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(ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย
ระยะ 6 ปี (พ.ศ. 2565 – 2570)

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕



ปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) 
เทคโนโลยีการสร้างความสามารถให้แก่เครื่องจักร
และคอมพิวเตอร์ ให้สามารถเลียนแบบ
ความสามารถของมนษุย์ทีซั่บซ้อนได้ เช่น จดจ า 
แยกแยะ ให้เหตุผล ตัดสินใจ คาดการณ์ สื่อสาร
กับมนุษย์ ในบางกรณีอาจไปถึงข้ันเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง

ที่มา: ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน), ๒๕๖๒

ความหมายของ AI

ท่ีมา: medium.com/@narrativesci/a-brief-overview-of-artificial-intelligence-d83eb4a051b1

ความสามารถ
ของ AI



ท่ีมา: https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/ และ https://www.etda.or.th/th/Useful-Resource/Knowledge-Sharing/Articles/AI-in-Government-Services.aspx 

การแพทย์และสุขภาวะ
• แนวโน้มการเกิดโรคระบาด
• วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือวินิจฉัยโรค

การเงินและการค้า
• วางแผนทางการเงินเฉพาะบุคคล
• ตรวจจับการโกงและการฟอกเงิน
• ท าธุรกรรมโดยอัตโนมัติ

โลจิสติกส์ การขนส่ง และยานยนต์
• จัดการเส้นทางขนส่งอัตโนมัติ
• ควบคุมการจราจรและ
ลดปัญหารถติด

• รถยนต์อัจฉริยะและผู้ช่วยคนขับ

อุตสาหกรรมพลังงานและส่ิงแวดล้อม
• บริหารจัดการพลังงาน
• คาดการณ์การซ่อมบ ารุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน

อุตสาหกรรมการผลิต
• ตรวจสอบและแก้ไขจุดผิดพลาด
• บริหารสินค้าคงคลัง
• ผลิตตามความต้องการ

เกษตรและอาหาร
• เพาะปลูกอัจฉริยะ
• คัดแยกผลผลิต
• ส่งอาหารถึงลูกค้า 

การศึกษา
• การเรียนการสอนเฉพาะบุคคล 
• ตรวจข้อสอบและให้เกรดอัตโนมัติ

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
• แนะน าเส้นทางการท่องเท่ียว
• วิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเท่ียว
• แชทบอทหลากหลายภาษา
ในการเดินทางและจองท่ีพัก

การใช้งานและการบริการภาครัฐ
• จัดการสวัสดิการสังคม
• ช่วยตอบค าถามโดยใช้แชทบอท

ความมั่นคงและปลอดภัย
• หุ่นยนต์ทางการทหารเพ่ือลด
ความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน

• ป้องกันอาชญกรรมทางไซเบอร์
• พิสูจน์ตัวตนในการเข้าถึงข้อมูล
ท่ีมีชั้นความลับ

ตัวอย่างบทบาทเทคโนโลยี AI 

ต่อการส่งเสริมศักยภาพของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม 



ความเข้มข้น ของนโยบายและ
มาตรการทางด้านปัญญาประดิษฐ์
ของแต่ละประเทศ

ท่ีมา: สวทช. ปรับจากข้อมูล CIFAR, 2020

ประเทศ ชื่อแผนฯ Overall goal

สหรัฐ

อเมริกา

American Artificial 

Intelligence 

Initiative

Maintain and accelerate 

American leadership in AI

สิงคโปร์

AI Singapore Use AI to create social and 

economic impacts, build an AI 

ecosystem, and put Singapore 

on the world map for AI

จีน

A Next Generation 

Artificial 

Intelligence 

Development Plan

Three phase strategy to make 

China the world leader in AI 

theories, technologies, and 

applications by ๒๐๓๐

ญ่ีปุ่น

Artificial 

Intelligence 

Technology 

Strategy

Industrialize AI in priority sectors 

related to social issues Japan 

and world faces

Overall goal



สถานภาพของ AI 
ในประเทศไทย



*ดัชนีช้ีวัดความพร้อมด้าน AI ของรัฐบาลปี 2020 >> ให้คะแนนรัฐบาลของ 172 ประเทศ ด้านความพร้อมในการใช้ AI ให้บริการสาธารณะที่มา: Oxford Insights, International Research Centre

Ranking 

ปี 2020

56

การเปลีย่นแปลง Government Artificial Intelligence Readiness Index 
ของประเทศไทย

60

ค่าเฉลีย่ Index Score ปี 2020 ของประเทศไทยอยูใ่นล าดบัที ่7 
เมื่อเปรยีบเทยีบกับประเทศใน South East Asia

บทบาทของเทคโนโลยี AI
กับความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

59

ปี 2021

ปี 2019



บริบทความพร้อม 
เพ่ือการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ AI ในประเทศไทย

1 2

3 4

ด้านก าลังคน
ของประเทศ

• ขาดศูนย์กลางเพ่ือรวมกลุม่
ผู้เชี่ยวชาญ

• ก าลังคนทีม่คีวามสามารถ
ไม่เพียงพอ

• ศักยภาพทางเทคโนโลยีมจี ากดั

ด้านการ
ประยุกต์ใช้งาน
ของภาคธุรกิจ

• การใช้งาน AI ในภาคธุรกิจยังจ ากัด

• งานวิจัย และนวัตกรรมในประเทศ
ยังไม่พร้อมไปสู่การใช้งาน

• ความปลอดภัยในการประยุกตใ์ช้
งานยังไม่เพียงพอ

• มาตรการส่งเสริมการใช้งานยังไม่
เพียงพอ

ด้านจริยธรรม 
กฎหมาย

กฎระเบียบและ
มาตรฐาน

• หลักเกณฑ์จริยธรรม AI 
ยังไม่ถูกน าไปใชอ้ย่างเป็นรูปธรรม

• ขาดกฎหมายและกฎระเบียบที่
เหมาะสม 

• ขาดการวางแผนและเตรียมความ
พร้อมทางด้านสังคมในมติิต่างๆ 

• ขาดศูนย์กลางในการขับเคลื่อน
แบบบูรณาการ

• ขาดยุทธศาสตร์ AI ประเทศ
• ขาดโครงสร้างพ้ืนฐานทีร่องรับ
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์
ใช้งานระดับประเทศ

ด้านปัจจัย
สนับสนุน
ของประเทศ



ความจ าเป็น ในการพัฒนาแผนปฏิบัติการ AI ประเทศไทย

ที่มา: Artificial Intelligence Index Report 2021, Stanford University

มิติด้านการปรับตัวต่อCOVID-19
• วิถึชีวิตแบบ New Normal

มิติทางด้านเศรฐกิจ
• สร้างมูลค่าสินค้าและบริการ

มิติทางด้านแรงงาน
• การจ้างงานและตลาดแรงงาน
อนาคต

มิติด้านจริยธรรมและสังคม
• ความเป็นส่วนตัวและจิตวิทยา
สังคม

มิติด้านวิสัยทัศน์ของประเทศ
• ไทยยังขาด Vision ด้าน AI

ปัจจัยขับเคลื่อน (Drivers)
การลงทุนด้าน AI ในภาคอุตสาหกรรม

จากผลกระทบของ COVID-19



สาระส าคัญของ
แผนปฏิบัติการ AI แห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย



กระบวนการจัดท าแผน

คณะท างาน อว. (บพข. บพค. สอวช. 
สวทช. & AIAT) รับมอบนโยบาย
จากรัฐมนตรี อว. เพ่ือระดมสมอง
จัดท า (ร่าง) แผนฯ AI

กันยายน 2563

คณะท างาน อว. ประชุมหารือกับ 
ดศ. และ สพร. ขยายเป็น
คณะท างานร่วมขับเคล่ือนการ
จัดท า (ร่าง) แผนฯ AI

กุมภาพันธ์ 2564

ประชุมคณะท างานเพ่ือปรับ (ร่าง) 
แผนฯ AI 2 คร้ัง

ธันวาคม 2562

ตุลาคม 2563

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับ
ฟงัความคิดเห็นเก่ียวกับ (ร่าง) 
แผนฯ AI
• ครั้งท่ี 1: หน่วยงานใน อว. และ ดศ.
• ครั้งท่ี 2: 9 สมาคมด้านธุรกิจดิจิทัล
• ครั้งท่ี 2: หน่วยงานภาครัฐและ
มหาวิทยาลัย

กุมภาพันธ์ – เมษายน 2564

ค าส่ัง อว. แต่งต้ังคณะท างานจัดท า
ร่างแผนฯ AI โดยมี ปลัด อว. และ 
ปลัด ดศ. เป็นประธานคณะท างาน
ร่วม

• (ร่าง) แผนฯ AI ผ่านความ
เห็นชอบโดย คณะกรรมการ
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
ประยุทธ จันทร์โอชา เป็นประธาน)

• (ร่าง) แผนฯ AI รับทราบโดย สภา
นโยบายการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ (ฯพณฯ รอง
นายกรัฐมนตรี ดอน ปรมัตถ์วินัย 
เป็นประธาน)

กรกฎาคม 2564

มติเห็นชอบในหลักการ โดย
คณะกรรมการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี
ข้อเสนอให้ปรับปรุงแก้ไขบางประเด็น

มกราคม 2565

พฤษภาคม 2565

ยื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
พิจารณาเห็นชอบ



ความสอดคล้องของแผน ๓ ระดับ 
ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน

สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน

สร้างโอกาสความเสมอภาพ
และเท่าเทียมกันทางสังคม

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ
ความมั่นคง

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

พัฒนา
ก าลังคนให้
พร้อมเข้าสู่
ยุคเศรษฐกิจ
และสังคม

ดิจิทัล

ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจด้วย

เทคโนโลยี
ดิจิทัล

สร้างสังคม
คุณภาพด้วย
เทคโนโลยี

ดิจิทัล

พัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานดิจิทัล
ประสิทธิภาพ

สูงให้
ครอบคลุมทั่ว

ประเทศ

ปรับเปลี่ยน
ภาครัฐสู่การ
เป็นรัฐบาล

ดิจิทัล

สร้างความ
เชื่อมั่นในการ
ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัล

ประเด็นนโยบาย
และยุทธศาสตร์ 

อววน. 
(พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๗๐)

การพัฒนา
ก าลังคนและ

สถาบันความรู้

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ

ตอบโจทย์ท้าทาย
ของสังคม

การวิจัยและ 
สร้างนวัตกรรม

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขัน

การวิจัยและสร้าง
นวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาเชิง
พื้นที่และลด

ความเหลื่อมล้ า

ประเด็นยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทปัญญาประดิษฐ์ฯ

(พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐)

การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการ
พัฒนาการศึกษาด้าน

ปัญญาประดิษฐ์

การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีและระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ในภาครัฐและ
ภาคเอกชน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์

เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวตักรรม
เพื่อสนับสนุนเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์

การเตรียมความพร้อมของประเทศ
ในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย 

และกฎระเบียบส าหรับการ
ประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

เสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ

ทุนมนุษย์

สร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน

ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ

สร้างความเป็น
ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ าใน

สังคม

พัฒนาภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ

การเติบโตที่เป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อม

การบริหาร
จัดการในภาครัฐ

พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกส์

การเสริมสร้าง
ความมั่นคง

แห่งชาติเพื่อการ
พัฒนาประเทศ

การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม
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ประเทศไทยเกิดระบบนิเวศที่ครบถ้วนและเช่ือมโยงแบบบรูณาการ
เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและน าไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของประชาชนภายในปี พ.ศ. 2570

Vision

สร้างคน
และเทคโนโลยี 

สร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

สร้างผลกระทบทาง
สังคมและส่ิงแวดล้อม

Objectives

• Reskill Upskill Newskill
ด้าน AI ส าหรับครู อาจารย์ 
นักเรียน นักศึกษา
• Cross skills เสริมทักษะ AI 
กับสายงานอ่ืน
• สร้างอาชีพใหม่ท่ีใช้ความรู้และ
ทักษะด้านดิจิทัลและAI

• พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
มูลค่าสูง เพ่ิมผลิตภาพ
• ขับเคลื่อนวาระส าคัญของรัฐบาล
• ส่งเสริมให้เกิด Tech Startups 
/ SME / Digital Business

• ประชาชนเข้าใจถึงผลกระทบและ
ท างานร่วมกับ AI ได้

• ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐอย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม

• ลดความเหลื่อมล ้าด้านรายได้ 
การศึกษาและสุขภาพการแพทย์

• รักษาและลดมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

• ประเทศมีความม่ันคงและปลอดภัย

แผนปฏิบัติการด้าน
ปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ

เพ่ือการพัฒนา
ประเทศไทย

(พ.ศ. 2565 – 2570)
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5 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน
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5 ยุทธศาสตร์ 14 แผนงาน (ต่อ)



เกษตรและอาหาร

การแพทย์และสุขภาวะ

15

Sectors | 10 กลุ่มเป้าหมาย

การศึกษา

ความมั่นคงและปลอดภัย

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

การใช้งานและบริการภาครัฐ

โลจิสติกส์และการขนส่ง

ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

อุตสาหกรรมการผลิต

การเงินและการค้า

หมายถึง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2565-2566) หมายถึง ระยะที่ 2 (พ.ศ.2567-2570)



Content & Data Providers

Core Tech & Tool AI Engineer

Training

Cloud Provider & Data Center

National AI 
Strategy & Regulation

AI  & 
Digital 

Business

Targeted 
Sector End 

users

Supporting
Business

Gov 
Sector

SUPPLY

BUSINESS

USER

ยุทธศาสตร์ 1 : ELSI

ยุทธศาสตร์ 2 : Infra

ยุทธศาสตร์ 3 : Talent

ยุทธศาสตร์ 4 : RDI

ยุทธศาสตร์ 5 : Use

แผนปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติฯ เพ่ือสร้างระบบนิเวศ



10 สาขา
เป้าหมาย

อุตสาหกรรม
การผลิต

พลังงานและ
ส่ิงแวดล้อม

การแพทย์
และสุข
ภาวะ

เกษตร
และ
อาหาร

การเงิน
และการค้า

โลจิสติกส์
และการ
ขนส่ง

การศึกษา

ท่องเที่ยว
และเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์

ความ
มั่นคงและ
ปลอดภัย

10 กลุ่ม
เป้าหมาย

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

จุดเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี AI ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย



ระยะท่ี 1
(เร่ิมด าเนินการ พ.ศ.2565 - 2566)

ระยะท่ี 2 
(พ.ศ. 2567 - 2570)

• สร้างแนวปฎิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลส าหรับ AI
• เตรียมโครงสร้างพ้ืนฐานด้านข้อมูลและค านวณ
• เตรียมพร้อมก าลังคน และส่งเสริมผู้ประกอบการใหม่
• พัฒนาเทคโนโลยีและประยุกต์ใช้น าร่องใน 3 กลุ่ม
ได้แก่ ด้านการแพทย์และสุขภาวะ การเกษตรและ
อาหาร และการใช้งานและบริการภาครัฐ

• ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของธุรกิจ
• ส่งเสริมความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ AI 
ให้แพร่หลายในทุกกลุ่มเป้าหมาย

• ส่งเสริมระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการสร้างผู้ประกอบการ
• ขยายโครงสร้างพ้ืนฐานให้เพียงพอส าหรับใช้ในภาค
การวิจัย และการประยุกต์ใช้งาน

มุ่งเน้นโครงการน าร่อง
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศ

มุ่งเน้นการผลักดัน 
ขยายผลการประยุกต์ใช้งานกลุ่มเป้าหมาย 
เพ่ือสร้างระบบนิเวศ AI ของประเทศไทย

เป้าหมาย การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ AI ของไทย



โครงการสร้างแนวปฎิบัติ
เก่ียวกับธรรมาภิบาลข้อมูล
และจริยธรรมเพ่ือการ
ประยุกต์ใช้ AI (AI ELSI)

โครงการโครงสร้างพ้ืนฐานและ
บริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

(AI Service)

โครงการเตรียมพร้อมก าลังคน
ด้าน AI แห่งอนาคต

(AI Engineer)

โครงการส่งเสริมให้เกิด
ผู้ประกอบการใหม่และกลไก
สนับสนุนธุรกิจด้าน AI 

(AI Startup)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ AI ในกลุ่มการแพทย์
และสุขภาพ (Medical AI)

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและ
ประยุกต์ใช้ AI ส าหรับการเกษตรแม่นย า
พร้อมแปลงสาธิต (Digital Farming)

โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้     
เทคโนโลยีและระบบ AI ในภาครัฐเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรไทย

(Gov Services)

I1

I2

T1

T2

G1

G2

G3

ตัวอย่างโครงการขับเคลือ่นในระยะที ่1 ภายใต้แผนปฏิบัติการ AI

AI Infra AI Talent AI Grand Challenge



Pollution Control Department

- 15x reduction of PM2.5
data computation

- 3 days ahead PM2.5
prediction

- 5 petabytes 
data processing 
of human genomes

Infrastructure: Supercomputer



• AI service platform which provide open APIs 
and data sets for Thai Community
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2019-2021
• 5,458 Developers
• 1,014 Active
(last 3 months)

• 28.1 million requests

Core Technology: AI Service Platform



https://data-flair.training

AI for Medical
Image Diagnosis

Telehealth

Grand Challenge: Telehealth
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http://nesta.org/

Agricultural
Big Data

Sensor and IoT

Drone and 
Smart Machine

Grand Challenge: Digital Farming
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Grand Challenge: Government Policy & Service



ระยะที่ 1: AI ELSI, AI LAWS 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเตรียมความพร้อมของประเทศ
ในด้านสังคม จริยธรรม กฎหมาย และกฎระเบียบ
ส าหรับการประยุกต์ใช้ AI

ระยะท่ี 1: AI Startup, Government Services
ระยะที่ 2 Tourism AI, Financial AI, Industry 4.0 Index, Targeted Crop Allocation, 
Demand Response Management, Public Surveillance

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบ AI ในภาครัฐและภาคเอกชน

ระยะที่ 1: AI Service
ระยะที่ 2: GDCC AI Marketplace, HPC Service  

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบสนับสนุนด้านปัญญาประดิษฐ์เพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือ
สนับสนุนเทคโนโลยี AI

ตัวอย่างโครงการขับเคลื่อนในระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ภายใต้แผนปฏิบัติการ AI

ระยะที่ 1: AI Training 
ระยะท่ี 2: AI Training: Phase II, Higher Education 
Scholarship in AI

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพบุคลากรและการ
พัฒนาการศึกษาด้านปัญญาประดิษฐ์

แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (พ.ศ. 2565 – 2570)

ระยะที่ 1: Medical AI, Digital Farming  
ระยะที่ 2: Human Computer Communication AI 
Services, AI for EV, Innovative food, 
AI for Audit , Behavioral and Cognitive Education



Targeted Sectors

คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (National AI committee)

Secretary
(อว. & ดศ.)

AI COE
AI

Consortium
Digital business

(IoT, Telecom., Smart Elec.)
Regulators Investors

Regulation & Social

คณะอนุกรรมการฯ และคณะท างาน 
(National AI subcommittee)

Data & Infrastructure HRD & RDI
Industry promotion & 

Investment

E
c
o
sy

st
e
m

กลไกขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการ AI

*คณะท างานด าเนินการโดยยังคงอยู่ภายใต้โครงสร้างองค์กรต้นสังกัดเดิม




