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การจัดประชุมช้ีแจง “PMU พบประชาคมวิจัย”  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00-13.00 น. ณ โรงแรมเซน็จูรี่ พาร์ค กรุงเทพ  

http://www.nxpo.or.th/B/


บทบาทหน้าที่ของ บพค.

หน่วยบริหารและ

จัดการทุนด้านการ

พัฒนาก าลังคน และ

ทุนด้านการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษา 

การวิจัยและการ

สร้างนวัตกรรม

จัดสรรทุนด้านการพัฒนาก าลังคนในสาขาที่

จ าเป็นต่อการพัฒนาประเทศตามนโยบาย
และยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม และนโยบายของรัฐบาล 

รวมถึงการให้ทุนการศึกษา ทุนสนับสนุน
นักวิจัยและบุคลากรอื่นหลังปริญญา ทุน
ด้านการพัฒนาสถาบัน อุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม และทุนด้านการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี

บพค.ท าหน้าที่เป็น driver 
ของ platform 1.
เพ่ือให้ประเทศขับเคล่ือนไปใน
ทิศทางท่ีจะสร้างความเเตกต่าง

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ออวน.  พ.ศ. 2563-2570
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โปรแกรมท่ี 1
สร้างระบบผลิตและพัฒนา
ก าลังคนให้มีคุณภาพ 
(National Brain Power Ecosystem)

แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

Scope ภารกิจการบริหารและจัดการทุนที่เกี่ยวข้องกับ บพค.

โปรแกรมท่ี 2
ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ 
EEC และระบบเศรษฐกิจสังคม
ของประเทศ

โปรแกรมท่ี 3
ส่งเสริมการเรียนรูต้ลอดชีวิต
และพัฒนาทักษะเพื่ออนาคต 
(Upskill/Reskill)

โปรแกรมท่ี 4
ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็น
ฐานขับเคล่ือนประเทศใน
อนาคต (AI for All)

โปรแกรมท่ี 5
ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหนา้ 
(Frontier Research) และการ
วิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ 

โปรแกรมท่ี 6
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางการวิจัยที่ส าคัญ 
(Big Science 
Infrastructure)
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 30 คน/ประชากร 10,000 คน

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยช้ันน าของโลก จ านวน 10 แห่ง 

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 

(STEM degrees) เพิ่มเป็นร้อยละ 60

สัดส่วนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขัน้สูงที่จ าเป็น

ต่องานในปัจจุบนัและอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทัง้หมด 

โปรแกรมที่ 1  สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)

โปรแกรมที่  2 ผลิ ตก า ลั ง คน
ระดั บ สูงรองรั บ  EEC แล ะร ะบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

โปรแกรมที่  3 ส่ง เสริ มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหน้า (Frontier Research) และ
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ (Big 
Science Infrastructure)

พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศรายได้สูง

BRAIN POWER Human Resource/MAN POWER
(ผลสัมฤทธ์ิท่ีส ำคัญภำยในปี 2570) 
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Basic Research /
Institutional Capacity Building 

Fund

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Fund)

กรอบนโยบายและยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ออวน. พ.ศ. 2563-2570

สนับสนุนงานวิจัยพื้นฐาน และสร้างความเข้มแข็งของ
งานวิจัยและการบริหารงานวิจัยของสถาบันความรู้และ
สถาบันวิจัยในหน่วยงาน

Competitive Funding
สนับสนุนวิจัยท่ีเน้นการตอบยุทธศาสตร์และแผน
ด้าน ววน ของประเทศ

Platform 1: การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้  
(6 โปรแกรม)

ประเภททุน ววน. ที่ บพค. ได้รับมอบหมายในการบริหาร

1.

2.



โปรแกรมท่ี 1 สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคณุภาพ (National Brain Power Ecosystem)

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565) 

เป้ำหมำย (Objective) เพ่ือสร้ำงปัจจัยเอื้อท่ีส่งเสริมกำรพัฒนำและใช้ประโยชน์ศักยภำพก ำลังคนระดับสูง ให้สำมำรทท ำงำน
ตอบสนองกำรพัฒนำประเทศได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงก ำลังคนเพ่ือรองรับกิจกรรมวิจัย กำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เช่น นักวิจัย นักวิทยำศำสตร์ วิศวกร นักบริหำรจัดกำรเทคโนโลยี หรือผู้เช่ียวชำญระดับสูงในสำขำอื่นๆ

OKR 

O1.1 พัฒนำระบบนเิวศเพื่อกำรพัฒนำและใช้ก ำลังคนคุณภำพตรงควำมต้องกำร
ของประเทศ

KR1.1.1 มีระบบที่สามารถน าไปใช้เพ่ือการประมาณการและวางแผนความต้องการ
พัฒนาก าลังคนของระบบวิจัย และความต้องการของประเทศภายใต้การ
เปล่ียนแปลงของโลก

KR1.1.2 มีระบบในการสร้างและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและความต่อเนื่องของ
การวิจัย เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 
10,000 คน ภายในปี 2565

KR1.1.3 มีระบบพัฒนาก าลังคนร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน เพ่ือ
พัฒนาบัณฑิตคุณภาพ/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่ที่มีทักษะตรงหรือใกล้เคียง
กับที่ตลาดงานต้องการ ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

KR1.1.4 มีระบบและกลไกดึงดูดและสนับสนุนการเคล่ือนย้ายบุคลากรวิจัยและ
ผู้เช่ียวชาญทัง้ในและต่างประเทศ เพ่ือให้เกิดการเคล่ือนย้ายบุคลากรอย่าง
น้อย 1,000 คน และมีการดูดซับองค์ความรู้และเทคโนโลยี 

พัฒนำก ำลังคนให้มีควำมรู้
และทักษะท่ีสอดคล้องกับกำรท ำงำน
และกำรใช้ชีวิตในศตวรรษท่ี 21

• Postdoctoral and postgraduate 
program

• Work-integrated learning
• กำรสร้ำงระบบเคลิ่นย้ำยคน
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โปรแกรมท่ี 2 ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศ

เป้ำหมำย (Objective) เพ่ือเสนอมำตรกำรและกลไกรองรับกำรพัฒนำก ำลังคนเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของอุตสำหกรรมท่ีอยู่ใน
พ้ืนท่ี EEC ซ่ึงจะครอบคลุมอุตสำหกรรม First S-curve และ New S-curve และกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน ได้แก่ กำรขนส่งทำงรำง 
พำณิชย์นำวี และโลจิสติกส์ และครอบคลุมกลุ่มเป้ำหมำยก ำลังคนทัง้ระดับอำชีวศึกษำ ปริญญำตรี โท และเอก

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565) 

OKR 
O1.2 มีก ำลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ

เศรษฐกิจสังคมของประเทศ
KR1.2.1 นวัตกรรมการจัดการและการฝึกอบรม 

เพ่ือพัฒนาก าลังคนระดับสูงท่ีสามารถตอบ
ความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสอดคล้องต่อความต้องการของ
การพัฒนาพ้ืนท่ี EEC

KR1.2.2 แรงงานมีทักษะระดับสูง ตรงกับความ
ต้องการเพ่ือการพัฒนา EEC โดยการจัดหา
และพัฒนาบุคลากรรองรับ 10 อุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ี EEC ให้ได้ 188,000 คน

พัฒนำก ำลังคน
หรือกำรวิจัยร่วม
ระหว่ำงสทำนศึกษำ
กับสทำนระกอบกำร

ในพื้นท่ี EEC

พัฒนำหลักสูตร
กำรเรียนกำรสอนรูปแบบใหม่

เพื่อเตรียมควำมพร้อม
ของบุคลำกร EEC 
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โปรแกรมท่ี 3 ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทกัษะเพื่ออนาคต (Upskill/reskill)

OKR 

O1.3 พัฒนำระบบกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพ่ืออนำคต
KR1.3.1 มีระบบจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ ได้รับการยอมรับ ที่ท าให้บุคลากรของ

ประเทศไทยมีชุดความรู้ทักษะที่จ าเป็นส าหรับอนาคต ที่สามารถปรับตัวจาก
ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจอย่างฉับพลัน 
(disruption)

KR1.3.2 ระบบการเรียนรู้ การเสริมทักษะใหม่ และเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่ เข้าถึงได้ส าหรับทุกคน ที่ถูกน าไปใช้อย่างทั่วไปและได้มาตรฐานเป็นที่

ยอมรับ
KR1.3.3 มีพ้ืนที่และนิเวศการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงได้ และถูกน าไปใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส าหรับคนทุกวัย โดยเฉพาะเยาวชน เพ่ือเสริม
การมีทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะทักษะด้านวิจัย วิศวกรรม และนวัตกรรม 
หรือวิทยาการที่ ส าคัญต่างๆ เ ช่น การสร้างโรงประลองต้นแบบทาง
วิศวกรรม (Fabrication Lab for STEM) หรือ พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้

เป้ำหมำย (Objective) เพ่ือพัฒนำกลไกและมำตรกำรเพ่ือส่งเสริมกำรศึกษำและกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือเพ่ิมพูนสมรรทนะใหม่ๆ 
รองรับอำชีพท่ีเปลี่ยนแปลงไปตำมแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของโลก และเพ่ือเพ่ิมควำมสำมำรทในกำรทูกจ้ำงงำน

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565) 

ยกระดับระบบฝึกอบรม
เพ่ือพัฒนำทักษะส ำหรับ
บุคลำกรวัยท ำงำน 
(Re-skill/ Up-skill)

พัฒนำและขยำยผล
หลักสูตรกำรเรียนรู้
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์
ระบบเรียนรู้แบบใหม่
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โปรแกรมท่ี 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

OKR 
O1.4 พัฒนำก ำลั งคน ท่ี ส าม า รถส ร้ า ง  พัฒนา เค ร่ื อ ง มื อทา ง
ปัญญาประดิษฐ์ และท างานโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และส่งเสริม
การใช้ปัญญาประดิษฐ์เพ่ือเป็นฐาน ในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ  
KR1.4.1 เด็กและเยำวชนมีความเข้าใจและทักษะพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ วิทยาการ

คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปใช้งานพ้ืนฐานได้ 
จ านวน 200,000 คน

KR1.4.2 บุคลำกรที่ มี ทั กษะพื้นฐำนด้ ำนวิทยำกำรคอมพิว เตอร์ และ
ปัญญำประดิ ษ ฐ์  หรื อ กำรพัฒนำต่ อ ยอด เทคโน โลยี ด้ ำ น
ปัญญำประดิษฐ์ที่สามารถน าไปใช้งานได้ จ านวน 200,000 คน

KR1.4.3 ผู้ประกอบกำร SMEs ที่สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงาน หรือ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ หรือบริการด้วยเทคโนโลยี AI จ านวน 5,000 ราย

KR1.4.4 นักวิจัยด้ำนวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ขัน้สูงและปัญญำประดิษฐ์ และ
นักออกแบบพัฒนำขัน้แนวหน้ำ เพ่ิมขึ้นจ านวน 100 คน

เป้ำหมำย (Objective) เพ่ือพัฒนำก ำลังคนและสร้ำงควำมตระหนักด้ำนเทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์ เพ่ือรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนของ
ภำคเศรษฐกิจและสังคมจำกยุคเทคโนโลยีสำรสนเทศไปสู่ยุคปัญญำประดิษฐ์

(ผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565) 

ปัญญำประดิษฐ์
ส ำหรับสำธำรณชน

เพ่ิมบุคลำกรป้อนตลำดแรงงำน
ท่ีสำมำรทท ำงำนโดยใช้

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และ
กำรเรียนรู้ของเครื่อง 

(AI/Machine Learning)
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โปรแกรมท่ี 5 ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหนา้ (Frontier Research) และการวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ 

OKR 
O1.5b พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์ สังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อสร้ำงองค์
ควำมรู้แนวหน้ำท่ีเป็นเลิศ หรือองค์ควำมรู้ท่ีเหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของคนไทย สร้ำงโอกำสให้คนไทย
เป็นเจ้ำของเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีตอบสนองต่อโจทย์ท้ำทำยในอนำคต

KR1.5b.1 องค์ความรู้และกระบวนทัศน์ใหม่ทางมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ท่ีสร้างความเข้าใจและท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงของสังคม หรือวิทยาการท่ีส าคัญท่ีประเทศต้องมีในอนาคต อย่างน้อย 5 เร่ืองต่อปี

KR1.5b.2 จ านวนบทความวิจัยท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (Top-tier Journals) ท่ีอยู่ใน
ฐานข้อมูลท่ีได้รับการยอมรับ เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากว่าร้อยละ 5 ต่อปี และติดอันดับ 1 ของ ASEAN ภายในปี 2570

KR1.5b.3 ผลงานวิจัยท่ีเป็นการค้นพบส่ิงใหม่ (New Discovery) การท าส าเร็จเป็นคร้ังแรกในโลก (First in Class) หรือ
การสร้างส่ิงท่ีดีท่ีสุดในโลก (Best in Class) อย่างน้อย 3 เร่ือง

KR1.5b.4 เครือข่ายนักวิจัยไทยมีส่วนร่วมใน global research value chain เกิดโครงการวิจัยร่วมกับกลุ่มวิจัยส าคัญ
ของโลกหรือได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานให้ทุนส าคัญของโลก เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี

KR1.5b.5 ธุรกิจท่ีใช้เทคโนโลยีเข้มข้น (Deep-tech) ท่ีมีการพัฒนาเทคนิคทางด้านวิศวกรรมหรือต้นแบบ (Prototype) 
ท่ีเกิดจากงานวิจัยข้ันแนวหน้า อย่างน้อย 10 บริษัท

KR1.5b.6 มีระบบท่ีเก็บหรือเช่ือมโยงวิทยาการหรือองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ
เทคโนโลยีของประเทศ ท้ังเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และผู้ถือครองงานความรู้ในปัจจุบันท่ีสามารถเข้าถึงและ
สืบค้นและเปน็ท่ียอมรับ ตลอดจนมีการวิเคราะห์วิทยาการส าคัญท่ีประเทศต้องมีในอนาคต

กำรวิจัยขัน้แนวหนำ้
น ำไปสู่ควำมเป็นพื้นฐำนขัน้สูง

ที่เป็นองคค์วำมรูใ้หม ่
(Fundamental advancement 

beyond frontier of knowledge)  

กำรวิจัยที่ก้ำวข้ำมขอบเขต
ของควำมรู้ที่มเีป้ำหมำยใน

กำรตอบสนองควำมทำ้ทำยที่

จะเกิดขึ้นในอนำคต

กำรน ำควำมรูจ้ำกสหสำขำมำ
ประยุกต์กบับงำนวจิยัเชิงสังคม 
เพื่อให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำง

สังคมอยำ่งรอบด้ำน

เป้ำหมำย (Objective) เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ดำ้นวทิยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีนขัน้แนวหน้ำ หรือองค์ควำมรู้ที่

เหมำะสมกับลักษณะเฉพำะของคนไทย และเพิ่มศักยภำพในกำรรับมือภัยคุกคำมอันเกิดจำกกำรพัฒนำ
เทคโนโลยทีี่เปลี่ยนแปลงอย่ำงฉบัพลนั รวมทัง้สำมำรทพึ่งพำตวัเองไดใ้นยุคที่มีกำรเช่ือมโยงระหว่ำงประเทศใน
ทุกมิติทำงเศรษฐกิจและสังคม 
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(ผลสัมฤทธิ์ท่ีส ำคัญภำยในปี พ.ศ. 2565) 



โปรแกรมท่ี 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคญั (Big Science Infrastructure)

OKR 
O1.6 โครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือกำรวิจัยในสเกลใหญ่ท่ีจ ำเป็นต่อกำร
พัฒนำอุตสำหกรรมยุทธศำสตร์และควำมม่ันคงของประเทศได้รับกำร
พัฒนำอย่ำงเหมำะสม

KR1.6.1 จ ำนวนบทควำมวจิยัที่ไดร้ับกำรตพีิมพใ์นวำรสำรวชิำกำรระดับชำติ
และนำนำชำติ (Top-tier Journals) อย่างน้อย 20 ฉบับต่อปี

KR1.6.2 จ ำนวนผลงำนวิจัยและเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตร หรือทูกน ำไปใช้
สร้ำงมูลค่ำเชิงพำณิชย์ เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี

KR1.6.3 มูลค่ำกำรลงทุนของบริษัทที่มำใช้ประโยชน์จำกโครงสร้ำงพื้นฐำน
เพ่ิมเป็น 2 เท่า ภายใน 5 ปี

KR1.6.4 เทคโนโลยีต้นแบบหรือนวัตกรรมจำกกำรประยุกต์ใช้โครงสร้ำง
พื้นฐำน อย่างน้อย 5 ต้นแบบต่ออุตสาหกรรมนัน้

KR1.6.5 โครงสร้ำงพื้นฐำนเพื่อรองรับกำรทดสอบในระดับอุตสำหกรรม 
(Pilot Plant) ที่ภำคเอกชนร่วมลงทุน จ านวน 5 แห่ง

เป้ำหมำย (Objective) เพ่ือมุ่งสร้ำงควำมเป็นเลิศ เพ่ิมควำมสำมำรทในกำรแข่งขัน สร้ำงควำมม่ังค่ังทำงเศรษฐกิจอย่ำงย่ังยืน 
และสร้ำงควำมร่วมมือทัง้ในและต่ำงประเทศ

กำรลงทุนโครงสรำ้งพ้ืนฐำน
กำรวิจัยขนำดใหญ่ระดับชำติ 

กำรวิจัยในสเกลใหญ่ 

(Big science)  
รองรับกำรวิจัยขัน้สูงและ
โจทย์วิจัยท้ำทำยระดับโลก
และแผนพัฒนำประเทศ
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โปรแกรม ช่ือโปรแกรม

โปรแกรมที่ 1 สร้างระบบผลติและพัฒนาก าลงัคนใหม้คีณุภาพ 

โปรแกรมที่ 2 
ผลิตก าลังคนระดับสูงรองรับ EEC และระบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

โปรแกรมที่ 3 
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติและพัฒนาทกัษะเพ่ือ
อนาคต 

โปรแกรมที่ 4 
ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศใน
อนาคต (AI for All) 

โปรแกรมที่ 5 
ส่งเสริมการวจิยัขัน้แนวหนา้ และการวจิัยพ้ืนฐานที่

ประเทศไทยมศีกัยภาพ 

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการวจิยัที่ส าคัญ

แผนงานส าคัญ (Flagship) ปี 2563  
โครงการสนบัสนนุการท าวจิยัและนวตักรรมระดบัหลงั
ปริญญาเอก หลังปริญญาโท และบัณฑิตศึกษา รองรับ
อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์

ปัญญาประดิษฐ์ส าหรับทกุคน และปัญญาประดิษฐ์/ 
วิทยาการหุน่ยนตส์ าหรับทกุคน

แผนงานสร้างโอกาสและความสามารถในการเข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีควอนตมั

โครงการวจิยัด้านอวกาศ

ข้อริเริ่มการวจิยัขัน้แนวหนา้ประเทศไทย

การยกระดับคุณภาพและสมรรถภาพของทนุมนษุย์ใน
ศตวรรษที่ 21 ด้วยมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ ด้วยมนษุยศาสตร์ สังคมศาสตร ์และ
ศิลปกรรมศาสตร์

ทุนสนับสนุนงานเชิงกลยุทธ์ (Strategic Fund)
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แพลตฟอร์มที่ 1 การพัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้

นักวิจัยและพัฒนาเพิ่มเป็น 30 คน/ประชากร 10,000 คน

สถาบันวิจัย/ศูนย์วิจัยช้ันน าของโลก จ านวน 10 แห่ง 

สัดส่วนบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรม 

(STEM degrees) เพิ่มเป็นร้อยละ 60

สัดส่วนบัณฑิต/ผู้ส าเร็จการศึกษาใหม่มีทักษะตรงตาม

ความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 70

สัดส่วนแรงงานที่ได้รับการยกระดับทักษะขัน้สูงที่จ าเป็น

ต่องานในปัจจุบนัและอนาคตร้อยละ 20 ของแรงงาน

ในภาคอุตสาหกรรมและการบริการทัง้หมด 

โปรแกรมที่ 1  สร้างระบบผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีคุณภาพ (National Brain Power Ecosystem)

โปรแกรมที่  2 ผลิ ตก า ลั ง คน
ระดั บ สูงรองรั บ  EEC แล ะร ะบบ
เศรษฐกิจสังคมของประเทศ

โปรแกรมที่  3 ส่ง เสริ มการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตและพัฒนาทักษะ
เพื่ออนาคต (Upskill/Reskill)

โปรแกรมที่ 4 ส่งเสริมปัญญาประดิษฐ์เป็นฐานขับเคลื่อนประเทศในอนาคต (AI for All)

โปรแกรมที่ 5  ส่งเสริมการวิจัยขัน้แนวหน้า (Frontier Research) และ
การวิจัยพื้นฐานที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 

โปรแกรมที่ 6 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่ส าคัญ (Big 
Science Infrastructure)

พัฒนาก าลังคนและสถาบันความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไปสูก่ารเป็นประเทศรายได้สูง

BRAIN POWER Human Resource/MAN POWER
(ผลสัมฤทธ์ิท่ีส ำคัญภำยในปี 2570) 



http://www.nxpo.or.th/B/
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