Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
1. กระทรวง :

ึ ษา วิทยาศาสตร์ วิจ ัย และนว ัตกรรม
กระทรวงการอุดมศก

###
2. กรม :
3. สาขาสถิตท
ิ างการ

สําน ักงานการวิจ ัยแห่งชาติ
20. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

ื
ชอสถิ
ตท
ิ างการ

บุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

รายการสถิตท
ิ างการ

จํานวนบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาเทียบเป็ นการทํางาน
เต็มเวลาของประเทศ จําแนกตามหน่วยดําเนินการ

ื
ชอรายการสถิ
ติ
ทางการภาษาอ ังกฤษ
(ถ้ามี)
สถานะความเป็นต ัวชวี ัด SDGs

1

สถานะความเป็นต ัวชวี ัดสถาบ ัน IMD1

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัด SDGs 1 - เป็ นตัวชีวัด SDGs

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

0 - ไม่เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD 1 - เป็ นตัวชีวัดสถาบัน IMD

*** ไม่ทราบเว ้นว่าง

4. ล ักษณะข้อมูลสถิตท
ิ างการตัวเลข
4.1 กรณีเป็นข้อความ ระบุเอกสาร / กฏหมาย / นโยบาย ฯลฯ ทีสน ับสนุนสถิตท
ิ างการ

จํานวนบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาแบบทํางาน
5. การจ ัดจําแนกข้อมูลสถิตท
ิ างการ
วิจัยเทีบบเท่าเต็มเวลา (แบบ FTE) จําแนกตามสาขาการ
วิจัย หน่วยงานดําเนินการวิจัย ระดับการศึกษา และอาชีพ
- จํานวนบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว
จําแนกตามสาขาการวิจัย หน่วยงานดําเนินการวิจัย ระดับ
ื
ชอภาษาอ
ังกฤษของ
การจ ัดจําแนกข้อมูล
สถิตท
ิ างการ (ถ้ามี)
ื
6. ชอตารางข้
อมูลสถิตท
ิ างการ :
1. บุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนา จําแนกตามหน่วยดําเนินการ
2.
3.
4.
5.
7. ระด ับการนําเสนอ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ประเทศ
ภาค
จังหวัด
อําเภอ
ตําบล
เขตการปกครอง
อืนๆ
(ระบุ)
8. ความถีในการเผยแพร่ขอ
้ มูล (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
รายชัวโมง
รายวัน
รายสัปดาห์
รายเดือน
รายไตรมาส
ราย 6 เดือน
1 รายปี
ราย 2 ปี
ราย 3 ปี
ราย 5 ปี
ราย 10 ปี
อืนๆ
(ระบุ)

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
9. หน่วยน ับ (Unit of Measure) คน
10. วิธก
ี ารเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
ืมพ์ รายงานการสํารวจค่าใช ้จายและบุคลากรทางการ
1 เอกสาร/รายงาน/สิ
(ระบุ
งพิ
ชอ)
https://www.nrct.go.th/
1 เว็บไซต์/URL ทีเข ้าถึง(ระบุ
ข ้อมูล
URL)
ได ้โดยตรง
(ระบุ) จัดการสัมมนาเผยแพร่ข ้อมูล
1 อืนๆ
11. ภาษาทีใชใ้ นการเผยแพร่ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ
1 ไทย
อังกฤษ
12. แนวคิดและคําจําก ัดความ
จํานวนรวมของบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประกอบด ้วย นักวิจัย ผู ้ช่วย
นักวิจัย และผู ้ทํางานสนับสนุน
13. วิธก
ี ารคํานวณ (ถ ้ามี)
ผลรวมของบุคลากรด ้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ ประกอบด ้วย นักวิจัย ผู ้ช่วยนักวิจัย
และผู ้ทํางานสนับสนุน
14. ปี เริมต้นทีมีการจ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ 2542
างการ
15. รูปแบบการจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
.doc .docx 1 .xls .xlsx
.csv
.pdf
.txt
อืนๆ
(ระบุ)
16. ประเภทฐานข้อมูลทีจ ัดเก็ บข้อมูลสถิตท
ิ างการ (ถ ้ามี บันทึก 1, ถ ้าไม่ม ี บันทึก 0 หรือเว ้นว่าง) ตอบได้มากกว่า
Oracle
DB2
Ms SQL
(ระบุ) อยูร่ ะหว่างการพัฒนาระบบฐานข ้อมูล
1 อืนๆ
17. หน่วยงานร ับผิดชอบผลิต/จ ัดทําข้อมูลสถิตท
ิ างการ
*** ไม่ต ้องกรอก
กระทรวง : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
***
ไม่ต ้องกรอก
กรม/หน่วยงานสํานักงานการวิจัยแห่งชาติ
สํานัก/ศูนย์/กอง
กองประมินผลและจัดการความรู ้การวิจัย
กลุม
่ /ฝ่ าย : ฝ่ ายดัชนีการวิจัยของประเทศ
ชือผู ้รับผิดชอบ
นางสาวนภัสธนันท์ ทรัพย์บญ
ั ญติ
ตําแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทรศัพท์ : 02-5794068
napastanan.s@nrct.go.th
E-mail Address
:
18. แหล่งทีมาของข้อมูลทีนํามาใชใ้ นการจ ัดทําสถิตท
ิ างการ (สามารถเพิมข้อย่อยได้)
การสํารวจค่าใช ้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ
18.1
สํอ
านัมูกลงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยงานเจ้าของข้
สําอรวจ
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้
มูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ- หน่วยงานภาครัฐ ภาคอุดมศึกษา รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนไม่ค ้ากําไร (หน่วยงานระดับกรม)
จํานวน 385 หน่วยงาน
่ ตัวอย่าง จํานวน
- หน่วยงานภาคเอกชนสุม
ผู ้ประกอบการ จํานวน 5,056 หน่วยงาน

Metadata : คําอธิบายข้อมูลสถิตท
ิ างการ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้า-มีหน่วยงานภาครัฐบาล หน่วยงานภาคอุดมศึกษา หน่วยงาน
ภาครัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาคเอกชนไม่ค ้ากําไร เก็บข ้อมูล
โดยวิธก
ี ารสํามะโนรายหน่วยงาน และรายโครงการทังหมด
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็ นผู ้รับผิดชอบ
ดําเนินการเก็บรวมรวมข ้อมูล)
- หน่วยงานภาคเอกชน ใช ้วิธส
ี ม
ุ่ ตัวอย่าง (สํานักงาน
รายปี
ระบุ (อืนๆ
ความถีในการเก็ บรวบรวมข้
อมูล
18.2
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี

ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

18.3
หน่วยงานเจ้าของข้อมูล
วิธก
ี ารเก็ บรวบรวมข้อมูล

ระบุ (อืนๆ

ขนาดต ัวอย่าง (กรณีการสํารวจ
ระเบียบวิธส
ี ถิต ิ (ถ้ามี
ความถีในการเก็ บรวบรวมข้อมูล
19. หมายเหตุ

ระบุ (อืนๆ

