
 
 

 

 

 
 

 

คู่มือการกรอกแบบสอบถาม 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการส ารวจด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศนี้ ได้ยึดหลักค านิยามศัพท์ต่างๆ                  
ตามมาตรฐานสากล โดยอ้างอิงจากคู่มือ FRASCATI MANUAL 2002 ของ OECD  ซึ่งนิยามศัพท์ดังกล่าว ดังนี้ 

  การวิจัยและพัฒนา (Research and experimental development : R&D) หมายถึง งานที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์ท าอย่างเป็นระบบ เพ่ือเพ่ิมพูนคลังความรู้หรือสร้างให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ รวมถึงความรู้ที่เกี่ยวกับ
มนุษย์ วัฒนธรรมและสังคม และการใช้คลังความรู้เหล่านี้เพ่ือสร้างหรือประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ  

ประเภทของการวิจัย 

การวิจัยพ้ืนฐาน 
Basic Research 

การวิจัยประยุกต์ 
Applied Research 

การพัฒนาเชิงทดลอง 
Experimental Development 

      หมายถึง  การศึกษาค้นคว้า
เชิงทฤษฎีหรือในห้องทดลอง 
เพ่ือให้ได้ความรู้ใหม่เกี่ยวกับ 
สมุหฐานของปรากฏการณ์และ
ข้อเท็จจริงที่สังเกตได้ โดยยังมิได้  
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนหรือ
เฉพาะเจาะจงในการน าผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทางใดทางหนึ่ง
โดยเฉพาะ 

     หมายถึง  การศึกษาค้นคว้า
เพ่ือให้ได้องค์ความรู้ใหม่หรือ
เพ่ิมเติมองค์ความรู้เดิม โดยมี
วัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่
จะน าผลการวิจัยหรือความรู้ที่
ได้ จ ากการศึกษาวิ จั ย ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติอย่างใด
อย่างหนึ่ง 

 

  หมายถึง  การศึกษาอย่างมี
ระบบ มีการน าเอาความรู้ที่มีอยู่แล้ว
จากการวิจัยหรือจากประสบการณ์  
ในการปฏิบัติงานมาสร้างเป็นวัสดุ  
ผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ท าให้ เกิด
กระบวนการผลิต ระบบและการ
บริการใหม่ๆ หรือการท าให้สิ่งที่ผลิต
หรือกระบวนการต่างๆ ที่มีอยู่แล้ว
ให้ดียิ่งขึ้น 
 

ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ ( Gross domestic Expenditure on Research 
and Development : GERD )   หมายถึง  ผลรวมของค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศ
ทั้งหมดทุกโครงการและจากทุกแหล่งทุน ซึ่งครอบคลุมการใช้จ่ายทั้งหมดของทางการวิจัยและพัฒนาที่ท าวิจัย
ภายในประเทศ ในปีหนึ่งๆ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่ด าเนินการวิจัยภายในประเทศซึ่งได้รับเงินทุนวิจัยจาก
ต่างประเทศด้วย  แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการวิจัยที่ท าการวิจัยในต่างประเทศ 
 

ค่าใช้จ่ายทางการวิจัยและพัฒนา  ประกอบด้วย 

1) ค่าใช้จ่ายหมุนเวียน (Current Costs)  ประกอบด้วย  ค่าจ้างแรงงาน ได้แก่ เงินเดือน ค่าจ้าง
ประจ าและค่าจ้างชั่วคราว และค่าใช้จ่ายหมุนเวียนอ่ืนๆ ได้แก่ ค่าใช้สอย ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ      
ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงค่าด าเนินการ 
 

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน (Capital expenditure)  ประกอบด้วย  ค่าครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
Office of The National Research Council of Thailand 
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 สาขาการวิจัย  (จ าแนกสาขาตาม OECD) 

 
สาขาการวิจัยหลัก 

 

 
สาขาการวิจัยย่อย 

 
 

1.  วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ         
     (Natural Sciences) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  1.1   คณิตศาสตร์  ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์  สถิติและความ
น่าจะเป็น รวมถึงวิธีการทางสถิติ  แต่ไม่รวมถึงงานวิจัยเกี่ยวกับสถิติประยุกต์ 
ซึ่งควรจัดอยู่ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น เศรษฐศาสตร์ , สังคมวิทยา เป็นต้น  

 

1.2 วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (เฉพาะซอฟต์แวร์) วิทยาการ 
        คอมพิวเตอร์ วิทยาการสารสนเทศ และชีวสารสนเทศศาสตร์ 
 

1.3   วิทยาศาสตร์กายภาพ  ฟิสิกส์  ฟิสิกส์ทั่วไป (พื้นฐาน) ฟิสิกส์ประยุกต์  
   โมเลกุลและฟิสิกส์เคมี ฟิสิกส์พลาสมา ฟิสิกส์ของไหล นิวเคลียร์ฟิสิกส์ 
   กัมมันตภาพรังสี การแผ่รังสี แม่เหล็กไฟฟ้า การสะท้อนของแม่เหล็ก- 
   เกี่ยวกับเสียง แสง ความร้อน การควบแน่น ภาวะตัวน ายิ่งยวด เลนส์ 
   (รวมถึงเลเซอร์แสงและควอนตัมแสง) ดาราศาสตร์ วิทยาศาสตร์อวกาศ  

 

1.4 วิทยาศาสตร์เคมี  เคมีอินทรีย์ เคมีอนินทรีย์ ชีวเคมีและเคมีนิวเคลียร์ 
เคมีฟิสิกส์ พอลิเมอร์ เคมีอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น เซลล์แห้ง แบตเตอรี่ เซลล์
เช้ือเพลิง โลหะการกัดกร่อนด้วยกระแสไฟฟ้า การแยกสารประกอบเคมี
ด้วยกระแสไฟฟ้า ) คอลลอยด์และเคมีวิเคราะห์  

 
 

1.5 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ  ชีววิทยา เซลล์วิทยา จุลชีววิทยา ไวรัสวิทยา  
ชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุล เห็ดราวิทยา ชีวฟิสิกส์  พันธุศาสตร์ 
พฤกษศาสตร์  แบคที เรี ยวิทยา จุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา           
ยกเว้น วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการรักษาสัตว์และคลินิก  

 

 

1.6 วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์ด้านพื้นดิน-ธรณีวิทยาภูมิศาสตร์ 
กายภาพและวิชาเกี่ยวกับแร่ ฟอสซิล ปฐพีเคมี  ธรณีฟิสิกส์อุตุนิยมวิทยา 
วิทยาศาสตร์ด้านบรรยากาศ-ภูมิอากาศ  ภูมิศาสตร์ทางทะเล  สมุทร
ศาสตร์ อุทกศาสตร์ ทรัพยากรน้ า และที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ  

 

1.7 วิทยาศาสตร์ธรรมชาติอื่นๆ (วิชาที่ใกล้เคียงกันอ่ืนๆ)  

 

 

2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี 
      (Engineering and technology) 
 
 

 

 2.1  วิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมด้านสถาปตัยกรรม วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ 
        ด้านอาคาร วิศวกรรมด้านการก่อสร้าง วิศวกรรมดา้นโครงสร้างและ 
        เทศบาลนคร วิศวกรรมการขนส่งและวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคยีงกัน 

 

2.2 วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสารสนเทศ  
วิศวกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เฉพาะการ
พัฒนาฮาร์ดแวร์ ) การออกแบบหุน่ยนต์และการควบคมุแบบอัตโนมตัิ 
เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม วิชาการบิน การผลิตด้วยเครื่องจักรและ
ระบบควบคมุ และวิชาอื่นๆ ที่ใกลเ้คียงกัน 

 

2.3 วิศวกรรมเคร่ืองกล  เครื่องกลโรงงาน กลศาสตร์ประยุกต์ เทอร์โมไดนามิกส์ การ
สร้างยานอวกาศ วิศวกรรมนิวเคลียร์ วิศวกรรมด้านเสียง และวิชาอื่นๆ  ที่ใกล้เคียงกัน 

 

2.4 วิศวกรรมเคมี  วิศวกรรมเคมี (พืช, ผลิตภัณฑ์) วิศวกรรมว่าด้วย
กระบวนการทางเคมี-เคมีภัณฑ์ อุตสาหกรรมเคมี และวิชาอื่นๆ ท่ีใกล้เคียงกัน 
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สาขาการวิจัยหลัก 
 

 

สาขาการวิจัยย่อย 
 

 
 

2.5    วิศวกรรมโลหะและวัสด ุ โลหะและวัสดุ การวิเคราะห์ระบบโลหะกรรม เซรามิก         
การเคลือบและฟิลม์ วัสดุหลากองค์ประกอบอื่นๆ  พลาสติกเสริมความเหนียว เทคโนโลยี
สิ่งทอและอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ยกเว้น วัสดุชีวภาพ จัดอยู่ในเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

 

2.6   วิศวกรรมการแพทย ์ วิศวกรรมที่เกี่ยวข้องทางการแพทย์ เทคโนโลยี
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์-วินิจฉัยโรค ยกเว้น วัสดุชีวภาพ จัดอยู่ใน 
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 

 

2.7 วิศวกรรมสิ่งแวดลอ้ม  วิศวกรรมที่เกี่ยวกับพื้นดิน, เหมืองแร,่ การปรับแต่งแร,่   
ปิโตรเลียม, พลังงานและเชื้อเพลิง, การส ารวจทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้
ดาวเทียมและอื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

 

2.8 เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อม การ 
        รักษาและการวินิจฉยัโรคทางด้านชีวภาพ (DNA chips และอุปกรณ ์

ตรวจจับทางชีวภาพในการจดัการสิ่งแวดล้อม) จริยธรรมกับ
เทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

2.9  เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหการ เทคโนโลยีเกีย่วกับชีวภาพ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี  
       การแปรรูปทางชีวภาพ กระบวนการเร่งปฏิกริิยาทางชีวภาพ การหมัก   
         ผลผลติทางชีวภาพทีผ่ลติขึ้นโดยใช้วสัดุทางชีวภาพเป็นวตัถุดบิ พลาสติกชีวภาพ  
         เช้ือเพลิงชีวภาพ  เคมภีณัฑ์จากชีวภาพ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

2.10  นาโนเทคโนโลยี  วัสดุนาโน (การผลิตและคณุสมบัติ) กรรมวิธีทาง 
   นาโนเทคโนโลยี ยกเว้น วัสดุชีวภาพ 

 

 2.11  วิศวกรรมและเทคโนโลยีอื่นๆ    อาหารและเครื่องดื่ม วิศวกรรมและ 
          เทคโนโลยีอื่นๆ 

 

3. วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ 
(Medical and Health Sciences) 

 

  3.1  การแพทย์พ้ืนฐาน กายวิภาคและสณัฐานวิทยา (ยกเว้น พืช)  พนัธุศาสตรม์นุษย์  
           เภสัชวิทยาและเภสัชกรรม พิษวิทยา สรีรวิทยา รวมทั้งเซลลว์ิทยา  
         วิทยาศาสตร์ทางยาและสมุนไพร  วิทยาภูมิคุ้มกัน  ประสาทวิทยา  
           เคมีคลินิก  จุลชีววิทยาคลนิิก  พยาธิวิทยา 

 

  3.2  การแพทย์คลีนิก  สูติศาสตร์ (แพทย์ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการ 
        ตั้งครรภ์ การคลอดลูก และภาวะหลังคลอด) นารีเวชน์วิทยา กุมารเวช 
        ระบบหัวใจและหลอดเลือด โลหิตวิทยา วิสญัญีวิทยา ศลัยกรรม ทันตวิทยา 
          รังสีวิทยา การบ าบัดรักษา ผิวหนังวิทยา กามโรควิทยา เบาหวาน ระบบทางเดินอาหาร 
          ระบบสืบพันธ์ุ มะเร็ง เนื้องอก จักษุวิทยา  จิตบ าบัด ประสาทวิทยาคลินิก 
          อายุรเวช แพทย์ทางเลือกและสาขาแพทย์ศาสตร์ที่เกีย่วข้องกับหู คอ จมูก  
        และกล่องเสียง วิชาแพทยค์ลีนิกอ่ืนๆ 

 

 3.3  วิทยาศาสตร์สุขภาพ  วิชาและงานบริการดูแลสุขภาพ รวมถึงการบริหาร 
        ในโรงพยาบาล การเงิน นโยบายและบริการด้านสุขภาพ การพยาบาล 
        โภชนาการ สาธารณสุขศาสตร์และอนามัยสิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์เขตร้อน 
        ปรสิตวิทยา โรคติดต่อ ระบาดวิทยา อนามัยในอาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและ 
           ที่เกี่ยวข้อง การแพทย์ชีวภาพด้านสังคม รวมทั้งการวางแผนครอบครัว 
        อนามัยทางเพศ วิชาว่าด้วยการบัดรักษาเนื้องอก ทางจิตวิทยา ผลทางการเมือง 
        และสังคมของการวิจัยทางการแพทย์ชีวภาพ จริยธรรมทางการแพทย์ 
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สาขาการวิจัยหลัก 
 

 

สาขาการวิจัยย่อย 
 

 
 

3.4  เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการแพทย์  เทคโนโลยีชีวภาพที่เกี่ยวกับ 
       สุขภาพ การจัดการเซลล์-เนื้อเยื่อ-อวัยวะหรือร่างกาย (การสืบพันธ์โดยใช้ 
       วิธีทางการแพทย์ช่วย) เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการระบุการท าหนา้ที่ของ DNA  
       โปรตีนและเอ็นไซม์ รวมทั้งการมีอิทธิพลต่อการเกิดโรค (การวินิจฉัยทางยีนส์ 
      และการบ าบัดรักษา pharmacogenomics  การรักษาทางยีนส์  วัสดุชีวภาพ     
      (ท่ีเกี่ยวข้องกับการปลูกถ่ายทางการแพทย์) จริยธรรมที่เกี่ยวกับ 
      เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์และวิชาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงกัน 

 

3.5  วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อื่นๆ  นิติวิทยาศาสตร์, นิติเวช และวิชาอื่น ๆ 
       ที่ใกล้เคียงกัน 

 
 

4.  เกษตรศาสตร์ 
    (Agriculture Sciences) 
   

4.1   เกษตรกรรม, ป่าไม้, ประมง  สาขาวิชาการที่เกี่ยวกับพืชไร่ พืชสวน 
       ประมง ป่าไม้ อารักษ์ขาพืช และวิชาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง   
       ยกเว้น  เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร 
4.2  สัตวศาสตร์  สัตวบาลและวชิาว่าด้วยผลติภณัฑ์นม สัตว์เลี้ยง 
4.3  สัตวแพทย์ศาสตร์ การรักษาพยาบาลสัตว์ในรูปแบบต่างๆ  และอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง 

 4.4  เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านการเกษตร  เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน 
       การเกษตรและด้านอาหาร เทคโนโลยีจีเอ็ม (พืชผลและปศุสัตว์) การตัด 
       ต่อพันธุกรรมพืช การโคลนนิ่งทางปศสุัตว ์การคดัเลือกโดยใช้มารก์เกอร์ช่วย 
        การวินิจฉยั (การฝังชิป DNA และอุปกรณ์การตรวจหาโรค) โรคทางการเกษตร  
         เทคโนโลยีการผลิตอาหารสตัวจ์ากชีวมวล  การท าฟาร์มชีวภาพ จรยิธรรมเกี่ยวกับ 
         เทคโนโลยีชีวภาพทางด้านเกษตรและที่เกี่ยวข้องอื่น  ๆ
4.5  วิทยาศาสตร์ทางด้านการเกษตรอื่น  ๆ ศาสตร์ทางการเกษตรที่ยังสรุป ไม่ได้อื่น  ๆ

 

5.  สังคมศาสตร์  
    (Social Sciences) 

 

 5.1  จิตวิทยา  รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์-เครื่องจักร จิตวิทยา 
       เฉพาะด้าน-รวมถึงการบ าบัดเพื่อการเรียนรู้ การพูด การได้ยิน  
       การมองเห็นและความพิการทางกายภาพและจิตอื่นๆ\ 

 

 5.2  เศรษฐศาสตร์  เศรษฐมิติ  ศาสตร์ที่ว่าด้วยเศรษฐกิจแรงงานสัมพันธ์ 
       ธุรกิจและการจัดการ และที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 

 

 5.3  ศึกษาศาสตร์  การศึกษาท่ัวไป รวมถึงการฝึกอบรม วิชาการสอน 
        แบบวิภาษวิธี การศึกษาเฉพาะด้าน (ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ 
        ผู้ที่พิการด้านการเรียนรู้) และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

5.4  สังคมศาสตร์  มานุษยวิทยา สังคมและวัฒนธรรม และชาติพันธ์ุวิทยา 
      ประชากรศาสตร์ หัวข้อทางด้านสังคม (การศึกษาเกี่ยวกับสตรีและเพศ 
      หัวข้อด้านสังคม การศึกษาเกี่ยวกับครอบครัว) 
 

 

5.5  นิติศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยกฎหมาย อาชญาวิทยา ทัณฑวิทยา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

5.6  รัฐศาสตร์ ศาสตร์ว่าด้วยการปกครอง รัฐประศาสนศาสตร์ทฤษฎีองค์กร 
       และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 

5.7  ภูมิศาสตร์ทางสังคมและเศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์ทางสังคมวัฒนธรรม และ 
      ทางเศรษฐกิจ  การวางผังเมืองและชนบท  และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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สาขาการวิจัยหลัก 
 

 

สาขาการวิจัยย่อย 
 

 
 

5.8  นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์ บรรณารักษ์ศาสตร์ 
       สารสนเทศศาสตร์ (เฉพาะทางสังคม)  การสื่อสารอื่นๆ วิชาการทาง 
       สังคมศาสตร์อื่นๆ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 
 

5.9  สังคมศาสตร์อื่นๆ  กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
       สหสาขาวิชาการ ระเบียบวิธีและประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มนี้ 

6.  มนุษยศาสตร์ 
    (Humanities) 

6.1  ประวัติศาสตร์และโบราณคดี   ประวัติศาสตร์ การศึกษาเรื่องก่อน 
      ประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ พร้อมทั้งสาขาวิชาการที่เกี่ยวข้องกับ 
      ประวัติศาสตร์ที่ให้ประโยชน์ เช่น การศึกษาจากเหรียญ ภูมิศาสตร์ 
      ดึกด าบรรพ์ การสืบเผ่าพันธุ์ เป็นต้น 
6.2  ภาษาและวรรณคดี   ภาษาโบราณและสมยัใหม่และวรรณคด ี
      ภาษาศาสตร์  วิชาทางมนุษยศาสตร์อื่นๆ 
6.3  ปรัชญา จริยธรรมและศาสนา  รวมถึงประวัติความเป็นมาของ 
       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จริยธรรม เทววิทยา ศาสนศึกษา 
       ยกเว้น จริยธรรมในสาขาย่อยนั้นๆ 

 6.4  ศิลปะ   ประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปะวิจารณ์ จิตรกรรม ประติมากรรม 
      การออกแบบทางสถาปัตยกรรม ดนตรี ศิลปะการแสดง การละคร 
      คติชนวิทยาศึกษา งานเขียน การศึกษาเกี่ยวกับภาพยนตร์ วิทยุและ 
      โทรทัศน์ และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยกเว้นการวิจัยทางศิลปอ่ืนๆ  
      ที่เกี่ยวข้องกับ ศาสนา เทววิทยา 
6.5  มนุษยศาสตร์อื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์ กิจกรรมทางด้าน 
      ระเบียบวิธี ประวัติศาสตร์ และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอื่นๆ  
        ที่เกี่ยวข้องกับวิชาในกลุ่มนี้ 

 

บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา  
         หมายถึง บุคคลทุกคนที่ร่วมในการปฏิบัติงานในโครงการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งผู้ให้บริการโดยตรงต่อ
การวิจัยและพัฒนานั้นๆ เช่น  ผู้จัดการโครงการวิจัย, ผู้บริหารโครงการวิจัย และพนักงานธุรการ เป็นต้น 
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา  สามารถจ าแนกตามบทบาทการท าวิจัย  ออกเป็น  3  ประเภท ดังนี้ 

นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย ผู้ท างานสนับสนุน 
หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญหรือ
บุ คลากรที่ มี วุฒิ กา รศึ กษา
ระดับปริญญาหรือเทียบเท่า
ปริญญาที่มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานวิจัยเกี่ยวกับแนวคิด
หรือการสร้างสรรค์ความรู้ 

หมายถึง  บุคลากรผู้ซึ่งปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้
และประสบการณ์ด้านเทคนิคในสาขาวิชาการ
สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขาที่เกี่ยวข้องใน
การด า เ นิ น ง าน  และท า ง านภาย ใต้ ก า ร
ควบคุมดูแลของนักวิจัย เ พ่ืออ านวยความ
สะดวกให้งานของนักวิจัยด าเนินไปได้ด้วยดี เช่น 
พนักงานสัมภาษณ์ โปรแกรมเมอร์ พนักงาน
เตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์ส าหรับการทดลอง การ
ทดสอบ การบันทึกการวัดผล การค านวณและ
ด าเนินการในเรื่องอุปกรณ์และเครื่องมือ เป็นต้น 

หมายถึง  บุคลากรอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องในงานวิจัย 
เช่น เลขานุการ เจ้าหน้าที่
ธุรการ พนักงานพิมพ์ 
ช่างฝีมือ ช่างไร้ฝีมือ 
คนงานเกษตรและ
เจ้าหน้าที่การเงิน
โครงการวิจัย เป็นต้น  
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ยุทธศาสตร์การวิจัย (ความสอดคล้องของโครงการวิจัยกบันโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 1    

 

 

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางสังคม 

  มุ่งเน้น : การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิต สวัสดิการเพ่ือความมั่นคงของชีวิต ตลอดจนการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การสร้างความเข้มแข็ง
และการสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนที่เน้นกระบวนการมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจน การพัฒนาศักยภาพเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ และการ
เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ ครอบคลุมการวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึง
ระดับอุดมศึกษา 

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 2   
 

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  มุ่งเน้น : การวิจัยเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรซึ่งครอบคลุมการสร้างมูลค่าผลผลิต
ทางการเกษตร   ป่าไม้และประมง การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตเกษตร
อินทรีย์ การวิจัยเกี่ยวกับอาหารไทยและการพัฒนาศักยภาพของอาหารไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันทางธุรกิจระหว่างประเทศและผลักดันสู่การเป็นครัวโลก การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวิธีการตรวจสอบ
คุณภาพอาหารอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาน้ าใต้ดิน มาใช้เพื่อการเกษตร 
อุปโภคและบริโภค การวิจัยเกี่ยวกับมาตรการสงวนรักษาพ้ืนที่เหมาะสมทางการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อปกป้อง
พ้ืนที่เกษตรกรรมของประเทศจากการรุกล้ าของกิจกรรมเมือง รวมทั้งการพัฒนาและจัดการองค์ความรู้และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน นอกจากนี้   
ยังมุ่งเน้นการวิจัยเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมบริการ ซึ่งครอบคลุมถึง
การท่องเที่ยว การพัฒนาด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยค านึงถึงบทบาทการ
แข่งขันของประเทศภายใต้การเปลี่ยนแปลง ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งสัมพันธภาพกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน และสร้างองค์ความรู้เพ่ือรองรับการก้าวสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community -
AEC) โดยด าเนินการบนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมุ่งก่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ  

 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 3  การอนุรักษ์ เสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 มุ่งเน้น : การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั้งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
สังคม รวมทั้งการสร้างองค์ความรู ้เกี ่ยวกับทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรป่ าไม้ 
ทรัพยากรสัตว์น้ า รวมถึงการแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืน และการวิจัยที่เกี่ยวกับการ
รองรับและฟื้นฟูหลังภัยธรรมชาติและภัยพิบัติในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น  การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการ
ทางสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้าและมาตรการอื่นๆระหว่างประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับการ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ 
การจัดการมลพิษและผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ รวมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรม
และชุมชน โดยเฉพาะการบริหารจัดการขยะในเมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยเกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการเพ่ิมจ านวนสัตว์หรือสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ การวิจัยเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูดินเปรี้ยว ดินเค็ม การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ า การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการสร้างเขื่อนและฝาย  



-7- 
 

 
 

 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 4  
 

การสร้างศักยภาพและความสามารถเพ่ือการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรทางการวิจัย 

              มุ่งเน้น : การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศและสาธารณะ ตลอดจน
เสริมสร้างศักยภาพการวิจัยของประเทศ โดยครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สู่เชิงพาณิชย์ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และองค์ความรู้ใหม่ทางสังคมศาสตร์และองค์ความรู้
ใหม่ทางวิทยาการอ่ืนๆ เช่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น 
เทคโนโลยีชีวภาพ  วัสดุศาสตร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นาโนเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และสาธารณสุข 
สัตว์ทดลองและเทคโนโลยีด้านอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นต้น  การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างองค์ความรู้จากการต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและของประเทศด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือการใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศและเพ่ือการ
พ่ึงพาตนเอง การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ด้านเทคโนโลยีสะอาดและเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม  การวิจัยเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการทหาร 
ตลอดจนการสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากรบุคคลทางการวิจัยในวิทยาการต่างๆ 
 
 

ยุทธศาสตร์การวิจัยท่ี 5  
 

การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศเพ่ือการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และ
สาธารณะด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

 มุ่งเน้น : การวิจัยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการด้านการวิจัยของประเทศ 
โดยครอบคลุมการวิจัยเพ่ือการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ ประกอบด้วย การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ
บริหารการวิจัยของประเทศ ได้แก่ ระบบนโยบายการวิจัย ระบบสนับสนุนทุนวิจัย ระบบอุดหนุนการวิจัย ซึ่ง
ครอบคลุมระบบการจัดสรรงบประมาณด้านการวิจัยของประเทศ ระบบสถาบันการวิจัย ระบบบุคลากรการวิจัย 
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการวิจัย ระบบมาตรฐานการวิจัย ระบบจัดการผลผลิตการวิจัยและระบบติดตาม
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ทรัพยากรและภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบเครือข่าย
การวิจัย การวิจัยเกี่ยวกับระบบการส่งเสริมการวิจัยในภาคเอกชนเพ่ือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี   
การวิจัยเกี่ยวกับระบบการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนในต่างประเทศมาลงทุนในประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับระบบการ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์และทรัพย์สินทางปัญญาและแนวทางการผลักดันสู่การสร้างทรัพย์สินทางปัญญา การวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการวิจัยเพื่อสร้างความพร้อมและขีดความสามารถของประเทศ  การวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยและระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารการวิจัยของประเทศ การวิจัย
เกี่ยวกับนโยบายทางภาษีและการปฏิรูประบบกฎหมายให้เอ้ือต่อการส่งเสริมการลงทุนด้านการวิจัยของภาคเอกชน 
การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมินผลเพ่ือการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของ
ประเทศที่มีประสิทธิภาพ  การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของประเทศ การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนา
ดัชนีด้านการวิจัยที่เหมาะสมแก่การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและการพัฒนาประเทศ 
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ค าอธิบายเพิ่มเติม (ส าหรับข้อค าถามในส่วนที่ 3) 

การให้ข้อมูลผลผลิต (output) ผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ (impact) ที่เกิดขึ้น หรือ “คาดว่าจะ
เกิดข้ึน” (ค าถามข้อ 5-7) มีรายละเอียดเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 

ค าถามข้อ 5  ให้พิจารณาถึงผลผลิตจริงที่ได้จากการวิจัยหรือผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ เช่น เทคโนโลยีใหม่ 
องค์ความรู้ใหม่ เครื่องมือทดสอบใหม่ ฯลฯ ส่วนการส่งผลผลิตของงานวิจัยไปขอตีพิมพ์ ขอจดทะเบียนคุ้มครอง
ทรัพย์สินทางปัญญา หรือมีแผนในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุม/สัมมนา ให้ระบุว่าส่งไปที่ใดและมีแผนการ
เผยแพร่อย่างไร โดยอาจจะยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ ได้รับสิทธิบัตร หรือเผยแพร่จริง เนื่องจากข้อมูลที่ได้เป็นการ
ประเมินเบื้องต้นหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้นทันทีและผลผลิตดังกล่าวในข้อ 5.1 – 5.5 ยังไม่แล้วเสร็จ 

ค าถามข้อ 6  ให้ระบุรายละเอียดในประเด็นต่อไปนี้ 

6.1 กลุ่มเป้าหมาย : ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายที่น าผลการวิจัยไปใช้คือใคร หากงานวิจัยมีผู้น าไปใช้
หลายทอด ต้องระบุทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้น าผลงานวิจัยไปใช้ระยะเริ่มต้น (initial adopters) ถึงระยะสุดท้าย (final adopters) 
เช่น วัคซีนตัวใหม่ ผู้ใช้กลุ่มแรกอาจเป็นโรงพยาบาลตามมหาวิทยาลัย ผู้ใช้กลุ่มถัดไปอาจเป็นหน่วยงานของรัฐที่ท า
หน้าที่ผลิตวัคซีนชนิดนี้ในปริมาณมาก หลังจากนั้นโรงพยาบาล/สถานพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชนอาจเป็น
ผู้ใช้ล าดับถัดไป โดยมีผู้รับการฉีดวัคซีนเป็นผู้ใช้ผลงานวิจัยเป็นล าดับสุดท้าย  

6.2 การเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น : ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายที่น าผลงานวิจัยไปใช้น่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

- ผลลัพธ์เชิงเทคโนโลยี (technological outcome) หมายถึง การน าเทคโนโลยีที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้  ผลลัพธ์นี้อาจวัดได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น จ านวนการอนุญาตใช้สิทธิ (licensing) และมูลค่าค่าธรรมเนียมการ
อนุญาตใช้สิทธิ (royalty) 

- ผลลัพธ์เชิงสถาบัน (institutional outcome) หมายถึง การน าผลการวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหน่วยงานนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เพ่ือสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิกกฎ
กติกาต่างๆ (rule of the game) ที่เป็นลายลักษณ์อักษร  ผลลัพธ์นี้อาจวัดได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การบัญญัติหรือ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย  การก าหนดนโยบายหรือแนวทางการด าเนินงานของภาครัฐ  การออกมติคณะรัฐมนตรี 

- ผลลัพธ์เชิงพฤติกรรม (behavioral outcome) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือ
แนวทางปฏิบัติ (practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน หลังจากที่มีการน าผลการวิจัยไปใช้  
ผลลัพธ์นี้อาจวัดได้ในหลายรูปแบบ เช่น จ านวนธุรกิจที่สนใจไปลงทุนต่างประเทศหลังจากที่ได้รับข้อมูลจาก
งานวิจัย  จ านวนประชาชนที่ลดหรือเลิกสูบบุหรี่หลังจากที่ได้รับทราบอัตราเสี่ยงของการเป็นโรคๆ หนึ่งจากการสูบบุหรี่ 

- ผลลัพธ์เชิงแนวคิด (conceptual outcome) หมายถึง การสร้าง ปรับปรุงแก้ไข หรือยกเลิก
แนวคิดและกฎกติกาที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร  ไม่ว่าจะเป็นจารีต ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม บรรทัดฐาน 
ค่านิยม ความเชื่อ  ผลลัพธ์นี้อาจวัดได้หลายรูปแบบ เช่น ผู้มีส่วนได้เสียเกิดความเข้าใจในนโยบายสาธารณะมากขึ้น  
การถกอภิปรายในสังคมต่อประเด็นต่างๆ ทางประวัติศาสตร์ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นใหม่ 

- การเสริมสร้างความสามารถ (capacity building) หมายถึง ทักษะหรือขีดความสามารถของ
กลุ่มเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงไปอันเป็นผลจากการน าผลการวิจัยไปใช้  ผลลัพธ์นี้อาจวัดมาในรูปแบบต่างๆ เช่น 
จ านวนผู้เข้าร่วมการอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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6.3 ช่วงเวลาที่กลุ่มเป้าหมายน่าจะน าผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์  : ระบุช่วงเวลาที่
กลุ่มเป้าหมายน่าจะมีการน าผลงานวิจัยไปใช้ ณ ช่วงเวลาต่างๆ (expected adoption profile) ว่าเป็นอย่างไร 
เช่น ภายใน 1 ปีหลังจากโครงการวิจัยเสร็จสิ้น หรือมากกว่านั้น  

 

ค าถามข้อ 7  ให้คาดการณ์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมที่น่าจะเกิดขึ้น โดยหากสามารถ
ประมาณการเป็นตัวเลขได้ก็ให้ด าเนินการ แต่ต้องระบุสมมุติฐาน และวิธีการที่ใช้ในการประมาณการด้วย 
รายละเอียดในประเด็นต่อไปนี้ 

 

- ด้านเศรษฐกิจ : คาดการณ์ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่ตีค่าเป็นตัวเงินได้ในรูปมูลค่าส่วนเกิน
ทางเศรษฐกิจ (economic surplus) ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงปริมาณที่ไม่สามารถตีค่าเป็นตัวเงินได้ง่าย และ
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงคุณภาพท่ีส าคัญ 

- ด้านสังคม : คาดการณ์ผลกระทบเชิงสังคม เช่น ผลกระทบต่อสุขภาพ ความเท่าเทียมกันใน
การจัดสรรทรัพยากร-การตัดสินใจ จริยธรรม การกระจายรายได้ ฯลฯ หากคาดว่างานวิจัยที่ท าการศึกษาน่าจะมี
ผลกระทบด้านสังคมเหล่านี้อย่างมีนัยส าคัญก็ควรจะมีความพยายามในการท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ 
(quantitative analysis) นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ด้วย 

- ด้านสิ่งแวดล้อม : คาดการณ์ผลกระทบเชิงสิ่งแวดล้อม เช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การ
ใช้ทรัพยากร  การใช้สารเคมี ฯลฯ ผลกระทบเหล่านี้อาจท าการวัดด้วยวิธีการต่างๆ ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่ต้องอาศัย
ตลาด (non-market based methods) เช่น preventive/replacement cost methods วิธีการเหล่านี้เป็นการ
ประมาณมูลค่าผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาก “ทางเลือกอ่ืนๆ” ที่ท าให้เกิดผลต่อสิ่งแวดล้อมในลักษณะเดียวกับ
เทคโนโลยีทีท าการศึกษา เช่น หากเทคโนโลยี   ที่ท าการศึกษาท าให้น้ าดื่มมีคุณภาพดีขึ้น การประมาณมูลค่าเรื่องนี้
อาจจะค านวณจากทางเลือกอ่ืนๆ ที่ท าให้กลุ่มประชากรเป้าหมายได้มีน้ าดื่มคุณภาพเดียวกับที่เป็นผลจากเทคโนโลยีนี้ 
(เช่น มูลค่าการติดตั้งเครื่องกรองน้ าในทุกครัวเรือนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย) การวิเคราะห์ผลกระทบเรื่องสิ่งแวดล้อมนี้
จะมีลักษณะคล้ายกับเรื่องผลกระทบทางสังคมกล่าวคือ หากคาดว่างานวิจัยที่ท าการศึกษาน่าจะมีผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญก็ควรจะมีความพยายามในการท าการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) 
นอกเหนือจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (qualitative analysis) ด้วย 

 

 


