


แพลตฟอร์ม 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

เป้าหมาย O1 พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสู่การเป็นประเทศรายได้สูง

ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ
KR1.1 นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 25 คน ต่อ
ประชากรหนึ่งหม่ืนคนภายในปี 2564

KR1.2 คนไทยทุกช่วงวัยมีสมรรถนะพร้อมเข้าสู่
อาชีพและทันต่อการเปลี่ยนแปลง

KR1.3 มีก าลังคนและสถาบันความรู้/สถาบัน
เฉพาะทางชั้นน าของโลก

KR1.4 บัณฑิตคุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะ
ตรงหรือใกล้เคียงกับท่ีตลาดงานต้องการ จ านวน 1 
ล้านคน

KR1.5 สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และวิศวกรรม (STEM degrees)

O1.1 พัฒนาระบบนิเวศเพื่อการพัฒนาและ
ใช้ก าลังคนคุณภาพตรงความต้องการของ
ประเทศ

O1.2 มีก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และ
ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

O1.3 พัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
และทักษะเพื่ออนาคต

O1.4 พัฒนาก าลังคนที่สามารถท างาน
โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ
ส่งเสริมการใช้ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
เป็นฐานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ

O1.5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ท่ีเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะ
ของคนไทย สร้างโอกาสให้คนไทยเป็นเจ้าของ
เทคโนโลยีท่ีตอบสนองต่อโจทย์ท้าทายในอนาคต 
และสนับสนุนต่อความม่ันคงของประเทศ

O1.6 โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจัยใน
สเกลใหญ่ที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และความมั่นคง
ของประเทศ

KR1.1.1 ระบบเพื่อสร้างเส้นทางอาชพีนักวจิยัและ
ความต่อเนื่องของการวิจยั เพื่อเพิ่มจ านวนนักวิจยั
และพัฒนาเป็น 25 คน ต่อประชากรหนึ่งหมื่นคน
ภายในปี 2564
KR1.1.2 ระบบพัฒนาก าลังคนร่วมระหวา่ง
สถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชนเพื่อพัฒนาบัณฑิต
คุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มทีักษะตรงหรือ
ใกล้เคียงกับที่ตลาดงานต้องการ จ านวน 1 ล้านคน 
ภายใน 4 ปี (ปี 2566)
KR1.1.3 ระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการ
เคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยและผู้เชี่ยวชาญทั้งในและ
ต่างประเทศ

KR1.2.1 ระบบข้อมูลและแผนความต้องการ
บัณฑิตในระดับประเทศและพื้นท่ี EEC
KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับ
ความต้องการเพื่อการพัฒนา EEC โดยพัฒนา
บุคลากรรองรับอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC ให้
ได้ 470,000 คน ภายในปี 2566

KR1.3.1 บุคลากรวัยท างานมีทักษะใหม่
สามารถปรับตัวจากผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกจิ
อย่างฉับพลัน (disruption)
KR1.3.2 ระบบการเรียนรู้และเทคโนโลยี
สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่เข้าถึงได้
ส าหรับทุกคน
KR1.3.3 เยาวชนมทีักษะแห่งอนาคต 
โดยเฉพาะทักษะด้านวจิยัวศิวกรรม และ
นวัตกรรม โดยการสร้างโรงประลองทาง
วิศวกรรม 10,000 แห่ง ภายใน 4 ปี (ปี 
2566)

KR1.4.1 เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจ
และทักษะพื้นฐานด้าน AI จ านวน 
200,000 คน
KR1.4.2 ก าลังคนป้อนตลาดแรงงานท่ี
สามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี AI หรือ
สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน AI
จ านวน 200,000 คน
KR1.4.3 ผู้ประกอบการ SMEs ท่ี
สามารถเพิ่มก าลังการผลิต 
(Productivity) ด้วยเทคโนโลยี AI
จ านวน 5,000 ราย

KR1.5.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ ท่ีสร้างความเข้าใจและสร้างการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม อย่างน้อย 3 เร่ือง
KR1.5.2 องค์ความรู้จากงานวิจัยท่ีเป็นการค้นพบสิ่งใหม่ การ
ท าส าเร็จเป็นครั้งแรกในโลก หรือการสร้างสิ่งท่ีดีท่ีสุดในโลก 
อย่างน้อย 3 เร่ือง
KR1.5.3 การเกิดข้ึนของธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-
tech) การพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรมหรือต้นแบบ ท่ีเกิด
จากงานวิจัยข้ันแนวหน้า อย่างน้อย 10 บริษัท
KR1.5.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research 
value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยส าคัญของโลก
หรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนส าคัญของโลก อย่างน้อย 
10 โครงการ
KR1.5.5 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ อย่างน้อย 50 ฉบับ

KR1.6.1 จ านวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (Top-tier 
Journal) อย่างน้อย 20 ฉบับ
KR1.6.2 จ านวนผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้ที่
ถูกน าไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ อย่างน้อย 10 เรื่อง
KR1.6.3 มูลค่าการลงทุนของบริษัททีม่าใช้ประโยชน์
จากโครงสร้างพ้ืนฐานเพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี
KR1.6.4 เกิดเทคโนโลยีต้นแบบ และขีดความสามารถ
ในการประยุกต์ใช้โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งความสามารถในการ
บ ารุงรักษาระบบ อย่างน้อย 5 ต้นแบบ

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการสนับสนุนการท าวิจัยและ

นวัตกรรมระดับหลังปริญญาเอก หลัง
ปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี

ให้แก่สถานประกอบการแบบ Training 
Consortium

• การใช้กลไก Sandbox จัดท าหลักสูตรร่วม
ระหว่างสถาบันอดุมศึกษาตามความต้องการ
ของภาคอุตสาหกรรม

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• การพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกจิแห่งชาติ 

(National Academic Credit Bank)
• การพัฒนามาตรการทางการเงิน ส่งเสริม

การฝึกอบรมพัฒนาทักษะ Lifelong 
Learning credit)

• โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการสร้าง
นวัตกรรมในโรงเรยีน (STEAM Lab)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุก

คน (AI for All)
• โครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยาการ

หุ่นยนต์ส าหรับทุกคน (AI/Robotics 
for all)

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโน

มิกส์ประเทศไทย
• แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่

ยุคเทคโนโลยีควอนตัม
• ข้อริเริ่มการวิจัยชั้นแนวหน้าประเทศไทย
• แผนการยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุน

มนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้านมนุษยศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

แผนงาน/โครงการส าคัญ
• โครงการ Space Consortium
• โครงการพัฒนาเครื่องโทคาแมคของ

ประเทศไทยส าหรับพัฒนาบุคลากร 
และยกระดับความสามารถเพื่อรองรับ
การพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชันในอนาคต

P.1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มี
คุณภาพ

P.2 การพัฒนาก าลังคนระดับสูงรองรับ
EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

P.3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ
พัฒนาทักษะเพื่ออนาคต

P.4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐาน
ขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

P.5 ส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้า และการ
วิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

P.6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย
ที่ส าคัญ



โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลงัคนให้มีคุณภาพ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการสนับสนุนการท าวิจัยและนวัตกรรมระดบัหลงัปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษารองรับอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

- พัฒนากลไกลสร้างและสะสมบุคลากรวิจัยและผู้จัดการ
นวัตกรรม

- ดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงท้ังในและต่างประเทศให้เข้าสู่อาชีพวิจัย
และนวัตกรรมในประเทศไทย

- ยกระดับให้การวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและปริญญาโทเป็น
แหล่งงานส าคัญของนักวิจัย

- สร้างรูปแบบการถ่ายทอดองค์ความรู้ระหว่างอุตสาหกรรม
ภาคการศึกษาและสถาบันวิจัย

- นักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและโทได้รับการพัฒนาปีละ
500 คน

- บุคลากรผู้จัดการนวัตกรรมได้รับการพัฒนาปีละ 50 คน
- เกิดกลไกสะสมและบ่มเพาะนักวิจัยหลังปริญญาเอกและ

ปริญญาโทระดับสูง พร้อมรองรับการลงทุนของ
ภาคอุตสาหกรรม

- เกิดกลไกขยายผลการพัฒนาก าลังคนร่วมกันระหว่าง
สถานศึกษาและอุตสาหกรรม

- ประเทศไทยมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและดึงดูดบุคลากร
วิจัยและพัฒนาท้ังในและต่างประเทศให้เข้ามาท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัยของภาครัฐ



โปรแกรมที่ 2 การพัฒนาก าลังคนระดบัสงูรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ แบบ Training Consortium

พัฒนาแรงงานทักษะระดับสูงท่ีเป็นความต้องการร่วมกันของสถาน
ประกอบการในพื้นท่ี EEC

เกิดกลไกพัฒนาแรงงานทักษะระดับสูงท่ีเป็นความต้องการร่วมกัน
ของสถานประกอบการในพื้นท่ี EEC

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (EECi)
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัย หรือสถาบันฝึกอบรมของรัฐใน EEC หรือพ้ืนท่ี

ใกล้เคียง

โครงการใช้กลไก Sandbox จัดท าหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

พัฒนาหลักสูตร ท่ีเป็นนวัตกรรมการศึกษาเพื่อผลิตก าลังคน
ระดับสูงในสาขาขาดแคลน และรองรับความต้องการของพื้นท่ี 
EEC

เกิดนวัตกรรมหลักสูตรการศึกษาท่ีเป็นความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษาหลายแห่ง

- ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

- สถาบันอุดมศึกษา



โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะเพ่ืออนาคต

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการพัฒนาระบบธนาคารหน่วยกจิแห่งชาติ (National Academic Credit Bank)

พัฒนาระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต เพ่ือให้การศึกษาใน
ระบบสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาความรู้และทักษะ
ของบุคลากรวัยท างาน

เกิดระบบการเรียนรู้แบบสะสมหน่วยกิต ท่ีเช่ือมโยงสมรรถนะ
อาชีพและระบบการศึกษาเข้าด้วยกัน และสามารถ่ายโอน
หน่วยกิต ระหว่างสถาบันการศึกษาได้ และทุกคนสามารถเข้าถึง
การศึกษาได้

- ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม

- ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา

โครงการพัฒนามาตรการทางการเงิน ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาทกัษะ Lifelong Learning credit)

พัฒนามาตรการทางการเงินเพ่ือส่งเสริมให้บุคคลสามารถเข้ารับ
การฝึกอบรมระยะสั้น เพ่ือพัฒนาความรู้และทักษะ

บุคลากรวัยท างานมีทักษะใหม่ สามารถปรับตัวจากผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน 
(disruption)

- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม

- สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันฝึกอบรมของภาครัฐและเอกชน

โครงการพัฒนา ห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน (STEAM Lab)

ขยายผลห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมในโรงเรียน (STEAM Lab)
เพ่ือให้เยาวชนได้ฝึกฝนทักษะด้านนวัตกรรมและวิศวกรรมศาสตร์

พัฒนาเยาวชนให้มีทักษะด้านนวัตกรรม และวิศวกรรมศาสตร์ 
ก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรและวิศวกรท่ีมีคุณภาพสูงและมีความรู้
เทคโนโลยีขั้นสูง ผ่านการขยายผล STEAM Lab 2,500 แห่ง
ภายใน 5 ปี

- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอาชีวศึกษา



โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทุกคน (AI for All)

- สร้างความเข้าใจการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ 
ให้กับเด็กและเยาวชน

- พัฒนาแรงงานด้านปัญญาประดิษฐ์ สร้างให้เกิดก าลังคนป้อน
ตลาดแรงงานท่ีสามารถท างานโดยใช้เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเคร่ือง (AI/Machine 
Learning) ได้

- สร้างความยั่งยืนในการน าเทคโนโลยีด้านปัญญาประดิษฐ์เป็น
ฐานให้กับสังคมโดยการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและส่งเสริม
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ

- จ านวนเด็กและเยาวชนท่ีเกิดความเข้าใจและทักษะพื้นฐาน
ด้าน AI 400,000 คน

- จ านวนแรงงานท่ีสามารถท างานโดยใช้ AI/Machine 
Learning 20,000 คน

- จ านวนคนท่ีมีความเป็นนวัตกร สามารพัฒนาต่อยอด
เทคโนโลยีด้าน AI/Machine Learning 500 คน

- จ านวนองค์กรท่ีสามารถเพิ่มก าลังการผลิตด้วยเทคโนโลยี AI 
5 องค์กร

- สถาบันอุดมศึกษา
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม

โครงการปัญญาประดิษฐ์/วิทยากรหุ่นยนตส์ าหรับทุกคน (AI/Robotics for all)

- พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและความรู้ ความสามารถทางด้านระบบ
อัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์

- ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และการถ่ายทอดความรู้ความ
เข้าใจเทคโนโลยีให้กับผู้ใช้งานและผู้ประกอบการทั่วไปเพ่ือให้เกิด
ความรู้ ความเข้าใจในการใช้งานอย่างเหมาะสม

- พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ ให้มี
ศักยภาพสูงขึ้น

- พัฒนาอุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และปัญญาประดิษฐ์ 
ของประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

- มีผู้เข้าร่วมงานการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและ
ปัญญาประดิษฐ์ การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ 20,000 คน/ปี

- ระบบ Sharing Resource for education via Network ท่ี
มีคนใช้งานปีละ 20,000 คน/ปี

- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัยของรัฐ
- กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- กระทรวงอุตสาหกรรม
- กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม



โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยช้ันแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคล่ือน

โครงการพัฒนาระบบระบบนิเวศการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าระยะที่ 1

- เกิดเคร่ืองมือที่จ าเป็นในการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้า
- ท าให้การวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยขั้นแนวหน้าเกิดขึ้นได้จริง มีความต่อเนื่อง มีทิศทาง

และมีประสิทธิภาพ

- กรอบการวิจัย กระบวนการให้ทุนการติดตามและประเมินผลการวิจัยพ้ืนฐานและการ
วิจัยข้ันแนวหน้า

- แผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยข้ันแนวหน้า เช่น ห้องสมุด
และแหล่งค้นคว้า ห้องปฏิบัติการกลาง มาตรฐานการจัดท าวารสารวิชาการ มาตรฐาน
การประชุมวิชาการ องค์กรวิชาการเฉพาะทางและองค์กรให้ทุนที่เชี่ยวชาญเฉพาะ

- ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ
- หน่วยงานบริหารจัดการแหล่งค้นคว้า
- องค์กรวิชาการเฉพาะทาง

โครงการสนับสนุนแผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย

- สนับสนุน วิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์แบบจีโนมิกส์ในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี 
รวมถึงฐานข้อมูลจีโนม โครงสร้างพ้ืนฐานบุคลากรและบริหารจัดการเพ่ือผลักดันและต่อ
ยอดสู่การบริการและอุตสาหกรรมทางด้านการแพทย์

- เกิดอุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์สมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง (Genetic 
testing service) รองรับความต้องการของประชาชน ทั้งในและต่างประเทศ

- โครงสร้างพ้ืนฐานทั้งระบบรวมไปถึงบุคลากร ที่พร้อมส าหรับการบริหารจัดการข้อมูล
พันธุกรรมมนุษย์ที่ได้จากโครงการจีโนมิกส์ประเทศไทย

- มีฐานข้อมูลจีโนมในประชากรไทยอย่างน้อย 10,000 ราย/ปี เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง
ของประเทศ

- องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการแพทย์ระดับจีโนม ที่สามารถประยุกต์ใช้ใน
อุตสาหกรรมการบริการทางการแพทย์ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงอย่างน้อย 1 บริการ

หน่วยงานเครือข่ายภายใต้แผนปฏิบัติการบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย อาทิ
- ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
- สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีควอนตัม

- สร้างงานวิจัยและทีมวิจัยที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการสามารถรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีควอนตัมและต่อยอดเป็นผู้น าเทคโนโลยีควอนตัมในระดับกลุ่มประเทศ
อาเซียน

- สร้างพันธมิตรในกลุ่มโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควอนตัมที่ส าคัญของโลก

- เกิดความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ (International collaboration) รวมถึงการ
สร้างเครือข่ายด้านเทคโนโลยีควอนตัมอย่างน้อย 5 โครงการ

- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างน้อย 10 ฉบับ และ/หรือ
จ านวนสิทธิบัตรอย่างน้อย 10 ค าขอ

- สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยมหิดล
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- มหาวิทยาลัยขอนแก่น



โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยชั้นแนวหน้า และการวิจัยพ้ืนฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ (ต่อ)

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

แผนงานข้อริเริ่มการวิจัยขั้นแนวหน้าประเทศไทย (Thailand Frontier Research Seed Fund Program)

- สนับสนุนทุนวิจัยเร่ิมต้นให้แก่นักวจิัย หรือสถาบันวิจัยที่มีศักยภาพสูง 
และริเริ่มโปรแกรมการวิจัยขั้นแนวหนา้ในระบบวิจัยของประเทศ ที่มี
ระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมและสามารถเป็นแพลตฟอร์มในการ
เชื่อมโยงงานวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยกับนานาชาติ ในสาขาที่ส าคัญ ได้แก่ 
เกษตรอาหารเพื่ออนาคต (เช่น ส่วนผสมของอาหารเชิงฟังก์ชั่น และ
เทคโนโลยีเกษตรสมัยใหม่) พลังงานอนาคต (เช่น พลังงานหมุนเวยีน
รูปแบบใหม่และพลาสม่าฟิวชั่น) การแพทย์และสุขภาพ (เช่น เทคโนโลยี
โอมิกส์) และเทคโนโลยีปอ้งกันภาวะคุกคามและสร้างโอกาสส าหรับ
ประเทศในอนาคต (เช่น Cyber security และ IoT เป็นต้น)

- ดึงดูดนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นเลิศให้มาท างานในประเทศไทย และ
กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนย้ายนักวิจยัและผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและ
ระหว่างประเทศ

- สนับสนุนให้เกิดบริษัทเทคโนโลยีจากการต่อยอดโครงการวิจัย 
(Research-based spin-offs) หรือวิสาหกิจเริ่มต้นของเทคโนโลยีเชิงลึก 
(Deep Tech Startup) ในประเทศไทย

- โครงการวิจัยขั้นแนวหนา้ในประเทศไทยอย่างนอ้ย 10 เรื่อง
- งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติอย่างนอ้ย 50 ฉบับ 

และ/หรือจ านวนสิทธิบตัรอย่างนอ้ย 50 ค าขอ
- ความร่วมมือกับกลุ่มวิจัยชั้นน าของโลกอยา่งน้อย 4 กลุ่ม และเงินทุนวิจัย

สมทบ (in-cash , in-kind) จากต่างประเทศ
- บริษัทเทคโนโลยีจากการต่อยอดโครงการวิจัย หรือวิสาหกิจเริ่มต้นของ

เทคโนโลยีเชิงลึก ในประเทศไทยอย่างนอ้ย 5 บริษัท

- นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญในมหาวิทยาลัย และสถาบันวจิัย
- สถาบันอุดมศึกษา
- สถาบันวิจัย

แผนงานการยกระดับคุณภาพและสมรรถนะของทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์

- สร้างองค์ความรู้และความรู้เชิงประยุกต์ทางด้านมนษุยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับทุนมนุษย์และทิศทางการ

- เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางด้านมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และศิลปกรรมศาสตร์ ส าหรับการพัฒนาทุนมนษุย์ที่เหมาะสมในศตวรรษ
ที่ 21

- สถาบันอุดมศึกษา
- หน่วยงานวิจยัของรัฐ
- หน่วยงาน/องค์กรด้านศิลปวฒันธรรม
- สมาคมวิชาชีพ



โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ

ตัวอย่างแผนงาน/โครงการส าคัญ

เป้าหมาย ผลสัมฤทธิ์ที่ส าคัญ หน่วยงานขับเคลื่อน

โครงการ Space Consortium

- สร้างเครือข่ายกลุ่มวิจัย ความร่วมมือท้ังในและนอกประเทศ
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน Big Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ

- มีโครงสร้างพื้นฐาน Big Science ด้านเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือ
รองรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

- ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร นักวิจัยระดับสูง และเกิดการจ้างงาน
รายได้สูง รวมท้ังเกิดวิสาหกิจเริ่มต้น

- เทคโนโลยีต้นแบบด้านอวกาศและบทความตีพิมพ์ระดับ
นานาชาติ

- เตรียมพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน Big Science ด้าน
เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือรองรับการวิจัยพื้นฐานและขั้นแนว
หน้า

- สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
- ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- สถาบันอุดมศึกษา




