คาอธิบายเพิม
่ เดิมแผนบูรณาการการวิจ ัยและนว ัตกรรม ปี งบประมาณ 2561 (14.11.59)
เป้าหมายที่ 1. วิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้ าหมายของประเทศ

เป้าหมายที่ 2. วิจัยและนวัตกรรมเพือ
่ แก ้ไข
ปั ญหาหรือสร ้างความเข ้มแข็งด ้านสังคม
ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวต
ิ
ประชาชน ตามยุทธศาสตร์ประเทศ

เป้าหมายที่ 3. วิจัยและพัฒนา
เพือ
่ สร ้าง/สะสมองค์ความรู ้ทีม
่ ศ
ี ักยภาพ

เป้าหมายที่ 4. พัฒนาระบบโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
และปั จจัยเอือ
้ ทีส
่ นั บสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

อุตสาหกรรมและคล ัสเตอร์เป้าหมาย

มุง
่ เป้า

สาขาการวิจ ัย
(จาแนกสาขาตาม OECD)

มาตรฐานวิจ ัย

1. วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural
Sciences)
2. วิศวกรรมและเทคโนโลยี
(Engineering and technology)
3. วิทยาศาสตร์ การแพทย์และ
สุขภาพ (Medical and Health
Sciences)
4. เกษตรศาสตร์(Agriculture
Sciences)
5. สงั คมศาสตร์ (Social Sciences)
6. มนุษยศาสตร์(Humanities)

่ Good Clinical Practice
1.วิจัยในคน เชน
ั ว์ทดลอง เชน
่ Good
2.วิจัยในสต
Laboratory Practice
3.มาตรฐานความปลอดภัยห ้องปฏิบัตก
ิ าร
4.มาตรฐานจริยธรรมนักวิจัย
5.มาตรฐานอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้อง

1. อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจ
ั ฉริยะ
3. อุตสาหกรรมการท่องเทีย
่ วกลุม
่ รายได ้ดีและ
การท่องเทีย
่ วเชิงสุขภาพ
4. การเกษตรและเทคโนโลยีชวี ภาพ
5. อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร
6. อุตสาหกรรมหุน
่ ยนต์
7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
้ เพลิงชีวภาพและเคมี
8. อุตสาหกรรมเชือ
ชีวภาพ
9. อุตสาหกรรมดิจต
ิ อล
10.อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ข้อริเริม
่ ใหม่ตามนโยบายร ัฐบาล
1. การสร ้างโอกาสในการเข ้าถึงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทีท
่ ันสมัยเพือ
่ การเกษตร
2. นวัตกรรมสนับสนุน Eastern Economic
Corridor
3. การพัฒนาพลังงานทดแทน
4. Smart Government
5. ระบบขนส่งทางราง
6. การจัดการเทคโนโลยีรองรับการ
เปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ (Climate
Technology)
7. Bioeconomy
8. ASEAN Plan of Action on Science
Technology and Innovation (APASTI)
9. การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ
่ ป้ องกันและ
จัดการภัยพิบต
ั ิ
10.การจัดการน้ า
11. การพัฒนา Technological deepening
Startup

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ข ้าว
มันสาปะหลัง
ยางพารา
อ ้อยและน้ าตาล
ปาล์มน้ ามัน
พืชสวน/พืชไร่ (เช่น ข ้าวโพด ไม ้ผล
พืชผัก ไม ้ดอกไม ้ประดับ)
สัตว์เศรษฐกิจ
พลาสติกชีวภาพ
อาหารเพือ
่ เพิม
่ คุณค่าและความปลอดภัย
สาหรับผู ้บริโภค และการค ้า
วัสดุอป
ุ กรณ์เครือ
่ งมือทางการแพทย์และ
เวชภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME)
การคมนาคมขนส่งระบบราง
โลจิสติกส์และโซ่อป
ุ ทาน
การแพทย์และสาธารณสุข
การบริหารจัดการการท่องเทีย
่ ว
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ า
ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบ
นิเวศ
การเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมอ
ิ ากาศ
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพ
การศึกษาและสร ้างสรรค์การเรียนรู ้
มนุษยศาสตร์และจิตพฤติกรรมศาสตร์
ประชาคมอาเซียน

ั
ด้านความมน
่ ั คง สงคม
และการพ ัฒนาที่
ยง่ ั ยืน (Agenda – Program based)
1.
2.
3.
4.
5.

ดาวเทียมและเทคโนโลยีอวกาศ
การพัฒนาสมุนไพรไทยครบวงจร
นวัตกรรมทางสังคม ผู ้สูงอายุและผู ้พิการ
ความมั่นคง และธรรมาภิบาล
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล ้อมอย่างยั่งยืน
6. นโยบายเพือ
่ การพัฒนาความมั่นคงทางสังคม
มนุษย์
7. ความเข ้มแข็งของชุมชนฐานราก

มาตรฐานอุตสาหกรรม
1.ระบบมาตรวิทยา/สอบเทียบเครือ
่ งมือ
่ Good
2.การกาหนดมาตรฐาน เชน
Agriculture Practice, Good
Manufacturing Practice
3.การทดสอบ
4.การรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน
้ ฐานวิจ ัยและนว ัตกรรม
โครงสร้างพืน
1.ห ้องปฏิบัตก
ิ าร/เครือ
่ งมืออุปกรณ์วจิ ัย
เฉพาะทาง
2.อุทยานวิทยาศาสตร์
3.Pilot Plant
4.ศูนย์สง่ เสริมการบริหารจัดการนวัตกรรม
5.ระบบสารเทศการวิจัยและนวัตกรรม
บุคลากรวิจ ัยและนว ัตกรรม

ึ ษาวิจัย
1.ทุนการศก
ี นั กวิจัยและนวัตกรรม
2.การพัฒนาอาชพ
3.การสง่ เสริม Talent Mobility
4.การพัฒนาทักษะด ้านเทคโนโลยีด ้าน
และนวัตกรรมให ้บุคลากรด ้านแรงงาน
5.การสร ้างความตระหนัก

