อางอิงสาขาการว�จัยของ Organisation for Economic Co-operation and Development(OECD)  

 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

1 ว�ทยาศาสตรธรรมชาติ 

(Natural Sciences) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 คณิตศาสตร  ทฤษฎีทางคณิตศาสตร  คณิตศาสตร

ประยุกต สถิติและความนาจะเปนรวมถึงว�ธีการทางสถิติ แต

ไมรวมถึงงานว�จัยเก่ียวกับสถิติประยุกต ซ่ึงควรจัดอยูใน

สาขาที่เก่ียวของ เชน เศรษฐศาสตร, �ังคมว�ทยา เปนตน 

1.2 ว�ทยาศาสตร คอมพิวเตอร และสารสนเทศ (เฉพาะ

ซอฟตแวร) ว�ทยาการ คอมพิวเตอร ว�ทยาการสารสนเทศ 

และชีวสารสนเทศศาสตร 

1.3 ว�ทยาศาสตรกายภาพ ฟ�ิกส ฟ�ิกสทั่วไป (พ้ืนฐาน) 

ฟ�ิกสประยุกต โมเลกุลและฟ�ิกสเคมี ฟ�ิกสพลาสมา 

ฟ�ิกสของไหล นิวเคลียรฟ�ิกส กัมมันตภาพรัง�ี การ

แผรัง�ี แมเหล็กไฟฟา การสะทอนของแมเหล็ก-เก่ียวกับ

เ�ียง แสง ความรอน การควบแนน ภาวะตัวนํายิ่งยวด 

เลนส (รวมถึงเลเซอรแสงและควอนตัมแสง) ดารา

ศาสตร ว�ทยาศาสตรอวกาศ  

คําอธิบายการกรอกแบบสาํรวจคาใชจายและบุคลากรทางการว�จยั 

และพฒันาของประเทศ ประจาํป 2561 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

 1.4 ว�ทยาศาสตรเคมี เคมีอินทร�ย เคมีอนินทร�ย ชีวเคมีและ

เคมีนิวเคลียรเคมีฟ�ิกส พอลิเมอร เคมีอิเล็กทรอนิกส 

(เชน เซลลแหง แบตเตอร�่ เซลลเช้ือเพลิง โลหะการกัด

กรอนดวยกระแสไฟฟา การแยกสารประกอบเคมีดวย

กระแสไฟฟา) คอลลอยดและเคมีว�เคราะห 

 1.5 ว�ทยาศาสตรชีวภาพ ชีวว�ทยา เซลลว�ทยา จุลชีวว�ทยา 

ไวรัสว�ทยา ชีวเคมีและชีวว�ทยาโมเลกุล เห็ดราว�ทยา     

ชีวฟ�ิกส พันธุศาสตร พฤกษศาสตร แบคทีเร�ยว�ทยา 

�ัตวว�ทยา กีฏว�ทยา ยกเวน ว�ทยาศาสตรเก่ียวกับการ

รักษา�ัตวและคลินิก 

1.6 ว�ทยาศาสตร �ิ่ งแวดล อมว�ทยาศาสตร ด านพ้ืนดิน-

ธรณีว�ทยาภูมิศาสตร กายภาพและว�ชาเก่ียวก ับแร 

ฟอสซิล ปฐพีเคมี ธรณีฟ�ิกสอุตุนิยมว�ทยา ว�ทยาศาสตร

ดานบรรยากาศ-ภูมิอากาศ ภูมิศาสตรทางทะเล สมุทร

ศาสตร อุทกศาสตร ทรัพยากรน้ํา และที่เก่ียวของกับ

�่ิงแวดลอมอื่นๆ 

 1.7 ว�ทยาศาสตรธรรมชาติอื่นๆ (ว�ชาที่ใกลเคียงกันอื่นๆ) 

2 ว�ศวกรรมและเทคโนโลย ี

(Engineering and 

technology) 

 

2.1 ว�ศวกรรมโยธา ว�ศวกรรมดานสถาปตยกรรม ว�ศวกรรม

และว�ทยาศาสตร ดานอาคาร ว�ศวกรรมดานการกอสราง 

ว�ศวกรรมดานโครงสรางและเทศบาลนคร ว�ศวกรรม การ

ขน�งและว�ชาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน 

2.2 ว�ศวกรรมไฟฟา ว�ศวกรรมอิเล็กทรอนิกส ว�ศวกรรม

สารสนเทศ ว�ศวกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส ว�ศวกรรม

คอมพิวเตอร (เฉพาะการพัฒนาฮารดแวร) การออกแบบ

หุนยนตและการควบคุมแบบอัตโนมัติ เทคโนโลยีการ

�่ือสารโทรคมนาคม ว�ชาการบิน การผลิตดวยเคร�่องจักร

และระบบควบคุม และว�ชาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

  2.3 ว�ศวกรรมเคร�่องกล เคร�่องกลโรงงาน กลศาสตรประยุกต 

เทอรโมไดนามิกส การสรางยานอวกาศ ว�ศวกรรมนิวเคลียร 

ว�ศวกรรมดานเ�ียง และว�ชาอื่นๆ  ที่ใกลเคียงกัน 

2.4 ว�ศวกรรมเคมี  ว�ศวกรรมเคมี  ( พืช, ผลิตภ ัณฑ  ) 

ว�ศวกรรมว าด วยกระบวนการทางเคมี -เคมีภ ัณฑ

อุตสาหกรรมเคมี และว�ชาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน 

2.5 ว�ศวกรรมโลหะและวัสดุโลหะและวัสดุ การว�เคราะหระบบ

โลหะกรรม เซรามิก การเคลือบและฟลม ว ัสดุหลาก

องคประกอบอื่นๆ พลาสติกเสร�มความเหนียว เทคโนโลยี

�่ิงทอและอื่นๆ ที่เก่ียวของ ยกเวน วัสดุชีวภาพจัดอยูใน

เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

2.6 ว�ศวกรรมการแพทย ว�ศวกรรมที่เก่ียวของทางการแพทย 

เทคโนโลยีหองปฏิบัติการทางการแพทย-ว�นิจฉัยโรค 

ยกเว น ว ัสดุ ชีวภาพ จ ัดอยู ใน เทคโนโลยี  ชีวภาพ

อุตสาหกรรม 

2.7 ว�ศวกรรม�ิ่งแวดลอม ว�ศวกรรมที่เก่ียวกับพ้ืนดิน, เหมืองแร

, การปรับแตงแร, ปโตรเลียม, พลังงานและเช้ือเพลิง,การสํารวจ

ทรัพยากรธรรมชาติโดยใชดาวเทียมและอื่นๆ  

2.8 เทคโนโลยี ชีวภาพ�ิ่งแวดล อม เทคโนโลยี ชีวภาพ

�่ิงแวดลอมรักษาและการว�นิจฉัยโรคทางดานชีวภาพ 

(DNA chips และอุปกรณตรวจจับทางชีวภาพในการ

จัดการ�่ิงแวดลอม) จร�ยธรรมกับเทคโนโลยีชีวภาพ

�่ิงแวดลอมและอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

2.9 เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ เทคโนโลยีเก่ียวกับชีวภาพ

อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  การแปรรูปทางชีวภาพ 

กระบวนการเรงปฏิกิร�ยาทางชีวภาพ การหมัก ผลผลิต

ทางชีวภาพที่ผลิตข้ึนโดยใชวัสดุทางชีวภาพเปนวัตถุดิบ 

พลาสติกชีวภาพ เช้ือเพลิงชีวภาพ เคมีภัณฑจากชีวภาพ 

และว�ชาอื่นๆ ที่เก่ียวของ 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

  2.10 นาโนเทคโนโลยี วัสดุนาโน (การผลิตและคุณสมบัติ) 

กรรมว�ธีทางนาโนเทคโนโลยี ยกเวนวัสดุชีวภาพ 

2.11 ว�ศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ อาหารและเคร�่องด่ืม 

ว�ศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ 

3 ว�ทยาศาสตรการแพทย 

และสขุภาพ 

(Medical  and Health 

Sciences) 

 

3.1 การแพทยพื้นฐาน กายว�ภาคและ�ัณฐานว�ทยา (ยกเวน พืช) 

พันธุศาสตรมนุษย เภ�ัชว�ทยาและเภ�ัชกรรม พิษว�ทยา 

สร�รว�ทยา รวมทั้งเซลลว�ทยา ว�ทยาศาสตรทางยาและ

สมุนไพรว�ทยาภูมิคุ มกันประสาทว�ทยา เคมีคลินิก จุล

ชีวว�ทยาคลินิก พยาธิว�ทยา 

3.2 การแพทยคลินิก สูติศาสตร (แพทยศาสตรที่เก่ียวของ

กับการดูแลการตั้งครรภ การคลอดลูก และภาวะ หลัง

คลอด) นร�เวชว�ทยา กุมารเวชระบบหัวใจและหลอดเลือด 

โลหิตว�ทยา ว��ัญญีว�ทยา �ัลยกรรม ทันตว�ทยา รัง�ีว�ทยา 

การบําบัดรักษา ผิวหนังว�ทยา กามโรคว�ทยา เบาหวาน ระบบ

ทางเดินอาหาร ระบบ�ืบพันธุ มะเร็ง เน้ืองอก จักษุว�ทยา 

จิตบําบัด ประสาทว�ทยาคลินิกอายุรเวช แพทยทางเลือก

และสาขาแพทยศาสตรที่เก่ียวของกับหู คอ จมูก และ

กลองเ�ียง ว�ชาแพทยคลินิกอื่นๆ 

3.3 ว�ทยาศาสตรสุขภาพ ว�ชาและงานบร�การดูแลสุขภาพ 

รวมถึงการบร�หาร ในโรงพยาบาล การเงิน นโยบายและ

บร�การดานสุขภาพ การพยาบาล โภชนาการ สาธารณสุข

ศาสตรและอนามัย�่ิงแวดลอมเวชศาสตรเขตรอน ปร�ิต

ว�ทยา โรคติดตอ ระบาดว�ทยา อนามัยในอาชีพ ว�ทยาศาสตร

การกีฬาและที่เก่ียวของ การแพทยชีวภาพ ดาน�ังคม 

รวมทั้งการวางแผนครอบครัวอนามัยทางเพศ ว�ชาวาดวย

การบัดรักษาเน้ืองอก ทางจิตว�ทยา ผลทางการเมือง และ

�ังคมของการว�จัยทางการแพทยชีวภาพ จร�ยธรรมทาง

การแพทย  
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

  3.4 เทคโนโลยชีีวภาพทางดานการแพทย เทคโนโลยีชีวภาพ ที่

เก่ียวกับสุขภาพ การจัดการเซลล-เน้ือเยื่อ-อวัยวะหร�อ

รางกาย (การ�ืบพันธ โดยใชว�ธีทางการแพทยชวย) 

เทคโนโลยีที่เก่ียวกับการระบุการทําหนาที่ของ DNA โปรตีน

และเอ็นไซม รวมทั้งการมีอิทธิพลตอการเกิดโรค (การ

ว�นิจฉัยทางยีนสและการบําบัดรักษา pharmacogenomics การ

รักษาทางยีนส วัสดุชีวภาพ (ที่เก่ียวของกับการปลูกถาย

ทางการแพทย) จร�ยธรรมที่เก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ ทาง

การแพทยและว�ชาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน 

3.5 ว�ทยาศาสตรทางการแพทยอื่นๆ นิติว�ทยาศาสตร, นิติเวช 

และว�ชาอื่นๆ ที่ใกลเคียงกัน 

4 เกษตรศาสตร 

(Agriculture Sciences) 

 

4.1 เกษตรกรรม, ปาไม, ประมง สาขาว�ชาการที่เก่ียวกับ พืช

ไร พืชสวน ประมง ปาไม อารักษขาพืช และว�ชาอื่น ๆ 

เก่ียวของ ยกเวน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 

4.2 �ัตวศาสตร �ัตวบาลและว�ชาวาดวยผลิตภัณฑนม �ัตว

เล้ียง 

4.3 �ัตวแพทยศาสตรการรักษาพยาบาล�ัตวในรูปแบบตาง  ๆ

และอื่น  ๆที่เก่ียวของ 

4.4 เทคโนโลยีชีวภาพทางดานการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดานการเกษตรและดานอาหาร เทคโนโลยีจีเอ ็ม 

(พืชผลและปศุ�ัตว) การตัดตอพันธุกรรมพืชการโคลนน่ิง

ทางปศุ�ัตว การคัดเลือกโดยใชมารกเกอรชวยการว�นิจฉัย 

(การฝงชิป DNA และอุปกรณการตรวจหาโรค) โรคทาง

การเกษตรเทคโนโลยีการผลิตอาหาร�ัตวจากชีวมวล 

การทําฟารมชีวภาพจร�ยธรรมเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางดานเกษตรและที่เก่ียวของอื่นๆ 

4.5 ว�ทยาศาสตร ทางดานการเกษตรอื่นๆ ศาสตร ทาง 

การเกษตรที่ยังสรุป ไมไดอื่นๆ 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

5 �งัคมศาสตร 

(Social Sciences) 

 

5.1 จิตว�ทยา รวมถึงความ�ัมพันธระหวางมนุษย-เคร�่องจักร 

จิตว�ทยา เฉพาะดาน-รวมถึงการบําบัดเพ่ือการเร�ยนรู 

การพูด การไดยินการมองเห็นและความพิการทาง

กายภาพและจิตอื่นๆ 

5.2 เศรษฐศาสตร เศรษฐมิติ ศาสตรที่วาดวยเศรษฐกิจ

แรงงาน�ัมพันธธุรกิจและการจัดการ และที่เก่ียวของ

อื่นๆ 

5.3 �ึกษาศาสตร  การ�ึกษาทั่วไป รวมถึงการฝกอบรม 

ว�ชาการสอนแบบว�ภาษว�ธี การ�ึกษาเฉพาะดาน (ผู ที่มี

ความสามารถพิเศษผูที่พิการดานการเร�ยนรู ) และว�ชา

อื่นๆ ที่เก่ียวของ 

5.4 �ังคมศาสตร มานุษยว�ทยา �ังคมและวัฒนธรรม และ

ชาติพันธุ ว�ทยาประชากรศาสตร หัวขอทางดาน�ังคม 

(การ�ึกษาเก่ียวก ับสตร�และเพศหัวข อด าน�ังคม 

การ�ึกษาเก่ียวกับครอบครัว) 

5.5 นิติศาสตร  ศาสตร ว าด วยกฎหมาย อาชญาว�ทยา    

ทัณฑว�ทยา และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

5.6 รัฐศาสตร ศาสตรวาดวยการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร

ทฤษฎีองคกรและอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

5.7 ภูมิศาสตรทาง�ังคมและเศรษฐกิจ ภูมิศาสตรทาง�ังคม

วัฒนธรรม และทางเศรษฐกิจ การวางผังเมืองและชนบท

และอื่นๆ ที่เก่ียวของ 

5.8 นิ เทศศาสตร และ�ื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร  

บรรณารักษศาสตรสารสนเทศศาสตร (เฉพาะทาง�ังคม) 

การ�่ือสารอื่นๆ ว�ชาการทาง�ังคมศาสตรอื่นๆ และ

ศาสตรที่เก่ียวของอื่นๆ 

5.9 � ังคมศาสตร อื่นๆ กิจกรรมทางว�ทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี  เชน  สหสาขาว�ชาการ ร ะ เบียบว�ธีและ

ประวัติศาสตรที่เก่ียวของกับว�ชาในกลุมน้ี 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

สาขาการว�จยัยอย 

6 มนษุยศาสตร 

(Humanities) 

 

6.1 ประวัติศาสตรและโบราณคดี ประวัติศาสตรการ�ึกษาเร�่อง

กอนประวัติศาสตรและประวัติศาสตร พรอมทั้งสาขาว�ชาการ 

ที่เก่ียวของกับประวัติศาสตรที่ใหประโยชน เชน ภูมิศาสตร 

ดึกดําบรรพ การ�ืบเผาพันธุ เปนตน 

6.2 ภาษาและวรรณคดี ภาษาโบราณและสมัยใหมและวรรณคดี 

ภาษาศาสตร ว�ชาทางมนุษยศาสตรอื่นๆ 

6.3 ปรัชญา จร�ยธรรมและศาสนา รวมถึงประวัติความเปนมา

ของว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี จร�ยธรรม เทวว�ทยา 

ศาสน�ึกษา ยกเวน จร�ยธรรมในสาขายอยน้ันๆ 

6.4 �ิลปะ ประว ัติศาสตร �ิลป �ิลปะว�จารณ จิตรกรรม 

ประติมากรรม การออกแบบทางสถาปตยกรรม ดนตร� 

�ิลปะการแสดง การละครคติชนว�ทยา�ึกษา งานเขียน 

การ�ึกษาเก่ียวกับภาพยนตร ว�ทยุและโทรทัศน และ

ศาสตรอื่นๆ ที่เก่ียวของ ยกเวนการว�จัยทาง�ิลปอื่นๆ ที่

เก่ียวของกับ ศาสนา เทวว�ทยา 

6.5 มนุษยศาสตรอืน่ๆ ที่เก่ียวของกับมนุษยศาสตร กิจกรรม

ทางดานระเบียบว�ธี ประวัติศาสตร และกิจกรรมทาง

ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เก่ียวของกับว�ชาใน

กลุมน้ี 

 

แหลงท่ีมา : คูมือ Frascati Manual 2002 ของ OECD 
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6. ประเภทการว�จัย โครงการว�จัยมีความสอดคลองกับประเภทการว�จัยใด โดยใหระบุดังน้ี 

 

Code สําหรับ Excel ประเภทการว�จยั 

1 การว�จัยพ้ืนฐาน 

2 การว�จัยประยุกต 

3 การพัฒนาเชิงทดลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แหลงท่ีมา : คูมือ Frascati Manual 2002 ของ OECD 

 

 

 

 

 

 

 

การวิจัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 

การว�จัยประยกุต (Applied Research) 

    หมายถึง การ�ึกษาคนควาเพ่ือหาองคความรูใหมๆ หร�อเพ่ิมเติมองคความรูเดิม โดยมี 

วัตถุประสงคหร�อจุดมุงหมายเบ้ืองตนท่ีจะนําผลการว�จยัหร�อความรูท่ีไดจากการ�ึกษาว�จยัไป 

ใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยางหน่ึง 

การพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development) 

    หมายถึง การ�ึกษาอยางมีระบบ นําความรูท่ีมีอยูแลวจากการว�จัยหร�อจากประสบการณ 

ในการปฏิบัติงานมาสรางเปนวัสดุผลิตภัณฑ หร�ออุปกรณ ทําใหเกิดกระบวนการผลิต ระบบ 

และการบร�การใหมๆ หร�อเพ่ือการปรับปรุงผลิตภัณฑหร�อกระบวนการตางๆ ท่ีมีอยูแลวใหดีย่ิงข้ึน 

    หมายถึง การ�ึกษาคนควาในทางทฤษฎีหร�อในหองทดลอง เพ่ือหาความรูใหมๆ เกี่ยวกับ 

สมุหฐานของปรากฏการณ หร�อขอเท็จจร�งท่ี�ังเกตได โดยท่ียังมิไดมีจุดมุงหมาย  

ท่ีชัดเจนหร�อเฉพาะเจาะจงในการนําผลการว�จัยไปใชประโยชนทางใดทางหน่ึงโดยเฉพาะ 

การว�จัยพ้ืนฐาน (Basic Research) 
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7. งบประมาณ  (บาท) หมายถึง งบประมาณที่เบิกจายรวมทั้งหมดในป 2560 (ปปฏิทิน) หร�อ            

ในปงบประมาณ 2560  (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)  

 

8. �ัด�วนการใชจายงบประมาณที่เบิกจายในปงบประมาณ 2560 หมายถึง งบประมาณที่เบิกจาย

รวมทั้งหมดในปงบประมาณ 2560 ไดใชจายเปนคาใชจายในหมวดใดบาง จํานวนเทาไร โดยจําแนกตาม

ประเภทแตละหมวดดังน้ี 

1) หมวดเงินเดือนและคาจาง ประกอบดวย เงินเดือน คาจางประจําและคาจางชั่วคราว 

รวมถึง การจายโบนัส คาทํางานลวงเวลา เงินสบทบเขากองทุนบําเหน็จบํานาญ และกองทุนประกัน�ังคม

ที่จายใหกับบุคลากรดานการว�จัย 

2) งบดําเนินงาน ประกอบดวย คาใชสอย คาตอบแทน คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค (คาน้ํา 

คาไฟ คาโทร�ัพท คาอินเตอรเน็ต เปนตน) คาดําเนินการอื่นๆ รวมทั้งหมดที่เปนคาใชจายในการ

ดําเนินการว�จัย 

3) งบลงทุน หมายถึง คาใชจายในหมวด คาครุภัณฑ คาอุปกรณ คาที่ดินและ�่ิงกอสราง

ที่จัดหาซ้ือมาเพ่ือกิจกรรมดาน R&D รวมถึง  งบประมาณ (ที่ไมไดอยูภายใตงบประมาณของ

โครงการว�จัย) ที่หนวยงานไดรับตรงจากสํานักงบประมาณและใชจายในการจัดซ้ือจัดจางเปน “คา

ครุภัณฑ คาอุปกรณ คาที่ดินหร�ออาคาร�่ิงกอสราง เพ่ือใชในกิจกรรมดาน R&D” ซ่ึงงบประมาณ

ลักษณะเชนน้ีจะถูกนับรวมเปน “งบลงทุนดาน R&D” ดวย 

 งบลงทุนดาน R&D ประกอบดวย 

- คาใชจายงบลงทุนที่ใชงบประมาณในโครงการว�จัย หมายถึง คาใชจายที่เปน          

คาครุภัณฑ คาอุปกรณ คาที่ดินและ�่ิงกอสราง ที่ใชจายโดยเงินงบประมาณในโครงการว�จัย 

- คาใชจายงบลงทุนที่ไมใชงบประมาณในโครงการว�จัย หมายถึง คาใชจายที่เปน       

คาครุภัณฑ คาอุปกรณ คาที่ดินและ�่ิงกอสราง ที่ใชจายโดยเงินงบประมาณของหนวยงานที่ไมใชงบประมาณใน

โครงการว�จัย (ถามี) ขอความกรุณาทานกรอกขอมูลงบประมาณที่เปนคาใชจายดังกลาวน้ีไวเปนโครงการลําดับสุดทาย

ในแบบฟอรมที่ 1 โดยระบุช่ือโครงการว�จัยวา “คาใชจายงบลงทุนเพ่ือการว�จัยและพัฒนาโดยใชงบประมาณของ

หนวยงานที่ไมใชงบประมาณของโครงการว�จัย” และระบุจํานวนงบประมาณดังกลาวใน ขอ (7) และขอ (8)  
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9. แหลงทุน หมายถึง แหลงที่มาของงบประมาณของโครงการว�จัย โดยใหระบุวาแหลงที่มาของ

งบประมาณมาจากแหลงทุนใด ดังน้ี 

 

Code สําหรับ Excel แหลงทนุ 

1  งบประมาณแผนดิน 

2  ไมใชงบประมาณแผนดิน 

3  ไมระบุแหลงทุน 

 

10. ช่ือหนวยงานเจาของแหลงทุน โปรดระบุ ช่ือหนวยงานผูใหทุนหร�อหนวยงานที่เปนเจาของทุนว�จัย 

เชน สวทช. สกว. สวรส. สวก. สสส. วช. มหาว�ทยาลัย เปนตน 

 

11. ดําเนนิการว�จยัเอง / ใหทนุหร�อจางหนวยงานอืน่ดําเนนิการว�จัย หมายถึง โครงการว�จัยน้ี หนวยงาน

เจาของแหลงทุน ดําเนินการว�จัยเองหร�อใหทุนหนวยงานอื่นไปดําเนินการว�จัย โดยใหระบุดังน้ี  

Code สําหรับ Excel แหลงทนุ 

1 ดําเนินการว�จัยเอง หมายถึง โครงการว�จัยที่หนวยงาน/นักว�จ ัย      

ในหนวยงานเปนผูดําเนินการว�จัยเองทั้งหมด 

2 ใหทุนหร�อจางที่ปร�กษาดําเนินการว�จัย หมายถึง โครงการว�จัยที่

หนวยงาน ใหทุนหร�อจางที่ปร�กษาโดยใหทุนนักว�จัย/หนวยงานอื่น

ดําเนินการว�จัย 

หมายเหตุ : กรณีโครงการว�จัยใด “ใหทุน” ในขอ (4) ช่ือหนวยงานผูดําเนินการว�จัย ใหระบุ “ช่ือหนวยงานผูรับทุน”       

ไปดําเนินการว�จัย 

   กรณีโครงการว�จัยใด “ดําเนินการว�จัยเอง” ในขอ (4) ช่ือหนวยงานผูดําเนินการว�จัย ใหระบุ       

“ช่ือหนวยงานของทาน” 

  

12. ปงบประมาณ หมายถึง ปงบประมาณที่เร�่มตน-�้ินสุดโครงการว�จัยน้ี 
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คําอธิบายแบบฟอรมที ่2 ขอมลูบคุลากรดานการว�จยัและพฒันา  

ในปงบประมาณ 2560 
 

1. ลําดับ หมายถึง ลําดับที่ของโครงการว�จัย (อางอิงลําดับที่โครงการว�จัยจากแบบฟอรมที่ 1) ที่นักว�จัย

ไดรวมดําเนินการว�จัยอยูในโครงการ 

          ตัวอยางเชน โครงการว�จัยคร�มวานหางจระเข เปนโครงการว�จัยลําดับที่ 1 โดยมีหัวหนาโครงการ 

คือ ศ.ดร. จารุวรรณ..... และมีนักว�จัยรวม จํานวน 3 คน ไดแก รศ.ดร.สมชาย, นางสมหญิง,    

นางสาวชูใจ ดังน้ันในแบบฟอรมที่ 2 กรอกขอมูล ดังน้ี 

 

(1) (2) (3) (4) 

ลาํดับ ช่ือโครงการว�จยั ช่ือ-สกลุ 

หวัหนาโครงการว�จยั 

ช่ือหนวยงาน

ผูดําเนนิการว�จยั 

1 การว�จัยคร�มวานหางจระเข ดร.จารุวรรณ .....  

 

(1) (2) (3) (4) (5) 

ลาํดับ 
บทบาทหนาที ่

ในโครงการ 
คํานาํหนาช่ือ 

ตาํแหนง 

ทางว�ชาการ 
ช่ือ 

1 1 (หัวหนาโครงการว�จัย) ดร. ศ. จารุวรรณ 

1 1 (นักว�จัยรวม) ดร. รศ. สมชาย 

1 1 (นักว�จัยรวม) นาง  สมหญิง 

1 2 (ผูชวยนักว�จัย) นางสาว  ชูใจ 

 

2. บทบาทหนาที่ในโครงการ หมายถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรทางการว�จัยแตละคนในโครงการ     

การว�จัยน้ันๆ โดยใช code ดังน้ี  

Code สําหรับ Excel ประเภทการว�จยั 

1 นักว�จัย  

หมายเหตุ : หัวหนาโครงการ นักว�จัยรวมทุกคน

ที่มีรายช่ือในโครงการว�จยั จัดไวในกลุมนักว�จัย 

2 ผูชวยนักว�จัย 

3 ผูทํางานสนับสนุน 

 

 

 

แบบฟอรม 1 

แบบฟอรม 2 

แบบฟอรม 2  

กรอกนักว�จัยทุกคน 

ในโครงการว�จัย 
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บุคลากรทางการว�จยัและพฒันา (R&D Personnel) หมายถึง บุคคลทุกคนที่มี�วนรวมในการ

ปฏิบัติงานดาน R&D ทั้งโดยตรงและโดยออม รวมถึงผูบร�หารโครงการ ผูจัดการ R&D และเจาหนาที่

ธุรการ ที่มี�วนใหบร�การตอการว�จัย การจําแนกประเภทบุคลากร R&D ตามอาชีพ แบงออกไดเปน 3 

ประเภท ไดแก 

 

 

หมายถึง ผูเช่ียวชาญในว�ชาชีพ หร�อบุคคลผูมีวุฒิทางการ�ึกษาระดับปร�ญญาหร�อเทียบเทา        

ที่มี�วนในแนวคิดหร�อการสรางองคความรู  ผลิตภัณฑ กระบวนการ ว�ธีและระบบใหม  ๆรวมถึงผูบร�หารโครงการ           

ที่มี�วนรวมในการวางแผนและจัดการโครงการ และนัก�ึกษาระดับปร�ญญาเอกที่มี�วนรวมใน R&D 

 

 

หมายถึง  เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในโครงการว�จัยโดยอา�ัยประสบการณหร�อความรูในทางเทคนิค   

ในสาขาว�ชาการสาขาใดสาขาหน่ึง หร�อหลาย  ๆสาขาในการปฏิบัติงาน ซ่ึงโดยทําภายใตการควบคุมดูแลของนักว�จัย        

เชน  พนักงาน�ัมภาษณ  โปรแกรมเมอรคอมพิวเตอร  พนักงานเตร�ยมวัสดุและอุปกรณสําหรับการทดลอง การทดสอบ

และการว�เคราะห  การบันทึกการวัดผล การคํานวณ และการดําเนินงานเก่ียวกับอุปกรณและเคร�่องมือเฉพาะอยาง 

 

 

หมายถึง เจาหนาที่สนับสนุนอื่นๆ รวมถึง ชางฝมือและไมมีฝมือ เจาหนาที่เลขานุการ

และธุรการ ซ่ึงที่มี�วนรวมในโครงการ R&D 

หมายเหตุ : บุคลากรที่สนับสนุนกิจกรรม R&D ทางออม เชน พนักงานรักษาความปลอดภัย 

พนักงานทําความสะอาด จะไมถูกนับรวมเปนบุคลากร R&D แตคาจางแรงงานและเงินเดือนของพนักงาน

เหลาน้ีจะตองถูกนับรวมเปนคาใชจายประจําหร�อคาใชจายหมุนเว�ยนของ R&D ดวย 

 

3. คํานําหนาช่ือ โปรดระบุ คํานําหนาช่ือของบุคลากร R&D ในโครงการ เชน นาย นาง นางสาว  

4. ตําแหนงทางว�ชาการ โปรดระบุ ตําแหนงทางว�ชาการของบุคลากร R&D ในโครงการว�จัย เชน 

ศาสตราจารย (ศ.) รองศาสตราจารย (รศ.) ผูชวยศาสตราจารย (ผศ.)  

5. ช่ือ โปรดระบ ุช่ือของบุคลากร R&D ทุกคนในโครงการ 

6. นามสกุล โปรดระบ ุนามสกุลของบุคลากร R&D ทุกคนในโครงการ 

7. เพศ โปรดระบุ เพศของบุคลากร R&D ในโครงการ  

8. วันเดือนปเกิด โปรดระบุ วัน/เดือน/ปพ.ศ.เกิด ของบุคลากร R&D ในโครงการ ตามรูปแบบดังน้ี วัน/

เดือน/ป พ.ศ. ที่เกิด เชน 22/02/2530 

หมายเหตุ : หากไมมีขอมูล วัน/เดือน/ปพ.ศ.เกิด ขอความกรุณากรอกอายุของนักว�จัยทานน้ันๆแทน 

 

 

นกัว�จยั (Researchers)  

ผูชวยนกัว�จยั (Technicians  and equivalent staff) 

ผูทาํงานสนบัสนนุ (Other supporting staff) 
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9. ระดับการ�ึกษาสูงสุด โปรดระบุ ระดับการ�ึกษาสูงสุดของบุคลากร R&D ในโครงการ ดังน้ี 

Code สําหรับ Excel ระดับการ�ึกษา 

1 ต่ํากวาปร�ญญาตร� 

2 ปร�ญญาตร� 

3 ปร�ญญาโท 

4 ปร�ญญาเอก 

 

10. วุฒิการ�ึกษา โปรดระบุ วุฒิการ�ึกษาสูงสุดของบุคลากร R&D ทานน้ันๆ เชน  ว�ทยาศาสตรบัณฑิต 

ว�ศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ว�ทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต เปนตน 

 

11. สาขาว�ชาที่จบ โปรดระบ ุสาขาว�ชาที่จบ ของวุฒิการ�ึกษาสูงสุดของบุคลากร R&D ทานน้ันๆ 

     ตัวอยางเชน นาย ก สําเร็จการ�ึกษาสูงสุด วุฒิการ�ึกษา : ว�ศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

       สาขาที่จบ : ว�ศวกรรมไฟฟา 

     หมายเหตุ : รหัสสาขาที่จบ ทานสามารถระบุเปน Code สําหรับ Excel โดยดูจาก Code สําหรับ Excel     

     ของสาขายอย (OECD) ในหนา 4 - 10 

 

12. ความเช่ียวชาญตามกลุมเทคโนโลยีเปาหมาย โปรดระบุ ความเช่ียวชาญตามกลุมเทคโนโลยีเปาหมาย

หลักและกลุมเทคโนโลยีเปาหมายยอย โดยอางอิงจากสํานักงานคณะกรรมการ�งเสร�มการลงทุน (Thailand 

Board Of Investment : BOI) ดังน้ี  

 

Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุม

เทคโนโลยีเปาหมายหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุมเทคโนโลยีเปาหมายยอย 

1 Biotechnology 1.1 Cell Culture/ Tissue Engineering Technology 

1.2 Gene and Molecular Technology 

1.3 Genetic Engineering Technology 

1.4 Omics Technology 

1.5 Biodegradable Materials Technology 

1.6 Advanced Bioprocessing Technology 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุม

เทคโนโลยีเปาหมายหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุมเทคโนโลยีเปาหมายยอย 

1.7 Bio-Analytical Technology 

2. Nanotechnology 2.1 Drug Delivery System 

2.2 Nano-encapsulation 

2.3 Nanofiber Technology 

2.4 Nanomaterials Syntheses 

2.5 Membrane Technology 

2.6 Adsorption Technology 

2.7 Nano-characterization and Testing 

2.8 Nanostructure Fabrication 

2.9 Surface Coating/Engineering Technology 

3. Advanced Material 

Technology 
3.1 Advanced Catalyst Technology 

3.2 Composite Materials Technology 

3.3 Functional Materials Technology 

3.4 Photonics & Optical Technology 

3.5 Printed Electronics and Organic Electronics 

3.6 Advanced Materials Forming Process 

3.7 Materials Characterization Technology 

3.8 Energy Storage 
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Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุม

เทคโนโลยีเปาหมายหลัก 

Code 

สําหรับ 

Excel 

ความเช่ียวชาญตามกลุมเทคโนโลยีเปาหมายยอย 

4 Digital Technology 4.1 Big Data Analytics Technology 

4.2 Decentralized Sequential Transaction Database 

4.3 
Human Computer Interaction Technology/ Brian 

Computer Interface 

4.4 Internet of Thing Technology 

4.5 Natural Language Processing Technology 

4.6 Virtual & Augmented Reality Technology 

4.7 
Digital Engineering and Manufacturing 

Technology 

4.8 Software Testing Technology 

4.9 Embedded Technology 

4.10 Smart Technology 

4.11 Wearable Technology 

4.12 Artificial Intelligence Technology 

4.13 Sensor Technology 

4.14 Automation Technology 

4.15 Robotics Technology 
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