
การประชมุระดมสมองเพือ่จัดท าโครงการใน EEC

วันพฤหัสบดทีี ่16 สงิหาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ หอ้งประชมุ 217 ชัน้ 2 อาคารศนูยก์ารเรยีนรู ้

มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา







นอกพืน้ที่ อาจพจิารณาใช้สิทธิพเิศษของ EEC ได้ ถ้าโครงการตรงกับ EEC focus





MU executive team meeting with Secretary General of

The Eastern Economic Corridor Policy Committee 
(Dr. Kanit Sangsubhan) on 7th August 2018
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First
S-curve

New
S-curve



















4th industrial 
revolution

Disruptive technologies / 
technologies for the future

Ageing society

One belt one road

C21 University Reform for 
Entrepreneurship

E+R&D&I-Business

Agenda, integrated, multiple 
year, block grant research fund

กระทรวงอุดมศึกษา วิจยัและ
นวัตกรรม (อ.ว.น.)

HR: Flow, openness, collaboration, integration, network

Performance based budgeting and 
incentives

Block grant agenda-based

Bioeconomy

New 5-S curve+ Old 5-S 
curve

EEC, EECi

Biopolis

Medicopoli
s
Food innopolis

Science, technology and innovation (STI):
A key driver of TH 4.0 

Moving out from middle income trap
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1. 20 years Research & Innovation strategy
2. Increase researchers in targeted 10 S-curve from 17.0/10,000 to be 

25.0/10,000 by 2021
3. Innovation ecosystems (academic, government, industry, research institute)
4. EEC, EECi: new growth hub to drive innovation



Bio-economy: Biological resources + Technology

19Wellness for well being
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EEC

• First 5 S-curve + New 5 S-curve
• Medical hub: regenerative medicine, precision medicine

• สิทธิพิเศษ ของโครงการใน EEC
• การปรับแก้ไขกฎหมาย ข้อบงัคบัตา่งๆ (Policy sandbox)

• ภาษี

• EECi, EECD

First
S-curve

New
S-curve



MU Multidisciplinary
Center

-Multi-generation researchers
-Multidisciplinary & Integrated

ภาครัฐ

ชุมชน เอกชน

ต่างประเท
ศ

RESEARCH 
STRENGTH

MU Academic Service
Center

MU Policy Advocacy 
Center

MU Technology 
Transfer Institute

Bio science,
Digital science
Earth science

Faculty based
Research Centers

Bio economy
Digital economy
Creative economy



MU Multidisciplinary
Center

-Multi-generation researchers
-Multidisciplinary & Integrated

ภาครัฐ

ชุมชน เอกชน

ต่างประเท
ศ

RESEARCH 
STRENGTH

MU Academic Service
Center

MU Policy Advocacy 
Center

MU Technology 
Transfer Institute

Bio science,
Digital science
Earth science



R&D
support

R&D fund
management

R&D
database

Business incubation 
/ business partnerกองบริหารงานวิจัย Innotech

MUCED,
Co-working
space

Co-founder/ 
partner / 

Spinoff or
Start up
companies

Office of Research Integrity and compliance, ORIC

Effective and Efficiency R & I & E process management
Integrity & Compliance & Standard

MU Research
Intelligence

MU Enterprise
MU ASCMU MRC MU TTO

Science Engineer Medicine Dentistry Pharmacy Trop Med Arts Humanities
Social 

sciences

Other 
Faculties / 

schools

Operator

MUMRC

Cluster

Research center

Research group / network

Capacity building: independent
researchers

Talent staffs =
Key success factor

Ready to use
High 
performers

Ready to use
Potential
performers

Angle / VC
Investment 
opportunity

Business / partner
Investment
opportunity

Making a difference in health & wellness to Thailand and the world

-Significant autonomy in its own R&I mission and 
objectives guided by Scientific Advisory Board

-Leaded by distinguished scientist : each MUMRC 
might contain 5-10 PIs lead research team with 
young researchers, post-doctoral fellowship, 
graduate (research) students and supporting staff

MUMRC: new BU (บริหารจัดการแบบพเิศษ one stop 

service): HR & finance management
-ช่องทางการสร้างงานวิจยั deep technology, policy, 
-ร่วมมือสร้างนกัวิจยั match กบั MUMRC (หลกัสตูรโท เอก) กบัสถาบนั
ต่างประเทศ เอกชน ท่ีร่วมวิจยั ด้วยการเปิดหลกัสตูรร่วม--EEC



MU 
strengt

h TH 4.0

Bio-
economy, 

EECi

RUN

International
collaborators, 

private sectors,  
granting agency

TH 4.0

Medical 
Hub

Key 
technologies 
for the future

MUMRC

Making a difference in health & wellness to Thailand and the world



Biomedical Innovations

Medical devices

Biopharma

Precision medicine

New drug discovery

Gene therapy

Brain and mind center 

Precision agriculture & aquaculture

Food & Herb for health

Global food security

Smart farming

Biofuel

Renewable energy

Zero waste society

26

Geoinformatics for one health
Global health

Smart Health & wellness city
Health & wellness for vulnerable groups

ASEAN language & culture

Others……

-แหล่งทนุภายนอก
-high-performers with 
multigeneration
researchers
-Collaboration: multi-
faculty, เอกชน หน่วยงานรัฐ 
สถาบนัต่างประเทศ—หลักสูตร
ร่วม สถาบันวิจัยร่วม
-research output P1, P2 
ท่ีชดัเจนในระยะเวลาท่ีชดัเจน 

MU Multidisciplinary research Center: 
-recognition-focus and target for further support
-one stop service for research management 



TH 4.0, EECi, 5 S curve, 
Bioeconomy, Medical hub, 
Wellness hub, Medicopolis

Health & Wellness Society
(policy, guideline, reference)

Research output 
P1, P2

MUMRC
TM, SC, MB, PY, NU,  SI, RA, 
DT, MT, ICT, EG, EN, MUIC, 

3 CAMPUSES

NU, AD, PH, PY, TM, SI, RA, MT, PH, 
CR, LA, LC, ICT, NS, EG, EN,  
3CAMPUSES 

Biomedical Innovations /Medical 
devices

Biopharma, Precision medicine
New drug discovery, Gene and cell 
therapy,
Brain and mind center, 
Geoinformatics for one health,
Global health

Precision agriculture & 
aquaculture

Food & Herb for health

Global food security & safety

Smart farming

Biofuel

Renewable energy

Zero waste society

Smart Health & wellness city

Health & wellness for vulnerable groups

ASEAN language & culture

Others



Research Outputs: 
High quality & impact 

WCU: Top 100 U ranking

Higher 
Education excellence

International & National 
Recognition

Entrepreneur
outcomes

Targeted  Research Area (making a 
difference in health & wellness to 

Thailand and the world)

Strategic based 
financial & HR

Effective and Efficiency management (Digitilization)

Strategic network & 
global engagement

R&D&I ecosystem

Embedded Research & Development & Innovation (R&D&I) 
environment

-Life sciences, medicine, pharmacy
-Others related to health & wellness: 
social sciences, food, environment, 
engineer, art etc.

Balance between WCU 
and local needed 

philanthropy, corporate/
industry research

funds, and business 
partnerships

Excellent
people

multifaceted interplays 
between the Social, 

Technological, Economic, 
Ecological, Political and Value 

(STEEPV)

MUMRC: new BU (บริหารจัดการแบบพเิศษ one stop service)
HR & finance management
ช่องทางการสร้างงานวิจยั deep technology, policy, ร่วมมือสร้างนกัวิจยั
match กบั MUMRC (หลกัสตูรโท เอก) กบัสถาบนัต่างประเทศ เอกชน ท่ีร่วมวิจยั 
ด้วยการเปิดหลกัสตูรร่วม--EEC



Higher 
Education excellence

Strategic based 
financial & HR

Recruitment: รวดเร็ว คล่องตัว แข่งขันได้ ready-

made, dual position, adjunct faculty
-based on MU Research excellence area & 
performance

Excellent
people

Research Outputs: 
High quality & impact P1, P2 

Performance-based evaluation (incentives) 

Career path: CPD, mentoring system in 
MUMRC, Research Professor

-ปรับปรุง ควบรวม หลกัสตูรท่ีมีอยู่
-สร้างหลักสูตรพเิศษกับสถาบันต่างประเทศ for R&I&E
-เพิม่หลกัสตูร non-degree (สะสมเครดิต) ภาคเอกชน–ป.โท ป.เอก

Customer needed: private sector, 
country, global

MU Research 
Excellence Area

Profit-based 
management

อาจารย์ นกัวิจยั ฝ่ายสนบัสนนุ นกัศกึษาก่อนและหลงัปริญญา

Career path: ฝ่ายสนับสนุน: ผู้จัดการโครงการวิจัย 
เจ้าหน้าท่ีบริหารจัดการวิจัย เจ้าหน้าท่ีทรัพย์สินทางปัญญา 
เจ้าหน้าท่ีถ่ายทอดเทคโนโลยี เจ้าหน้าท่ีลูกค้าสัมพันธ์และ
การตลาด



Potential MU project link with EEC

• Medical hub

• Geoinformatics for one health,



• อตุสาหกรรมการแพทยถ์อืวา่เป็นหนึง่ในอตุสาหกรรมทีม่ศีักยภาพของประเทศ 
โดยเฉพาะ

• ดา้นการบรกิารทางการแพทย์

• ดา้นอตุสาหกรรมยา

• ดา้นเครือ่งมอืแพทย์



1) eHealth and mHealth services

2) Regenerative Medicine เชน่ บ าบัดดว้ยยนี (gene therapy) เนือ้เยือ่ทีผ่า่นการดัดแปลง 
(engineered tissue) และการรักษาโดยใชเ้ซลลต์น้ก าเนดิและเซลลท์ีไ่ดจ้ากเซลลต์น้ก าเนดิ 
(stem cell-based therapy) เป็นตน้ 

3) Precision Medicine ใชข้อ้มลูทางพันธกุรรมหรอืขอ้มลูระดับโมเลกลุในการตรวจวนิจิฉัยและ
เลอืกรปูแบบทีแ่มน่ย าและจ าเพาะส าหรับบคุคล ในการรักษา ป้องกนั และสง่เสรมิสขุภาพ โดย
ในปัจจบุันทีค่นเริม่หนัมาสนใจดแูลสขุภาพมากขึน้ รวมถงึความกา้วหนา้ทางการแพทย์ การ
รักษาแบบPrecision Medicine

4) Biosimilars ยาชวีวตัถ ุพัฒนาใหเ้ป็นศนูยก์ลางในการผลติยาชวีวัตถคุลา้ยคลงึในภมูภิาคแบบ
ครบวงจร 

5) Remote Health Monitoring Devices

6) เครือ่งมอืแพทยท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยขี ัน้สงู

อตุสาหกรรมเป้าหมาย Medical Hub ใน EEC



1) สง่เสรมิพัฒนาบรกิารรักษาพยาบาลสรูะดับสากล (Western Medicine) จัดตัง้หอ้งปฏบิัตกิาร
ทางการแพทยท์ีม่คีณุภาพระดับนานาชาต ิเพือ่สนับสนุนการวนิจิฉัยโรค การตดิตามรักษา 
งานวจัิย และงานดา้นระบาดวทิยา โดยใชเ้ทคโนโลยรีะดับสงู และพจิารณาใหภ้าคเอกชนมสีว่น
รว่ม ในการผลติบคุลากรทางการแพทยร์ะดับ Under graduate /post graduate เป็นตน้

2) สง่เสรมิพัฒนาศักยภาพสถาบันการศกึษาใหม้ขีดีความสามารถในระดับ Excellent center

3) จัดการเรยีนการสอนหลักสตูรวทิยาศาสตรส์ขุภาพนานาชาต ิและหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้ง 
(International Program) ในทกุระดับ (Under graduate /post graduate/short course 
training)

4) สง่เสรมิสถาบันการศกึษา/จัดตัง้ศนูยว์จัิยเพือ่ผลติงานวจัิยและนวตักรรมสขุภาพ และพจิารณา
ความเป็นไปไดใ้นการอนุญาตใหม้หาวทิยาลัยในตา่งประเทศมาเปิดการเรยีน การสอนในประเทศ
ไทย

อตุสาหกรรมเป้าหมาย Academic Hub ใน EEC



แผนภาพที ่8 : ปจัจยัทีค่วรสนบัสนนุเพือ่ใหเ้กดิการพฒันาอตุสาหกรรมการแพทยค์รบวงจร



1) มาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก (EEC) ประกาศ
คณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุที ่4/2560 เรือ่งมาตรการสง่เสรมิการลงทนุในพืน้ทีร่ะเบยีง
เศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โดยกจิการทีไ่ดรั้บการสง่เสรมิในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ
ภาคตะวนัออก จะไดรั้บสทิธปิระโยชนต์ามประเภทกจิการ สทิธปิระโยชนเ์พิม่เตมิตามคณุคา่ของ
โครงการ และสทิธปิระโยชนใ์น EEC ทีส่ามารถลดหยอ่นภาษีไดน้ติบิคุคล รอ้ยละ 50 เป็น
ระยะเวลา 3 ปี นับแตว่นัทีก่ าหนดระยะเวลาการยกเวน้ภาษี เงนิไดน้ติบิคุคลสิน้สดุลง

2) การแกไ้ขกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบยีบ ใชเ้ฉพาะโครงการใน EEC

อตุสาหกรรมเป้าหมาย Medical Hub ใน EEC



กฎระเบยีบขอ้บงัคบั 
• มกีารปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบยีบตา่งๆ ใหเ้อือ้ตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมการแทพยส์มัยใหม่

ในพืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก โดยการปรับปรงุดังกลา่วอาจด าเนนิการเฉพาะใน
พืน้ทีร่ะเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออกเป็นพืน้ทีน่ ารอ่งกอ่น โดยมกีารด าเนนิการ อาทิ

- ความกา้วหนา้ทางกฎหมายเกีย่วกบัการวจัิยทางพันธกุรรม

- การลดกระบวนการและระยะเวลาในการทดลองยาสมัยใหม่

- กฎระเบยีบทีส่ง่เสรมิและสนับสนุนใหนั้กวจัิยภาครัฐท างานรว่มกบัภาคเอกชน

- พัฒนาปรับปรงุกฎหมายและขอ้บังคับทีเ่กีย่วขอ้งการใหบ้รกิารโทรเวช

- กฎระเบยีบขอ้บังคับเกีย่วกบัการจัดซือ้ภาครัฐ ใหม้กีารก าหนดสดัสว่นทีเ่หมาะสมในการจัดซือ้
ผลติภัณฑท์างการแพทยท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดับสงูทีผ่ลติในประเทศ เพือ่เป็นการสรา้งตลาดให ้
ผลติภัณฑท์างการแพทยท์ีใ่ชเ้ทคโนโลยรีะดับสงูในระยะเริม่ตน้

- การคุม้ครองทรัพยส์นิทางปัญญาใหด้ยีิง่ขึน้ มคีวามครอบคลมุทีแ่น่ชดั เพือ่สรา้งความน่าเชือ่ถอืแก่
นักลงทนุ



ดา้นบคุลากร 
• มหาวทิยาลัยนอกพืน้ทีท่ีม่ศีักยภาพและมหาวทิยาลัยตา่งประเทศ รว่มมอื ฝึกอบรม การพัฒนาหลักสตูร 

การไดรั้บการถา่ยทอดความรูแ้ละเทคโนโลยจีากบรษัิททีไ่ดรั้บสทิธปิระโยชนใ์นการลงทนุ เพือ่พัฒนา
บคุลากรเพือ่ตอ่ยอดและตอบสนองตอ่การพัฒนาอตุสาหกรรมการแพทยส์มัยใหม ่(สง่บคุลากรไปอบรมที่
ศนูยค์วามเป็นเลศิในประเทศตา่งๆ เพือ่ใหเ้กดิความเชีย่วชาญ) ในดา้น 

– วศิวกรชวีการแพทย ์

– ชวีเภสชัภัณฑ ์เนือ่งจากการผลติยาชวีวัตถคุลา้ยคลงึตอ้งการองคค์วามรูท้ีห่ลากหลาย และองค์
ความรูข้ัน้สงูในการผลติ เชน่ การท าวศิวกรรมยอ้นรอย (reversed engineering) องคค์วามรูเ้กีย่วกบั
วศิวกรรมระดับเซลล ์(Cell engineering) กระบวนการหมัก (fermentation) การท าโปรตนีใหบ้รสิทุธิ์
(protein purification) และเทคนคิปลอดเชือ้ (aseptic technique) เป็นตน้

– เทคโนโลยขีอ้มลู เพือ่สนับสนุนการพัฒนาการแพทยส์มัยใหม ่เชน่ ขอ้มลูทางพันธกุรรม เป็นตน้

















Potential MU&EEC projects

• Medical hub
• Ageing Institute (RA)

• Regenerative Medicine: cell & gene therapy (RA??)

• Precision medicine (RA, SI, SC …)

• พฒันาชมุชนรอบรู้สขุภาพ ระบบบริการปฐมภมูิ ของ EEC (PH)

• Regenerative medicine for rehabilitation and health promotion in 
working age group (PH)



MU & EEC

•โครงการ
•เร่ืองท่ีต้องขอสิทธิพิเศษ

•คูค่วามร่วมมือภาคเอกชน
•สถานที่ ใน หรือ นอก EEC

•ปัญหา อปุสรรค
•ประมาณการเงินลงทนุ


