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คำจำกัดควำมของแต่ละสำขำยุทธศำสตร์
A. อุตสำหกรรมและคลัสเตอร์เป้ำหมำย
หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยแบ่งเป็น 2
รู ป แบบ ได้แ ก่ รู ป แบบที่ 1 คือ First s-curve เป็ นการลงทุน ในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมที่มีอ ยู่แล้ ว ใน
ประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปัจจัยผลิต โดยการลงทุนชนิดนี้จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในระยะสั้นและระยะกลาง รูปแบบที่ 2 คือ New S-curve เป็นรูปแบบของการลงทุนใน
อุตสาหกรรมใหม่เพื่อเปลี่ยนรูปแบบสินค้าและเทคโนโลยี โดยอุตสาหกรรมเหล่านี้จะเป็นกลไกที่
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ (New Growth Engines) ของประเทศ
อุตสาหกรรมและคลัสเตอร์เป้าหมาย ได้แก่
1. อุตสำหกรรมยำนยนต์สมัยใหม่ (Next - Generation Automotive)
หมายความถึ ง เทคโนโลยี ย านยนต์ ที่ ข ยายธุ ร กิ จ ในห่ ว งโซ่ คุ ณ ค่ า ของอุ ต สาหกรรมยานยนต์
โดยเฉพาะการออกแบบและจัดทาต้นแบบ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ
ความแม่นยาสูง ยกตัวอย่างเช่น
1.1 กิจการผลิตเครื่องยนต์สาหรับยานพาหนะที่มีการขึ้นรูป ชิ้นส่วนไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ชิ้น ดังนี้
Cylinder Head, Cylinder Block, Crankshaft, Camshaft และ Connecting Rod
1.2 กิจการผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ได้แก่ กิจการผลิต Substrate สาหรับ
Catalytic Converter
1.3 กิจการผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน ได้แก่ กิจการผลิตระบบเบรก ABS
(Anti-Lock Brake System) ห รื อ Electronic Brake Force Distribution (EBD),
Electronic Stability Control (ESC), Regenerative Braking System, Idling Stop
System, Autonomous Emergency Braking System
1.4 กิจการผลิตอุปกรณ์สาหรับรถยนต์ Hybrid, Electric Vehicles (EV) และ Plug in Hybrid
Electric Vehicles (PHEV) ได้แก่ กิจการผลิตแบตเตอรี่, Traction Motor, ระบบปรับอากาศ
1.5 กิจการผลิตยางล้อสาหรับยานพาหนะ
1.6 กิจการผลิ ตชิ้นส่ วนระบบเชื้อเพลิง (Fuel System Parts) ได้แก่ Fuel Pump / Injection
Pump/ Injector
1.7 การผลิ ต ชิ้ น ส่ ว นระบบส่ ง ก าลั ง (Transmission System Parts) ได้ แ ก่ Sun Gear/ Ring
Gear / Shift Gear/ Transfer Case/Torque Converter/ Carrier/ Propeller Shaft /
Drive Shaft / Universal Joint / Differential
1.8 การผลิตชิ้นส่วนระบบเครื่องยนต์ (Engine System Parts) ได้แก่ Turbocharger
1.9 การผลิตชิ้นส่วนความปลอดภัย (Safety Parts) ได้แก่ Inflator
1.10 กิจการผลิตรถจักรยานยนต์ (ยกเว้นที่มีความจุกระบอกสูบต่ากว่า 248 ซีซี) ที่มีการขึ้นรูป
ชิ้นส่วนเครื่องยนต์และขั้นตอนการผลิตตามที่คณะกรรมการกาหนด
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2. อุตสำหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)
หมายความถึง อุตสาหกรรมการผลิตระบบอิเลคทรอนิกส์ที่ใช้ในยานยนต์ อุปกรณ์โทรคมนาคม
ออกแบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะซึ่งเชื่อมต่อกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ยกตัวอย่างเช่น
2.1 ก ลุ่ ม ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ ไ ด้ แ ก่ SSD, OLED/Flat Panel Display, Chip on Board, LED,
Sensors, RFID, Electronic Controlling devices, Internet of Things/Smart Home
Appliances/Smart Home, CCTV, Wearable Devices, ระบบไร้สาย (Wireless), อุปกรณ์
โ ท ร ค ม น า ค ม - Gateway Routers - Switching Equipment - อุ ป ก ร ณ์ Emission
/Transmission/Reception, อุปกรณ์ Network
2.2 กลุ่ ม เดิ ม ที่ มี ศั ก ยภ าพ ได้ แ ก่ HDD/IC/Diode/Transistor, Multilayer PCB, Flexible
Printed Circuit
2.3 กลุ่มกิจการออกแบบ ได้แก่ IC Design, Embedded Design, Microelectronic Design
3. อุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวกลุ่มรำยได้ดีและกำรท่องเที่ยวเชิงสุขภำพ (Affluent, Medical and
Wellness Tourism)
หมายความถึ ง การจั ด ระเบี ย บและส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมหลากหลายตามสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วส าคั ญ
สนั บ สนุ นธุร กิจ การฟื้น ฟู ทางการแพทย์และศูน ย์ฟื้นฟู สุ ขภาพส่ งเสริมศู นย์การแสดงสิ นค้ าและ
นิทรรศการระดับนานาชาติ ยกตัวอย่างเช่น
3.1 โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว เช่น ระบบโลจิสติกส์เพื่อ
สนับสนุนการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและสนับสนุนการเดินทางภายในประเทศ ระบบการ
จองตั๋ว ระบบบัตรโดยสารเดียวที่ใช้ได้กับทุกช่องทางการเดินทางในภูมิภาค แอพพลิเคชั่น
รวบรวมข้อมูลและวางแผนการเดินทาง (Tourism Gateway) แอพพลิเคชั่นให้ข้อมู ลในการ
เดินทางทุกช่องทางทั่วประเทศ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว กล้องวงจรปิด เครื่องแปลภาษา
และการจัดทาแผนและระบบบริห ารความเสี่ยงและภัยพิบัติต่างๆ ระบบจัดการขยะและ
บาบัดน้าเสีย แผนที่บอกทางซึ่งครอบคลุมทุกช่องทางการเดินทาง เป็นต้น
3.2 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว เช่น ระบบลงทะเบียนธุรกิจออนไลน์เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ การเพิ่มช่องทางสาหรับนักท่องเที่ยวและประชาชนในการรายงาน
การกระทาความผิ ด ฐานข้อมูล กลาง (Tourism Intelligence) เพื่ อบริห ารและวิเคราะห์
ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว เป็นต้น
4. กำรเกษตรและเทคโนโลยีชีวภำพ (Agriculture and Biotechnolgy)
หมายความถึง อุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรไปเป็นเครื่องอุปโภคและบริโภค ซึ่ง
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมยาและเครื่องสาอาง และอุตสาหกรรมสิ่งทอ
รวมถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องที่นาเอาความรู้ทางด้านต่างๆของวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้กับ
สิ่งมีชีวิต หรือชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลผลิตของสิ่งมีชีวิต เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ไม่ว่าจะเป็น
ทางการผลิตหรือทางกระบวนการ ของสินค้าหรือบริการ เพื่อใช้ประโยชน์เฉพาะอย่างตามที่เรา
ต้องการ โดยสามารถใช้ประโยชน์ทางด้านต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น
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4.1 การผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ สารออกฤทธิ์ อาหารทางการแพทย์/ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร
4.2 ผลิตภัณฑ์ยาง
4.3 การปรับปรุงพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ ที่ไม่เข้าข่ายกิจการเทคโนโลยีชีวภาพ
5. อุตสำหกรรมกำรแปรรูปอำหำร (Food for the Future)
หมายความถึง อุตสาหกรรมที่นาผลิตผลจากภาคเกษตร ได้แก่ ผลิตผลจากพืช ปศุสัตว์ และ ประมง
มาแปรรู ปเพื่อให้ ได้ผลิ ตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และสะดวกต่อการบริโภค หรือการ
นาไปใช้ในขั้นตอนต่อไป ยกตัวอย่างเช่น
5.1 อาหารเพื่อ สุ ข ภาพและผลิ ตภั ณฑ์เ สริ มอาหาร เช่น อาหารออร์แ กนิ ก ผลิ ต ภัณฑ์ อาหาร
ปราศจากกลูเตน อาหารที่มีสัดส่วนของน้าตาลและแคลอรีต่า อาหารเฉพาะโรค เครื่องดื่ม
เพื่อความงาม ผงเครื่องดื่มสาเร็จรูป
5.2 ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เช่น อาหารสาเร็จรูป อาหารพร้อมทาน-พร้อมปรุง อาหาร
ส่งถึงบ้าน ขนมอบ ขนมขบเคี้ยว เป็นต้น
5.3 กิจการสนับสนุนนวัตกรรมอาหาร เช่น บรรจุภัณฑ์ การขนส่ง การทดสอบมาตรฐาน เป็นต้น
6. อุตสำหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics)
หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ผลิตเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ มีลักษณะโครงสร้างและรูปร่างแตกต่าง
กัน หุ่นยนต์ในแต่ละประเภทจะมีหน้าที่การทางานในด้านต่าง ๆ ตามการควบคุมโดยตรงของมนุษย์
การควบคุมระบบต่าง ๆ ในการสั่งงานระหว่างหุ่ นยนต์และมนุษย์ สามารถทาได้โดยทางอ้อมและ
อัตโนมัติ โดยทั่วไปหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นเพื่อสาหรับงานที่มีความยากลาบากเช่น งานสารวจในพื้นที่
บริเวณแคบหรืองานสารวจดวงจันทร์ดาวเคราะห์ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างเช่น
6.1 การผลิ ต เครื่ อ งจั ก ร และ/หรื อ อุ ป กรณ์ อั ต โนมั ติ (Automation) ที่ มี ก ารออกแบบทาง
วิศวกรรม
6.2 การประกอบหุ่นยนต์ หรือ อุปกรณ์อัตโนมัติ และ/หรือชิ้นส่วน
7. อุตสำหกรรมกำรบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
หมายความถึง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมการขนส่งผู้โดยสาร
หรือสินค้าทางอากาศภายในประเทศหรือระหว่ างประเทศ รวมถึง ธุรกิจสายการบิน การจัดการท่า
อากาศยาน การให้บริการอากาศยานสาธารณะ การเช่าเหมาอากาศยาน การซ่อมบารุงท่าอากาศ
ยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมการให้บริการผู้โ ดยสาร
ยกตัวอย่างเช่น
7.1 การผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน (OEM Component Manufacturing) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing
Gear) ล้อและชุดเบรก (Wheels & Brakes)
7.2 วัสดุคอมโพสิต ยางเครื่องบิน คาร์บอนไฟเบอร์สาหรับผลิตปีกเครื่องบิน หรือวัสดุตั้งต้นต่างๆ
เป็นต้น
7.3 การซ่อมบารุงอากาศยานและชิ้นส่วน (MRO) เช่น งานซ่อมลาตัว (Airframe MRO) งานซ่อม
ชิ้นส่วน (Component MRO) เช่น ชุดฐานล้อ (Landing Gear), ล้อและชุดเบรก (Wheels&
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Brakes), ระบบเครื่องปั่นไฟสารอง (APU) ระบบจ่ายน้ามันและระบบควบคุม (Engine Fuel
& Control) อุปกรณ์สื่อและบันเทิง (IFE) และงานซ่อมเครื่องยนต์ (Engine MRO) เป็นต้น
8. อุตสำหกรรมเชื้อเพลิงชีวภำพและเคมีชีวภำพ (Biofuels and Biochemicals)
หมายความถึง อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการเปลี่ยน/แปรรูปสารอินทรีย์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อม
มูลค่าชนิดอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น
8.1 กลุ่ม Fine Chemicals /Materials เช่น Specialty Polyol, PVDC
8.2 กลุ่ม Specialty Chemicals /Materials เช่น PAN Acrylic Acid PMMA
8.3 กลุ่ม เพื่อลดภาระทางสิ่งแวดล้อม
8.4 กลุ่ม เพื่อปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต
9. อุตสำหกรรมดิจิตอล (Digital)
หมายความถึง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพื่อใช้ในชีวิตประจาวันและปรับปรุง
กระบวนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ยกตัวอย่างเช่น
9.1 Digital Content
9.1.1 Movie Production ไ ด้ แ ก่ Film Studio, TV Studio, Water Production, Post
Production, Production Services
9.1.2 Animation & Game & Content ไ ด้ แ ก่ VR, Augmented Reality, Immersive
Animation, 3D, CG, Non-Photorealistic Rendering (NPR), Animation,
Cartoon & Characters, Game, E-Learning Content via Broadband and
Multimedia, Visual Effects, CGI, Web-Based Application & Cloud
Computing, etc.
9.2 Internet of Things
9.2.1 Smart Device & Component Smart Device Circuit Design/Module Design
9.2.2 Connectivity ไ ด้ แ ก่ Network/Backhaul Infra. Edge Devices (Device Mesh),
WiFi Mesh, 4G,5G)
9.2.3 Service Enabler & System Integration Solution Design & Consulting,
Architecture Design, Enterprise System, App Enabler
9.2.4 Data Service Analytics, Database&Storage, Security
9.2.5 Control Monitoring Service, App Development Operation System
9.3 Incubation Center (Share Space)
9.3.1 Maker space
9.3.2 Co-working space
9.3.3 Fabrication Lab
9.3.4 Training/ Acceleration Center
9.4 Digital Services
9.4.1 Platform IoT, CDP, Streaming
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9.4.2 Managed Service Monitoring & provisioning, App Management, Business
Management System
9.4.3 Digital Architecture Design Enterprise Architecture Design, Complex-event
Processing Service
9.4.4 Digital Business Service FinTech, MedTech, AgriTech, TourismTech
10. อุตสำหกรรมกำรแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
หมายความถึง อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ และบริการทางการแพทย์ให้ครบ
วงจร ยกตัวอย่างเช่น
10.1 กลุ่มยำ สมุนไพร และอำหำรทำงกำรแพทย์
10.1.1 ยา ได้แก่ สารออกฤทธิ์สาคัญในยา (Active Pharmaceutical Ingredients: APIs),
ยาแผนปั จ จุ บั น (Conventional Medicine) ที่ ก าลั ง จะหมดสิ ท ธิ บั ต รในช่ ว งปี
2561-70, ยาชีววัตถุ (Biopharmaceutical Products)
10.1.2 สมุนไพร ได้แก่ ยาสมุนไพร, ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เครื่องสาอางและสปา
10.1.3 อาหารทางการแพทย์
10.2 กลุ่มบริกำรทำงกำรแพทย์ ได้แก่
10.2.1 ศูนย์บริการทางการแพทย์
10.2.2 บ้านพักผู้สูงอายุ
10.2.3 บริการแพทย์แผนไทย
10.2.4 การผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการเพทย์
10.2.5 ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพ
10.2.6 บริการเทคโนโลยีทางการแพทย์
10.2.7 กิจการโลจิสติกส์เพื่อการรักษาพยาบาล
10.3 กลุ่มเครื่องมือแพทย์
10.3.1 ผลิตภัณฑ์สาหรับผู้สูงอายุ (อานวยความสะดวก ฟื้นฟูร่างกาย, Home Use ฯลฯ)
10.3.2 เครื่องมือรักษาผิวพรรณและความงาม (Laser, Plasma)
10.3.3 วัสดุสิ้นเปลือง (ที่มีนวัตกรรม)
10.3.4 วั ส ดุ ฝั ง ใ น ( Implant, Orthopedic, Stent, Breast Implant, Microchip
Implant)
10.3.5 ชิ้ น ส่ ว นของเครื่ อ งวิ นิ จ ฉั ย ทางไฟฟ้ า และรั ง สี (MRI, Ultrasound, CT scan,
Radiology)
10.3.6 หุ่ น ยนต์ ท างการแพทย์ และระบบอั ต โนมั ติ (Health Care Robot, Surgery
Robot, Pharmacy Robot)
10.3.7 ทันตกรรม (เครื่องมือ วัสดุ รากเทียม ฯลฯ)
10.3.8 Telemedicine-Telecare
10.3.9 Contact Lens และแก้วตาเทียม
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10.3.10 Personal Diagnosis (Blood Pressure/Glucose/Cholesterol Monitor)
10.3.11 น้ ายาและชุ ด ตรวจวิ นิ จ ฉั ย (Infection Disease Testing, Cancer Detection,
Genomic Testing)
ที่ ม ำ: 1) สศช. (ตั ว อย่ า งกลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ มี ศั ก ยภาพที่ 1, 2, 4, 8, 9, 10), 2) สกท. (ตั ว อย่ า งกลุ่ ม
ผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่ 6, 7), 3) เมืองนวัตกรรมอาหาร (ตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่ 5),
4) กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา (ตัวอย่างกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพที่ 3)
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B. ข้อริเริ่มตำมนโยบำยรัฐบำล
หมายความถึง ประเด็นที่รัฐบาลให้ความสาคัญสูง และกาหนดเป็นนโยบายหรือมีมติเห็นชอบให้
หน่วยงานนาไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร่งด่วน ข้อริเริ่มตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่
1. กำรสร้ำงโอกำสในกำรเข้ำถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเพื่อภำคเกษตร
หมายความถึง การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อนาไปใช้ดูแลเกษตรกรให้มี
รายได้ที่เหมาะสมด้ว ยวิธีการต่างๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิ ต เพิ่มประสิ ทธิภ าพการผลิ ต และ
ช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอื่น อย่างทั่วถึง
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic Corridor (EEC)
หมายความถึง การพัฒ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมรองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออกให้เป็นเศรษฐกิจชั้ นนาของอาเซียน ส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไก
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต โดยมีพื้นที่ดาเนินการคือ ๓ จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัดฉะเชิงเทรา
3. กำรพัฒนำพลังงำนทดแทน
หมายความถึง การศึกษา ค้นคว้า ทดสอบ พัฒนา และสาธิต ตลอดจนส่ งเสริมและเผยแพร่
พลังงานทดแทน ซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นแหล่งพลังงานที่
มีอยู่ในท้องถิ่น เช่น พลังงานลม แสงอาทิตย์ ชีวมวล และอื่นๆ เพื่อให้มีการผลิต และการใช้
ป ร ะ โ ย ช น์ อ ย่ า ง แ พ ร่ ห ล า ย มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ มี ค ว า ม เ ห ม า ะ ส ม ทั้ ง ท า ง ด้ า น
เทคนิค เศรษฐกิจ และสังคมสาหรับผู้ใช้ในเมือง และชนบท ซึ่งในการศึกษา ค้นคว้า และพัฒนา
พลังงานทดแทนดังกล่าวยังรวมถึงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์เพื่อการใช้งานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด
4. Smart Government
หมายความถึง การประยุกต์ใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการทางานอย่าง
สอดประสานระหว่างหน่ว ยงานภาครัฐต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารของรัฐ บาลให้มีความ
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง
5. ระบบขนส่งทำงรำง
หมายความถึ ง การสนั บ สนุ น ภาครั ฐ ในการยกระดั บ ระบบขนส่ ง ทางรางให้ ทั น สมั ย มี
ประสิทธิภาพในการเดินรถสูง และลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ รวมทั้งสนับสนุนภาคเอกชนในการ
พัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพื่อสนับ สนุน การพัฒ นาอุตสาหกรรมระบบขนส่ งทางรางและอุตสาหกรรม
เกี่ยวเนื่อง ลดการนาเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
6. กำรจัดกำรสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change)
หมายความถึง การพัฒ นาและถ่ายทอดเทคโนโลยีรองรับการเปลี่ ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
ประกอบด้ว ยการบริ ห ารจั ดการน้ าอย่างบูรณาการเพื่อการป้องกันอุทกภัยและภัยแล้ ง การ
จั ด การความเสี่ ย งในภาคเกษตรและการสร้ า งความพร้ อ มในการรั บ มื อ และปรั บ ตั ว ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกร และการวางแผนป้องกันเมืองและพื้นที่ชายฝั่ง
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7. เศรษฐกิจชีวภำพ (Bio Exonomy)
หมายความถึง การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ ยา
และชีววัตถุ โดยอาศัยความได้เปรียบจากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ส่งเสริมให้
เกิดธุร กิจชีว ภาพสมัย ใหม่ ยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันบนฐานเกษตรกรรมและ
ทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน
8. ASEAN Plan of Action on Science Technology and Innovation (APASTI)
หมายความถึง การสนั บสนุนการดาเนินกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ร่วมกับประเทศในอาเซียน กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ APASTI 2016-2025 Strategic Thrust and
Actions ได้แก่
Thrust 1: สร้างความร่วมมือระหว่างภาควิชาการ สถาบันวิจัย เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิ ศ
(centres of excellence) และภาคเอกชน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภ าพต่อการ
พัฒนาศักยภาพ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการนางานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
Thrust 2: ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัย การติ ดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล
และเพิ่มการมีส่วนร่วมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของสตรีและเยาวชน
Thrust 3: พัฒนาระบบและความร่วมมือเพื่อบ่มเพาะวิสาหกิจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม MSMEs สร้างองค์ความรู้และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
Thrust 4: ส่งเสริมความตระหนักของสาธารณะและสร้างวัฒนธรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อนาไปสู่ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับอาเซียน
9. กำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อป้องกันและจัดกำรภัยพิบัติ
หมายความถึง การพัฒนาระบบคาดการณ์ ระบบติดตาม ระบบเตือนภัย และระบบสนับสนุนอื่น
เพื่อป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ซึ่งรวมถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์
โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้า การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่น อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ทาให้เกิดขึ้น
10. กำรจัดกำรน้ำ
หมายความถึง การพัฒนาระบบบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการและครบวงจร ซึ่งรวมถึง การ
จัดสรรน้า การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการคุณภาพของน้า การฟื้นฟูแหล่งน้า และการ
จัดการน้าท่วมและน้าแล้ง
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G. โครงสร้ำงพื้นฐำนวิจัยและนวัตกรรม
1. ศูนย์ควำมเป็นเลิศเฉพำะทำง ศูนย์วิจัย ห้องปฏิบัติกำร เครื่องมือและอุปกรณ์วิจัยเฉพำะทำง
1.1 ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทาง หมายความถึง ศูนย์ที่สร้างความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่
สามารถตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมท้องถิ่น หรืออุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก อันจะนาไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน มีทีมงานวิจัย และเครือข่าย
บุคลากรวิจัยในสาขาเดียวกัน ทั้งในและต่างประเทศ
1.2 ศู น ย์ วิ จั ย หมายความถึ ง ศู น ย์ วิ จั ย ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ อ ยู่ ใ น
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัย
1.3 ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร หมายความถึ ง สถานที่ ส าหรั บ การวิ จั ย การทดลอง และการวั ด ทาง
วิทยาศาสตร์หรือทางเทคนิค
1.4 เครื่องมือ อุปกรณ์วิจัยเฉพาะทาง หมายความถึง เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อการทดลอง ทดสอบ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม
2. อุทยำนวิทยำศำสตร์
หมายความถึ ง หน่ ว ยงานที่ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว กลางเชื่ อ มโยงองค์ ค วามรู้ ท างด้ า นวิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันวิจัยหรือสถาบันการศึกษาไปสู่ผู้ประกอบการภาคเอกชน โดย
ผ่านกลไกในการให้บ ริ การด้านโครงสร้ างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกส าหรับการดาเนิน
งานวิจัยและพัฒนา
3. โรงงำนต้นแบบ
หมายความถึง สถานที่ทดลองผลิตเพื่อทดสอบและเตรียมการสาหรับการผลิตในระดับอุตสาหกรรม
4. ศูนย์ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรม
หมายความถึง หน่วยงานที่ส่งเสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม ได้แก่ หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา หน่วยบ่มเพาะธุรกิจ และพื้นที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เป็นต้น

9

คู่มือจัดทำข้อเสนอของบโปรแกรมบูรณำกำรวิจัยและนวัตกรรมเชิงยุทธศำสตร์

F. มำตรฐำนอุตสำหกรรมและเกษตรกรรม
1. ระบบมำตรวิทยำ/ สอบเทียบเครื่องมือ
หมายความถึง วิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวัด มีการกาหนดรายละเอียดของหน่วย
วัดมาตรฐานด้านการวัดที่เป็นสากลเพื่อเป็นที่อ้างอิงของกิจกรรมการวัดต่างๆ
2. กำรกำหนดมำตรฐำน
หมายความถึง ข้อกาหนดทางวิชาการในรูปของเอกสารวัตถุ ที่แพร่หลายแก่บุคคลทั่วไป กาหนดขึ้น
โดยความร่วมมือ การยอมรับร่วมกันของผู้มีส่วนได้เสีย และผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นผลจาก
การพิจ ารณาร่ ว มกัน โดยมุ่งประโยชน์ สู งสุ ด เช่น มาตรฐานด้านการเกษตร Good Agricultural
Practice (GAP) ซึ่งเป็นมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงของ
อันตรายที่เกิดขึ้นระหว่างการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวกับเพื่ อให้ให้
ผลผลิ ต ที่มี คุณ ภาพ ปลอดภั ย และเหมาะสมต่ อการบริโ ภค และมาตรฐานด้า นการผลิ ต Good
Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งเป็ นมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีในการผลิ ตอาหาร เพื่อให้ เกิด
ความปลอดภัย และมั่นใจต่อการบริโภค
3. กำรทดสอบ
หมายความถึง การดาเนินการวัด วิเคราะห์ ทดสอบ รวมถึงการตรวจประเมิน เพื่อพิสูจน์ยืนยันว่า
ผลิตภัณฑ์และการบริการเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะที่กาหนด การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
การทดสอบ อาทิ ห้องปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าอย่างเป็นระบบ
เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการผลิตเพื่อยกระดับสินค้าและบริการให้แข่งขันได้ทั้งตลาด ใน
ประเทศ ตลาดการค้าอาเซียนและตลาดโลก
4. กำรรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำน
หมายความถึง การกาหนดมาตรฐานหรือคุณสมบัติขั้นต่าที่ผ ลิตภัณฑ์และบริการต้องมี รวมถึงการ
ประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยการตรวจสอบและการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์/กระบวนการ
และการรับรองขีดความสามารถทางเทคนิคของห้องปฏิบัติการ
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H. บุคลำกรวิจัยและนวัตกรรม
1. ทุนกำรศึกษำวิจัย
หมายความถึง การจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการสร้างบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม ที่มีความสามารถในการทาวิจัยและพัฒนาระดับปริญญาตรี หรือโท หรือเอก ระดับใดระดับหนึ่ง
หรือหลายระดับ เพื่อศึกษาในสถาบันการศึกษาชั้นนาในประเทศหรือต่างประเทศ ในสาขาที่สอดคล้องกั บ
ความต้องการของประเทศ
2. กำรพัฒนำอำชีพวิจัยและนวัตกรรม
หมายความถึง การพัฒนาเส้นทางอาชีพของนักวิจัยและกาลังคนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
โดยใช้กลไกต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงกับโครงการขนาดใหญ่ของรัฐและการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชน การสร้างตลาดแรงงานด้านการวิจั ยและพัฒนา การส่งเสริมให้มีการลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วน
บุคคลสาหรับบุคลากรวิจัยและพัฒนา การจัดให้มีรางวัลเชิดชูเกียรติบุคลากรวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ
สาหรับผู้ที่มีผลงานดีเด่นช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การพัฒนาวิชาชีพบุคลากรด้าน วทน.
อาทิ นั ก วิ จั ย นั ก วิ ท ยาศาสตร์ วิ ศ วกร การจั ด ท าระบบการขอต าแหน่ ง ศาสตราจารย์ ที่ ท าวิ จั ย กั บ
ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น
3. กำรส่งเสริมบุคลำกรด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจำกมหำวิทยำลัยและสถำบันวิจัยของ
ภำครัฐไปปฏิบัติงำนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในภำคเอกชน (Talent Mobility)
หมายความถึง การส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน โดยให้การปฏิบัติงานดังกล่าว
เป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด และให้นับเป็นอายุราชการหรืออายุงานของหน่วยงาน
ต้น สั ง กัด และสามารถนั บ เป็ น ระยะเวลาชดใช้ ทุน หากบุ ค ลากรดั ง กล่ า วมีข้ อ ผู กพั น ตามสั ญ ญาชดใช้
ทุนการศึกษา กิจกรรมของสถานประกอบการที่บุคลากรเข้าร่วมโครงการได้ ได้แก่ การวิจัยและพัฒนา การ
แก้ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยต้องไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ และต้องปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
หรือสถานที่ที่สถานประกอบการใช้เป็นพื้นที่ปฏิบัติงาน เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี หรือ
ตามเงื่อนไขของหน่วยงานต้นสังกัด
4. กำรพัฒนำทักษะด้ำนเทคโนโลยีแนะนวัตกรรมให้บุคลำกรด้ำนแรงงำน
หมายความถึ ง กระบวนการที่ ท าให้ ผู้ รั บ การฝึ ก และบุ ค ลากรวั ย ท างานมี ฝี มื อ ความรู้ ค วามสามารถ
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการทางานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยครอบคลุม
กิจกรรมการฝึกเตรียมเข้าทางาน การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ สาหรั บบุคลากร
แรงงานที่ต้องอาศัยทักษะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีนิยาม ได้แก่
1) “การฝึกเตรียมเข้าทางาน” หมายความถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานก่อนเข้าทางานเพื่อให้สามารถ
ทางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน
2) “การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน” หมายความถึง การฝึกอบรมฝี มือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่
บุคลากรปฏิบัติงานอยู่ตามปกติ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในสาขาอาชีพนั้นสูงขึ้น
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3) “การฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ ” หมายความถึง การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพอื่นที่
บุคลากรนั้นมิได้ปฏิบัติงานอยู่ตามปกติเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถที่จะทางานในสาขาอาชีพอื่นนั้น
ได้ด้วย
5. กำรสร้ำงควำมตระหนัก
หมายความถึง กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการสร้างหรือพัฒนาทัศนคติ พฤติกรรม ความคิดเห็น ความรู้และความ
เข้ า ใจแก่ ส าธารณชนหรื อ ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เกี่ ย วกั บ บทบาท ประโยชน์ หรื อ ความเกี่ ย วข้ อ งของ
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมชีวิตประจาวัน หรือปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ นาไปสู่การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์แก่สังคม

12

