http://www.nxpo.or.th/B/
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บพค.ทาหน้าที่เป็ น driver
ของ platform 1.
หน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการ
พัฒนากาลังคน และ
ทุนด้านการพัฒนา
สถาบันอุ ดมศึกษา

เพื่ อให้ ป ระเทศขั บ เคลื่ อ นไปใน
ทิศทางที่จะสร้างความเเตกต่าง

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออวน. พ.ศ. 2563-2570

บทบาทหน้าที่ของ บพค.
จัดสรรทุนด้านการพัฒนากาลังคนในสาขาที่
จ าเป็ น ต่ อ การพั ฒ นาประเทศตามนโยบาย
และยุ ทธศาสตร์การอุ ดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล
รวมถึ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษา ทุ น สนั บ สนุ น
นั ก วิ จั ย และบุ คลากรอื่ น หลั ง ปริ ญ ญา ทุ น
ด้ า นการพั ฒ นาสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาและ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

การวิจัยและการ
สร้างนวัตกรรม
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Scope ภารกิจการบริหารและจัดการทุนที่เกี่ยวข้องกับ บพค.

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
โปรแกรมที่ 1

โปรแกรมที่ 2

โปรแกรมที่ 3

สร้างระบบผลิตและพัฒนา
กาลังคนให้มีคุณภาพ
(National Brain Power Ecosystem)

ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ
EEC และระบบเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ

ส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชี วิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต
(Upskill/Reskill)

โปรแกรมที่ 4

โปรแกรมที่ 5

โปรแกรมที่ 6

ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ น
ฐานขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)

ส่งเสริมการวิจัยขัน้ แนวหน้า
(Frontier Research) และการ
วิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจัยที่สาคัญ
(Big Science
Infrastructure)
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสูก่ ารเป็ นประเทศรายได้สูง
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี 2570)

BRAIN POWER

Human Resource/MAN POWER

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั ้นนาของโลก จานวน
นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็ น 30 คน/ประชากร

10 แห่ง

10,000 คน

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
(STEM degrees) เพิ่มเป็ นร้อยละ 60

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขัน้ สูงที่จาเป็ น
ต่องานในปั จจุ บันและอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน
ในภาคอุ ตสาหกรรมและการบริการทัง้ หมด
สัดส่วนบัณฑิต/ผู ้สาเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้ แนวหน้า (Frontier Research) และ โป ร แ ก ร ม ที่ 2 ผ ลิ ต ก า ลั ง ค น โปรแกรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม กา ร
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ระดั บสู งรอ งรั บ EEC แล ะร ะบ บ เรียนรู้ตลอดชี วิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
โปรแกรมที่ 6 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการวิ จั ย ที่ สาคั ญ (Big เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
Science Infrastructure)
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)
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1.

ประเภททุน ววน. ที่ บพค. ได้รับมอบหมายในการบริหาร
ทุนสนับสนุนงานเชิ งกลยุทธ์
(Strategic Fund)

กรอบนโยบายและยุ ทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา ออวน. พ.ศ. 2563-2570

Competitive Funding

สนับสนุนวิจัยที่เน้นการตอบยุทธศาสตร์และแผน
ด้าน ววน ของประเทศ
Platform 1: การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
(6 โปรแกรม)

2.

Basic Research /
Institutional Capacity Building
Fund

สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของ
งานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และ
สถาบันวิจัยในหน่วยงาน
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โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคณ
ุ ภาพ (National Brain Power Ecosystem)
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)
เป้ำหมำย (Objective) เพื่อ สร้ำ งปั จจั ยเอื้ อที่ส่ งเสริ มกำรพัฒนำและใช้ ประโยชน์ ศักยภำพก ำลัง คนระดับสู งให้ สำมำรททำงำน
ตอบสนองกำรพั ฒ นำประเทศได้ อ ย่ ำงเต็ ม ประสิ ทธิ ภ ำพ โดยเฉพำะอย่ ำงยิ่ ง ก ำลั ง คนเพื่ อ รองรั บกิ จ กรรมวิ จัย กำรพั ฒ นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่ น นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี หรือผู ้เชี่ ยวชำญระดับสูงในสำขำอื่นๆ
OKR
O1.1 พัฒนำระบบนิเวศเพื่อกำรพัฒนำและใช้กำลังคนคุณภำพตรงควำมต้องกำร
ของประเทศ
KR1.1.1 มีระบบที่สามารถนาไปใช้เพื่อการประมาณการและวางแผนความต้องการ
พัฒนากาลังคนของระบบวิจัย และความต้องการของประเทศภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของโลก
KR1.1.2 มีระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชี พนักวิจัยและความต่อเนื่องของ
การวิ จั ย เพื่ อ เพิ่ ม จ านวนนั ก วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น 25 คนต่ อ ประชากร
10,000 คน ภายในปี 2565
KR1.1.3 มีระบบพัฒนากาลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุ ดมศึกษากับภาคเอกชน เพื่อ
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพ/ผู ้สาเร็จการศึกษาใหม่ท่ีมีทักษะตรงหรือใกล้เคียง
กับที่ตลาดงานต้องการ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70
KR1.1.4 มี ร ะบบและกลไกดึ ง ดู ด และสนั บ สนุ น การเคลื่ อ นย้ า ยบุ คลากรวิ จั ย และ
ผู ้เชี่ ยวชาญทัง้ ในและต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุ คลากรอย่าง
น้อย 1,000 คน และมีการดูดซับองค์ความรู ้และเทคโนโลยี

พัฒนำกำลังคนให้มีควำมรู้
และทักษะที่สอดคล้องกับกำรทำงำน
และกำรใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21
• Postdoctoral and postgraduate
program
• Work-integrated learning
•

กำรสร้ำงระบบเคลิ่นย้ำยคน
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โปรแกรมที่ 2 ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)
เป้ำหมำย (Objective) เพื่อเสนอมำตรกำรและกลไกรองรับกำรพัฒนำกำลังคนเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของอุ ตสำหกรรมที่อยู ่ใน
พื้นที่ EEC ซึ่ งจะครอบคลุมอุ ตสำหกรรม First S-curve และ New S-curve และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ กำรขนส่งทำงรำง
พำณิชย์นำวี และโลจิสติกส์ และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยกำลังคนทัง้ ระดับอำชี วศึกษำ ปริญญำตรี โท และเอก
OKR
O1.2 มีกำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
KR1.2.1 นวั ต กรรมการจั ด การและการฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนากาลังคนระดับสูงที่สามารถตอบ
ความต้ อ งการของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งสอดคล้องต่อความต้องการของ
การพัฒนาพื้นที่ EEC
KR1.2.2 แรงงานมี ทั ก ษะระดั บ สู ง ตรงกั บ ความ
ต้องการเพื่อการพัฒนา EEC โดยการจัดหา
และพัฒนาบุ คลากรรองรับ 10 อุ ตสาหกรรม
ในพื้นที่ EEC ให้ได้ 188,000 คน

พัฒนำกำลังคน
หรือกำรวิจัยร่วม
ระหว่ำงสทำนศึกษำ
กับสทำนระกอบกำร
ในพื้นที่ EEC

พัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่
เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของบุ คลำกร EEC
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โปรแกรมที่ 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วิตและพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill)
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)

เป้ำหมำย (Objective) เพื่อพัฒนำกลไกและมำตรกำรเพื่อส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู ้ตลอดชี วิต เพื่อเพิ่มพู นสมรรทนะใหม่ๆ
รองรับอำชี พที่เปลี่ยนแปลงไปตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพื่อเพิ่มควำมสำมำรทในกำรทูกจ้ำงงำน
OKR

O1.3 พัฒนำระบบกำรเรียนรู ้ตลอดชี วิตและทักษะเพื่ออนำคต

KR1.3.1 มี ร ะบบจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ท่ี ไ ด้ รั บ การยอมรั บ ที่ ท าให้ บุ คลากรของ
ประเทศไทยมีชุดความรู ้ทักษะที่จาเป็นสาหรับอนาคต ที่สามารถปรับตัวจาก
ผลกระทบของการเปลี่ ยนแปลงเทคโนโลยี แ ละรู ปแบบธุ รกิจ อย่ างฉับ พลั น
(disruption)
KR1.3.2 ระบบการเรียนรู ้ การเสริมทักษะใหม่ และเทคโนโลยีสนับสนุน การเรียนรู ้ตลอด
ชี วิตที่เข้าถึงได้สาหรับทุกคน ที่ถูกนาไปใช้อย่างทั่วไปและได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ
KR1.3.3 มีพื้นที่แ ละนิเวศการเรียนรู ้ท่ีได้ม าตรฐาน เข้าถึงได้ และถูกน าไปใช้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล สาหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเสริม
การมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม
หรื อ วิ ท ยาการที่ ส าคั ญ ต่ า งๆ เช่ น การสร้ า งโรงประลองต้ น แบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab for STEM) หรือ พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู ้

ยกระดับระบบฝึ กอบรม
เพื่อพัฒนำทักษะสำหรับ
บุ คลำกรวัยทำงำน
(Re-skill/ Up-skill)

พัฒนำและขยำยผล
หลักสูตรกำรเรียนรู ้
ผ่ำนช่ องทำงออนไลน์
ระบบเรียนรู ้แบบใหม่
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โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)
เป้ำหมำย (Objective) เพื่อพัฒนำกำลังคนและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนของ
ภำคเศรษฐกิจและสังคมจำกยุ คเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ยุคปั ญญำประดิษฐ์
OKR
O1.4 พั ฒ น ำ ก ำ ลั ง ค น ที่ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง พั ฒ น า เ ค รื่ อ ง มื อ ท า ง
ปั ญญาประดิษฐ์ และทางานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อเป็นฐาน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
KR1.4.1 เด็กและเยำวชนมีความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการ
คอมพิ วเตอร์ และปั ญญาประดิ ษฐ์ ที่ ส ามารถน าไปใช้ งานพื้ นฐานได้
จานวน 200,000 คน
KR1.4.2 บุ คลำกรที่ มี ทั ก ษะพื้ น ฐำนด้ ำ นวิ ท ยำกำรคอมพิ ว เตอร์ แ ละ
ปั ญญำ ป ระดิ ษ ฐ์ หรื อ ก ำ รพั ฒน ำ ต่ อ ยอ ด เ ท คโน โ ล ยี ด้ ำ น
ปั ญญำประดิษฐ์ท่สี ามารถนาไปใช้งานได้ จานวน 200,000 คน
KR1.4.3 ผู ้ประกอบกำร SMEs ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงาน หรือ
เพิ่มมู ลค่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยเทคโนโลยี AI จานวน 5,000 ราย
KR1.4.4 นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ขัน้ สูงและปั ญญำประดิษฐ์ และ
นักออกแบบพัฒนำขัน้ แนวหน้ำ เพิ่มขึ้นจานวน 100 คน

เพิ่มบุ คลำกรป้อนตลำดแรงงำน
ที่สำมำรททำงำนโดยใช้
เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และ
กำรเรียนรู ้ของเครื่อง
(AI/Machine Learning)

ปั ญญำประดิษฐ์
สำหรับสำธำรณชน
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โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้ แนวหน้า (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ

(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)
เป้ำหมำย (Objective) เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้ นวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีนขัน้ แนวหน้ำ หรือองค์ควำมรู้ท่ี
เหมำะสมกับ ลัก ษณะเฉพำะของคนไทย และเพิ่ม ศัก ยภำพในกำรรับ มือ ภัยคุก คำมอัน เกิด จำกกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีท่เี ปลี่ยนแปลงอย่ำงฉับพลัน รวมทัง้ สำมำรทพึ่งพำตัวเองได้ในยุ คที่มีกำรเชื่ อมโยงระหว่ำงประเทศใน
ทุกมิติทำงเศรษฐกิจและสังคม

OKR

O1.5b พัฒนำองค์ค วำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้แนวหน้ำที่เป็ นเลิศ หรือองค์ควำมรู้ท่ีเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของคนไทย สร้ำงโอกำสให้คนไทย
เป็ นเจ้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองต่อโจทย์ท้ำทำยในอนำคต
KR1.5b.1 องค์ความรู ้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างความเข้าใจและทา
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคม หรือวิทยาการที่สาคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต อย่างน้อย 5 เรื่องต่อปี
KR1.5b.2 จานวนบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) ที่อยู ่ใน
ฐานข้อมู ลที่ได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี และติดอันดับ 1 ของ ASEAN ภายในปี 2570
KR1.5b.3 ผลงานวิจัยที่เป็นการค้นพบสิ่งใหม่ (New Discovery) การทาสาเร็จเป็นครั้งแรกในโลก (First in Class) หรือ
การสร้างสิ่งที่ดีท่สี ุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย 3 เรื่อง
KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยสาคัญ
ของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนสาคัญของโลก เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี
KR1.5b.5 ธุ รกิจที่ใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) ที่มีการพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรมหรือต้นแบบ (Prototype)
ที่เกิดจากงานวิจัยขั้นแนวหน้า อย่างน้อย 10 บริษัท
KR1.5b.6 มีระบบที่เ ก็บหรือเชื่ อมโยงวิทยาการหรือองค์ความรู ้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ ทั้งเชิ งปริมาณ เชิ งคุณภาพ และผู ้ถือครองงานความรู ้ในปั จจุ บันที่สามารถเข้าถึงและ
สืบค้นและเป็นที่ยอมรับ ตลอดจนมีการวิเคราะห์วิทยาการสาคัญที่ประเทศต้องมีในอนาคต

กำรวิจัยขัน้ แนวหน้ำ
นำไปสู่ควำมเป็นพื้นฐำนขัน้ สูง
ที่เป็ นองค์ควำมรูใ้ หม่
(Fundamental advancement
beyond frontier of knowledge)

กำรวิจัยที่ก้ำวข้ำมขอบเขต
ของควำมรู้ท่มี เี ป้ำหมำยใน
กำรตอบสนองควำมท้ำทำยที่
จะเกิดขึ้นในอนำคต
กำรนำควำมรูจ้ ำกสหสำขำมำ
ประยุ กต์กบั บงำนวิจยั เชิ งสังคม
เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง
สังคมอย่ำงรอบด้ำน
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โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่สาคัญ (Big Science Infrastructure)
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565)
เป้ำหมำย (Objective) เพื่อมุ่งสร้ำงควำมเป็ นเลิศ เพิ่มควำมสำมำรทในกำรแข่งขัน สร้ำงควำมมั่งคั่งทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
และสร้ำงควำมร่วมมือทัง้ ในและต่ำงประเทศ

OKR

O1.6 โครงสร้ ำ งพื้ น ฐำนเพื่ อ กำรวิ จั ยในสเกลใหญ่ ท่ี จ ำเป็ น ต่ อ กำร
พัฒนำอุ ตสำหกรรมยุ ทธศำสตร์และควำมมั่นคงของประเทศได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเหมำะสม
KR1.6.1 จำนวนบทควำมวิจยั ที่ได้รับกำรตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ (Top-tier Journals) อย่างน้อย 20 ฉบับต่อปี
KR1.6.2 จำนวนผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีท่ีจ ดสิท ธิบัต ร หรือ ทูก น ำไปใช้
สร้ำงมู ลค่ำเชิ งพำณิชย์ เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี
KR1.6.3 มู ลค่ำกำรลงทุนของบริษัทที่มำใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพิ่มเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี
KR1.6.4 เทคโนโลยีต้ น แบบหรื อ นวัต กรรมจำกกำรประยุ ก ต์ใ ช้โ ครงสร้ำ ง
พื้นฐำน อย่างน้อย 5 ต้นแบบต่ออุ ตสาหกรรมนัน้
KR1.6.5 โครงสร้ ำ งพื้น ฐำนเพื่ อ รองรั บ กำรทดสอบในระดั บ อุ ต สำหกรรม
(Pilot Plant) ที่ภำคเอกชนร่วมลงทุน จานวน 5 แห่ง

กำรลงทุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรวิจัยขนำดใหญ่ระดับชำติ
กำรวิจัยในสเกลใหญ่

(Big science)
รองรับกำรวิจัยขัน้ สูงและ
โจทย์วิจัยท้ำทำยระดับโลก
และแผนพัฒนำประเทศ
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ทุนสนับสนุนงานเชิ งกลยุทธ์ (Strategic Fund)
โปรแกรม
ชื่ อโปรแกรม
โปรแกรมที่ 1

สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มคี ณ
ุ ภาพ

โปรแกรมที่ 2

ผลิตกาลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

โปรแกรมที่ 3

ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชี วติ และพัฒนาทักษะเพื่อ
อนาคต

โปรแกรมที่ 4

ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5

ส่งเสริมการวิจยั ขัน้ แนวหน้า และการวิจัยพื้นฐานที่
ประเทศไทยมีศกั ยภาพ

โปรแกรมที่ 6

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจยั ที่สาคัญ

แผนงานสาคัญ (Flagship) ปี 2563
โครงการสนับสนุนการทาวิจยั และนวัตกรรมระดับหลัง
ปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา รองรับ
อุ ตสาหกรรมยุทธศาสตร์

ปั ญญาประดิษฐ์สาหรับทุกคน และปั ญญาประดิษฐ์/
วิทยาการหุน่ ยนต์สาหรับทุกคน
แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีควอนตัม
โครงการวิจยั ด้านอวกาศ
ข้อริเริ่มการวิจยั ขัน้ แนวหน้าประเทศไทย
การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทุนมนุษย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้
พัฒนากาลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสูก่ ารเป็ นประเทศรายได้สูง
(ผลสัมฤทธิ์ท่สี ำคัญภำยในปี 2570)

BRAIN POWER

Human Resource/MAN POWER

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยชั ้นนาของโลก จานวน
นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็ น 30 คน/ประชากร

10 แห่ง

10,000 คน

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม
(STEM degrees) เพิ่มเป็ นร้อยละ 60

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขัน้ สูงที่จาเป็ น
ต่องานในปั จจุ บันและอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน
ในภาคอุ ตสาหกรรมและการบริการทัง้ หมด
สัดส่วนบัณฑิต/ผู ้สาเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70

โปรแกรมที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้ แนวหน้า (Frontier Research) และ โป ร แ ก ร ม ที่ 2 ผ ลิ ต ก า ลั ง ค น โปรแกรมที่ 3 ส่ ง เสริ ม กา ร
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ
ระดั บสู งรอ งรั บ EEC แล ะร ะบ บ เรียนรู้ตลอดชี วิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)
โปรแกรมที่ 6 พั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางการวิ จั ย ที่ สาคั ญ (Big เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
Science Infrastructure)
โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปั ญญาประดิษฐ์เป็ นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)
โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)
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http://www.nxpo.or.th/B/
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