ขอบข่ายภาระงาน และแนวทางการบริหาร
และจัดการกองทุนปี 2564
หน่ วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากาลังคน
และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจยั และการสร้างนวัตกรรม (บพค.)
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ข้อมูลจาก วช. 26 พ.ย. 2562

2

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้
1.

3.

2.

• ใช้มหาวิทยาลัยขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ/นวัตกรรมในภูมิภาค
• ระบบนิเวศ วน. ร่วมระหว่าง
เอกชน มหาวิทยาลัย หน่ วย
งานวิจยั และ ม.ชั้นนาของโลก

•
•
•
•

4.

5.

6.

ปรับระบบการเรียนรูใ้ ห้เอื้ อต่อทักษะศตวรรษที่ 21
ส่งเสริมเอกชนมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา
จัดการศึกษาเพื่ออาชีพ สอดคล้องกับบริบทพื้ นที่
พัฒนาระบบการเรียนรูต้ ลอดชีวิต เช่น MOOCs
ทักษะดิจิทลั

แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
• EEC - พัฒนาโครงสร้าง
พื้ นฐานสาหรับทาวิจยั การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี
• ยกระดับสถาบันการศึกษาใน
พื้ นที่ให้เป็ นศูนย์กลางเรียนรู ้
ด้าน วทน.

11. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
• พัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
เน้นการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ แก้ปัญหา
• ยกระดับศักยภาพ
ทักษะและสมรรถนะของ
คนช่วงวัยทางาน

12. การพัฒนาการเรียนรู ้
• ปรับเปลี่ยน/พัฒนาระบบการ
เรียนรู ้ ผ่านการใช้เทคโนโลยี
เน้นปฏิบตั ิ
• ส่งเสริมระบบการศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา
• ส่งเสริมความสามารถพิเศษตาม
ความถนัดและศักยภาพ

23. การวิจยั และพัฒนานวัตกรรม

• ส่งเสริม R&D และ
ประยุกต์ใช้
นวัตกรรม
• เพิ่มจานวนและ
คุณภาพบุคลากรวิจยั
และนวัตกรรม
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บทบาทหน้าที่ของ บพค.
บพค.ท าหน้าที่ เป็ น driver
ของ platform 1.
เพื่อให้ประเทศขับเคลื่อนไปใน
ทิศทางที่จะสร้างความเเตกต่าง
กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออวน.
พ.ศ. 2563-2570

จัดสรรทุนด้านการพัฒนากาลังคนในสาขาที่
จ าเป็ นต่ อ การพัฒ นาประเทศตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจยั และนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล
รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนั บสนุ นนั กวิจยั
และบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาและสถาบันวิจยั และนวัตกรรม
และทุ น ด้านการพัฒ นาโครงสร้างพื้ นฐานด้า น
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
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Scope ภารกิจการบริหารและจัดการทุนที่เกี่ยวข้องกับ บพค.

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้
โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมที่ 2

โปรแกรมที่ 3

สร้างระบบผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคณ
ุ ภาพ
(National Brain Power Ecosystem)

ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC
และระบบเศรษฐกิจสังคมของ
ประเทศ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Upskill/Reskill)

โปรแกรมที่ 4

โปรแกรมที่ 5

โปรแกรมที่ 6

ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ น
ฐานขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)

ส่งเสริมการวิจยั ขั้นแนวหน้า
(Frontier Research) และการวิจยั
พื้นฐานที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจยั ที่สาคัญ
(Big Science Infrastructure)
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้
พัฒนากาลังคนและสถาบันความรูเ้ พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสูก่ ารเป็ นประเทศรายได้สูง
(ผลสัมฤทธิ์ที่สาคัญภายในปี 2570)

BRAIN POWER
สถาบันวิจยั /ศูนย์วิจยั ชั้นนาของโลก จานวน 10 แห่ง

Human resources/MAN POWER

นักวิจยั และพัฒนาเพิ่มเป็ น 30 คน/ประชากร 10,000 คน

สัดส่วนแรงงานที่ได้รบั การยกระดับทักษะขั้นสูงที่จาเป็ น
ต่องานในปั จจุบนั และอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน
ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทั้งหมด

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM
degrees) เพิ่มเป็ นร้อยละ 60

สัดส่วนบัณฑิต/ผูส้ าเร็จการศึกษาใหม่มีทกั ษะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจยั ขั้นแนวหน้า (Frontier Research)

โปรแกรมที่ 2 ผลิตกาลังคน

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการ

และการวิจยั พื้ นฐานที่ประเทศไทยมีศกั ยภาพ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตและพัฒนา
ระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
ทักษะเพื่ออนาคต (Upskill
โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานทางการวิจยั ที่สาคัญ (Big
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
/Reskill)
Science Infrastructure)
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคณ
ุ ภาพ (National Brain Power Ecosystem)
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เป้ าหมายของการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้
เป้ าหมายของโปรแกรม

แผนงานปี 2564

P.1 สร้างระบบผลิต และ
พัฒนากาลังคน
คุณภาพให้มีคณ
ุ ภาพ

1)ระบบที่สามารถนาไปใช้เพื่อการประมาณการและวางแผนความต้องการ
พัฒนา กาลังคนภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโลก
2)ระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจยั และความต่อเนื่อง
ของการวิจยั เพื่อเพิ่มจานวนนักวิจยั และพัฒนาเป็ น 25 คนต่อประชากร
10,000 คน (2565)
3)ระบบพัฒนากาลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพที่มีทกั ษะตรงกับที่ตลาดแรงงานต้องการ ไม่ต ่า
กว่าร้อยละ 70
4)ระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ อย่างน้อย 1,000 คน

1) ระบบบูรณาการการเรียนรูก้ บั
การทางาน
2) ระบบการใช้ประโยชน์ผูม้ ี
ศักยภาพสูง
3) ระบบส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
บุคลากรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ
4) ระบบดึงดูดผูเ้ ชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศ

P.2 ผลิตกาลังคน
ระดับสูงรองรับ EEC

1)นวัตกรรมการจัดการและการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนากาลังคนระดับสูงที่
สอดคล้องต่อความต้องการของการพัฒนาพื้ นที่ EEC
2)แรงงานที่มีทกั ษะสูงรองรับ 10 อุตสาหกรรมในพื้ นที่ EEC จานวน
188,000 คน

ระบบการส่งเสริมการพัฒนา
กาลังคนหรือการวิจยั ร่วมระหว่าง
สถานศึกษากับสถานประกอบการ
ในพื้ นที่ EEC และการพัฒนา
ทดสอบ และผลักดันหลักสูตรเพื่อ
เตรียมความพร้อมของบุคลากร
EEC
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เป้ าหมายของการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้
P.3 ส่งเสริมการเรียนรู ้
ตลอดชีวิตและพัฒนา
ทักษะเพื่ออนาคต

P.4 ส่งเสริมปั ญญา
ประดิษฐ์เป็ นฐาน
ขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)

เป้ าหมายของโปรแกรม

แผนงานปี 2564

1)ระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ได้รบั การยอมรับ ที่ทาให้บุคลากรของ
ประเทศไทยมีชุดความรูท้ กั ษะที่จาเป็ นสาหรับอนาคต
2)ระบบการเรียนรู ้ การเสริมทักษะใหม่ และเทคโนโลยีสนับสนุนการ
เรียนรูต้ ลอดชีวิตที่ถูกนาไปใช้อย่างทั ่วไปและได้มาตรฐานเป็ นที่ยอมรับ
3)พื้ นที่และนิเวศการเรียนรูท้ ี่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้ และถูกนาไปใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน

1) ระบบการยกระดับระบบ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
สาหรับบุคลากรวัยทางาน
2) การพัฒนาพื้ นที่ นิเวศการ
เรียนรู ้ และกระบวนการที่
ได้มาตรฐาน

1)เด็กและเยาวชนมีความเข้าใจและทักษะพื้ นฐานด้านคณิตศาสตร์
วิทยาการคอมพิวเตอร์ และปั ญญาประดิษฐ์ จานวน 200,000 คน
2)บุคลากรที่มีทกั ษะพื้ นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์ และปั ญญาประดิษฐ์
จานวน 200,000 คน
3)ผูป้ ระกอบการ SME ที่เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และบริการด้วยเทคโนโลยี
AI จานวน 5,000 ราย
4)นักวิจยั ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ข้นั สูงและปั ญญาประดิษฐ์ เพิ่มขึ้ น
จานวน 100 คน

1) กลไกส่งเสริม
ปั ญญาประดิษฐ์สาหรับ
สาธารณชน
2) การสร้างองค์ความรูด้ า้ น
AI เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจยั
ระดับสูงและสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน
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เป้ าหมายของการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้

P.5 ส่งเสริมการวิจยั ขั้น
แนวหน้า และการวิจยั
พื้นฐานที่ประเทศไทย
มีศกั ยภาพ

เป้ าหมายของโปรแกรม

แผนงานปี 2564

1) ระบบบริหารจัดการการวิจยั พื้ นฐานและการวิจยั ขั้นแนว
หน้าที่มีประสิทธิภาพ
2) โครงสร้างพื้ นฐานเพื่อสนับสนุนการวิจยั พื้ นฐานและการวิจยั
ขั้นแนวหน้าที่เพียงพอ
3) องค์ความรูแ้ ละกระบวนทัศน์ใหม่ อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี
4) จานวนบทความวิจยั ที่อยูใ่ นฐานข้อมูลที่ได้รบั การยอมรับ
เพิ่มขึ้ นไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี และติดอันดับ 1 ของ
ASEAN ภายใน 2570
5) ผลงานวิจยั ที่เป็ นการค้นพบสิ่งใหม่ การทาสาเร็จเป็ นครั้ง
แรกในโลก หรือการสร้างสิ่งที่ดีที่สุดในโลก อย่างน้อย 3
เรื่อง
6) เครือข่ายนักวิจยั ไทยมีส่วนร่วมใน global research value
chain เพิ่มขึ้ นร้อยละ 10 ต่อปี
7) ธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) ที่เกิดจากงานวิจยั
ขั้นแนวหน้า อย่างน้อย 10 บริษทั

1) การวิจยั เพื่อสร้างโอกาสและ
ความสามารถในการเข้าสู่
เทคโนโลยีควอนตัม
2) การวิจยั วิทยาศาสตร์และ
วิศวกรรมอวกาศ
3) การวิจยั ข้อริเริ่มการวิจยั ขั้น
แนวหน้าประเทศไทย
4) การวิจยั การยกระดับคุณภาพ
และสมรรถภาพของทุนมนุษย์
ในศตวรรษที่ 21 ด้วย
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
และศิลปกรรมศาสตร์
5) ระบบบริหารจัดการการวิจยั
พื้ นฐานและการวิจยั ขั้นแนว
หน้าที่มีประสิทธิภาพ
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เป้ าหมายของการพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู ้

P.6 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่
สาคัญ

เป้ าหมายของโปรแกรม

แผนงานปี 2564

1)จานวนบทความวิจยั ที่ได้รบั การตีพิมพ์ในระดับ Top-tier
Journals อย่างน้อย 20 ฉบับ ต่อปี
2)จานวนผลงานวิจยั และเทคโนโลยีที่จดสิทธิบตั ร หรือถูก
นาไปใช้สร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ
10 ต่อปี
3)มูลค่าการลงทุนของบริษทั ที่มาใช้ประโยชน์จาก
โครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเป็ น 2 เท่า ภายใน 5 ปี
4)เทคโนโลยีตน้ แบบหรือนวัตกรรมจากการประยุกต์ใช้
โครงสร้างพื้นฐาน อย่างน้อย 5 ต้นแบบต่ออุตสาหกรรม
5)โครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการทดสอบในระดับ
อุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนร่วมลงทุน จานวน 5 แห่ง

ระบบพิจารณาการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการวิจยั
ในสเกลใหญ่ แผนระยะยาว
และกลไกการสนับสนุนระยะ
ยาว
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กรอบการดาเนินงาน
• สนับสนุนวิจยั เชิงระบบ วิจยั เชิงปฏิบตั กิ าร รวมถึงพัฒนาและพัฒนาผลักดัน
ระบบหรือกลไกการขับเคลื่อนเพื่อนาไปใช้ในการส่งเสริมระบบนิเวศเพื่อการ
พัฒนาและผลิตกาลังคนให้มีคุณภาพ การเรียนรูต้ ลอดชีวิต เพื่อพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ มุ่งเน้นการวิจยั และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนในวงกว้าง หรือการขับเคลื่อนในลักษณะเครือข่าย ส่งเสริมให้
ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม
• สนับสนุนการวิจยั พัฒนาความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์
สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างองค์ความรูแ้ นวหน้าของประเทศ
พัฒนากาลังสมองเพื่อเป็ นฐานของการพัฒนาความสามารถของประเทศในการ
แข่งขันและการปรับตัว
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ขอบคุณ
https://www.nxpo.or.th/B/

pmu.b@nxpo.or.th
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