
ขอบข่ายภาระงาน และแนวทางการบริหาร

และจดัการกองทุนปี 2564

หน่วยบริหารและจดัการทุนดา้นการพฒันาก าลงัคน

และทุนดา้นการพฒันาสถาบนัอุดมศึกษา การวจิยัและการสรา้งนวตักรรม (บพค.)
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• ใชม้หาวิทยาลยัขบัเคลื่อน

เศรษฐกิจ/นวตักรรมในภูมิภาค 

• ระบบนิเวศ วน. ร่วมระหวา่ง

เอกชน มหาวิทยาลยั หน่วย

งานวิจยั และ ม.ชั้นน าของโลก

• ปรบัระบบการเรียนรูใ้หเ้อ้ือต่อทกัษะศตวรรษที่ 21

• ส่งเสริมเอกชนมีสว่นรว่มในการจดัการศึกษา

• จดัการศึกษาเพื่ออาชีพ สอดคลอ้งกบับริบทพื้ นท่ี

• พฒันาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต เชน่ MOOCs 

ทกัษะดิจิทลั

ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี และแผนแม่บทฯ ในประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัแพลตฟอรม์ 1 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 12. การพฒันาการเรียนรู ้ 23. การวิจยัและพฒันานวตักรรม

• EEC - พฒันาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานส าหรบัท าวิจยั การ

ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

• ยกระดบัสถาบนัการศึกษาใน

พ้ืนท่ีใหเ้ป็นศูนยก์ลางเรยีนรู ้

ดา้น วทน. 

• พฒันาช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น 

เนน้การคิดวิเคราะห ์

สงัเคราะห ์แกปั้ญหา

• ยกระดบัศกัยภาพ 

ทกัษะและสมรรถนะของ

คนช่วงวยัท างาน

• ปรบัเปลี่ยน/พฒันาระบบการ

เรยีนรู ้ผ่านการใชเ้ทคโนโลยี

เนน้ปฏิบติั 

• ส่งเสริมระบบการศึกษาท่ีมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะสาขาวิชา

• ส่งเสริมความสามารถพิเศษตาม

ความถนัดและศกัยภาพ

• ส่งเสริม R&D และ

ประยุกตใ์ช ้

นวตักรรม

• เพ่ิมจ  านวนและ

คุณภาพบุคลากรวจิยั

และนวตักรรม

1. 2. 3. 4. 5. 6.

แผนแม่บท ภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติ 20 ปี
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บทบาทหนา้ท่ีของ บพค.

จดัสรรทุนดา้นการพัฒนาก าลังคนในสาขาท่ี

จ  าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย

และยุทธศาสตรก์ารอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์

วิจยัและนวตักรรม และนโยบายของรฐับาล 

รวมถึงการใหทุ้นการศึกษา ทุนสนับสนุนนักวิจยั

และบุคลากรอ่ืนหลงัปริญญา ทุนดา้นการพัฒนา

สถาบนัอุดมศึกษาและสถาบนัวิจยัและนวตักรรม 

และทุนดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพื้ นฐานด้าน

วทิยาศาสตร ์และเทคโนโลยี

บพค.ท าหน้าท่ีเป็น driver 

ของ platform 1.

เพ่ือใหป้ระเทศขับเคลื่อนไปใน

ทิศทางท่ีจะสรา้งความเเตกตา่ง

กรอบนโยบายและยุทธศาสตรเ์พ่ือการพฒันา ออวน.  

พ.ศ. 2563-2570
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โปรแกรมท่ี 1

สรา้งระบบผลิตและพฒันา

ก าลงัคนใหมี้คณุภาพ 

(National Brain Power Ecosystem)

แพลตฟอรม์ท่ี 1 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

Scope ภารกิจการบริหารและจดัการทุนที่เก่ียวขอ้งกบั บพค.

โปรแกรมท่ี 2

ผลิตก าลงัคนระดบัสูงรองรบั EEC

และระบบเศรษฐกิจสงัคมของ

ประเทศ

โปรแกรมท่ี 3

สง่เสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต

และพฒันาทกัษะเพื่ออนาคต

(Upskill/Reskill)

โปรแกรมท่ี 4

สง่เสริมปัญญาประดิษฐเ์ป็น

ฐานขบัเคลื่อนประเทศใน

อนาคต (AI for All)

โปรแกรมท่ี 5

สง่เสริมการวิจยัขั้นแนวหนา้ 

(Frontier Research) และการวิจยั

พื้ นฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ 

โปรแกรมท่ี 6

พฒันาโครงสรา้งพื้ นฐาน

ทางการวิจยัที่ส  าคญั 

(Big Science Infrastructure)
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6

แพลตฟอรม์ที่ 1 การพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

นกัวิจยัและพฒันาเพิ่มเป็น 30 คน/ประชากร 10,000 คน

สถาบนัวิจยั/ศูนยวิ์จยัชั้นน าของโลก จ  านวน 10 แห่ง 

สดัส่วนบณัฑิตดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และวิศวกรรม (STEM 

degrees) เพิ่มเป็นรอ้ยละ 60

สดัส่วนบณัฑิต/ผูส้  าเร็จการศึกษาใหม่มีทกัษะตรงตาม

ความตอ้งการของตลาดแรงงาน ไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 70

สดัส่วนแรงงานท่ีไดร้บัการยกระดบัทกัษะขั้นสูงท่ีจ  าเป็น

ตอ่งานในปัจจุบนัและอนาคตรอ้ยละ 20 ของแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทั้งหมด 

โปรแกรมที่ 1  สรา้งระบบผลิตและพฒันาก าลงัคนใหมี้คณุภาพ (National Brain Power Ecosystem)

โปรแกรมที่ 2 ผลิตก าลงัคน

ระดบัสูงรองรบั EEC และระบบ

เศรษฐกิจสงัคมของประเทศ

โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตและพฒันา

ทกัษะเพื่ออนาคต (Upskill

/Reskill)

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐเ์ป็นฐานขบัเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมการวิจยัขั้นแนวหนา้ (Frontier Research) 

และการวิจยัพ้ืนฐานท่ีประเทศไทยมีศกัยภาพ 

โปรแกรมที่ 6 พฒันาโครงสรา้งพ้ืนฐานทางการวิจยัท่ีส  าคญั (Big 

Science Infrastructure)

พฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรูเ้พื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศรายไดสู้ง

BRAIN POWER Human resources/MAN POWER

(ผลสมัฤทธ์ิท่ีส  าคญัภายในปี 2570) 



P.1 สรา้งระบบผลิต และ

พฒันาก าลงัคน

คณุภาพใหมี้คณุภาพ

1)ระบบที่สามารถน าไปใชเ้พื่อการประมาณการและวางแผนความตอ้งการ

พฒันา ก าลงัคนภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงของโลก

2)ระบบในการสรา้งและสนบัสนุนเสน้ทางอาชีพนกัวิจยัและความตอ่เน่ือง

ของการวิจยั เพื่อเพิ่มจ  านวนนักวิจยัและพฒันาเป็น 25 คนตอ่ประชากร 

10,000 คน (2565)

3)ระบบพฒันาก าลงัคนรว่มระหว่างสถาบนัอุดมศึกษากบัภาคเอกชน เพื่อ

พฒันาบณัฑิตคุณภาพที่มีทกัษะตรงกบัที่ตลาดแรงงานตอ้งการ ไม่ต  า่

กว่ารอ้ยละ 70

4)ระบบและกลไกดึงดดูและสนับสนุนการเคล่ือนยา้ยบุคลากรทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ อยา่งนอ้ย 1,000 คน

เป้าหมายของโปรแกรม

เป้าหมายของการพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้

P.2 ผลิตก าลงัคน

ระดบัสูงรองรบั EEC

1)นวตักรรมการจดัการและการฝึกอบรม เพื่อพฒันาก าลงัคนระดบัสูงที่

สอดคลอ้งตอ่ความตอ้งการของการพฒันาพ้ืนท่ี EEC

2)แรงงานที่มีทกัษะสูงรองรบั 10 อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี EEC จ  านวน

188,000 คน

แผนงานปี 2564

1) ระบบบูรณาการการเรียนรูก้บั

การท างาน

2) ระบบการใชป้ระโยชนผ์ูมี้

ศกัยภาพสูง

3) ระบบส่งเสริมการเคล่ือนยา้ย

บุคลากรเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขนัของ

ประเทศ

4) ระบบดึงดูดผูเ้ช่ียวชาญจาก

ตา่งประเทศ

ระบบการส่งเสริมการพฒันา

ก าลงัคนหรือการวิจยัรว่มระหว่าง

สถานศึกษากบัสถานประกอบการ

ในพ้ืนท่ี EEC และการพฒันา 

ทดสอบ และผลกัดนัหลกัสูตรเพ่ือ

เตรียมความพรอ้มของบุคลากร 

EEC
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P.3 สง่เสริมการเรียนรู ้

ตลอดชีวิตและพฒันา

ทกัษะเพื่ออนาคต 

1)ระบบจดัการทรพัยากรมนุษยท์ี่ไดร้บัการยอมรบั ที่ท  าใหบุ้คลากรของ

ประเทศไทยมีชุดความรูท้กัษะที่จ  าเป็นส าหรบัอนาคต 

2)ระบบการเรียนรู ้การเสริมทกัษะใหม่ และเทคโนโลยีสนบัสนุนการ

เรียนรูต้ลอดชีวิตที่ถูกน าไปใชอ้ยา่งทัว่ไปและไดม้าตรฐานเป็นที่ยอมรบั

3)พ้ืนท่ีและนิเวศการเรียนรูท้ี่ไดม้าตรฐาน เขา้ถึงได ้และถูกน าไปใชอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรบัคนทุกวยั โดยเฉพาะเยาวชน 

P.4 ส่งเสริมปัญญา 

ประดิษฐเ์ป็นฐาน

ขบัเคลื่อนประเทศใน

อนาคต (AI for All)

1)เด็กและเยาวชนมีความเขา้ใจและทกัษะพ้ืนฐานดา้นคณิตศาสตร์

วิทยาการคอมพิวเตอร ์และปัญญาประดิษฐ ์จ  านวน 200,000 คน 

2)บุคลากรท่ีมีทกัษะพ้ืนฐานวิทยาการคอมพิวเตอร ์และปัญญาประดิษฐ ์

จ  านวน 200,000 คน 

3)ผูป้ระกอบการ SME ที่เพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑแ์ละบริการดว้ยเทคโนโลยี 

AI จ  านวน 5,000 ราย

4)นกัวิจยัดา้นวิทยาการคอมพิวเตอรข์ั้นสูงและปัญญาประดิษฐ ์เพ่ิมข้ึน

จ  านวน 100 คน

1) ระบบการยกระดบัระบบ

ฝึกอบรมเพื่อพฒันาทกัษะ

ส าหรบับุคลากรวยัท างาน 

2) การพฒันาพ้ืนท่ี นิเวศการ

เรียนรู ้และกระบวนการที่

ไดม้าตรฐาน

1) กลไกส่งเสริม

ปัญญาประดิษฐส์  าหรบั

สาธารณชน

2) การสรา้งองคค์วามรูด้า้น 

AI เพื่อเพิ่มบุคลากรวิจยั

ระดบัสูงและสรา้ง

ความสามารถในการ

แข่งขนั

เป้าหมายของโปรแกรม แผนงานปี 2564

เป้าหมายของการพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้
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P.5 สง่เสรมิการวิจยัขั้น

แนวหนา้ และการวิจยั

พื้ นฐานท่ีประเทศไทย

มีศกัยภาพ

1) ระบบบริหารจดัการการวิจยัพ้ืนฐานและการวิจยัขั้นแนว

หนา้ที่มีประสิทธิภาพ

2) โครงสรา้งพ้ืนฐานเพ่ือสนบัสนุนการวิจยัพ้ืนฐานและการวิจยั

ขั้นแนวหนา้ท่ีเพียงพอ

3) องคค์วามรูแ้ละกระบวนทศันใ์หม่ อยา่งนอ้ย 5 เรื่องตอ่ปี

4) จ  านวนบทความวิจยัที่อยูใ่นฐานขอ้มูลที่ไดร้บัการยอมรบั 

เพ่ิมข้ึนไม่ต  า่กว่ารอ้ยละ 5 ตอ่ปี และตดิอนัดบั 1 ของ 

ASEAN ภายใน 2570

5) ผลงานวิจยัที่เป็นการคน้พบส่ิงใหม่ การท าส าเร็จเป็นครั้ง

แรกในโลก หรือการสรา้งส่ิงที่ดีที่สุดในโลก อยา่งนอ้ย 3

เรื่อง

6) เครือข่ายนกัวิจยัไทยมีส่วนรว่มใน global research value

chain เพ่ิมข้ึนรอ้ยละ 10 ตอ่ปี

7) ธุรกิจที่ใชเ้ทคโนโลยีเขม้ขน้ (Deep-tech) ที่เกิดจากงานวิจยั

ขั้นแนวหนา้ อยา่งนอ้ย 10 บริษทั

1) การวิจยัเพื่อสรา้งโอกาสและ

ความสามารถในการเขา้สู่

เทคโนโลยีควอนตมั

2) การวิจยัวิทยาศาสตรแ์ละ

วิศวกรรมอวกาศ

3) การวิจยัขอ้ริเริ่มการวิจยัขั้น

แนวหนา้ประเทศไทย

4) การวิจยัการยกระดบัคณุภาพ

และสมรรถภาพของทุนมนุษย์

ในศตวรรษที่ 21 ดว้ย

มนุษยศาสตร ์สงัคมศาสตร ์

และศิลปกรรมศาสตร์

5) ระบบบริหารจดัการการวิจยั

พ้ืนฐานและการวิจยัขั้นแนว

หนา้ที่มีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโปรแกรม แผนงานปี 2564

เป้าหมายของการพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้
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P.6 พฒันาโครงสรา้ง

พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตรท่ี์

ส าคญั 

1)จ  านวนบทความวิจยัที่ไดร้บัการตพีิมพใ์นระดบั Top-tier 

Journals อยา่งนอ้ย 20 ฉบบั ตอ่ปี

2)จ  านวนผลงานวิจยัและเทคโนโลยทีี่จดสิทธิบตัร หรือถูก

น าไปใชส้รา้งมูลค่าเชิงพาณิชย ์เพิ่มข้ึนอยา่งนอ้ยรอ้ยละ 

10 ตอ่ปี

3)มูลค่าการลงทุนของบริษทัที่มาใชป้ระโยชนจ์าก

โครงสรา้งพื้ นฐานเพิ่มเป็น 2 เทา่ ภายใน 5 ปี

4)เทคโนโลยตีน้แบบหรือนวตักรรมจากการประยุกตใ์ช้

โครงสรา้งพื้ นฐาน อยา่งนอ้ย 5 ตน้แบบตอ่อุตสาหกรรม

5)โครงสรา้งพื้ นฐานเพื่อรองรบัการทดสอบในระดบั

อุตสาหกรรมที่ภาคเอกชนรว่มลงทุน จ  านวน 5 แห่ง

ระบบพิจารณาการลงทุน

โครงสรา้งพื้ นฐานเพื่อการวิจยั

ในสเกลใหญ ่แผนระยะยาว 

และกลไกการสนบัสนุนระยะ

ยาว

เป้าหมายของโปรแกรม แผนงานปี 2564

เป้าหมายของการพฒันาก าลงัคนและสถาบนัความรู ้
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กรอบการด าเนินงาน

• สนบัสนุนวิจยัเชิงระบบ วิจยัเชิงปฏิบตักิาร รวมถึงพฒันาและพฒันาผลกัดนั

ระบบหรือกลไกการขบัเคล่ือนเพ่ือน าไปใชใ้นการส่งเสริมระบบนิเวศเพ่ือการ

พฒันาและผลิตก าลงัคนใหมี้คุณภาพ การเรียนรูต้ลอดชีวิต เพ่ือพฒันาบุคลากร

ใหส้อดคลอ้งความตอ้งการของอุตสาหกรรมอยา่งรวดเร็ว สอดคลอ้งกบัความ

ตอ้งการของประเทศ มุ่งเนน้การวิจยัและพฒันากลไกการขบัเคล่ือนเพ่ือรองรบั

การขบัเคล่ือนในวงกวา้ง หรือการขบัเคล่ือนในลกัษณะเครือข่าย ส่งเสริมให้

ภาคอุตสาหกรรมมีส่วนร่วม

• สนบัสนุนการวิจยัพฒันาความรูด้า้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีมนุษยศาสตร์

สงัคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร ์เพ่ือสรา้งองคค์วามรูแ้นวหนา้ของประเทศ 

พฒันาก าลงัสมองเพ่ือเป็นฐานของการพฒันาความสามารถของประเทศในการ

แข่งขนัและการปรบัตวั
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ขอบคุณ
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