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ความก้าวหน้าวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจ
Bio-Circular-Green Economy (BCG)
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13 มาตรการเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

1. พัฒนาคลังข้อมูลดิจิทัลของทุนความหลากหลายทางชีวภาพ ทุนวัฒนธรรม และทุนทางปัญญา 
2. เพ่ิมพูนทรัพยากรชาติด้วยการผสานพลังของรัฐ เอกชนชุมชนและหน่วยงานวิจัย 
3. พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ BCG
4. ปรับระบบการเกษตร สู่ประสิทธิภาพสูง มาตรฐานสูง และมูลค่าสูง
5. พัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารริมทางและอาหารท้องถิ่น
6. สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ด้วยการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากฐานชีวภาพให้มีขั้นนวัตกรรมที่สูงขึ้น 
7. สร้างตลาดเพ่ือรองรับนวัตกรรมของสินค้าและบริการ BCG
8. ส่งเสริมการท่องเที่ยวยั่งยืนและการท่องเที่ยวสีเขียว 
9. ยกระดับสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานการผลิตยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม การเงินสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน 
10. ยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ BCG สู่มาตรฐานสากลด้วยการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบ
11. ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) การประกอบการรูปแบบใหม่บนฐานเศรษฐกิจ BCG 
12. สร้างและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG ในทุกระดับ
13. เชื่อมโยงกับสากลในทุกมิติทั้งการพัฒนาพัฒนาองค์ความรู้ การดึงบุคลากร การค้า และการลงทุน 11
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ภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย: 
ดาวเทยีมส ารวจพืน้พภิพโดยคนไทย

เพือ่ยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัของชาติ

(2565 - 2569)
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Wiphu Rujopakarn (wiphu@narit.or.th) for the Thai Space Consortium
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กจิกรรมหลกั

มูลคา่รวมทัว่โลก1

องคก์รในประเทศทีม่ศีกัยภาพ

ความเชีย่วชาญหลกั

ตน้น ้า กลางน ้า ปลายน ้า

การผลติดาวเทยีม

ยานอวกาศ จรวด

ศนูยค์วบคมุและ

ปฏบิตักิารภาคพืน้

การสือ่สาร การน ารอ่ง

ภมูสิารสนเทศ

Prime/Tier-1

ผูผ้ลติระบบเทคโนโลยอีวกาศ

Tier-2/3/4

ผูผ้ลติชิน้สว่นเทคโนโลยอีวกาศ

Note: Global market size estimates from Morgan Stanley (USD 350 Bn in 2016) and Space Foundation ($ 383.5 Bn in 2017) compiled by OECD; the segment breakdown here is based on PwC's 2020 analysis.

1.1 แสนลา้นเหรยีญสหรฐั 3.3 หมืน่ลา้นเหรยีญสหรฐั 2.2 แสนลา้นเหรยีญสหรฐั

การผลติขัน้สงู เมคาทรอนิกส ์

การประกอบและทดสอบวตัถอุวกาศ
การสือ่สาร

วศิวกรรมซอฟทแ์วร ์

ปัญญาประดษิฐ ์

ภาคสว่นของระบบนิเวศอวกาศและศกัยภาพตามพนัธกจิขององคก์รในประเทศ

ศกัยภาพตามพนัธกจิของ 12 หน่วยงานภายใตก้ระทรวง อว.ในภาคฯี
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พรอ้มยกระดบัสู่การออกแบบและสรา้งดาวเทยีมในประเทศ

ศกัยภาพตามพนัธกจิของ 12 หน่วยงานภายใตก้ระทรวง อว.ในภาคฯี

จานรบัสญัญาณเพือ่ Deep Space Network (สดร. จ.เชยีงใหม่)หอ้งปฏบิตักิารทศันศาสตรข์ ัน้สงู (สดร.) ศูนยป์ระกอบและทดสอบดาวเทยีม (สทอภ. แลว้เสรจ็ 2564)

สถานีภาคพืน้ดนิ (สทอภ.)Clean room (สทอภ. และ สดร.)Vacuum Laboratory (สซ.)Thermal Vacuum Chamber

High-precision machining และ 3D printingHigh Performance Computers Electronics Lab (สซ. และ สดร.)Ultra High-Vacuum Welding Ultra High-Vacuum Parts (สซ.)
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แผนขบัเคลือ่นเป้าหมายอวกาศไทย

ดาวเทยีมโดยคนไทย เพือ่ยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัของชาติ

TSC MoU

TSC-Pathfinder

TSC-2

Optical Telescope

for Earth Observation

Lunar Orbiter with

Hyperspectral Imager

ผลงานวจิยั

ผลกระทบสูง

นวตักรรมการ

เกษตรแม่นย า

ดว้ย AI และ

Hyperspectral

Imaging

บรษิทั Startup 

ไทยทีม่ศีกัยภาพ

ระดบัโลกดา้น

เทคโนโลยอีวกาศ

Hyperspectral

Imager

TSC-1

โครงการในวาระพจิารณา
สรา้งดาวเทยีม TSC-1 โดยคนไทย

ระยะเวลา 5 ปี (2565-2569)

Output &

Outcome:

Milestones:
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ภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย

มวลดาวเทียม: 100 กโิลกรมั
วงโคจร: Sun-Synchronous Orbit ความสงู 500-600 กโิลเมตร

อปุกรณ์วิจยัหลกั: Hyperspectral Imager ความละเอยีดภาคพืน้
30 เมตร ครอบคลุมความยาวคลื่น 400-1000 นาโนเมตร
อปุกรณ์วิจยัรอง: อุปกรณ์ส ารวจสภาพอวกาศ (space weather)

ผูอ้อกแบบและผลิต: ภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย
ศนูยค์วบคมุและปฏิบติัการภาคพืน้: GISTDA

งบประมาณรวม: 891 ลา้นบาท (ปีงบประมาณ 2565-2569)

ก าหนดส่งขึน้สู่อวกาศ: 2568

TSC-1

Hyperspectral Imaging บนัทึกสเปกตรมัในทกุต าแหน่งของภาพ
ให้ข้อมลูทัง้ภาพและสเปกตรมัพร้อมกนัในบริเวณกว้าง

ดาวเทยีมโดยคนไทย เพือ่ยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัของชาติ
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โอกาสใหม่ทีต่น้น า้: ศกัยภาพของภาคอตุสาหกรรมไทย

ในการเป็นผูส้ง่ออกเทคโนโลยอีวกาศ

โอกาสใหม่ของอตุสาหกรรมไทยจากเทคโนโลยอีวกาศ

ตวัอย่างหน่ึงของเทคโนโลยพีลอยไดจ้ากโครงการนี้ คอื ระบบส ารวจครบวงจรดว้ย

Hyperspectral Sensing ซึง่ไม่ไดจ้ ากดัอยู่แต่จากดาวเทยีม แต่รวมถงึระบบส ารวจ

ดว้ยอากาศยานไรค้นขบั (เชน่ UAV หรอื drone) และวเิคราะหข์อ้มูลดว้ยเทคโนโลยี AI 

การควบรวมครบวงจรของ Hyperspectral Sensing และ AI นีเ้ป็นหวัขอ้ทีม่กีารท า

วจิยัแพรห่ลาย แต่ยงัไม่ปรากฏผลติภณัฑใ์นตลาด

อตุสาหกรรม Hyperspectral Imaging จะมมูีลค่ารวมทั่วโลกประมาณ 6 แสนลา้น

บาทในทศวรรษ 2030 และไทยมศีกัยภาพทีจ่ะยกระดบัเป็นผูส้ง่ออกเทคโนโลยอีวกาศ

แขง่ขนัในตลาดนี้

Hyperspectral Imaging บนัทกึภาพและขอ้มลู
สเปกตรมัของทุกพืน้ทีส่ ารวจ ใหข้อ้มลูเชงิลกึ

กวา่ภาพถ่ายดาวเทยีมในปัจจบุนัEnMAP (เยอรมนี) PRISMA (อติาล)ี Hyperspectral Drone

Note: market size based on current industry estimate (https://www.photonics.com/Articles/Hyperspectral_Imaging_Finds_Its_Niche/a65242) assuming 7% CAGR during 2020-2030.

ความจ าเป็นเรง่ดว่นในการยกระดบัศกัยภาพอวกาศในประเทศหลงัวกิฤติ COVID-19
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โอกาสใหม่ทีป่ลายน า้: เกษตรแม่นย าทัว่ไทยดว้ย AI

โครงการภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย มุ่งบกุเบกิการใช ้Hyperspectral 

Imaging เพือ่สนับสนุนการเกษตรแม่นย า ดว้ยขอ้มูลเชงิลกึกว่าภาพถ่าย

ดาวเทยีมในอดตี ท าใหส้ามารถวเิคราะหก์ารเตบิโต การขาดน า้และสารอาหาร

โรคพชื ในพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเศรษฐกจิ บรหิารจดัการทรพัยากรป่าไม ้

สนับสนุนนโยบายคณุภาพอากาศ ฯลฯ ทั่วประเทศจากระยะไกลโดยอตัโนมตัิ

เทคโนโลยสีารสนเทศทีข่บัเคลือ่นโดย AI จะเป็นรากฐานของการเกษตรอจัฉรยิะ

เพิม่ผลผลติของพชืเศรษฐกจิต่อไร่ ท านายผลการผลติลว่งหนา้ และสรา้งการ

เตบิโตทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้ม เทคนิคบนัทึกภาพไฮเปอรส์เปกตรลั
ให้ข้อมูลสเปกตรมัของทุกพืน้ท่ีส ารวจ

เป็นข้อมูลเชิงลึกทางการเกษตร ดงัตวัอย่างจากงานวิจยั:

ปรมิาณไนโตรเจน
ในไรอ่อ้ย

การจ าแนกชนิดวชัพชื
โดยอตัโนมตัใินไรข่า้วโพด ลกัษณะดนิ

ปรมิาณคลอโรฟิลดแ์ละ
ไนโตรเจนในตน้ขา้ว

การตรวจหาโรคราสนิม
ในไรอ่อ้ยก่อนลุกลาม

ปรมิาณชวีมวลในพืน้ที่
เพาะปลกู

การจ าแนกชนิดพชืไร่
และวชัพชืโดยอตัโนมตัิ

Miphokasap & Wannasiri "Estimations of Nitrogen Concentration in Sugarcane Using Hyperspectral Imagery", Sustainability 2018, 10, 1266; Karimi et al. (2005) "Classification accuracy of discriminant analysis, artificial neural networks, and decision trees for weed and nitrogen stress detection in corn", Transactions of the ASAE, 

Vol. 48(3): 1261−1268; Casa et al. "A comparison of sensor resolution and calibration strategies for soil texture estimation from hyperspectral remote sensing", Geoderma 197–198 (2013) 17–26; Moharana & Dutta "Spatial variability of chlorophyll and nitrogen content of rice from hyperspectral imagery", ISPRS Journal of 

Photogrammetry and Remote Sensing 122 (2016) 17–29; Apan et al. (2004) "Detecting sugarcane ‘orange rust’ disease using EO-1 Hyperion hyperspectral imagery" International Journal of Remote Sensing, 25:2, 489-498; Yue et al. (2017) "Estimation of Winter Wheat Above-Ground Biomass Using Unmanned Aerial Vehicle-

Based Snapshot Hyperspectral Sensor and Crop Height Improved Models", Remote Sens. 2017, 9, 708; Amato et al. (2013) "Statistical Classification for Assessing PRISMA Hyperspectral Potential for Agricultural Land Use", IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, Volume: 6, Issue: 2 

โอกาสใหม่ของการเกษตรไทยจากเทคโนโลยอีวกาศ

ความจ าเป็นเรง่ดว่นในการยกระดบัศกัยภาพอวกาศในประเทศหลงัวกิฤติ COVID-19

56



กรณีตวัอย่าง: อตุสาหกรรมไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส ์

(E&E) คดิเป็นมูลคา่สง่ออก 24% ของไทย

จา้งแรงงานไทย 600,000 คน

74% ของจ านวนนีเ้สีย่งถกูทดแทนโดยหุน่ยนต ์

อปุกรณอ์เิล็กทรอนิกสแ์ละอเิล็กโทรเมคานิกสค์ดิเป็น

มูลคา่ 40-70% ของดาวเทยีมและวตัถอุวกาศ การ

พฒันาก าลงัคนดว้ยเทคโนโลยอีวกาศจะมสีว่นส าคญัใน

การยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมไทย

ASEAN in transformation: How technology is changing jobs and enterprises /Jae-Hee Chang, Gary Rynhart and Phu Huynh; International Labour Office, Bureau for 

Employers’ Activities (ACT/EMP). - Geneva: ILO, 2016 (Bureau for Employers’ Activities (ACT/EMP) working paper; No. 10); ESCCON (2013), European Space Components 

Conference (ESCCON) Conference Proceedings, ESA-ESTEC, Noordwijk, The Netherlands, March; Thailands’ E&E figures from BOI (2015)

ความจ าเป็นเรง่ดว่นในการปฏรูิปศกัยภาพการผลติและพฒันาก าลงัคน

ความทา้ทายระลอกตอ่ไปของไทยหลงัวกิฤติ COVID-19

รอ้ยละของแรงงานความเสีย่งสงูทีจ่ะถกูแทนทีด่ว้ย
สายการผลติอตัโนมตัแิละหุ่นยนต์ (ขอ้มลูจาก ILO ปี 2559)

57



ระบบนิเวศอวกาศและบทบาทในการปฏริปูศกัยภาพการแขง่ขนัไทยหลงัวกิฤติ COVID-19

โอกาสทางธรุกจิใหม่ทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการลงทนุดา้นอวกาศในบรบิทไทย

ยกระดบัศกัยภาพทางวทิยาศาสตร ์วศิวกรรม และก าลงัคนเพือ่สนับสนุน EEC

กจิกรรมอวกาศ ผลประโยชนต์่อกจิกรรมของ EEC

การเกษตรแม่นย า

ดจิทิลั

การศกึษาและพฒันาทรพัยากรมนุษย ์

หุน่ยนตแ์ละระบบอตัโนมตัิ

อเิล็กทรอนิกสอ์จัฉรยิะ

ยานยนตแ์หง่อนาคต

การบนิ อากาศยาน การขนส่ง

ความมัน่คง

การออกแบบและสรา้งดาวเทยีม

การออกแบบและสรา้งกลอ้ง Remote Sensing

การผลติระบบยอ่ยและอปุกรณส์ าหรบัวตัถุอวกาศ

การผลติระบบสือ่สารและควบคุม

การประกอบและทดสอบดาวเทยีม

การวเิคราะหข์อ้มูล Remote Sensing

การประมวลผลขอ้มูลดาวเทยีมดว้ย AI

การวเิคราะหพ์ชืเศรษฐกจิและสิง่ปกคลุมดนิ

การป้องกนัภยัธรรมชาติ

การสือ่สารและน ารอ่งดว้ยดาวเทยีม

สว่นตน้น ้า

สว่นปลายน ้า

โอกาสเพิม่มูลคา่อตุสาหกรรมไทยจากเทคโนโลยอีวกาศ
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อตุสาหกรรมอวกาศกอ่มูลคา่เพิม่พลอยได ้ (spin-off value) 3-5 เทา่ของเม็ดเงนิลงทนุ

ผลกระทบเชงิบวก 4 ดา้น คอื เชงิเทคโนโลยี เชงิพาณิชย ์ เชงิองคก์ร และเชงิก าลงัคน

Based on Eerme, Indirect industrial effects from space investments, Space Policy 38 (2016) 12-21; Cohendet, Evaluating the indirect effects of technology programmes: 

the case of the European Space Agency (ESA) Programmes, in: Proceedings of the OECD Conference on Policy Evaluation in Innovation and Technology, 1997, pp. 189-223.

OECD (2019), The Space Economy in Figures: How Space Contributes to the Global Economy, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/c5996201-en.

ผลกระทบเชิงเทคโนโลยี: การถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดบั
คณุภาพผลติภณัฑเ์ดมิ พฒันาผลติภณัฑใ์หม่

ผลกระทบเชิงพาณิชย:์ การสรา้งเครอืขา่ยในหมูผู่ผ้ลติ
เทคโนโลยอีวกาศ ชื่อเสยีงในฐานะผูผ้ลติเทคโนโลยอีวกาศขัน้สงู

ผลกระทบเชิงองคก์ร: ยกระดบัองคค์วามรูภ้ายในองคก์ร
(know-how) กระบวนการผลติ ควบคมุคณุภาพ ตรวจสอบวดัผล
และการบรหิารจดัการ

ผลกระทบเชิงก าลงัคน: กจิกรรมอวกาศสง่ผลใหย้กระดบัทกัษะ
และความรูข้ ัน้สงูของวศิวกร ผูเ้ชีย่วชาญ ช่างเทคนิคทีเ่มือ่เกดิ
critical mass จะสามารถผลกัดนัการเตบิโตอยา่งกา้วกระโดด

กจิกรรมอวกาศหลกั

กจิกรรม

อวกาศรอง

กจิกรรมอืน่ๆ

กจิกรรมทางธุรกจิ
ผลกระทบ

เชงิเทคโนโลยี

ผลกระทบ

เชงิพาณิชย ์

ผลกระทบ

เชงิองคก์ร

ผลกระทบ

เชงิก าลงัคน

เพิม่ยอดขาย

ลดตน้ทุน

มวลวกิฤติ

(Critical 

Mass)

การเพิม่พูน

มูลคา่เพิม่

การเตบิโต

อย่างกา้วกระโดด

กลไกการสรา้งมลูค่าเพิม่พลอยได้
และประโยชน์ทางออ้มของการลงทนุ

ดา้นอวกาศต่อภาคธรุกจิ

โอกาสเพิม่มูลคา่อตุสาหกรรมไทยจากเทคโนโลยอีวกาศ

ความจ าเป็นเรง่ดว่นในการยกระดบัศกัยภาพอวกาศในประเทศหลงัวกิฤติ COVID-19
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Global Innovation Index (GII)

GDP/capita (log scale)

2020: Thailand is ready 

to climb the GII-GDP 

slope upward

Bank of America / Merrill Lynch คาดว่าอตุสาหกรรม

อวกาศจะมมูีลค่ารวมเพิม่สงูขึน้ถงึ

2.7 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัในปี 2580 

(อตุสาหกรรมเซมคิอนดกัเตอรม์มีูลค่ารวม

0.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรฐัในปัจจบุนั)

หากไทยเขา้มามบีทบาท 1% ในการแข่งขนันี้

จะเกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิประมาณ 3 หมืน่ลา้นเหรยีญ

สหรฐั และมูลค่าเพิม่พลอยไดอ้กี 3-5 เท่า

การยกระดบัศกัยภาพอตุสาหกรรมอวกาศของไทย

จะมบีทบาทส าคญัในการขบัดนัไทยออกจาก

ประเทศกบัดกัรายไดป้านกลาง

Cornell University, INSEAD, and WIPO (2020). The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance 

Innovation? Ithaca, Fontainebleau, and Geneva; OECD (2019), The Space Economy in Figures: 

How Space Contributes to the Global Economy, OECD Publishing, Paris

การปฏรูิปศกัยภาพเพือ่ผลกัดนัไทยออกจากกบัดกัรายไดป้านกลาง

ความทา้ทายระลอกตอ่ไปของไทยหลงัวกิฤติ COVID-19
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TSC Board

Science Advisory

Committee

Technical Advisory

Committee

TSC Project OfficeFrontier Science 

Programs

Technology R&D

Programs

TSC-1 TSC-2
TSC

R&D

ผลงานวจิยัผลกระทบสงู
ดาวเทยีม ระบบย่อยของวตัถอุวกาศ

เทคโนโลยวีศิวกรรมอวกาศ

ตน้แบบ สทิธบิตัร startup 

เทคโนโลยพีลอยได ้

สนับสนุนระบบนิเวศ EEC

ดาวเทยีมโดยคนไทย เพือ่ยกระดบัศกัยภาพการแขง่ขนัของชาติ

Output &

Outcome:

กรอบงบประมาณ

ปี

2565

2566

2567

2568

2569

ลา้นบาท

203

250

244

105

89

รวม 891 

ภาคคีวามรว่มมอือวกาศไทย: โครงสรา้งการบรหิาร งบประมาณ ผลผลติ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนา
ก าลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

1. สรุปข้อมูลทุนการศกึษา

2. สภาพปัญหาและโอกาสในการจัดสรรทุน

3. หลักการชี้น า เร่ือง ทุนการศึกษา

4. นโยบายและทิศทางการบรหิารจัดการทุน

5. แนวทางการขับเคลื่อนการบรหิารจัดการทนุ

ภาพรวมการน าเสนอ
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

อว. (ทบวงฯ, สกอ., ก.วิทย,์ สกว., สกสว., วช.) 41,690 คน , 

60.27%

สธ., 8,829 คน, 12.76%

ก.พ., 6,209 คน, 8.97%

ศธ., 5,964 คน, 8.62%

สสวท., 5,549 คน, 8.02%

กต., 359 คน, 0.52% ก.พ.เล่าเรียนหลวง, 235 คน, 0.34% สวก., 209 คน, 0.30%

กษ., 139 คน, 0.20%

อว  (ทบวงฯ, สกอ., ก.วิทย์, สกว., สกสว., วช.) สธ. ก.พ. ศธ สสวท. กต. ก.พ.เล่าเรียนหลวง สวก. กษ.

ที่มา : ส านักงาน ก.พ. ตั้งแต่ปี 2520 - 2562

ภาพรวมทุนการศึกษาของประเทศ จ าแนกตามหน่วยงานที่จัดสรรทุน

จ านวนทุนรวม 69,183 คน 
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ทุนพัฒนาอาจารย์

สรุปการให้ทุนการศึกษา อว. 

ม.ปลาย / ปวช. ปวส./ ป.ตรี ป.โท ป.เอก

เงินอุดหนุนทางการศึกษาส าหรับนิสิตนักศึกษาพิการ

โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการนักเรียนทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย)

โครงการพัฒนาก าลังคนด้านวทิยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะท่ี 2

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรส าหรับสถาบันอุดมศึกษา
ในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ (ม.ท.ศ.)

โครงการ Asian International Mobility for Students 
(AIMS) Program 

โครงการ DUO-Thailand Fellowship Programme

โครงการ Thailand Scholarships (ทุนการศึกษาส าหรับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน) 

โครงการ ASEM Work Placement 

โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ รับต่อจาก สพฐ.

ทุนพัฒนาทักษะและความสามารถพิเศษ

ทุนพัฒนาก าลังคน

ทุนแลกเปลี่ยน 

ทุนการศึกษาจากเอกชน

โครงการกองทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษา รับต่อจาก สพฐ.

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี รับต่อจาก สพฐ. 

ทุนการศึกษาจากบริษัทเอกชน จ านวน 11 โครงการ

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนาอาจารย์

โครงการพัฒนาอาจารย์ตามความต้องการของมหาวิทยาลัย/สถาบันของรัฐ

โครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์

โครงการทุนวิทยาเขตสารสนเทศ

โครงการทุนพัฒนาอาจารย์สาขาขาดแคลน 16 สาขา

โครงการทุนเงินนอกงบประมาณ

โครงการสนับสนุนเด็กอัจฉริยะ

โครงการ 1 อ าเภอ 1 ทุน ท่ีศึกษาต่อในประเทศ รุ่นท่ี 4

โครงการสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์ภาค
การผลิตตามนโยบายการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย 

โครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 2)

โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียนโดยการก ากับดูแล
ของมหาวิทยาลัย (ระยะท่ี 3)
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กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ภาพรวมจ านวนทุน อว. จ าแนกตามปีงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564

ทุนรัฐบาลด้านวิทยาศาสตร์ฯ ทุนเรียนดีมนุษยศาสตร์ฯ ทุนอุดมศึกษาฯ
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จ านวนนักศึกษารวมและผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2556 และปีการศึกษา 2561

สาขาวิชา จ าแนกตาม 
ISCED

ปีการศึกษา 2551 ปีการศึกษา 2556
ปี 2556 เพ่ิม/(ลด)
จากปี 2551 คน (%)

ปีการศึกษา 2561 ปี 2561 เพ่ิม/(ลด)จากปี 2551 คน (%)

จ ำนวน 
นศ.รวม

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
จ ำนวน
นศ.รวม

จ ำนวน 
ผู้ส ำเร็จ

จ ำนวน 
นศ.รวม

จ ำนวนผู้ส ำเร็จ
จ ำนวน 
นศ.รวม

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

จ ำนวน
นศ.รวม

จ ำนวน
ผู้ส ำเร็จ

การศึกษา 103,021 20,737 226,893 19,724
123,87คน
120.24 %

(1,013คน)
(4.88%)

174,186 36,525
71,165คน

69.08%
15,788คน

76.13%

มนุษยศาสตร์และศิลปะ 143,908 24,864 235,305 24,913
91,397คน

63.51%
49คน

0.197%
213,674 35,670

69,766คน
48.48%

10,806คน
43.46%

สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ
และกฎหมาย

912,415 146,781 944,643 112,261
32,228คน

3.53%
(34,520คน)

(23.52%)
757,295 144,632

(155,120คน)
(17.0%)

(2,149คน)
(1.5%)

วิทยาศาสตร์ 185,713 35,259 233,537 30,347
47,824คน

25.75%
(4,912คน)
(13.93%)

155,220 30,999
(30,493คน)

(16.4%)
(4,260คน)

(12.1%)

วิศวกรรมศาสตร์ 169,896 33,802 207,194 28,580
37,298คน

21.95%
(5,222คน)
(15.45%)

222,202 43,999
52,306คน

30.79%
10,197คน

30.17%

เกษตรศาสตร์ 47,369 9,338 54,882 7,428
7,513คน
15.86%

(1,910คน)
(20.45%)

48,994 10,443
1,625คน

3.43%
1,105คน
11.83%

สุขภาพและสวัสดิการ 102,337 16,566 131,649 14,847
29,312คน

28.64%
(1,719คน)
(10.38%)

128,631 24,781
26,294คน

25.69%
8,215คน
49.59%

บริการ 54,019 11,407 81,297 10,770
27,278คน

50.50%
(637คน)
(5.58%)

92,463 16,886
38,444คน

71.17%
5,479คน
48.03%

รวมท้ังสิ้น 1,718,678 298,754 2,115,400 248,870
396,722คน

23.08%
248,870คน

(16.70%)
1,792,665 343,935

73,987คน
4.30%

45,181คน
15.12%

ที่มา : สารสนเทศ สป.อว.

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)
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โอกาส

ทนุพฒันา
ก าลงัคนการ
อดุมศึกษา
เพ่ือพฒันา
ประเทศ

พฒันาทกัษะท่ีจ าเป็น                   
ในการพฒันาก าลงัคน                
ท่ีมีสมรรถนะสงู 
(Reskill/Upskill)

ลดความเหล่ือมล า้ทาง 
การศึกษาและการ
ฝึกอบรม

พฒันาก าลงัคนให้ตรงตาม
ความต้องการในการพฒันา
ประเทศ

เร่งรดัการผลิตแรงงานทกัษะ
สงูเพ่ือตอบโจทยอ์ตุสาหกรรม
เป้าหมาย 

1 2

3 4

โอกาสในการจัดสรรทุนสภาพปัญหา 
➢ ระบบทุนท่ีมีอยู่ไม่ตอบโจทย์การพัฒนาก าลังคนระดับสูงเพื่อรองรับ

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิรูปประเทศ
➢ ขาดการวางแผนการพัฒนาก าลังคนแต่ละสาขาที่จ าเป็นอย่างเร่งด่วน

ในการพัฒนาประเทศ
➢ ขาดข้อมูลเชงินโยบายที่ส าคัญและขาดการเชื่อมโยงขอ้มูลทุนที่มี

ประสิทธิภาพ
➢ ขาดความเป็นเอกภาพ การบริหารจัดการทุนอยู่ภายใต้หลาย

หน่วยงาน การจัดสรรทุนมีลักษณะกระจัดกระจายมาก
➢ เงื่อนไขการให้ทุนไม่สร้างแรงจูงใจในการรับทุน มีแหล่งทุนอื่นๆ           

ที่ดึงดูดใจมากกว่า
➢ กลไกการติดตามและการประเมินผลผู้รับทุนยังไม่มีประสิทธิภาพและ

เป็นระบบ
➢ ไม่มีแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุนอย่างชัดเจนและเต็มศักยภาพ
➢ ระบบเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career path) ของผู้รับทุน   

ไม่ชัดเจน
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ก าหนดเป้าหมายการให้ทุนเพื่อมุ่งเน้นการ 
“สร้างคน” ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้ว

จัดสรรทุนให้คนไปเรียนสาขาที่เป็นก าลังส าคัญ
เช่นในการขับเคลื่อน BCG เพื่อพัฒนาประเทศ

ให้ทุนเพื่อให้คนไปเอาศาสตร์และ
ประสบการณ์ขั้นสูง ในสถาบัน/ประเทศชั้นน า 
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันได้

จัดสรรทุนในประเทศในระดับปริญญาเอกที่ให้ผู้รับ
ทุนท าวิจัยร่วมกับอาจารย์ในระดับ Leading Edge
ต่อยอดให้ไป เรียน Post Doc และ Non-degree

ควรโน้มน้าว น าพาความคิด ปรับเปล่ียน 
Mindset ของผู้รับทุนให้กลับมาเป็นก าลัง
ส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

ท าใหเ้กิดการเคลื่อนไหวทางสังคม (Social 
movement) ของทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการ
การขับเคลื่อนระบบทุนการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

ดูแลผู้รับทุนทั้งก่อนการศึกษา ระหว่างศึกษา และ
หลังจบการศึกษา ท าใหผู้้รับทุนมีความรู้สึกเป็น
เจ้าของ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

หลักการชี้น า (Guiding Principles)

Guiding

Principles

7

1

2

3

4

7

6

5
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เร่งพัฒนาประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ใช้กลไกการสรรหา (Recruit) และรับเข้า (Admit) 
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ เพื่อให้ได้คนเก่งที่
มารับทุนและใช้ประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพ

วางแผนให้ชัด ให้ทุนไปเรียนในสถาบัน
และสาขาที่น าพาประเทศไทยไปสู่การพัฒนา
เช่น AI, Robot, Quantum, BCG

FOCUS - ก าหนดจุดเน้น
ให้ทุนไปเรียน Post-Doc และทุนประเภท
Non-degree ให้มากขึ้น เพื่อสร้างคนที่              
น าพาประเทศไปสู่การพัฒนาอย่างทันเวลา

1

2

3

4

PRIORITY - จัดล าดับส าคัญ
ก่อน-หลัง

BY-PASS - ใช้เส้นทางลดัGIANT STEP - เดินหน้าอย่างก้าวกระโดด

ให้ทุนเพื่อสร้างคนที่จะมาขับเคลื่อนให้ไทย
เป็นประเทศทีพ่ัฒนาแล้ว ภายใน 10 ปีGOAL

นโยบาย
รมว.
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ขับเคลื่อนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
และวางแผนการใช้ประโยชน์จากผู้รับทุน

จัดสรรทุนเพื่อสร้างคนให้ตรงกับตลาดงาน
และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

ปฏิรูปกลไกการบริหารจัดการทุนให้มีความเป็น
เอกภาพภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการ

➢ บูรณาการหน่วยบริหารจัดการทุนให้มีเอกภาพ
➢ จัดสรรทุนเพ่ือพัฒนาสมรรถนะ (Competency) 

และทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาประเทศ ส่งเสริม  
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

➢ ก าหนดคุณสมบัติของผู้รับทุน ทั้งกลไกการสรรหา 
(Recruit) และรับเข้า (Admit) ตามสถานการณ์

➢ ปรับรูปแบบ/เงื่อนไขการรับทุนให้มีความยดืหยุ่น 
เพ่ือดึงดูดผู้รับทุนที่มีศักยภาพสูงทั้งในและ
ต่างประเทศตลอดเวลาทั้งการศึกษารวมทั้งผู้ที่จบ
การศึกษาแล้ว  

➢ พัฒนาและสร้างแรงจูงใจผู้รับทุน 
➢ ปฏิรูประบบฐานข้อมูลทุนการศึกษาทั้งระบบ                 

ด้วยการก าหนด Data Catalog 
➢ ก าหนดแนวทางการจัดสรรทุน เช่น ประเภท สาขา 

ประเทศ โดยมีกลยุทธ์และทิศทางที่สอดคลอ้งกับ
ความจ าเป็นและเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ

➢ จัดสรรทุนเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางตามความต้องการและ
จ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศ 

➢ จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถขั้นสูงและมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของตลาดงานที่เปลี่ยนแปลงไป

➢ ก าหนดสัดส่วนการจัดสรรทุนโดยเน้น 
Strategic, Function, Area 

➢ ก าหนดแนวทางการต่อยอดการพัฒนา
สมรรถนะและทักษะที่จ าเป็นเพื่อดึงดูด
ก าลังคนที่มีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ

➢ บูรณาการการจัดสรรทุนกับภาคส่วนที่
เก่ียวข้องให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ                 
แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนา
ก าลังคนของประเทศ

➢ ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามทิศทาง
และเป้าหมาย

➢ ติดตามการศึกษาและใช้ประโยชน์จากนักเรียน
ทุนอย่างเป็นระบบจากฐานข้อมูลทุนการศึกษา 

➢ วางระบบในการดูแลผู้รับทุน มีหน่วยงานที่ดูแล
ติดตามผู้รับทุนอย่างสม่ าเสมอและมีประสิทธภิาพ

➢ ใช้ศักยภาพของผู้รับทุนอย่างเต็มที่เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาก าลังคนเพ่ือพัฒนาประเทศ ตั้งแต่
ระยะที่มีการศึกษา

➢ สร้างความก้าวหน้าในเส้นทางอาชพี Career 
Path ของผู้รับทุนให้ชัดเจน 

➢ สร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคการผลิต 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการร่วมผลิต หรือ
แลกเปลี่ยนความรู้/เทคโนโลยี 

➢ มีระบบการรายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม
อย่างต่อเนื่อง

1

แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุน
2 3
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➢ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการทุนพัฒนาก าลังคนการอุดมศึกษาเพื่อ
พัฒนาประเทศ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 มีมติให้ความ
เห็นชอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุนพัฒนา
ก าลังคนการอุดมศึกษาเพือ่พฒันาประเทศ และใหน้ าข้อเสนอเชิงนโยบายข้างต้น
เสนอต่อที่ประชุมสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

การด าเนินการ
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ให้ความเห็นชอบ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทุน
พัฒนาก าลังคนการอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ประเด็นเสนอที่ประชุม
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แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศไทยระยะ ๗ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐)
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ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) หมายถึง 
“เทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักรและ
คอมพิวเตอร์ ด้วยอัลกอริทึมและกลุ่มเครื่องมือทางสถิติ 
เพื่อสร้างซอฟต์แวร์ทรงปัญญา ที่สามารถเลียนแบบ
ความสามารถของมนุษย์ที่ซับซ้อนได้ เช่น จดจ า แยกแยะ 
ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสารกับมนุษย์ ในบาง
กรณีอาจไปถึงขั้นเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง”

ที่มา: ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒

ความหมายของ AI

96



อุตสาหกรรมเทคโนโลยี การสื่อสาร และบันเทิง
• การจัดเก็บสื่อและการค้นหาข้อมูล
• การสร้าง content เช่น content ทางการตลาด ภาพยนต์ เพลง ฯลฯ
• การตลาดและการโฆษณาส่วนบุคคล

ตัวอย่างบทบาทเทคโนโลยี AI ต่อการส่งเสรมิ
ศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม  

อุตสาหกรรมการให้บริการทางการแพทย์
• การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวินิจฉัยโรค
• การตรวจจับโรคระบาด
• การวินิจฉัยด้วยภาพ (เช่น การฉายรังส)ี

ที่มา: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/ และ https://www.adpt.news/

อุตสาหกรรมยานยนต์
• Ride sharing ด้วยรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ
• รถยนต์อัจฉริยะและผู้ช่วยคนขับ
• การซ่อมแซมดูแลรักษารถยนต์ด้วยระบบอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมการเงิน
• การวางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล
• การตรวจจับการโกงและการฟอกเงิน
• การท าธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

อุตสาหกรรมการขนสง่และลอจิสติกส์
• ระบบบรรทุกของและขนส่งอัตโนมัติ
• การควบคุมการจราจรและลดปัญหารถติด
• การเพ่ิมความปลอดภัยในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมค้าปลีก
• การออกแบบและการผลิตเฉพาะบุคคล
• คาดการณ์ความต้องการของลูกค้า
• การจัดการโกดังสินค้าและการจัดส่งสินค้า

อุตสาหกรรมพลังงาน
• มิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart metering) – ข้อมูลแบบ 

real-time เกี่ยวกับการใช้พลังงาน
• Grid operation และ storage ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น
• การซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานท่ีสามารถคาดเดาได้

อุตสาหกรรมการผลิต
• การปรับปรุงการตรวจสอบระบบและการแก้ไข

จุดผิดพลาดโดยอัตโนมัติ
• การเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและการผลิต
• การผลิตตามความต้องการ (on-demand production)
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*ดัชนีช้ีวัดความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลปี ๒๐๒๐ >> ให้คะแนนรัฐบาลของ ๑๗๒ ประเทศ ด้านความพร้อมในการใช้ AI ให้บริการสาธารณะ

ท่ีมา: Oxford Insights, International Research Centre, ๒๐๒๐

Ranking ปี ๒๐๑๙

Ranking ปี ๒๐๒๐

๕๖

การเปลี่ยนแปลง Government Artificial Intelligence Readiness Index ของประเทศไทย

๖๐

ค่าเฉลี่ย Index Score ปี ๒๐๒๐ ของประเทศไทยอยู่ในล าดับที่ ๗ เมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศใน East Asia

บทบาทของเทคโนโลยี AI กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ
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ตัวอย่างจุดเน้นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ในต่างประเทศ

Radar plot ส าหรับยุทธศาสตร์ AI ของประเทศสิงคโปร์ จีน สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น (specificity value 0 – 5)

ที่มา: สวทช.ประมวลผลจากข้อมูลของ CIFAR, 2020

การวิจัยทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Research)

การพัฒนาผู้ที่มีศักยภาพด้าน AI
(AI Talent Development)

ความครอบคลุมและความเป็นอยู่ที่ดีทางสังคม 
(Inclusion and Social Well-Being)

ประสิทธิภาพการใช้AI ในการบริหารจัดการภาครัฐ
(AI in the Government)

โครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลและดิจิทัล 
(Data & Digital Infrastructure)

ทักษะและอนาคตของการท างาน 
(Skills and the Future of Work) 

พัฒนาอุตสาหรรมของเทคโนโลยี AI
(Industrialization of AI Technologies/ Industrial 

Strategies) 
มาตรฐานจริยธรรมด้าน AI 
(Ethical AI Standards)

USA, สิงคโปร์

สิงคโปร์,USA

USA
สิงคโปร์,ญี่ปุ่น

USAจีน
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๑ ๒

๓ ๔

ด้านก าลังคน
ของประเทศ

• ขาดการรวมกลุ่มของผู้เชี่ยวชาญ
แบบบูรณาการ

• ก าลังคนที่มีความสามารถทั้งภาควิชาการ
และภาคอุตสาหกรรมไม่เพียงพอ

• ศักยภาพและความเชี่ยวชาญทาง
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้องยังมีจ ากัด

• หลักสูตรและรายวิชาในดา้นที่เก่ียวข้องยัง
ไม่สอดคล้องกับโลกอนาคต

ด้านการ
ประยุกต์ใช้งาน
ของภาคธุรกิจ

• การใช้งาน AI ยังไม่แพรห่ลายในทุกธุรกิจ
• การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมในประเทศ

ยังไม่พร้อมไปสู่การใช้งานได้ตรงเป้าหมาย
• ความปลอดภัยในการประยุกต์ใช้งานในภาค

ธุรกิจยังไม่เพียงพอ
• มาตรการส่งเสรมิการใช้งานยังไม่เพียงพอ

ด้านจริยธรรม 
กฎหมาย 

กฎระเบียบและ
มาตรฐาน

• หลักเกณฑ์จริยธรรม AI ยังไม่ถูกน าไปใช้
อย่างเป็นรูปธรรม

• ขาดกฎหมายและกฎระเบียบที่เหมาะสม
• บรรทัดฐานและค่านิยมของไทยยงัไม่

สอดคล้องกับจริยธรรมในการใช้ AI
• ขาดการวางแผนและเตรียมความพร้อม

ทางด้านสังคมในมิติต่างๆ

• ขาดศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ
• ขาดยุทธศาสตร์ AI ที่มีเป้าหมาย และ

นโยบายเพ่ือการพัฒนาประเทศที่ชัดเจน
• การให้ความรู้เรื่องประโยชน์และการใช้งาน

แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
• ขาดโครงสรา้งพ้ืนฐานที่รองรบัการวิจัย

พัฒนา และประยุกต์ใช้งานระดับประเทศ

ด้านปัจจัย
สนับสนุนของ

ประเทศ

บริบทความพร้อมเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI ในประเทศไทย
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“ประเทศไทยจะเป็นประเทศชั้นน าในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐”

สร้างคน และเทคโนโลยี
• Reskill/ Upskill/ Newskill ด้าน AI ส าหรับครู 

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
• Cross skills เสริมทักษะ AI กับสายงานอ่ืน
• สร้างอาชีพใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและ AI

สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและท างานร่วมกับ AI ได้ 
• ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม
• ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ การศึกษา และสุขภาพการแพทย์
• รักษาและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ประเทศมีความม่ันคงและปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๕
การส่งเสริมให้เกิดการ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ

ภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบสนับสนุนด้าน
ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔
การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓
การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและ

การพัฒนาการศึกษาด้าน
ปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑
การเตรียมความพร้อมของ

ประเทศในด้านสังคม จริยธรรม 
กฎหมาย และกฎระเบียบส าหรับ
การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง เพิ่มผลิตภาพ 
• ขับเคลื่อนวาระส าคัญของรัฐบาล
• ส่งเสริมให้เกิด Tech startups / SME /

Digital Business

๕
ยุทธศาสตร์

๓
เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เกษตรและอาหาร การแพทย์และสุขภาวะ

การใช้งานและบริการภาครัฐ ท่องเที่ยวและเศรษฐกจิสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมการผลติ

การศึกษา ความมั่นคงและปลอดภัย

การเงินและการค้า

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โลจิสติกสแ์ละการขนสง่

๑๐
กลุ่มเป้าหมาย

หมายถึงระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๔ - ๒๕๖๕)                                  หมายถึงระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)                                  

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๗๐)
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ยุทธศาสตร์ที่ ๓ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ภาพรวมเป้าหมายการขับเคลื่อน:

การเตรียมความพร้อมของประเทศ
ในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย 

และกฎระเบียบส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการ
พัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

การพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและระบบปัญญาประดิษฐ์ใน

ภาครัฐและภาคเอกชน

➢ ยกระดับดัชนีความพร้อมด้าน AI 
ของรัฐบาลไทยให้สูงขึ้นไม่ต่ ากว่า
ล าดับที่ ๕๐ ของโลก

➢ เกิดการลงทุนด้าน AI ในภาครัฐและ
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นร้อยละ ๑๐ 
ต่อปี หรือ ๓๐,๐๐๐ รายใน ๗ ปี

➢ ทรัพยากรบุคคลของประเทศที่มี
ศักยภาพ ตามสาขาความต้องการ
ด้าน AI เพ่ิมขึ้น
ร้อยละ ๒๐ ต่อปี หรือประมาณ 
๗๐๐,๐๐๐ คนใน ๗ ปี

➢ เกิดความเข้มแขง็ทางเทคโนโลยี AI 
เพ่ิมขึ้น โดยเกิดต้นแบบ ๑๐๐ ต้นแบบ
ใน ๗ ปี

➢ ผลงานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมถูก
น าไปใช้ในหนว่ยงานเป้าหมายและชว่ย
และเพ่ิมผลิตภาพรวม (TFP) เฉลี่ย ไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี

➢ เกิดธุรกิจใหม่และนวัตกรรมบริการที่
ใช้เทคโนโลยี AI เพ่ิมขึ้นใม่ต่ ากว่า
๗๐๐รายใน ๗ ปี

➢ ขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพ่ิมขึ้น

➢ ยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

➢ ประชาชนอย่างน้อย ร้อยละ ๒๕ 
เกิดความตระหนัก ความพร้อม
ทางด้านสังคมและจริยธรรมด้าน 
AI 

จัดท าข้อก าหนดและนโยบายด้าน
จริยธรรม AI
และกฎหมายสื่อสารและสร้างการรับรูด้้าน
จริยธรรม AI

พัฒนาระบบป้องกันความ
ปลอดภัยและมั่นคงส าหรับ AI

สร้างเครือข่ายเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

พัฒนาศูนย์เชื่อมโยงและวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการ
ประมวลผลและค านวณขั้นสูง

พัฒนาแพลตฟอร์มกลาง
ระดับประเทศเชิงบรูณาการ 

พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ทุก
ระดับการเรียนรู้

สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากรสู่ภาคธุรกิจ

ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี  
และนวัตกรรมแก่กลุ่มสาขา

เป้าหมายส าคัญ

ส่งเสริมการใช้ AI ในภาครัฐ 

ส่งเสริมการน า 5G ไปสนับสนุน AI

การใช้ AI ในกลุ่มอุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

การส่งเสริมอุตสาหกรรม
เชื่อมโยง AI สู่การใช้งาน

พัฒนาเทคโนโลยีฐาน 
(core tech) และการวิจัยเพื่อ

สนับสนุนแพลตฟอร์มด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ 

การพัฒนากลไกเพื่อนวัตกรรม
ทางธุรกิจและ AI startup 

การพัฒนารระบบมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถผู้ประกอบการ AI

การส่งเสริมให้มี sandbox ส าหรับ     
การประยุกต์ใช้ AI

แผนงานและเป้าหมายส าคัญภายใต้แผนปฏิบตัิการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ
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จุดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

10 สาขา
เป้าหมาย

อุตสาหกรรม
การผลิต

พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การแพทย์
และสุข
ภาวะ

เกษตร
และ
อาหาร

การเงินและ
การค้า

โลจิสติกส์
และการขนส่ง

การศึกษา
ท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ความมั่นคง
และ
ปลอดภัย

10 กลุ่มเป้าหมาย

การใช้งาน
และบริการ
ภาครัฐ

o Credit scoring

o CRM

o Intelligent transportation

o Transport map

o Public surveillance platform

o Crime response system

o Cyber security

o Smart manufacturing

o Industry assessment and testbed

o Energy management

o Environmental geospatial analytics 

o AI in self-care

o Chronic disease

o Medical assistant

o Digital farm
o Food quality

o Smart education
o Geography of educational opportunities

o Smart guidance and planning
o Tourism service quality
o Smart tourism area

o Government administration

o Government services
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กลไกขับเคลื่อนทีส่ าคัญ
National AI committee

National AI subcommittee

Secretary (อว. & ดศ.)

Regulators

Targeted Sectors

Regulation & Social Data &
Infrastructure

HRD & RDI Industry promotion & 
Investment

AI COE AI
Consortium

Digital business
(IoT, Telecom., Smart Elec.)

Investors
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เป้าหมายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ AI ของไทย

ระยะที่ ๑ ระยะเร่งด่วน
(เริ่มด าเนินการภายใน ๒ ปี)

ระยะที่ ๒
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

• การสร้างแนวปฎิบัติเกี่ยวกับธรรมาภิบาลข้อมูลเพื่อการ
ประยุกต์ใช้ในด้าน AI

• การเตรียมโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและค านวณส าหรับ AI
• การเตรียมพร้อมก าลังคนด้าน AI และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่
• การพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ AI น าร่องใน ๓ กลุ่มเป้าหมาย

ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและอาหาร และ
การใช้งานและบริการภาครัฐ

• ส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมิติตา่งๆ เพื่อให้ AI 
สามารถช่วยยกระดับมูลค่าของธุรกิจ หรือบริการที่ดีขึ้น

• ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ AI ให้แพร่หลายในสาขา
เป้าหมาย และภาครัฐ

• ส่งเสริมและสนับสนนุ eco-system ที่เอื้อต่อการสร้าง
ผู้ประกอบการที่เก่ียวข้องกับ AI

• ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านดิจิทัลให้เพียงพอที่จะรองรับการพัฒนา
และการใช้งาน AI ในภาคการวิจัย และการประยุกต์ใช้งาน

มุ่งเน้นโครงการน าร่องด้านโครงสรา้งพื้นฐาน
เพื่อเตรียมความพร้อมของประเทศ

มุ่งเน้นการผลักดัน ขยายผลการประยุกต์ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย 
เพื่อสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศไทย
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ยุทธศาสตร์ที่ ๕: การส่งเสริมให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒: การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบสนับสนุนด้าน

ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔: การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๓: การเพิ่มศักยภาพ
บุคลากรและการพัฒนาการศึกษาด้าน

ปัญญาประดิษฐ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑: การเตรียมความพร้อม
ของประเทศในด้านสังคม จริยธรรม 
กฎหมาย และกฎระเบียบส าหรับการ

ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

๕ ยุทธศาสตร์

S1

S2

S3

S4

S5

AI 
Grand 

Challenge

AI 
Workforce

AI 
Enabler

โครงการสร้างแนวปฎิบัติเกี่ยวกับ
ธรรมาภิบาลข้อมูลและจริยธรรมเพื่อ

การประยุกต์ใช้ AI (AI ELSI)

โครงการสร้างเครือข่ายบริการ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

(AI Service)

โครงการเตรียมพร้อมก าลังคนด้าน 
AI แห่งอนาคต (AI Training)

โครงการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่และกลไก

สนับสนุนธุรกิจด้าน AI 
(AI Startup)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้ 
AI ในการวิเคราะห์ภาพทางการแพทย์และการ

วินิจฉัยโรคทางไกล (Medical AI)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับ
การเกษตรแม่นย าพร้อมแปลงสาธิต 

(Digital Farming)

โครงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐ

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรไทย
(Government Services)

S1

S2

S3
S5

S5

S4

S4

S4
S5

สรุปภาพรวมแผนด าเนินการเร่งด่วนภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ฯ (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕)
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โครงการสร้างแนวปฎิบัติเกีย่วกับ
ธรรมาภิบาลข้อมูลและจริยธรรม
เพ่ือการประยุกต์ใช้ AI (AI ELSI)

โครงการสร้างเครือข่ายบริการ
เทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์

(AI Service)

S1

S2

ศึกษาความเหมาะสมและแนวทางการขับเคลื่อนจริยธรรม
ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศไทย และ
สร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดษิฐ์แบบมี
จริยธรรม เพ่ือรองรับการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต

การด าเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ
• ผลการศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามแนวทาง AI Ethics ของ

ประเทศไทย ๑ ฉบับ
• กลุ่มเป้าหมายไดร้ับการสร้างการตระหนักรู้ดา้น AI Ethics ผ่านการ

ฝึกอบรมทักษะ ๔,๐๐๐ คน 
• แผนและแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมปัญญาประดษิฐ์

ของประเทศ ๑ ฉบับ
• การน าร่องแนวทาง AI Ethics จ านวน ๓ หน่วยงาน 

กิจกรรมที่ ๒: พัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการ AI (AI Service Platform)
• ออกแบบและพัฒนาระบบเชื่อมโยงขอ้มูลจากหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง
• ออกแบบและพัฒนา AI Service Platform ด้วย AI Core Technology)
• สนับสนุนทรัพยากรคลาวน ์และฮาร์ดแวร์ด้านการค านวณขัน้สูง

• ระบบบริหารและเผยแพร่ข้อมูลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์มกลาง 
๑ แพลตฟอร์ม /Data Catalog และชุดข้อมลูเปิด ๕๐ หน่วยงาน 

• แพลตฟอร์มบริการปัญญาประดษิฐ์ภาครัฐ (Government AI Service 
Platform) 

• เครือข่ายผู้ให้บริการวิจัยพัฒนา ประมวลผลขอ้มูล และพัฒนาเทคโนโลยฐีาน
ด้าน AI 

• Market Place รวมการให้บริการด้าน AI ของไทย
• ผลงานการต่อยอดสูธุ่รกจิI จากแพลตฟอร์มฯ ๑๐๐ ผลงาน
• การสนับสนุนโครงการวิจัยด้านการค านวณขั้นสูง อย่างน้อย ๒๕ โครงการ

กิจกรรมที่ ๑: จัดให้มีเครือข่ายผู้ให้บริการเทคโนโลยแีละวิศวกรรมดา้น AI
• เครือข่ายและขับเคลื่อนการพัฒนาและประยุกตใ์ช้แบบบรูณาการ อาทิ 

หน่วยบริหารจัดการด้าน Big Data และ AI
• พัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรมการวเิคราะห์ Big Data, แพลตฟอร์ม 

AI 
• พัฒนาพ้ืนที่ Sandbox
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การด าเนินงาน ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ

โครงการเตรียมพร้อมก าลังคน
ด้าน AI แห่งอนาคต

(AI Training)

โครงการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่และกลไก

สนับสนุนธุรกิจดา้น AI 
(AI Startup)

S3
S5

S5

พัฒนาทักษะ AI ส าหรับเพื่อป้อนสู่ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาค
การศึกษา นักเรียน นักศึกษา ก าลังคนขั้นสูง ได้แก่ ๑. Amatuer (สร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ) ๒. Blender (กระตุ้นให้เกิดกลุ่มคนทีจ่ะน า AI ไปใช้งาน) 
๓. Creator (บ่มเพาะนักประดิษฐ์) ๔. Dreamer (ผลิตนักวิจัย) และ ๕.
Enterprise (ส่งเสริมวิสาหกิจ SME ที่น า AI ไปใช)้
• จัดอบรมและแข่งขนั Super AI Engineer/ พัฒนาและส่งเสริมการใช้

เครื่องมือบอร์ดสมองกล
• อบรมบุคลากรภาครัฐสามารถใช้งาน AI ได้ทั้งในด้านเทคนคิและการจัดการ

• ยกระดับทักษะก าลังคนสร้าง AI Engineers และ Innovators กว่า
๕๐๐ ราย 
• ยกระดับทักษะสร้าง AI Engineers และ Innovators กว่า ๕,๐๐๐ ราย
• สร้างบุคลากรที่เป็นต้นแบบด้าน AI ไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ คน 
• ศูนย์กลางการพัฒนาทักษะ AI ของบุคลากรภาครัฐ ได้ ๓,๐๐๐ คน/๓ ปี 
• เกิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาต่อยอดด้าน AI โดย มี

เอกชนเข้าร่วมตลอดโครงการกว่า ๑๐๐ แห่งและ๓๐๐ ชิ้นนวัตกรรม

• จ านวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโตขยายผล ๑๑ ราย 
• จ านวนวิสาหกิจดิจิทัลเร่ิมต้นในระยะเริ่มต้นธุรกจิ ๒๐ ราย
• จ านวนวิสาหกิจดิจิทัลเริ่มต้นในระยะเติบโตขยายผล ๖ ราย
• ส่งผลให้เกิดวิสาหกิจเริ่มต้นที่น าเทคโนโลยี AI มาขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่มีศักยภาพ มี
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และมีความพร้อมส าหรับการเติบโต
ขยายธุรกิจไปสู่ในระดับโลกเพิ่มมากขึ้น

กิจกรรมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกจิดิจิทัลเร่ิมตน้ (Digital Startup)
• พัฒนาศักยภาพและร่วมลงทุนในวิสาหกิจดิจิทัล
• สนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพ (Capacity Building) 
• พัฒนาเครือข่ายกับภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานชั้นน าท้ังในและ

ต่างประเทศ
• ส่งเสริมให้เกิดการจัดท าหรือย่ืนจดลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร เคร่ืองหมาย

การค้าและทรัพย์สินทางปัญญาอื่นด้าน AI / การยื่นขอรับรอง
มาตรฐานท้ังในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัล หรือจัดท าการศึกษาท่ีเกี่ยวกับการพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัล
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การด าเนินงาน

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

ส าหรับการเกษตรแมน่ย าพร้อม
แปลงสาธิต (Digital Farming)

โครงการส่งเสริมให้เกิดการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชากรไทย
(Government Services)

S4

S4
S5

• แบบจ าลองเชื่อมโยงข้อมูลส าหรับภาพถ่ายทางการแพทย์ ช่วยให้
โรงพยาบาลเพิ่มประสิทธิภาพการบริการท่ีรวดเร็วได้มาตรฐานย่ิงขึ้น

• ระบบการเฝ้าระวังโรคหนอนพยาธิและต้นแบบกลอ้งจุลทรรศน์ตดิ
มอเตอร์ พร้อมน าไปขยายผลในงานด้านอื่น

• ลดภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวของโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยผู้ป่วยไม่
น้อยกว่า ๑๐% ได้รับบริการรวดเร็วได้มาตรฐาน

• ระบบบริหารจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลดา้นสาธารณสุข

กิจกรรมที่ ๑: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ส าหรับ
วิเคราะห์ภาพทางการแพทย์และสาธารณสุข (AI for medical 
image diagnosis): Chest X-ray วิเคราะห์วัณโรค, Retina Scan)
วิเคราะห์เบาหวานขึ้นจอประสาทตา, Brain CT วิเคราะห์ Stroke และ
ภาพจากกล้องจุลทรรศน์วิเคราะห์โรคพยาธิใบไม้ในตับ
กิจกรรมที่ ๒: การพัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดษิฐ์ส าหรับ
การรองรับงานวินิจฉัยโรคทางไกล (AI for Telemedicine)

กิจกรรมที่ ๑: พัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลและการพยากรณ์ทาง
การเกษตร ผ่านการบูรณาการขอ้มลูระหวา่งฐานขอ้มูล Agri-Map และ
ฐานข้อมูลเกษตรแหง่ชาตใินรูปแบบ API/database พร้อมพัฒนาบริการ
เชื่อมต่อผลการพยากรณ์ราคาเพื่อแสดงผลใน Agri-Map Application
และเสริมสร้าง community ของเกษตรกรเและนักพัฒนานวัตกรรม
กิจกรรมที่ ๒: แปลงสาธิตจัดการเกตรแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยี AI
โดยวิเคราะหค์วามต้องการของตลาด และจัดท าแปลงสาธิตพืชน าร่อง 
ตามแนวคดิ Zero waste)

• แพลตฟอร์มกลาง TPMAP AI เพื่อการขจัดความยากจนและพัฒนาคน
ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

• ระบบ AI ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลประชาการในการ
ลดช่องว่างความยากจนในประเทศ

• ประเทศไทยมีข้อมูลสนับสนนุเพ่ือการวางแผนการพฒันาตามการ
เติบโตอย่างยั่งยืน

• ลดค่าใช้จ่ายด้านการจัดการข้อมูล

กิจกรรมในการยกระดับการบริหารจัดการของภาครัฐ โดยพัฒนา
เทคโนโลยี AI for Area-based Poverty Identificationและสร้าง
การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาในระดับบุคคลและครัวเรือน ด้วย AI 
for Insight Survey, AI for Right Investment, AI for Area-based 
Forecasting และร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดย AI for 
Performance Assessment เชื่อมโยงกับระบบ eMENSCR แก้ปัญหาความ
ยากจนในแต่ละพื้นท่ี

• เกิดความร่วมมือในการบูรณาการข้อมูลด้านการเกษตรของประเทศ
ระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

• เกิดแปลงสาธิตแนวคิดเกษตรแม่นย า ๑ แปลง และระบบการเกษตร
อัตโนมัติประสิทธิภาพสูง ๑ ระบบ

• เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการเกษตรไทย ด้าน
นโยบาย และก่อให้เกิดการต่อยอด ใช้ประโยชน์ข้อมูลสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ พัฒนาธุรกิจใหม่

ผลผลิต/ผลลัพธ์ส าคัญ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
และประยุกตใ์ช้ AI ในการวิเคราะห์

ภาพทางการแพทย์และการ
วินิจฉัยโรคทางไกล

(Medical AI)

S4
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สร้างคน และเทคโนโลยี
• Reskill/ Upskill/ Newskill ด้าน AI ส าหรับครู 

อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา
• Cross skills เสริมทักษะ AI กับสายงานอ่ืน
• สร้างอาชีพใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลและ AI

สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
• ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและท างานร่วมกับ AI ได้ 
• ประชาชนเข้าถึงบริการภาครฐัอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
• ลดความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ การศึกษา และสุขภาพการแพทย์ 
• รักษาและลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
• ประเทศมีความมั่นคงและปลอดภัย

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูง เพิ่มผลิตภาพ 
• ขับเคลื่อนวาระส าคัญของรัฐบาล
• ส่งเสริมให้เกิด Tech startups / SME /

Digital Business

๓ เป้าประสงค์

สร้างคนและเทคโนโลยี

สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ สร้างผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

AI ELSI

AI Service

AI Workforce

AI Startup

Medical AI

Digital Farming

Gov Services

*โครงการหลักที่แสดงในภาพ หมายถึง การตอบโจทย์ในเป้าประสงค์นั้นเป็นหลกั

๗ โครงการหลัก และการตอบ ๓ เป้าประสงคภ์ายใต้แผนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์
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ระบบข้อมลูสารสนเทศวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
National Science and Technology Information System  (NSTIS)
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ผงัโครงสร้างสถาปัตยกรรมข้อมลู 
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การเช่ือมโยงข้อมลูวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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โครงสรา้งระบบข้อมลูสารสนเทศวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่งชาติ NSTIS

ประกอบด้วย

1. ข้อมูลเครื่องมืออุปกรณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีข้อมูลประมาณ 15,000 รายการ)
2. ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ มีข้อมูลประมาณหมื่นรายชื่อ ซึ่งก าหนดให้มีการปรับข้อมูลภายใน ร่วมกับ 

ฐานข้อมูลนักวิจัยในระบบ NRIIS ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและสามารถจ าแนกแยกแยะบุคลากร
เฉพาะ ด้านต่างๆ หรือบุคลากรที่มีหลายสถานะเชื่อมโยงกัน

3. ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัย ตามโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (Enhancement of Safety 
Practice of Research Laboratory in Thailand : ESPReL)

4. ข้อมูลโรงงานต้นแบบหรือโรงงานน าร่อง Pilot plant 
5. ข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์ ทดสอบ  สอบเทียบ  เทียบวัด  
6. ข้อมูลหน่วยรับรองมาตรฐานด้านต่างๆ 
7. ระบบงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หมายเหต ุ ขอ้มลู ขอ้ 5 และ 6  เป็นระบบโครงสรา้งพืน้ฐานทางคุณภาพของประเทศ (National Quality Infrastructure หรอื NQI) ซึง่กจ็ะมรีายละเอียดของ
การใหบ้รกิาร  และเชื่อมต่อไปกบัระบบการใหบ้รกิารของหน่วยงานนัน้ๆ  เช่น  สถานทีต่ ัง้  การจองใช ้ ค่าใชจ้า่ย เป็นตน้

ให้ทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องส่งข้อมูล หรือเชื่อมโยง
ข้อมูลท่ี สภานโยบายฯ อววน. เห็นชอบเข้าสู่
ระบบเพื่อความสมบูรณ์ของการพัฒนาระบบ 
NSTIS 

 งบประมาณเพื่อการพัฒนาระบบ NSTIS เป็น
งบประมาณประจ าปี (หมวดพัฒนาศักยภาพ
วิทยาศาสตร์ฯ ) 
อาจพิจารณาจัดสรรให้จากงบประมาณหมวด
การวิจัยและนวัตกรรม โปรแกรม ๑๖ การปฏิรูป 
ววน จากกองทุน ววน ไปพลางก่อน
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แบตเตอรี่ โอกาสส่งออก Global 

ZEV ในประเทศ+ส่งออก

แบตเตอรี่ในประเทศ+ส่งออก 

(ส าหรับ ZEV ไม่รวม ESS)

EV Conversion ในประเทศ

(สร้างาน สร้างอาชีพ 5,000 SME)

Low Speed Autonomous

ลดการน าเข้าน้ ามันดบิ 

เงินลงทุน FDI 

(ดิดขั้นต่ าจาก 1 บริษัท)

รายได้ค่าไฟจากการอัดประจุ

ตู้อัดประจุไฟฟ้า ในประเทศ

ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม

ลด CO2 7,000,000 ตันตอ่ปี
ลด 3.2% จากของทั้งประเทศ 
ลด 7% จากการคมนาคม 

ลงทุน Power Grid 

Engine + Powertrain

Biofuel (blend impact)

Biofuel (raw mat impact)

คนเปลี่ยนงานจาก 
เครื่องยนต์หายไป

(200,000 คน)

จ้างงานบุคลากร
Re Skill/ Up Skill/ New Skill 

(150,000 คน)

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

(เป็นภาษีสรรพาสามติ ภาษี
น้ ามัน 300,000-400,000 ล้าน
บาท รายได้น าส่งคลังน้ ามัน 
70,000 ล้านบาท เงินกองทุน
น้ ามันเชื้อเพลิง 20,000 ล้านบาท 
ภาษีจากปั๊มน้ ามัน 25,000 แห่ง)

เกษตรกรเปลี่ยนงาน

(350,000 ครัวเรือน
รายได้ครัวเรือนละ 78,000 บาท)

(Prepare Technological Capability, Infrastructure, Supply Chain, 
Eco System for Technology Disruption, Industrial Sustainability.

ภาษีที่เกี่ยวข้อง

(เป็นภาษีสรรพสามติ ภาษี
มหาดไทย และภาษีมูลค่าเพ่ิม)
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ส่วนท่ี 1
สภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ 

▪ การด าเนินงานของสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

▪ องค์ประกอบของสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ

สภานโยบาย

1

[หน้า 8]
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1
ในปี 2563 สภานโยบายฯ มีการประชุมจ านวนทัง้ส้ิน 4 ครัง้ คือ  
▪ ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562
▪ ครัง้ที 3/2562 เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
▪ ครัง้ที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563
▪ ครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2563

มีมติเห็นชอบในเรื่องส าคัญ ดังน้ี 
▪ แผนด้านการอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2570
▪ จัดต้ังหน่วยบริหารและจัดการทุนเฉพาะด้านในระบบการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 3 หน่วย 
▪ การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐ-เอกชนในธุรกิจนวัตกรรม โดยกลไก Holding Company 
▪ หลักการและแนวทางส่งเสริม Innovation Sandbox 
▪ กรอบวงเงินงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
▪ กรอบวงเงินงบประมาณด้านการอุดมศึกษา และระบบการจัดสรรและบริหารงบประมาณแบบบูรณาการที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ประจ าปี พ.ศ. 2564
▪ การส่งเสริมงานวิจัย “สุวรรณภูมิ-ทวารวดี-ศรีวิชัย-ละโว้” เพ่ือสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม และประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
▪ ข้อบังคับคณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยหน่วยบริหารและจัดการทุน พ.ศ. 2562
▪ ร่างระเบียบสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. .... และ 

ร่างระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมว่าด้วยการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน พ.ศ. .... 
▪ ระเบียบสภานโยบายว่าด้วยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะเร่ือง 
▪ ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเร่ือง หลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และเพ่ือการ ให้บริการทางวิชาการของ

สถาบันอุดมศึกษา

สภานโยบาย
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2
ส่วนท่ี 2

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตักรรมแห่งชาติ

▪ วิสัยทัศน์

“ อววน. น าพาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และมีระบบนวัตกรรมท่ีเข้มแข็งเป็นรากฐานการพัฒนาเพื่ออนาคต 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยืน กระจายโอกาสอย่างทัว่ถึง 
คนไทยมีความอยู่ดีมีสุข เข้าถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ ”

▪ พันธกิจ

▪ คณะกรรมการอ านวยการส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ

▪ คณะผู้บริหารส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 

ส านักงานสภานโยบาย

[หน้า 12]
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ส่วนท่ี 3
สถานภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

▪ ความสามารถของประเทศด้านการอุดมศึกษา
ความสามารถในการแข่งขันดา้นการศึกษาของประเทศไทยดีขึน้ แต่ยังมี
ช่องว่างทีต่้องได้รับการพัฒนาอยูห่ลายมติิเพือ่ให้โดดเด่นในอาเซียน 
• อันดับความสามารถในการแข่งขนัด้านการศึกษา (IMD) #55 
• ความเห็นเอกชน : การศึกษาระดับอุดมศึกษา #38 

ตอบขีดความสามารถในการแข่งขนั
• ดัชนีอันดับมหาวิทยาลยั #49 

สถานภาพด้าน อววน. ของประเทศไทย

[หน้า 16]
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ส่วนท่ี 3
สถานภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

▪ ความสามารถของประเทศด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ไทยมีคะแนนของตัวช้ีวัดทีด่ีขึน้เป็นส่วนใหญ่ แต่ประเทศอืน่ ๆ มีอัตราการ
พัฒนาทีสู่งกว่า ส่งผลให้อันดับของไทยขยับลดลง
• อันดับโครงสร้างพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ (IMD) #39 

• ค่าใช้จ่ายด้าน R&D ต่อ GDP 1.11%GDP 

• จ านวนบุคลากรด้าน R&D 24.0 FTE  

สถานภาพด้าน อววน. ของประเทศไทย

[หน้า 16]
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ส่วนท่ี 3
สถานภาพด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศไทย

▪ ความสามารถทางวิชาการของสถาบันวิจัยท่ีส าคัญในไทยและ
ต่างประเทศ
• แนวโน้มความสามารถทางวชิาการของสถาบันวจิัยของไทยลดลงในระยะหลงั 

เนื่องจากตัวช้ีวดัดา้นนวัตกรรม (Innovation) และด้านผลกระทบทาง
สังคม (Societal) ของสถาบันส่วนใหญ่ในประเทศไทยมีอันดับลดลง 

• Top 3 ของไทย คือ  ม.มหิดล #554 (20th percentile)
 จุฬาฯ #572 (21st percentile)
 BIOTEC #607 (26th percentile)

สถานภาพด้าน อววน. ของประเทศไทย

[หน้า 16]
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ส่วนท่ี 4
ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563

4
1. วางนโยบายทิศทางของประเทศด้าน อววน. 

เพื่อการพัฒนา

2. ขับเคลื่อนระเบียบวาระการพัฒนาท่ีส าคัญ
ตอบยุทธศาสตร์ชาติ

3. ออกแบบกลไกและแพลตฟอร์มการพัฒนาก าลังคน

4. การปฏิรูปเชิงระบบเพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีดี 

5. การปลดล็อคกฎระเบียบเอือ้ต่อการท าวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม

6. การเช่ือมโยงกับเครือข่ายด้านนโยบาย อววน. 
ในต่างประเทศ

ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563

[หน้า 24]
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4 ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563
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4 ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563

Future Mobility Industry
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ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 25634

มาตรการจูงใจส่งเสริมการจ้างงาน STEM
137



4

องค์ประกอบการติดตามและประเมินผลระบบ อววน.

ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563

ผังโครงสร้างระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
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4 ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 2563

การส่งเสริมการร่วมลงทุนรัฐและเอกชน
โดยกลไก Holding Company
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ผลงานส าคัญ ของ สอวช. ปี 25634
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ส่วนท่ี 5
ทิศทาง สอวช. ในปี 2564

1. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจนวัตกรรม  
# การพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)
# ผู้ประกอบการท่ีขับเคล่ือนโดยนวตักรรม (Innovation-Driven Enterprise: IDE)
# การเปล่ียนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

2. การขับเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก 
# เศรษฐกิจฐานรากและการขจัดความยากจนแบบตรงจุด
# การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือน าไปสู่ขัว้ความเจริญ (Growth Pole) และ

ระเบียงเศรษฐกิจนวัตกรรม

3. การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา 
# Lifelong Learning & Upskill Reskill New skill
# Reinventing Higher Education System
# Manpower & Brainpower for Strategic Industry

4. วางภาพอนาคตด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

5. นโยบายด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการปฏิรูประบบ 
# บูรณาการแผนด้าน อ. และ ววน. ให้มีเอกภาพ
# System Reform: การปฏิรูประบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม

6. สร้างความเข้มแข็งของกระบวนการนโยบาย 

ทิศทาง สอวช. ในปี 2564
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ส่วนท่ี 6
การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร 

▪ การพัฒนาสมรรถนะและเครือข่ายเพื่อสร้างความเขม้แขง็ของกระบวนการท า
นโยบาย
1) การฝึกอบรมและพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยด้านการออกแบบนโยบาย วทน.ของ
ประเทศ

2) การวิจัยนโยบายสาธารณะเชิงระบบ
4) การยกระดับการใช้เคร่ืองมือและข้อมูลเพื่อออกแบบนโยบาย

o การคาดการณ์อนาคตเพ่ือศึกษาผลกระทบของสถานการณ์ Covid-19 
ต่อประเทศไทย 

o THAILAND HIGHER EDUCATION INNOVATION POLICY 
ACCELERATOR (THIPA)

5) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านนโยบาย อววน.

▪ การพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงและ
ภารกิจท่ีเพิ่มขึ้น
1) ระบบ SMART OFFICE
2) การด าเนินการร่วมกันจากหลายส่วนงาน (SHARED SERVICES)
3) Work from Anywhere PLATFORM

▪ ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและบุคลากรสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้และนวัตกรรม
1) การพัฒนาบุคลากรสู่องค์กรแหง่การเรียนรู้และเติบโต
2) การสร้างความผูกพนัและวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร
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ส่วนท่ี 7
รายงานการแสดงสถานะ

ทางการเงินประจ าปี
▪ รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน
ประจ าปี 2563

รายงานการแสดงสถานะทางการเงิน
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ภาคผนวก

▪ รายงานของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ประจ าปี 2563

▪ รายงานการประเมินผลการด าเนินงานของ 
สอวช. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ภาคผนวก

[หน้า 102]

144



145



146


