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คูมือศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility 
  
 ปจจุบันระบบฐานขอมูล Talent Mobility ยังอยูในขั้นการพัฒนาและปรับปรุงใหสมบูรณ แต
เนื่องจากโครงการนี้เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนภาคเอกชน ดังนั้นระบบฐานขอมูลจึงตองเปด
ใชเพื่อเปนชองทางหนึ่งสําหรับการติดตอสื่อสาร โดยในปจจุบันระบบมีความสามารถดังนี ้

 ระบบสามารถรองรับการลงทะเบียนเปนสมาชิกของนักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญ และสถานประกอบการ 

 สถานประกอบการ และตัวแทนศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility สามารถคนหา
นักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญ 

 ระบบสามารถรองรับการรับคํารองเบื้องตนจากสถานประกอบและการคนหารายชื่อนักวิจัย/
ผูเชี่ยวชาญเบื้องตน ในสวนการติดตอประสานงานตองใชกระบวนการเดิม (Manual) และใน
อนาคตระบบจะรองรับการจัดทําเอกสารทั้งหมดในขั้นตอนดําเนินงาน 

 ระบบถูกออกแบบใหทําการจัดกลุมสถานประกอบการตามพื้นที่ภาค (ตามที่อยูที่สถาน
ประกอบการระบุ) สงผลใหตัวแทนศูนยไมสามารถเห็นหรือดําเนินการใดๆกับสถานประกอบการ
ที่อยูในภูมิภาคอื่น (หมายเหตุ ตัวแทนศูนยสามารถทําการสมัครสมาชิกใหสถานประกอบการได
แตไมสามารถทําการอนุมัติได ตองทําการแจงไปที่ผูดูแลระบบหรือตัวแทนศูนยภูมิภาคนั้น) 

 
ในเอกสารคูมือระบบสารสนเทศฐานขอมูล Talent Mobility สําหรับตัวแทนศูนยฯ ฉบับนี้

ประกอบดวย 5 หัวขอดังนี้ 

 การเขาสูระบบสารสนเทศฐานขอมูล Talent Mobility 

 การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลในฐานะตัวแทนศูนยฯ 

 เครื่องมือของระบบฐานขอมูล 

 การสมัครสมาชิก Talent Mobility ของสถานประกอบการและการอนุมัติการสมัคร 

 การตรวจเช็คความตองการของสถาประกอบการในระบบฐานขอมูล 
 
1. การเขาระบบสารสนเทศฐานขอมูล Talent Mobility 
 1.1 เขาสูเว็บไซต http://talentmobility.or.th/ ดังรูปที่ 1 
 

 
รูปที่ 1. เว็บไซต http://talentmobility.or.th/ 

1.2 คลิกขอความสมัครสมาชิก 
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1.2 ทําการคลิกขอความ "สมัครสมาชิก" ในหนาเพจดังกลาวเพื่อเขาสูเว็บไซตฐานขอมูล Talent 
Mobility (http://203.151.187.32/authen/) ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2. เว็บไซตฐานขอมูล Talent Mobility (http://203.151.187.32/authen/) 
 
2. การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลในฐานะตัวแทนศูนยฯ 
 2.1 ทําการแจงความตองการตอผูดูแลระบบ (Administrator) ผานอีเมล tmstaff@sti.or.th เพื่อ
ทําการเพิ่มสมาชิกตัวแทนศูนยฯ ในระบบพรอมกับสงขอมูลดังนี้ 

 ชื่อ-นามสกุล 

 อีเมล 

 ตนสังกัด 
 

2.2 ภายหลังจากผูดูแลระบบดําเนินการเพิ่มชื่อ ระบบจะทําการสงอีเมลไปยังผูสมัครดังรูปที่ 3  
 

 
รูปที่ 3. อีเมลที่ระบบแจงไปยังผูสมัคร 

 

 
รูปที่ 4. ลิงคและรหัสยืนยันตัวบุคคล 

2.4 คลิกลิงค 
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2.3 ภายในอีเมลประกอบไปดวยขอมูล 2 สวนที่สําคัญดังรูปที่ 4 คือ 

 ลิงคสําหรับการยืนยันตัวบุคคล และกําหนดรหัสผาน (Password) 

 รหัสยืนยันตัวบุคคล 
 
 2.4 ทําการคลิกลิงคดังกลาว เพื่อเขาไปยังระบบฐานขอมูลดังรูปที่ 5  
 2.5 ทําการกําหนดรหัสผาน (Password) และกรอกรหัสยืนยันตัวบุคคลจากอีเมลที่ไดรับ  
 

 
รูปที่ 5. กําหนดรหัสผานและกรอกรหัสยืนยันตัวบุคคล 

 
 2.5 ภายหลังการกดปุมตกลงในรูปที่ 5 ระบบจะกําหนดและแสดงชื่อผูใช (Username) ดังรูปที่ 6 
 

 
รูปที่ 6. ระบบกําหนดและแสดงชื่อผูใช (Username) 

 
3. เครื่องมือของระบบฐานขอมูล 
 เครื่องมือของระบบฐานขอมูลสําหรับตัวแทนศูนยฯ ประกอบดวย 4 สวนคือ 1) ระบบจับคูความ
ตองการกับนักวิจัย 2) อนุมัติการลงทะเบียนบริษัท 3) คนหานักวิจัย/ผูเชี่ยวชาญ 4) รายงานสถิติ ดังรูปที่ 7  
 

 
รูปที่ 7 เครื่องมือสําหรับตัวแทนศูนยอํานวยความสะดวก Talent Mobility 

 
 

2.5 กําหนดรหัสผานและกรอก

รหัสยืนยันตัวบุคคล 

2.6 กดปุมตกลง 

ชื่อผูใช (Username) ของตัวแทนศูนย 
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4. การลงทะเบียนและการอนุมัติการการลงทะเบียนใหสถานประกอบการ 
 การลงทะเบียนเปนสมาชิกของสถานประกอบการสามารถทําได 2 วิธีคือ 1) ตัวแทนศูนยฯเปน
ผูดําเนินการแทน และ 2) สถานประกอบการสมัครดวยตนเอง  

ภายหลังจากการเขาสูระบบในฐานะตัวแทนศูนยฯ ใหทําการเลือกเครื่องมือ “อนุมัติการลงทะเบียน” 
ดังรูปที่ 8 ถัดจากนั้นระบบจะแสดงตารางรายชื่อบริษัทซึ่งแบงออกเปน 2 หมวดคือ “รอการอนุมัติ” ซึ่งเปน
หมวดที่แสดงรายชื่อสถานประกอบการที่รอการอนุมัติการลงทะเบียน ขณะที่หมวด “อนุมัติแลว” เปนหมวด
แสดงรายชื่อสถานประกอบการทีไ่ดรับการอนุมัตกิารลงทะเบียน 

 
 

 
รูปที่ 8 เลือกเครื่องมือ “อนุมัติการลงทะเบียน” 

 
4.1 ตัวแทนศูนยฯ เปนผูดําเนินการแทน 

  4.1.1 คลิกเลือกหมวด “รอการอนุมัต”ิ หรือ “อนุมัติแลว” ดังรูปที่ 9 
  4.1.2 ภายหลังจากทําการคลิกปุม “เพิ่มรายชื่อบริษัท” จะปรากฏหนาตางสําหรับกรอก
รายละเอียดสถานประกอบการดังรูปที่ 10  
  4.1.3 ทําการกรอกขอมูลใหครบถวน และทําการกดปุมบันทึก จากนั้นระบบจะแสดงชื่อของ
สถานประกอบการในหมวด “อนุมัติแลว” ดังรูปที่ 11 ซึ่งสามารถตรวจเช็คไดดวยการทําการคนหา นอกจากนี้
ระบบไดทําการสงอีเมลไปยังผูประสานงานของสถานประกอบการเพื่อใหทําการยืนยันตัวบุคคล กําหนด
รหัสผาน (Password) และรับชื่อผูใช (Username) ดังตัวอยางในรูปที่ 12 และ 13 ซึ่งสามารถพิจารณา
ขั้นตอนดังกลาวนี้ไดจากคูมือของสถานประกอบการ  
 
 
 

 
รูปที่ 9 เลือกเครื่องมือ “อนุมัติการลงทะเบียน” 

 

คลิกเลือก 

หมวด “รอการอนุมัต”ิ และ 

“อนุมัติแลว” 

4.1.1 คลิกเลือกหมวด “รอการอนุมัติ” 

4.1.2 คลิกปุมเพิ่มราย 

“เพิ่มรายชื่อบริษัท” 
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รูปที่ 10 หนาตางสําหรับเพิ่มชื่อสถานประกอบการ 

 

 
รูปที่ 11 การตรวจเช็คผลการเพิ่มชื่อสถานประกอบการ 

 

 
รูปที่ 12 ตัวอยางอีเมลที่ระบบสงใหผูประสานงานของสถานประกอบการ 

 

 
รูปที่ 13 ตัวอยางเนื้อหาในอีเมลที่ระบบสงใหผูประสานงานของสถานประกอบการ 

 
 
 

4.1.3 กรอกรายละเอยีดและกดปุม “บนัทึก” 

ทําการคนหาชือ่สถานประกอบการ 
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 4.2 สถานประกอบการสมัครดวยตนเอง 
  ภายหลังจากสถานประกอบการทําการสมัครสมาชิก (สามารถพิจารณาไดจากคูมือการสมัคร
ของสถานประกอบการ) สถานประกอบการจะตองรอการอนุมัติจากตัวแทนศูนยฯ กระบวนการอนุมัติสามารถ
ดําเนินการไดดังนี ้
  4.2.1 เขาสูเครื่องมือ “อนุมัติการลงทะเบียน” 
  4.2.2 คลิกเลือก “รอการอนุมัติ” จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อของสถานประกอบการที่รอ
การอนุมัติดังรูปที ่14 
  4.2.3 คลิกเลือกปุมสีนําเงินในหัวขออนุมัต ิภายหลังจากคลิกจะแสดงหนาตางดังรูปที่ 15 
  4.2.4 ถาตองการอนุมัติใหคลิกปุม “อนุมัติ” ถัดจากนั้นระบบจะสงอีเมลแจงไปยังผู
ประสานงานของสถานประกอบการเพื่อใหทําการยืนยันตัวบุคคล กําหนดรหัสผาน (Password) และรับชื่อผูใช 
(Username) เชนเดียวกับหัวขอที่ 4.1 ดังตัวอยางในรูปที่ 12 และ 13 ในกรณีที่ไมทําการอนุมัติใหคลิกปุม 
“ไมอนุมัต”ิ จากนั้นระบบจะสงอีเมลแจงไปยังผูประสานงานของสถานประกอบการดังตัวอยางในรูปที ่16  
   
 

 
รูปที่ 14 ตัวอยางเนื้อหาในอีเมลที่ระบบสงใหผูประสานงานของสถานประกอบการ 

 

 
รูปที่ 15 หนาตางสําหรับทําการอนุมัติหรือไมอนุมัติการสมัคร 

 
 
 
 
 

4.2.2 คลิกเลือกหมวด “รอการอนุมัต”ิ 

4.2.3 คลิก 

4.2.4 คลิกเพื่ออนุมัต ิหรือไมอนุมัติ 
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รูปที่ 16 ตัวอยางอีเมลแจงผลการไมอนุมัติลงทะเบียน 

 
5. การตรวจเช็คความตองการของสถาประกอบการในระบบฐานขอมูล 
 ตามที่กลาวไปในตอนตนระบบฐานขอมูลอยูในขั้นตอนการพัฒนา ซึ่งปจจุบันระบบมีความสามารถ
เพียงรองรับความตองการและคนหารายชื่อนักวิจัยเบื้องตนจากสถานประกอบการ และสงผลใหโครงการ
ทั้งหมดดําเนินงานผานศูนยฯโดยตรง แตอยางไรก็ตามพบวามีสถานประกอบการจํานวนหนึ่งไดเขามาใชงาน
และแจงความตองการ แตไมไดรับการติดตอกลับสงผลใหศูนยฯสูญเสียผูที่จะเขารวมโครงการ เพื่อแกไขปญหา
ดังกลาวเบื้องตน ทาง สวทน. จึงไดกําหนดขั้นตอนชั่วคราวโดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 5.1 ทําการคลิกเลือกเครื่องมือ “ระบบจับคูความตองการ” ดังรูปที่ 17 และระบบจะทําการแสดง
รายชื่อสถานประการพรอมจํานวนงานที่ตองการดังรูปที่ 18 
 5.2 ทําการคลิกที่ตัวเลขจํานวนงาน ถัดจากนั้นระบบจะแสดงรายการงานของสถานประกอบการที่
ตองการดังรูปที่ 19 

 
 

 
รูปที่ 17 เลือกเครื่องมือ “อนุมัติการลงทะเบียน” 

 

 
รูปที่ 18 รายชือ่สถานประกอบการและจํานวนงานที่ตองการ 

 

5.1 คลิกเลือก 

5.2 คลิกตัวเลขจํานวนงาน 
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5.3 ทําการคลิกที่ชื่อของตําแหนงงาน ถัดจากนั้นระบบจะแสดงราบละเอียดความตองการงานของ
สถานประกอบการดังรูปที่ 20 

 

 
รูปที่ 19 รายชือ่งานที่ตองการของสถานประกอบการ 

 
5.4 ถัดจากนั้นนํารายละเอียดดังกลาวไปทําการติดตอกับสถานประกอบการและดําเนินงานใน

โครงการตามปกต ิ
 

 
รูปที่ 20 รายละเอียดความตองการ 

 
 5.5 เพื่อปองกันการสับสนเกี่ยวกับความตองการของสถานประกอบการในอนาคตใหทําการลบขอมูล
งานที่ดําเนินการแลว ดวยการคลิกท่ีปุมสีแดงในชองลบดังรูปที่ 21 ถัดจากนั้นระบบจะแสดงหนาตางใหทําการ
ยืนยันดังรูปที่ 22  
 

 
รูปที่ 21 ขัน้ตอนการลบงาน 

5.3 คลิกที่ตําแหนงงาน 

5.5 คลิก 
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5.6 คลิกปุมยืนยันเพื่อทําการลบ 
 

 
รูปที่ 22 การยืนยันการลบงาน 

 
 

5.6 คลิกเพื่อยืนยันการลบ 


