คูมือการตอบแบบสํารวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา
ของประเทศไทย ป 2548
สวนประกอบของแบบสํารวจ
แบบสํารวจแตละชุดประกอบดวย 2 สวน ไดแก
1) สวนที่ 1 สําหรับผูประสานงานวิจัยของหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา
หรือ
หัวหนาหนวยงานใหดูแลการวิจัยของหนวยงาน
ผูประสานงานวิจัยของหนวยงานจะเปนผูกรอกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับงานวิจัยของหนวย
งาน ซึ่งประกอบดวย จํานวนโครงการวิจัย ชื่อโครงการวิจัยและชื่อหัวหนาโครงการวิจัยหรือผู
รับผิดชอบ รวมทั้งเปนผูกระจายแบบสํารวจสวนที่2 ใหกับหัวหนาโครงการวิจัยหรือนักวิจัยเพื่อ
กรอกขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของโครงการวิจยั แตละโครงการ นอกจากนี้ ผูประสานงาน
วิจัยจะเปนผูรวบรวมแบบสํารวจสวนที่1 และสวนที่2 ทั้งหมดสงคืนสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ
2) สวนที่ 2 สําหรับหัวหนาโครงการวิจัยหรือนักวิจัย
หัวหนาโครงการวิจัยหรือนักวิจัยจะเปนผูกรอกขอมูลรายละเอียดของโครงการวิจัย
โดยเฉพาะอยางยิ่งคาใชจายและบุคลากรของโครงการวิจัยแตละโครงการ โดยสามารถเลือก
ตอบกลับแบบสํารวจชุดนี้(สวนที่ 2)ได 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 โดยการกรอกขอมูลใน
แบบฟอรมสวนที่ 2 ที่ทางสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติสงให ซึ่งจะใชสําหรับโครงการ
วิจัยหนึ่งโครงการเทานั้น (1 ชุด ตอโครงการวิจัย 1 โครงการ) ดังนั้นหากหนวยงานมีงานวิจัย
หลายโครงการ กรุณาสําเนาแบบสํารวจเพิ่ม หรือ Download แบบฟอรมเปลาของแบบสํารวจ
ไดที่ www.gerd.nrct.net หรือติดตอเจาหนาที่กองนโยบายและวางแผนการวิจัย สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ โทร.02-561-2445 ตอ 461 หรือแฟกซ 02-579-9260 ทางเลือกที่
2 โดยการกรอกขอมูล ไดที่ www.gerd.nrct.net
สิ่งที่ควรทําความเขาใจในแบบสํารวจสวนที่ 2
1) คาใชจายของโครงการวิจัย คือ งบประมาณของโครงการวิจัยที่เกิดขึ้นจริงใน
ชวงเวลา 1 ป (ปงบประมาณ 2548 หรือปการศึกษา 2548) ซึ่งอาจจะมากกวาหรือนอยกวา
งบประมาณของโครงการวิจัยที่ไดรับ
2) กรณีที่เปนโครงการตอเนื่องที่ดําเนินการวิจัยมากอนปที่ทําการสํารวจและได
ดําเนินการวิจัยมาคาบเกี่ยวในปที่ทําการสํารวจหรือยังดําเนินการวิจัยไมแลวเสร็จมาจนถึง
ปจจุบัน ใหนับเอาเฉพาะเวลาที่อยูในปที่ทําการสํารวจ
3) โครงการใดที่ไดรับทุนมามากกวา 1 แหลงทุน ทานสามารถกรอกแหลงทุนได
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มากกวา 1 แหลงทุน
4) สัดสวนเวลาทํางานของนักวิจัย คือ เวลาที่ใหกับการทํางานวิจัยของนักวิจัยหรือ
บุคลากรทางการวิจัยแตละคนโดยให งานวิจัย 100% (เทากับ 1 FTE) คือ ผูที่ทํางานวิจัย 7 ชม. ใน
1 วัน (หรือโดยประมาณ) และทํางานวิจัยตลอดทั้งป (12 เดือน)
สูตรการคํานวณเวลาการทํางานวิจัย (7/7 x 12/12 = 1.00 หรือ 100 %)
แตถาในแตละวันทํางานวิจัย วันละ 7 ชั่วโมง(โดยประมาณ)และทํางานวิจัยแคครึ่งป (6 เดือน)
เทากับ (7/7 X 6/12 = 0.5 หรือ 50 %)

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การวิจัยและพัฒนา (Research and Experimental Development)
หมายถึง งานที่มีลักษณะสรางสรรค ซึ่งดําเนินการอยางเปนระบบ เพื่อเพิ่มพูน
คลังความรู ทั้งความรูที่เกี่ยวกับมนุษย วัฒนธรรมและสังคม และการใชความรูเหลานี้ เพื่อประดิษฐ
คิดคนสิ่งที่เปนประโยชนใหม ๆ
การวิจัยและพัฒนา จําแนกไดเปน 3 ชนิด คือ การวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการพัฒนา
เชิงทดลอง

1.1) การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) เปนการศึกษาคนควาในทางทฤษฎี หรือ
ในหองทดลอง เพื่อหาความรูใหม ๆ เกี่ยวกับสมุหฐานของปรากฏการณ และความจริงที่สามารถสังเกต
ได โดยที่ยังไมมีจุดมุงหมายที่ชัดเจน หรือเฉพาะเจาะจงในการนําผลการวิจัยไปใชในงานทาง
ปฏิบัติ
1.2) การวิจัยประยุกต (Applied Research) เปนการศึกษาคนควาเพื่อหาความรูใหม
ๆ โดยมีวัตถุประสงคหรือจุดมุงหมายเบื้องตนที่จะนําผลการวิจัยไปใชประโยชนในการปฏิบัติอยางใดอยาง
หนึ่ง
1.3) การพัฒนาเชิงทดลอง (Experimental Development) เปนการศึกษาอยางมี
ระบบ โดยนําความรูที่มีอยูแลว จากการวิจัยหรือจากประสบการณในการปฏิบัติงาน ประดิษฐสิ่งใหม ๆ
เครื่องมือ ผลิตภัณฑใหม ๆ กระบวนการผลิต ระบบและการใหบริการใหม ๆ หรือการปรับปรุงผลิต
ภัณฑ/กระบวนการผลิตเดิมที่มีอยูแลวใหดียิ่งขึ้น
หมายเหตุ ลักษณะงานตอไปนี้ไมถือวาเปนกิจกรรมการวิจัย
1) การสํารวจสภาพของทองที่ การสํารวจทางธรณีวิทยา การสํารวจทางสมุทรศาสตร
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การสํารวจทางดาราศาสตรที่ทําเปนประจํา การสังเกตการณทางอุตุนิยมวิทยาและการเคลื่อนไหวของผิวโลก การ
สํารวจดินและพรรณไม แหลงทรัพยากรสัตวน้ํา และสัตวปา งานประจําที่เกี่ยวกับดิน การทดสอบบรรยากาศและน้ํา
การตรวจสอบและการควบคุมระดับรังสีที่ทําเปนประจํา
2) กิจกรรมการคนหาและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการกําหนด การชี้ตําแหนง และการจําแนก
แหลงแรและแหลงน้ํามัน

3) การเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับมนุษย สังคม ปรากฏการณทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมที่มีวัตถุประสงคเพื่อใชในงานสถิติเปนประจํา เชน การสํารวจสํามะโนประชากร สถิติการผลิต
การจําหนาย และการบริโภค การเก็บสถิติการตลาด สถิติทางสังคมและวัฒนธรรม เปนตน
4) งานประจําที่ทําการวิเคราะห ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและทดสอบตาง ๆ เชน วัตถุดิบ ผลิต
ภัณฑ เครื่องมือ ขบวนการ และการกําหนดมาตรฐาน เปนตน

2. คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา
หมายถึง คาใชจายทั้งหมดในการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาของหนวยงานตางๆ
ภายในประเทศ (Gross Domestic Expenditure on R&D, GERD) ในชวงเวลาที่กําหนด ทั้งนี้รวมถึง
การดําเนินงานวิจัยและพัฒนาที่ไดรับเงินจากตางประเทศ แตไมรวมถึงการจายเงินใหดําเนินงานวิจัย
และพัฒนาในตางประเทศ
คาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาประกอบดวยคาใชจายหมุนเวียนและคาใชจายลงทุน
2.1) คาใชจายหมุนเวียน (Current expenditure) ประกอบดวยคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนา
ที่เปนคาจางแรงงาน ไดแก หมวดเงินเดือนและคาจางชั่วคราว และคาใชจายหมุนเวียนอื่นๆ ไดแก หมวดเงินคาตอบ
แทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค
2.2) คาใชจายลงทุน (Capital expenditure) ประกอบดวยคาใชจายทางการวิจัยและพัฒนาใน
หมวดเงินคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง

3. บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย
3.1) นักวิจัย (Researchers) หมายถึง บุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาหรือ
เทียบเทาปริญญา และมีหนาที่ปฏิบัติงานวิจัย ซึ่งหมายรวมถึงผูบริหารและผูควบคุมการวิจัย
3.2) ผูชวยนักวิจัย (Technicians and Equivalent Staff) หมายถึง บุคลากรซึ่ง
ผานการฝกฝนดานวิชาชีพหรือดานเทคนิคในสาขาวิชาการตาง ๆ และทํางานภายใตการควบคุมดูแล
ของนักวิจัย เพื่ออํานวยความสะดวกใหงานของนักวิจัยดําเนินไปไดดวยดี เชน พนักงานสัมภาษณ
โปรแกรมเมอร พนักงานเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณสําหรับการทดลอง การทดสอบ การวิเคราะห
คํานวณ บันทึกการวัดผล และดําเนินการในเรื่องอุปกรณและเครื่องจักรเฉพาะอยางเปนพิเศษ เปนตน
3.3) ผูทํางานสนับสนุน (Other Supporting Staff) หมายถึง บุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยว
ของในงานวิจัย เชน เลขานุการ พนักงานพิมพ ชางฝมือ ชางไรฝมือ คนงานการเกษตร และเจาหนาที่
การเงินของโครงการวิจัย เปนตน
นอกจากนี้ สามารถจําแนกบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาไดตามเวลาทํางานวิจัย
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บุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลา (Full-time) หมายถึง บุคลากรที่ใชเวลาทั้งหมดหรือ
เกือบทั้งหมดของการทํางานในแตละวันหรือ 7 ชั่วโมง เพื่อทํางานวิจัยตลอดระยะเวลาหนึ่งป (หรือ
บุคลากรที่ใชเวลามากกวารอยละ90 ของเวลาทํางานทั้งหมดตลอดระยะเวลาหนึ่งปเพื่อทํางานวิจัย
ถือเปนบุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลา)
บุคลากรที่ทําวิจัยบางเวลา (Part-time) หมายถึง บุคลากรที่ใชเวลาเพียงบางสวน
ของเวลาทํางานในแตละวันหรือนอยกวา 7 ชั่วโมง เพื่อทํางานวิจัยตลอดระยะเวลาหนึ่งป (บุคลากรที่ใช
เวลาระหวางรอยละ 10 ถึงรอยละ 90 ของเวลาทํางานทั้งหมดตลอดระยะเวลาหนึ่งปเพื่อทํางานวิจัย
ถือเปนบุคลากรที่ทําวิจัยบางเวลา ทั้งนี้ ผูที่ใชเวลาทํางานวิจัยนอยกวารอยละ 10 จะไมนํามานับรวม
ดวย)
บุคลากรที่ทําวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา (Full time equivalence - FTE) หมายถึง
จํานวนบุคลากรที่ไดจากการคํานวณเวลาทํางานวิจัยของบุคลากรแตละคนตลอดระยะเวลาหนึ่งป เชน
บุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลาตลอดระยะเวลาหนึ่งปจะนับเปนบุคลากรที่ทําวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา 1 คน-ป
สวนบุคลากรที่ทําวิจัยเต็มเวลาเพียง 6 เดือนจะนับเปนบุคลากรที่ทําวิจัยเทียบเทาเต็มเวลา 0.5 คน-ป
4. หนวยดําเนินการ (Sector of Performance)
หมายถึง หนวยงานตางๆ ที่มีการวิจัยและพัฒนา ไดแก
4.1) ภาครัฐบาล ไดแก หนวยงานวิจัยภายใตการควบคุมและการสนับสนุนทางการ
เงินสวนใหญจากรัฐบาล มีการดําเนินงานโดยมิไดมุงเพื่อการคาขาย แตไมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษา
ตาง ๆ
4.2) ภาคอุดมศึกษา ไดแก หนวยงานของมหาวิทยาลัย วิทยาลัย และสถาบันอื่น ๆ
ที่มีการสอนสูงกวาระดับอนุปริญญาขึ้นไป ทั้งนี้รวมถึงสถาบันวิจัยและสถานีทดลองตาง ๆ ที่ดําเนินงาน
ภายใตการควบคุมหรือการบริหารงานของสถาบันอุดมศึกษา ในการสํารวจนี้ไดจําแนกภาคอุดมศึกษาเปน
ภาคอุดมศึกษาของรัฐบาลและภาคอุดมศึกษาของเอกชน
4.3) ภาครัฐวิสาหกิจ ไดแก องคกรและสถาบันของรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ที่ใหบริการแก
สาธารณะทั่วไป ดําเนินงานภายใตการควบคุมทางการเงินจากรัฐ เชน การไฟฟานครหลวง การ
รถไฟแหงประเทศไทย การสื่อสารแหงประเทศไทย การกีฬาแหงประเทศไทย ธนาคารออมสิน เปนตน
4.4) ภาคเอกชนไมคากําไร ไดแก มูลนิธิ สถาบัน องคกรเอกชนหรือองคกรกึ่งราช
การ ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยที่ไมมีจุดมุงหมายเบื้องตนเพื่อหาผลกําไร เปนตน
5. แหลงทุน (Source of Fund)
หมายถึง หนวยงานตางๆ ในภาครัฐบาล ภาคอุดมศึกษา ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ
เอกชน ภาคเอกชนไมคากําไร และตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย สถาบัน หรือเอกชนที่ตั้งอยูนอกเขต
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ราชอาณาจักร รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ (ยกเวนธุรกิจเอกชน) ที่ตั้งอยูในเขตราชอาณาจักร ที่มี
การใหทุนวิจัยและพัฒนา
6. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกอบดวย
สาขา
1. วิทยาศาสตรธรรมชาติ

2. วิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยี

3. แพทยศาสตร

สาขายอย

- วิทยาศาสตรเคมี (เคมีและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
- ฟสิกส โลกและวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม
(ธรณีวิทยา ธรณีฟสิกส) วิชาแร ภูมิศาสตรกายภาพและ
วิทยาศาสตรดานพื้นดิน อุตุนิยมวิทยา และวิทยาศาสตร
ดานบรรยากาศ อื่น ๆ
- คณิตศาสตรและคอมพิวเตอร (เฉพาะซอฟตแวร)
- วิทยาศาสตรดานชีวิทยา (ชีววิทยา พฤกษศาสตร แบคทีเรีย
วิทยาจุลชีววิทยา สัตววิทยา กีฏวิทยา พันธุศาสตร ชีวเคมี
วิทยา ชีวฟสิกส และวิชาอื่น ๆ ที่ใกลเคียงกัน ยกเวน วิทยาศาสตรเกี่ยวกับการรักษาสัตวและคลินิค)
- วิศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส (วิศวกรรมไฟฟา, อิเล็กทรอนิกส
และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
- วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมดานสถาปตยกรรม วิศวกรรมและ
วิ ท ยาศาสตร ด า นอาคาร
วิ ศ วกรรมด า นการก อ สร า ง
วิศวกรรมดานโครงสรางและเทศบาลนคร และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
- วิศวกรรมคอมพิวเตอร (เฉพาะฮารดแวรและการพัฒนาฮารดแวร)
- วิทยาศาสตรดานวิศวกรรมอื่น ๆ [เชน เคมีภัณฑ, อวกาศ
และวิชาการบิน, เครื่องกล วิศวกรรมดานโลหะและวัสดุ และ
สาขาวิชายอย (1. ผลิตภัณฑจากปา 2. วิทยาศาสตร
ประยุกต เชน คณิตศาสตรประยุกตวาดวย สัณฐานและมิติ
ของโลก อุตสาหกรรมเคมี เปนตน 3. วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการผลิตอาหารเทคโนโลยีเฉพาะของสาขาสหวิชา
การ เชน การวิเคราะหระบบโลหะกรรมเหมืองแร เทคโนโลยี
สิ่งทอ และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)]
- การแพทยพื้นฐาน (กายวิภาคเซลลวิทยา สรีรวิทยา พันธุศาสตร
เภสัชกรรม แพทยปรุงยา วิทยาศาสตรทางยาและสมุนไพร พิษ
วิทยา วิทยาภูมิคุมกัน เคมีคลีนิค จุลชีว-วิทยาคลีนิค พยาธิ
วิทยา)
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สาขา (ตอ)

4. เกษตรศาสตร

5. สังคมศาสตร

6. มนุษยศาสตร

สาขายอย

- การแพทยคลีนิค [สูติศาสตร (แพทยศาสตรที่เกี่ยวของกับ
การดูแลการตั้งครรภ การคลอดลูก และภาระหลังคลอด)
นารีเวศนวิทยา ทันตวิทยา ประสาทวิทยา รังสีวิทยา การ
บําบัดรักษา จักษุวิทยา และสาขาแพทยศาสตรที่เกี่ยวของ
กับคอ หู จมูก และกลองเสียง]
- วิทยาศาสตรสุขภาพ (สาธารณสุขศาสตร การแพทยดาน
สังคม อนามัย การพยาบาล และระบาดวิทยา)
- เกษตรกรรม, ปาไม, ประมง และสาขาวิชาการที่เกี่ยวของ (พืชไร
พืชสวน สัตวบาล ประมง ปาไม และวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
- สัตวแพทย
- จิตวิทยา
- เศรษฐศาสตร
- ศึกษาศาสตร (การศึกษาและการฝกอบรมและวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ)
- สังคมศาสตรอื่น ๆ [มานุษยวิทยา (สังคมและวัฒนธรรม) และชาติ
พันธุวิทยา ประชากรศาสตร ภูมิศาสตร (มนุษยเศรษฐกิจและ
สังคม) การวางผังเมืองและชนบท การจัดการ กฎหมาย
ภาษาศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยา องคการและวิธีการ
วิชาการทางสังคมศาสตรอื่น ๆ (กิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เชน สหสาขาวิชาการ ระเบียบวิธีและประวัติศาสตรที่
เกี่ยวของกับวิชาในกลุมนี้) สวนมนุษยวิทยากายภาพ ภูมิศาสตร
กายภาพ และจิตวิทยากายภาพ ใหจําแนกไวในวิทยาศาสตรธรรม
ชาติ]
- ประวัติศาสตร (ประวัติศาสตร, การศึกษาเรื่องกอนประวัติศาสตร
และประวัติศาสตร พรอมทั้งสาขาวิชาการที่เกี่ยวของกับ
ประวัติศาสตรที่ใหประโยชน เชน โบราณคดี การศึกษา จากเหรียญ
ภูมิศาสตรดึกดําบรรพ การสืบเผาพันธุ เปนตน)
- ภาษาและวรรณคดี (ภาษาโบราณและสมัยใหมและวรรณคดี)
- วิชาทางมนุษยศาสตรอื่น ๆ [ปรัชญา (รวมทั้งประวัติความ
เปนมาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ศิลปะ ประวัติศาสตร
ศิลป และศิลปวิจารณ จิตรกรรม ประติมากรรม ดนตรี ศิลปะ
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การละคร ยกเวนการวิจัยทางศิลปอื่น ๆ ศาสนา เทววิทยา
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับมนุษยศาสตร กิจกรรมทางดาน
ระเบียบวิธี ประวัติศาสตร และกิจกรรมทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาในกลุมนี้]
7. สาขาการพัฒนา (สําหรับหนวยงานภาครัฐบาล)
สาขา

1. เกษตรกรรม ปาไม และประมง

2. อุตสาหกรรม

3. การผลิตและการใชพลังงาน

4. การพัฒนาการขนสงและ
โทรคมนาคม

5. การพัฒนาเมืองและชนบท

ความครอบคลุม
- ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาทั้งหมดที่มีจุดประสงคเพื่อการ
พัฒนาและสนับสนุนกิจกรรมเหลานี้ รวมถึงงานที่เกี่ยวของกับงานทาง
เคมี และเครื่องจักรกล ทั้งนี้ไมรวมถึงกระบวนการผลิตอาหารและอุต
สาหกรรมบรรจุหีบหอ

- ในกลุมนี้จะรวมแผนงานวิจัยและพัฒนาที่มีจุดประสงค
เบื้องตนเพื่อ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของกลุมจะ
ประกอบดวยแผนงานวิจัยและพัฒนาที่เนนในเรื่องอุตสาห
กรรมการผลิต ซึ่งรวมถึงการวิจัยและพัฒนาที่เอื้อประโยชนตอ
อุตสาหกรรมการกอสราง การคาสงและคาปลีก ภัตตาคารและ
โรงแรม การธนาคาร ประกันภัย และบริการทางการคาอื่นๆ
ทั้งนี้ไมรวมการวิจัยและพัฒนาที่ดําเนินการโดยภาคอุตสาห
กรรม
- การผลิตและการใชพลังงาน ไดแก ทุกกิจกรรมที่มีจุดมุง
หมายเพื่อจัดหา ผลิต อนุรักษ และใชพลังงานในทุกรูปแบบ
พลังงาน และรวมการวิจัยและพัฒนาในเรื่องน้ําและพลังงาน
นิวเคลียรไวดวย สวนการวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับการขับ
เคลื่อนยานและจรวดจะไมรวมอยูในกลุมนี้
- การวิจัยและพัฒนาที่มุงสรางระบบการขนสงที่ดีและปลอด
ภัยมากขึ้น รวมทั้งความปลอดภัยในการเดินทาง (ยกเวนสวน
ที่เปนเรื่องของการวางผังเมืองและชนบท) การวิจัยและพัฒนา
ดานการบริการทุกประเภท (ยกเวนดาวเทียม) รวมถึงการวิจัย
และพัฒนาดานการวางแผนและจัดขายองคการ
- การวิจัยและพัฒนาเพื่อวางแผนพัฒนาเมืองและชนบทใหดี
ขึ้น ปรับปรุงสภาพแวดลอมของชุมชนใหดีขึ้นดวย เชน การจัด
ตั้งโรงพยาบาล การปองกันเสียงรบกวน เปนตน โดยเนนการ
วางแผนรวมที่จะประสานหลายองคประกอบ เพื่อใหเกิดสภาพ
แวดลอมโดยรวมดีขึ้นดวย
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สาขา (ตอ)
6. การควบคุมและดูแล

ความครอบคลุม

รักษาสิ่งแวดลอม

- การควบคุมมลพิษ

- การปองกันมลพิษ
7. การแพทยและสาธารณสุข

- การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไม
สามารถทํารายไดและครอบคลุมงานวิจัยและพัฒนาดานมลพิษที่
เกิดจากอากาศ น้ํา ดิน และชั้นใตดิน เสียง ของเสียเหลือทิ้งที่เปน
ของแข็ง และสารรังสี รวมถึงการวิจัยเพื่อหาสาเหตุ การแพรกระจาย
และการรักษามลภาวะตางๆ รวมทั้งผลกระทบที่มีตอมนุษยและ
สิ่งแวดลอม
- การวิจัยที่ครอบคลุมถึงภาวะมลพิษที่เกิดจากทุก ๆ สาเหตุ

- งานวิจัยและพัฒนาเพื่อปองกันและฟนฟูสุขภาพของมวลมนุษย
รวมถึงการวิจัยและพัฒนาในเรื่องของสุขอนามัยดานโภชนาการและ
สารอาหารตาง ๆ รังสีที่ใชทางการแพทย วิศวกรรมชีวเคมี สาร
สนเทศทางการแพทย การปฏิบัติรักษาและการใหยาอยางมีเหตุผล
(รวมทั้งการทดสอบยาและการเพาะเลี้ยงสัตวในหองทดลองเพื่อ
วัตถุประสงคทางวิชาการ) รวมทั้งการวิจัยเรื่องระบาดวิทยา การ
ปองกันโรคที่เกิดในภาคอุตสาหกรรมและการติดยาเสพติด ทั้งนี้
ยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับภาวะมลพิษ
8. การพัฒนาและบริการทางสังคม - การวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวของกับปญหาสังคมและวัฒนธรรม
ดังตัวอยาง เชน ความปลอดภัยในสังคม บริการสังคม ความ
สัมพันธทางสังคม วัฒนธรรม สันทนาการและการใชเวลาวาง
กฎหมายและกฎระเบียบ การคุมครองผูบริโภค เงื่อนไขการ
ทํางาน แรงงานสัมพันธ การพัฒนาบุคลากร การบริหารรัฐกิจ
เศรษฐกิจประชาชาติ สันติภาพและจุดมุงหมายระดับนานาชาติอื่น
ๆ
- ภายใตหัวขอนี้ครอบคลุมการคนหาและการสํารวจเปลือกโลกและพื้น
9. การสํารวจและการคนหา
ในเรื่องของโลกและบรรยากาศ ผิวทะเล มหาสมุทร และบรรยากาศ แตไมรวมการศึกษาเรื่องมลพิษ ดิน
เพื่อการเกษตร หรือการประมง แตจะรวมการวิจัยและพัฒนาดานอุตุนิยม
วิทยา (ยกเวนการควบคุมจากดาวเทียม)

9

10. ความรูขั้นสูงทั่วไป

11. การวิจัยอวกาศ

สาขา (ตอ)
12. การปองกันประเทศ

- ครอบคลุมการวิจัยและพัฒนาของทุกกิจกรรมที่มีสวนชวยให
ไดรับความรูใหมทั่ว ๆ ไป แตไมไดเนนเฉพาะเจาะจงถึงวัตถุ
ประสงคใดวัตถุประสงคหนึ่งโดยเฉพาะ การวิจัยในสาขานี้
มี 2 สวน คือ สวนที่เปนงานวิจัยขั้นสูง และงานวิจัยโดยทุนทั่ว
ไปของมหาวิทยาลัย
- การวิจัยในสาขานี้ครอบคลุมถึงการวิจัยที่เกี่ยวกับอวกาศทั้ง
หมด
ความครอบคลุม (ตอ)
- การปองกันประเทศจนรวมถึงแผนวิจัยและพัฒนาที่ดําเนิน
การโดยมีจุดมุงหมายเพื่อเหตุผลดานการปองกันประเทศ ใน
กลุมนี้จะรวมงานวิจัยและพัฒนาดานนิวเคลียรและอวกาศเพื่อ
ปองกันประเทศแตจะไมรวมการวิจัยและพัฒนาดานพลเรือนทีไ่ ด
รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหม เชน ดานอุตุนิยมวิทยาหรือ
โทรคมนาคม

7. สาขาอุตสาหกรรม (ในภาครัฐวิสาหกิจ) ประกอบดวยกิจกรรมหรือการผลิต ดังนี้
สาขา
1. เกษตรกรรม
2. เหมืองแร
3. อุตสาหกรรม
3.1 อาหาร เครื่องดื่ม และยาสูบ

ครอบคลุมกิจกรรม/การผลิต
- กสิกรรม ปศุสัตว ประมงและปาไม
- การทําเหมืองแร การคนหาแร รวมทั้งการขุดเจาะ
การผลิต น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ

- การผลิตอาหารและเครื่องดื่มตางๆ การแปรรูปเนื้อสัตว ผัก
และผลไม ผลิตภัณฑที่ไดจากนม รวมถึงการผลิตยาสูบ
3.2 สิ่งทอ เครื่องนุงหม และผลิตภัณฑ - การปน การทอ การผลิตสิ่งทอสําเร็จ การผลิตผา เครื่องแตงกาย
หนัง
การฟอกยอม รวมถึงการผลิตสิ่งของที่ทําจากขนสัตวและหนังสัตว
เชน การผลิตกระเปา รองเทา
3.3 ไม กระดาษ และการพิมพ
- ไมและผลิตภัณฑจากไม วัสดุถักสาน การผลิตกระดาษและ
ผลิตภัณฑจากกระดาษ รวมถึง การพิมพโฆษณา
3.4 เคมี เคมีภัณฑ ปโตรเลียม และ - การผลิตเคมีภัณฑขั้นมูลฐาน การผลิตผลิตภัณฑเคมีอื่น ๆ
ถานหิน
การผลิตเสนใยประดิษฐ อุตสาหกรรมเคมีและเคมีภัณฑ ยา
การผลิตถานโคก การกลั่นน้ํามันและผลิตภัณฑจากน้ํามัน
3.5 ยางและพลาสติก
- การผลิตผลิตภัณฑยาง การผลิตผลิตภัณฑพลาสติก
3.6 ผลิตภัณฑอโลหะ
- การผลิตผลิตภัณฑอโลหะ การผลิตแกวและผลิตภัณฑจาก
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3.7 โลหะพื้นฐาน (เหล็ก)
3.8 ผลิตภัณฑโลหะประดิษฐ
3.9 เครื่องจักรและอุปกรณ
3.10 อุปกรณการขนสง, เครื่องจักรกล

-

สาขา (ตอ)
3.11 ไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส

-

4. กอสราง

-

5. บริการ

แกว
การผลิตเหล็กและ การหลอโลหะที่มีสวนประกอบของเหล็ก
การผลิตผลิตภัณฑที่มีโครงสรางเปนโลหะ ภาชนะบรรจุโลหะ
การผลิตเครื่องจักรที่ใชงานทั่วไปและอุปกรณสํานักงาน
ยานยนต การตอเรือ และการซอมแซมเรือ อุปกรณการ
ขนสงอื่น ๆ เครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต

ครอบคลุมกิจกรรม/การผลิต
เครื่องจักรที่ใชพลังงานไฟฟา อุปกรณและสวนประกอบทาง
อิเล็กทรอนิกส การผลิตมอเตอรไฟฟา เครื่องกําเนิดไฟฟา
และหมอแปลงไฟฟา การผลิตเครื่องมือเพื่อจายและควบคุม
กระแสไฟฟา
การผลิตหมอแบตเตอรี่ไฟฟา
การผลิตหลอดไฟฟาและเครื่องอุปกรณใหแสงสวาง
การผลิตอุปกรณซอฟแวรและฮารดแวรทางคอมพิวเตอร
การกอสราง

- ไฟฟา แกส ประปา บริการทางไปรษณีย การรับสงพัสดุภัณฑ
และการโทรคมนาคม
- สถาบันการเงิน รวมทั้งการประกันภัย
- ธุรกิจเกี่ยวกับการใหคําปรึกษาเกี่ยวกับฮารดแวรและ
ซอฟตแวร การประมวลผลขอมูล กิจกรรมดานฐานขอมูล
หรือกิจกรรมอื่น ๆที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
- การวิจัยและพัฒนา
- ธุรกิจบริการทางกฎหมาย บัญชี การทําบัญชีและตรวจสอบ
บัญชี การใหคําปรึกษาดานภาษี การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
และการจัดการ
- บริการทางสถาปตยกรรม วิศวกรรม และเทคนิคอื่น ๆ
- บริการโฆษณา
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