
ภายใตนโยบายสงเสริมบุคลากร
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน

จัดทำโดย 
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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โครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน 

...........เปนนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่มุงเสริมศักยภาพ
ดานการแขงขันของประเทศใหสูงขึ้นดวยการใช
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนผูดำเนินการหลัก และเพื่อเสริมศักยภาพ
ดานการดำเนินงานในดานตาง ๆ สวทน. จึงไดทำความ
รวมมือกับ 4 มหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศครอบคลุม
ทุกภูมิภาคคือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ในฐานะศูนยอำนวยความสะดวก Talent 
Mobility ศูนยเหลานี้มีหนาที่หลักในการอำนวยความ
สะดวกในการจับคูบุคลากรวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (วทน.) จากทั้งตนสังกัดของตนเองและสถาบัน
อุดมศึกษาอื่น รวมถึงสถาบันวิจัยของภาครัฐกับสถาน
ประกอบการที่ตองการบุคลากร วทน.

ภายหลังการนำรองโครงการสงเสริมบุคลากร
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จาก
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาค
เอกชน (Talent Mobility) มาเปนระยะเวลาหนึ่ง 
พบวาโครงการไดรับความสนใจจากท้ังภาคเอกชน 
บุคลากร วทน. และสถาบันอุดมศึกษาเปนจำนวน
มาก เพ่ือตอบสนองตอความตองการดังกลาว สวทน. 
จึงไดทำความรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ
ในฐานะหนวยงานรวมดำเนินการ เพื่อสนับสนุน
การดำเนินงานของบุคลากร วทน. ในสังกัดซึ่งมี
จำนวนมาก เพ่ือใหการจัดต้ังศูนยอำนวยความสะดวก 
Talent Mobility เปนไปดวยความเรียบรอย ทาง
คณะผูจัดทำจึงไดดำเนินการจัดทำคูมือศูนยอำนวย
ความสะดวกนี้ขึ้น เพื่อเปนแนวทางการดำเนินงาน
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01บทที่

หลักการและความเปนมา1.1
      ในอดีตบริษัทขนาดใหญที่เปนบริษัทขามชาติ มักใช
ประเทศไทยเปนฐานในการผลิต แตในปจจุบันบริษัท
ขนาดใหญจำนวนมากยายฐานการผลิตไปประเทศอ่ืน ๆ 
ท่ีมีคาแรงราคาถูกกวาประเทศไทยทำใหภาคการผลิต
และบริการในประเทศไทยจำเปนตองปรับเปลี่ยนไปทำ
กิจการที่มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตสินคาที่มีมูลคา
เพ่ิมสูง มีความแตกตางและมีนวัตกรรม เปนตน สำหรับ
บริษัทขนาดกลางและขนาดยอมตางก็มีขีดความสามารถ
ทางเทคโนโลยีที่ต่ำไมสามารถแขงขันในตลาดทั้งในและ
ตางประเทศได บริษัทเหลานี้จำเปนตองพัฒนาความ
สามารถทางเทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม ซ่ึงตองการ
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีท่ีมีองคความรู สามารถวิเคราะห
ปญหาและใหคำปรึกษาเชิงเทคนิคจำนวนมาก 
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ปจจุบัน ประเทศไทยมีบริษัทและวิสาหกิจประมาณ 

2,900,000 ราย

โดยแบงเปน

• บริษัทขนาดใหญ
  ประมาณ 

 10,000 ราย 

• วิสาหกิจเจาของคนเดียวหรือ
  วิสาหกิจชุมชน ประมาณ 

  370,000 ราย [1] 

• วิสาหกิจขนาดกลางและ
  ขนาดยอมหรือ SME 
  ประมาณ 

520,000 ราย

อยางไรก็ตามบุคลากรทางการวิจัยและ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีการกระจุกตัวอยูในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยภาครัฐเปนหลัก โดยการ
กระจุกตัวของบุคลากรดังกลาว ทำให
เกิดการขาดแคลนบุคลากรวิจัยในภาค
เอกชน ซึ่งเปนอุปสรรคในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

มหาวิทยาลัย

21,101 คน

สถาบันวิจัยของและ
หนวยงานภาครัฐ

5,847 คน

กระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

3,000 คน  [2] 
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ดังน้ัน สวทน. จึงไดจัดทำขอเสนอ
นโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) เปนนโยบายเรงดวนของประเทศ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคการผลิตและ
บริการ แกไขปญหาขาดแคลนบุคลากร โดยมุงเนนใน
สาขายุทธศาสตรของประเทศ อาทิ เกษตรและอาหาร 
ระบบอัตโนมัติและหุนยนตในอุตสาหกรรม สุขภาพและ
การแพทย โลจิสติกสและการทองเที่ยว และอุตสาหกรรม
ท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง เปนตน ท่ีผานมาสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 
(สวทน.) และสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(สกท.) ไดหารือและระดมความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางและ

กลไกในการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาค
เอกชน โดยเร็วเพื่อชวยสรางความเชื่อมโยงระหวางภาค
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ กับภาคอุตสาหกรรม
อยางเปนรูปธรรม ซึ่งในอนาคตรูปแบบการเคลื่อนยาย
บุคลากรน้ันสามารถท่ีจะพัฒนาไปในรูปแบบท่ีหลากหลาย
มากข้ึน เชน การเคล่ือนยายบุคลากรจากภาคอุตสาหกรรม
มายังภาคอุดมศึกษาหรือหนวยงานในภาครัฐ การเคลื่อน
ยายบุคลากรระหวางประเทศ (Cross-Border Mobility) 
ซึ่งจำเปนตอการสงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมฐาน
ความรูกับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน รวมท้ัง
เพิ่มรายไดใหแกประเทศทั้งโอกาสใหมและรากฐานเดิม



คณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบนโยบายสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility) ที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอ ตามหนังสือ
เลขที่ นร 0505/5940 ดังนี้

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 25
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ใหบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐที่เขา
รวมโครงการฯ สามารถใชผลการปฏิบัติงานในภาคเอกชนใน
ชวงเวลาดังกลาว เปนผลงานในการขอตำแหนงทางวิชาการ
หรือตำแหนงงานอื่น ๆ รวมทั้งการขึ้นเงินเดือน โดยให
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจัดทำเกณฑการเลื่อน
ตำแหนง การเขาสูตำแหนงทางวิชาการ และการขึ้นเงินเดือนที่
ชัดเจน

ใหการปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและ  
สถาบันวิจัยของภาครัฐท่ีมีขอผูกพันตามสัญญาชดใชทุน นับเปน
ระยะเวลาชดใชทุนตามสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหรวมถึงผูรับทุนที่
ตองการเขารวมโครงการฯ กอนเริ่มปฏิบัติงานในหนวยงาน
ตนสังกัด สำหรับกรณีที่หนวยงานตนสังกัดเปนมหาวิทยาลัย
ของรัฐ และองคการมหาชน โดยครอบคลุมทั้งองคการมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และ
องคการมหาชนท่ีจัดต้ังตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ท่ีเปนหนวยงาน
ดานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

มอบหมายใหกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อผลักดันการดำเนินการตามนโยบายใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ใหการปฏิบัติงานในโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
วิจัยของภาครัฐ ถือเปนการปฏิบัติงานเต็มเวลาของ
หนวยงานตนสังกัด โดยใหนับเปนอายุราชการหรืออายุงาน
ของหนวยงานตนสังกัด
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1. เพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน
2. สงเสริมใหภาคเอกชนลงทุนทำวิจัยและพัฒนาเพ่ิมข้ึนท้ังบริษัทไทยและบริษัทขามชาติท่ีจะเขามาต้ัง
 ศูนยวิจัยและพัฒนาในประเทศไทย
3. สรางเครือขายความรวมมือใหเกิดการทำงานรวมกันอยางเขมแข็งระหวางสถาบันอุดมศึกษา และภาค
 เอกชน ซ่ึงจะนำไปสูการรวมกันดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
 การสรางกำลังคน และการจัดใหนักศึกษาเปนสวนสำคัญของ Talent Mobility เพ่ือความย่ังยืนของ
 การดำเนินการในระยะยาว 
4. สรางอาชีพนักวิจัยและบรรเทาปญหาการขาดแคลนบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 ในภาคเอกชน
5. สงเสริมใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
 ไดรับประสบการณการทำงานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองรวมกับภาคเอกชน โดยรวมกันทำวิจัยหรือ
 แกไขปญหาทางเทคนิคตามที่ภาคเอกชนตองการ

[1] ที่มาขอมูล สวทช. โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
[2] ที่มาขอมูล วช. รายงานการสำรวจคาใชจายและบุคลากรทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ประจำป 2550 หนา 28

วัตถุประสงคของโครงการ1.2 



นิยาม
2.1 
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สถานประกอบการ หมายถึง 
บริษัท หางหุนสวนจำกัด มูลนิธิ สมาคม สหกรณ 
กลุมเกษตรกร กลุมอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และ
เครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

มหาวิทยาลัย หมายถึง
สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา

สถาบันวิจัยของภาครัฐ หมายถึง 
หนวยงานของภาครัฐที่มีภารกิจ/หนาที่วิจัยและ
พัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
และมีนักวิจัยภายในหนวยงาน

บุคลากร วทน. หมายถึง 
ผูปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยหรือ
สถาบันวิจัยของภาครัฐ ที่มีความรูความสามารถหรือ
เชี่ยวชาญดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ผูชวยนักวิจัย หมายถึง 
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานรวมกับ
บุคลากร วทน. ในสถานประกอบการ

การขอเขารับการสนับสนุนโครงการ
หมายถึง การขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
ขอเสนอโครงการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของ
โครงการ Talent Mobility เพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณชดเชยใหมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ ตนสังกัดที่สงบุคลากร วทน. ไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

การขอเขารวมโครงการ หมายถึง
การขอรับบริการตาง ๆ ของโครงการ 
Talent Mobility และศูนยอำนวยความสะดวก 
Talent Mobility

บทที่

ขอมูลพื้นฐานที่
เกี่ยวของกับโครงการ



1 1

1 1

2.2
การแบงภูมิภาค

การจำแนกการแบงภูมิภาคยึดตาม
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 
  ซึ่งการแบงพื้นที่ดวยวิธีการนี้ จะ
       ถูกใชสำหรับการแบงพื้นที่
        รับผิดชอบของศูนยอำนวย
         ความสะดวก Talent Mobility 
         โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำแพงเพชร ตาก เชียงราย เชียงใหม นครสวรรค นาน 
พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ แพร แมฮองสอน 
ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ และอุทัยธานี 

กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี 
ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแกว สระบุรี สิงหบุรี 
สุพรรณบุรี และอางทอง 

ภาคเหนือ 17จังหวัด

กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา 
บุรีรัมย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย 
ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร หนองคาย หนองบัวลำภู 
อำนาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี 

ภาคกลาง 25 จังหวัด 
(และ 1 เขตการปกครองพิเศษ)

กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส 
ปตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา 
สตูล และสุราษฎรธานี 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19จังหวัด

ภาคใต 14 จังหวัด



1 2

วิสาหกิจ (Enterprise) [1] ใหความหมาย
ครอบคลุมกิจการ 3 ประเภทดวยกัน คือ การผลิต 
(Manufacturing Sector) การคา (Trading Sector) 
และการบริการ (Services Sector) ตามกฎกระทรวง
อุตสาหกรรม ณ วันที่ 11 กันยายน 2545 ไดกำหนด
ขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small 
and Medium Enterprises: SMEs)  ดวยขอกำหนด
ดังกลาวจึงทำใหสามารถพิจารณาไดวาถาวิสาหกิจใด
มีจำนวนการจางงานและสินทรัพยถาวรมากกวาจำนวน
ที่กำหนดไวในตารางที่ 2.1 จะถือวาเปนวิสาหกิจขนาด
ใหญ การตรวจสอบจำนวนทรัพยสินถาวรของสถาน
ประกอบการสามารถทำการตรวจสอบไดท่ีเว็บไซต
ของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย (ภาค
ผนวก ก.)

การจำแนกประเภท
ของสถานประกอบการ2.3 

ตารางที่ 2.1

กิจการผลิตสินคา ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200

กิจการใหบริการ ไมเกิน 50 51-200 ไมเกิน 50 51-200

กิจการคาสง ไมเกิน 25 26-50 ไมเกิน 50 51-100
กิจการคาปลีก ไมเกิน 15 16-30 ไมเกิน 30 31-60

จำนวนการจางงาน (คน)
ขนาดยอม ขนาดกลาง ขนาดยอม ขนาดกลาง

จำนวนสินทรัพยถาวร (ลานบาท)ลักษณะวิสาหกิจ

เกณฑกำหนดขนาดของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

การผลิต
(Manufacturing

Sector)

การคา
(Trading
Sector)

การบริการ
(Services Sector)

วิสาหกิจ (Enterprise)



     การจำแนกประเภทอุตสาหกรรมจากเอกสารแนวทาง การกำหนดกลุม
อุตสาหกรรม (Guideline for Identification of Industrial Team) 
[2] ภายใตโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย 
(Industrial Technology Assistance Program: ITAP) โดยฝาย
พัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) ซึ่งแบงเปน 4 กลุมหลักดังนี้

2.4
การจำแนกประเภท
อุตสาหกรรม

1. อุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ ไดแก บริษัทท่ีดำเนินกิจการท่ีอยูภายใตการกำกับดูแลของ
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตร
วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ ดังนี้

13

• อุตสาหกรรมอาหาร (Food)  ไดแก กิจการเก่ียวกับ
 ผลิตผลเกษตรกรรม สัตว สัตวน้ำ นม ผัก พืช ผลไม 
 เมล็ดพืชหรือหัวพืช อาหารจากแปง น้ำตาล เครื่องดื่ม 
 เครื่องปรุงหรือ เครื่องประกอบอาหาร การทำน้ำแข็ง 
 อาหารสัตว (feed) ใบชาและยาสูบ

• อุตสาหกรรมยาและเคมีภัณฑ 
 (Pharmaceutical) ไดแก กิจการ
 เกี่ยวกับยา ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ
 เสริมอาหาร เครื่องสำอาง รวมถึง
 อุปกรณและเครื่องมือทางการแพทย

• อุตสาหกรรมการเกษตร (Agriculture) และ
 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  ไดแก  การเพาะปลูก 
 การเก็บเกี่ยว ปศุสัตว  ประมง ยกเวนยางพารา

• ระบบคุณภาพ
 ที่เกี่ยวกับ
 อุตสาหกรรม
 อาหารเกษตร 
 และสุขภาพ



2.อุตสาหกรรมการผลิต ไดแก บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับดานการผลิต การปรับปรุง 
ระบบการจัดการคุณภาพที่ใชในโรงงานทั้งหมด พลังงาน เครื่องจักรกล ดังนี้

เครื่องจักรกลในการผลิต (Machinery)
และระบบอัตโนมัติ (Automation)
รวมถึงซอฟตแวรที่ชวยในการผลิต

ระบบคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลิต
(Quality System in Manufacturing) 

อุตสาหกรรมไมและเครื่องเรือน
(Wood &  Furniture)

การผลิต การปรับปรุงคุณภาพ
(Production Quality

Improvement)

พลังงาน (Energy)

1 4

• อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส  ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 
 (Electronics)
• อุตสาหกรรมไฟฟา เครื่องใชไฟฟา 
 (Electric Appliance)

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวร 
ไดแก บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ

• อุตสาหกรรมโทรคมนาคม อุปกรณสื่อสาร 
 (Telecommunication)
• อุตสาหกรรมคอมพิวเตอรและอุปกรณตอพวง 
 (Computer and Hardware)
• อุตสาหกรรมซอฟตแวร (Software)

3.



4. อุตสาหกรรมวัสดุกาวหนา
ไดแก บริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับดานการพัฒนาวัสดุใหม
สูตรใหม ยาง พอลิเมอร พลาสติก คอมโพสิต เคมีภัณฑ ดังนี้

อุตสาหกรรม
พลาสติกและ

แมพิมพ
(Plastic & Mold)

อุตสาหกรรมสิ่งทอ
(Textile)

อุตสาหกรรมกระดาษและ
การพิมพ 

(Pulp, Paper & Printing)

อุตสาหกรรมแกว
(Glass)

อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑยาง 
(Rubber & Rubber Products)

อุตสาหกรรม
เซรามิกส 

(Ceramics)

งานที่เกี่ยวของกับ
วัสดุศาสตร เชน พอลิเมอร 

คอมโพสิต โลหะ ฯลฯ

อุตสาหกรรมเคมี
(Chemical)

เอกสารอางอิง
[1]  สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, รายงานสถานการณวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ป 2544
[2]  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), แนวทางการกำหนดกลุมอุตสาหกรรม (Guideline for identification of Industrial Team), G-TMC-ITAP-02
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03บทที่

เครือขายโครงการ

และโครงสรางองคกร
      การจัดตั้งศูนยอำนวยความสะดวก 
Talent Mobility เครือขายของ Talent 
Mobility หนาที่ของหนวยงาน และ
โครงสรางองคกร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

STI
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยนครพนม

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

ศูนยสรางสรรคงานออกแบบ

สถาบันสงเสริมการสอน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา

หนวยงานรวม
1.

2.

3.

4.

5.

ขอมูลเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559
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คณะกรรมการอำนวยการฯ

คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองขัอเสนอฯ

สวนบริหารจัดการกลาง
Talent Mobility Unit (TMU)

หนวยงานรวมดำเนินการ ศูนยอำนวยความสะดวก
(Clearing House)

      หนวยดำเนินการหลักในโครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแขงขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) ประกอบดวยหนวยงานและคณะกรรมการ 
ดังนี้

3.1 เครือขาย Talent Mobility และหนาที่

สวทน. (นโยบาย)
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สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.)
ขอบเขตการดำเนินงาน บทบาท และหนาที่ของ สวทน. มีรายละเอียดดังตอไปนี้

• ดำเนินการระดับนโยบายเพื่อสงเสริมและสนับ
 สนุนการเคลื่อนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภาครัฐไปปฏิบัติ
 งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันใน
 ภาคเอกชน

• จัดทำแนวทางกลาง ข้ันตอนกระบวนการทำงาน 
 และการบริหารจัดการสำหรับโครงการ Talent 
 Mobility เพื่อเปนตนแบบการเชื่อมโยงและ
 จับคูระหวางบุคลากร วทน. หนวยงานตนสังกัด
 และสถานประกอบการ

• อำนวยความสะดวก สนับสนุนและประสานงาน
 ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ สถาบัน
 อุดมศึกษา และภาคเอกชน เพื่อใหบุคลากร
 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
 ภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

• สนับสนุนใหมีการนำรองการเคล่ือนยายบุคลากร
 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
 ภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
 ภาคเอกชนตามความเหมาะสมและตาม
 ทรัพยากรที่รัฐจัดการให

• รวมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน 
 ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือนี้ ใหเกิด
 ผลอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิผล

• สนับสนุนคาชดเชยเพื่อจัดหาบุคลกรทดแทน
 ใหกับหนวยงานตนสังกัดที่มีบุคลากรออกไป
 ปฏิบัติงานในสถานประกอบการประเภท SMEs

• จัดทำและบริหารระบบสารสนเทศของโครงการ 
 Talent Mobility ซึ่งประกอบดวยระบบฐาน
 ขอมูลบุคลากร วทน. และสถานประกอบการ 
 ระบบการจับคู และระบบในการบริหารจัดการ
 ขอมูลและเอกสาร

3.1.1
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• พิจารณาแผนงานและ
 รายงานงบประมาณ
 คาใชจาย รวมถึง
 การเปลี่ยนแปลง (ถามี) ใน
 การดำเนินโครงการสงเสริม
 บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
 มหาวิทยาลัยและสถานบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือ
 เพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
 ภายใตกรอบงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติจากสำนักงานคณะ
 กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  แหงชาติ

• พิจารณาใหความเห็นชอบ การเขารวมโครงการของ
 บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ
 สถานประกอบการ เพื่อขอรับการสงเสริม สนับสนุนและ
 อำนวยความสะดวกจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
 วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ตาม
 ขอเสนอของหนวยงานตนสังกัดของบุคลากรหรือ
 หนวยงานที่สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ มอบหมายใหทำหนาที่
 อำนวยความสะดวก                                   • กำหนดแนวทางและ

                                       เกณฑตาง ๆ ในการ
                                     ดำเนินโครงการสงเสริม
                                     บุคลากรดานวิทยาศาสตร
 เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
 วิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
 ในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพื่อใหผลการดำเนิน
 งานของโครงการดังกลาวเปนไปอยางเหมาะสมและเกิด
 ประโยชนสูงสุด

      ขอบเขตการดำเนินงาน บทบาท และหนาที่
มีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติที่ 29/2557 ดังตอไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ
โครงการสงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility)  

• รายงานผลการดำเนินงานโครงการและ
 โครงการยอยภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือ
 โครงการสงเสริมและสนับสนุนบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
 เทคโนโลยีและการจัดการ จากภาครัฐ และสถาบัน
 อุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
 แขงขันในภาคการผลิตและบริการ ตอสำนักงานคณะ
 กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 แหงชาติเปนประจำทุกไตรมาส

• แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน
 เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการอำนวยการโครงการฯ 
 มอบหมาย

• พิจารณาเสนอผูที่เห็นสมควรแตงตั้งเปน
 ผูอำนวยการโครงการตอเลขาธิการสำนักงานคณะ
 กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 แหงชาติ

• ปฏิบัติงานอื่นตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ
 นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
 มอบหมาย

3.1.2



คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองขอเสนอ
เพื่อขอรับการสนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและจากสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) 

3.1.3

พิจารณากลั่นกรองการเขา
รวมโครงการของบุคคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
และสถานประกอบการ เพื่อขอรับ
การสงเสริม สนับสนุน และอำนวย
ความสะดวก จากสำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ตาม
ขอเสนอของหนวยงานตนสังกัดของ
บุคลากรหรือหนวยงานที่สำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
มอบหมายใหทำหนาที่อำนวยความ
สะดวก

ขอบเขตการดำเนินงาน บทบาท และหนาที่ของ สวทน. มีรายละเอียดตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติที่ 47/2557 ดังตอไปนี้ 

ติดตาม ควบคุมดูแล และกลั่น
กรองผลการดำเนินโครงการที่ สวทน. 
ไดทำขอตกลงความรวมมือหรือสัญญา
ใด ๆ เพื่อสงเสริม และสนับสนุน
บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ใหเปนไปตาม
เปาหมาย วัตถุประสงค และหนาที่
ของแตละฝายในขอตกลงความรวมมือ 
หรือสัญญาดังกลาว

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการ
อำนวยการ โครงการสงเสริมบุคคลากร
ดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและจาก
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) มอบหมาย
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ติดตามและดูแลการดำเนินงานโครงการยอย
ภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการ
สงเสริมบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัย และสถาบัน
วิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) ใหเปนไปตามเปาหมาย วัตถุประสงค 
และหนาที่ของแตละฝายในโครงการความ
รวมมือดังกลาว

ประสานงานและดำเนินการถายทอด
นโยบาย รวมถึงแนวทางบริหารจัดการ
โครงการกับศูนยอำนวยความสะดวก
ทุกภาคสวน

3.1.4

สงเสริมความรวมมือของโครงการสงเสริม
บุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
วิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

พิจารณาแกไขปรับปรุงเอกสารมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงาน แบบฟอรมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวของอื่น ๆ 
เพื่อใหเกิดความสะดวกและเหมาะสมตอ
การปฏิบัติงานยิ่งขึ้น 

ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการอำนวย
การโครงการสงเสริมบุคคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและจากสถาบันวิจัย
ของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความ
สามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) 
มอบหมาย

2 1  

ขอบเขตการดำเนินงาน 
บทบาท และหนาที่ของ 
Talent Mobility
Unit

สวนบริหารจัดการกลาง 
(Talent Mobility Unit : TMU)



ประสานงานและใหขอมูลสนับสนุนกับสถาบันหรือมหาวิทยาลัยใน
เครือขายภูมิภาคในพื้นที่ที่ศูนยอำนวยความสะดวกรับผิดชอบอยู

                                         ไดนำรองโครงการ Talent Mobility ดวยการทำความรวมมือกับ 4 มหาวิทยาลัย
                                         ชั้นนำซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทุกภูมิภาคประกอบดวยมหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดย
ขอบเขตการดำเนินงาน บทบาท และหนาที่ของศูนยอำนวยความสะดวก 
Talent Mobility มีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.1.5
ศูนยอำนวยความสะดวก

Clearing Houses

สวทน. 
ดำเนินการบริหารจัดการกิจกรรมทั้งหมด ภายใตขอตกลงที่ไดจัดทำขึ้น
ระหวางมหาวิทยาลัยตนสังกัดของศูนยอำนวยความสะดวก Talent 
Mobility และ สวทน. ตามนโยบายสงเสริมบุคลากรวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยไปปฏิบัติ
งานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน (Talent 
Mobility) เพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนใหมีการปรับปรุงกฎระเบียบ แรงจูงใจ และกระบวนการ ขั้นตอน
การดำเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมโครงการใหเอื้อตอ
การสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไปปฏิบัติงานในองคกรภายนอก
มหาวิทยาลัยไดโดยมีคณะกรรมการในการกำกับดูแล อยางเปนรูปธรรม

ดำเนินงานและบริหารจัดการศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility 
เพื่ออำนวยความสะดวกดานขอมูลและสนับสนุนกิจกรรม โดยมีสถานที่ตั้ง 
บุคลากรภายในศูนย และวัสดุอุปกรณที่เอื้อตอบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา
ที่มีความสนใจไปปฏิบัติงานเพื่อสรางหรือเพิ่มขีดความสามารถดาน วทน. 
ใหกับเอกชนอยางมีระสิทธิภาพ

สนับสนุนการเคลื่อนยายบุคลากร วทน. ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ พรอมกับติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. ที่ไปปฏิบัติงานเพื่อใหบุคลากร วทน. สามารถ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการไดสำเร็จลุลวง

สำรวจ และรวบรวมขอมูลสถานประกอบการ ความตองการของสถานประกอบการ 
บุคลากร วทน. ภายในสังกัด และมหาวิทยาลัยในพื้นที่รับผิดชอบ พรอมกับจัดทำ
ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการขอมูลดังกลาว และทำการเชื่อมโยงขอมูล
กับระบบสารสนเทศสวนกลาง
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      หนวยงานรวมดำเนินการถูกจัดต้ังข้ึนเน่ืองจาก
ความตองการในการเขารวมโครงการ Talent Mobility 
ของสถานประกอบการมีมากขึ้น พรอมกันนั้นมหาวิทยาลัย
ตาง ๆ มีบุคลากร วทน. เปนจำนวนมาก สงผลใหศูนย
อำนวยความสะดวก Talent Mobility มีภาระงานเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง เพื่อลดภาระงาน และเพิ่มขีดความสามารถ

ในการดำเนินโครงการ Talent Mobility หนวยงานรวม
ดำเนินการจึงถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีขอบเขต บทบาทและ
หนาที่คลายกับศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility 
รับผิดชอบเฉพาะ บุคลากร วทน. ภายในสังกัด
ของตนเทานั้น
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หนวยงานรวมดำเนินการ
3.1.6



ที่ปรึกษาโครงการ มีหนาที่ใหคำแนะนำแกทีม Talent 
Mobility ในการกำหนดเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน วิธี
การปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการ
ทำงานรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ มอบหมายอำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานใหแกบุคลากร
ในทีมและติดตามผลการปฏิบัติงาน

ผูอำนวยการฝายกำลังคน มีหนาท่ีวางแผนงานของ
ทีม TMU โดยการกำหนดเปาหมาย กลยุทธ แผนงาน 
วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุม
การทำงานรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ มอบหมายอำนาจ
หนาที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานใหแกบุคลากร
ในทีมและติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง รวมถึง
รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหนาเปนระยะตอ
เลขาธิการ สวทน.

นักวิจัยนโยบายอาวุโส มีหนาที่ศึกษา บริหารและ
ปฏิบัติงานวิจัยท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานของหนวย
บริหารจัดการ สงเสริมและสนับสนุนงาน รับรองและ
ประสานศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility พัฒนา
กลไกการดำเนินงานและขอตกลงความรวมมือ ดำเนินการ
ตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล/ติดตามประเมินผลการดำเนิน
งานของโครงการที่เกี่ยวของ รวมถึงวางแผนการดำเนินงาน
สรางความตระหนักและสงเสริมความสัมพันธระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ

นักวิจัยนโยบาย มีหนาที่รวมศึกษาและปฏิบัติงาน
วิจัยที่เปนประโยชนตอการดำเนินงานของทีม TMU 
ปฏิบัติงานสงเสริมและสนับสนุน รับรองและประสานงาน
ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility รวมดำเนิน
การตรวจสอบ/วิเคราะหขอมูล/ติดตามประเมินผลเพื่อ
ประกอบการการวางแผนการดำเนินงาน บริหารจัดการ
ฐานขอมูล จัดทำขอมูลรายงานผลการดำเนินงาน รวมถึง
ดำเนินงานสรางความตระหนักและสงเสริมความสัมพันธ
ระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่ธุรการ มีหนาที่รับผิดชอบจัดทำเอกสาร และ
ประสานงานเกี่ยวกับงานรับ-จายเงินตามที่ไดรับมอบหมาย
รวมทั้งบันทึกรายการเบิกจายไดอยางถูกตอง จัดเก็บเอกสาร
ดานการเงินและบัญชีในระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับมอบหมายใหเปนปจจุบันและงายตอการปฏิบัติงาน 
จัดเตรียมเอกสาร รายละเอียดและขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของ
ตามที่ไดรับมอบหมาย

โครงสรางหนวยงาน

3.2
สวนบริหารจัดการกลาง
(Talent Mobility Unit :TMU)

สวทน. ไดจัดตั้งทีม

ภายใตฝายกำลังคน
เพื่อเปนผูดำเนินงาน

ตามบทบาทของ สวทน.

ผูอำนวยการฝายกำลังคน

ที่ปรึกษาโครงการ

นักวิจัย
นโยบายอาวุโส

นักวิจัยนโยบาย

เจาหนาที่ธุรการ
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3.2.2
โครงสรางศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

และ
หนวยงานรวมดำเนินการ

ที่ปรึกษาดานเทคนิค ที่ปรึกษา
ดานกลยุทธและกฎระเบียบ

ผูอำนวยการ
ไดรับมอบหมายจากหนวยงาน

เพื่อประสานกับ สวทน.

งานประสาน
วิชาการ 1, 2

ดานเทคนิคในสาขา
ที่เกี่ยวของ

งานธุรการ

ประสานงาน
ดานเอกสาร

ประสานงาน
ดานการเงิน

วิเคราะห
ความตองการที่แทจริง

เจรจากับบริษัท-
อาจารย-ตนสังกัด

ชวยจัดทำ
ขอเสนอโครงการ
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มีหนาที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค เปาหมาย และคุณภาพ
ของศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility  บริหารและ
จัดการศูนยฯใหบรรลุตามนโยบายและวัตถุประสงคขององคกร
ควบคุม กำกับ และดูแลการดำเนินงานของศูนยฯ ติดตอ และ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของตัดสินใจ
ในกิจกรรมและปญหาที่เกิดขึ้นในการบริหารจัดการของศูนยฯ

• มีความเชี่ยวชาญดานการประสานงานทั้งภาครัฐ
 และเอกชน
• มีองคความรูดานการจัดการเทคโนโลยี ดาน
 วิทยาศาสตร ดานธุรกิจ และดานทรัพยสินทาง
 ปญญา
• มีทักษะและประสบการณการเจรจา รวมถึง
 การหารือกับผูบริหารระดับสูง

ผูอำนวยการ

ที่ปรึกษาโครงการ

1. ประสานงานแกปญหาในระดับกลยุทธการจัดการ
2. รวมบริหารงานกับฝายบริหารโครงการ
3. ใหความคิดเห็นเกี่ยวกับขอมูลที่ใชในการ สนับสนุน
 โครงการ 
4. ใหคำปรึกษากับทีมปฏิบัติงานของศูนยอำนวยความ
 สะดวกสวนกลาง และสวนภูมิภาค
5. เสนอแนะและสรุปกิจกรรมที่จำเปนพรอมแนวทาง
 ปฏิบัติ เพื่อสงเสริมศักยภาพของโครงการ
6. รวมปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของภาค
 เอกชนหรือภาครัฐ

หนาที่ความรับผิดชอบ :

คุณสมบัติ:
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ฝายประสานวิชาการ 1, 2
ดานเทคนิคในสาขาที่เกี่ยวของ

หนาที่ความรับผิดชอบ :

1. ใหคำปรึกษาและวิเคราะหเชิงเทคนิคเบื้องตนในสาขา
  ที่ในภูมิภาคมีศักยภาพ
2. จับคูความตองการกับนักวิจัยและตรวจสอบความถูกตอง
3. วิเคราะหความตองการ สรุปขอมูล และเสนอแนะขอมูล
 เชิงเทคนิคที่เปนประโยชนตอการเขารวมโครงการ 
4. ติดตามความกาวหนาโครงการที่ประสานกับหนวยงาน
  พันธมิตร
5. ใหคำปรึกษากับนักวิจัยและผูประกอบการในภูมิภาค และ
 จัดการปญหาจากการประสานงานใหเปนไปอยางราบร่ืน
6. เสนอแนะกิจกรรมที่จำเปนพรอมแนวทางปฏิบัติ เพื่อ
  สงเสริมศักยภาพของโครงการ
7. รวมปฏิบัติงานสนับสนุนกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ 

คุณสมบัติ :

• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ โท สายวิทยาศาสตร  
 วิศวกรรมศาสตร หรือ สาขาที่เกี่ยวของ
• มีประสบการณในสถานประกอบการที่มีกิจกรรมดาน
 เทคโนโลยี หรือดานการวิจัยและพัฒนาอยางนอย 1 ป
• สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได
• มีมนุษยสัมพันธดี ประสานงานและสื่อสารกับผูอื่นได
 เปนอยางดี



      โครงการ Talent Mobility มีเปาหมายหลักคือการ
เคลื่อนยายบุคลากร วทน. จากมหาวิทยาลัยและสถาบัน
วิจัยของรัฐไปปฏิบัติงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการ 
เม่ือพิจารณาในระยะเวลาอันส้ันการเคล่ือนยายดังกลาว
จะเปนประโยชนโดยตรงตอสถานประกอบการ แตอาจ

หลักเกณฑ
การเขารวมโครงการ

สงผลกระทบโดยตรงตอตนสังกัดของบุคลากร วทน. ท่ีจะตอง
ขาดบุคลากรในการสอนหรือดำเนินงานดานอื่น ๆ ดังนั้น
เพื่อลดผลกระทบดังกลาวทาง สวทน. จึงไดมีการกำหนด
มาตรการชวยเหลือดวยการอุดหนุนงบประมาณชดเชย
ไปที่ตนสังกัดดังกลาว

ประเภทกิจกรรมภายใตโครงการ Talent Mobility4.1
     เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ Talent Mobility กิจกรรมของสถานประกอบการที่
รองรับการปฏิบัติงานของบุคลากร วทน. จะตองอยูภายใตหัวขอตอไปนี้

01 การวิจัยและพัฒนา (ก) การวิจัยขั้นพื้นฐาน
(Basic Research) 

(ข) การวิจัยเชิงประยุกต
(Applied Research)

(ค) การวิจัยและพัฒนาเพื่อการนำไปใชในเชิงพาณิชย
(Translational Research)
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โดยในโครงการ Talent Mobility 
จะรวมกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา
ไวใน 3 ลักษณะ ไดแก 



การวิจัยและพัฒนาใน 3 ลักษณะ
ตามนิยามของกระทรวงการคลัง [1,2] แบงเปน 2 ลักษณะ (ก. และ ข.)

 (ก) การวิจัยขั้นพื้นฐาน ซึ่งหมายถึง การวิจัยตามแบบแผน หรือการคนควาอยางจริงจัง โดยมุงที่จะคนพบ
 ความรูใหม และมีความมุงหวังวาความรูดังกลาว จะเปนประโยชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ กรรมวิธีในการผลิต 
 หรือการใหบริการ หรือโดยมุงที่จะนำความกาวหนาอยางเห็นไดชัดมาสูผลิตภัณฑ กรรมวิธีในการผลิต หรือ
การใหบริการที่มีอยูเดิม

 (ข) การวิจัยเชิงประยุกต ซึ่งหมายถึงการ
 นำผลการวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานมาใชเปน
 แบบแผน แบบพิมพเขียว หรือแบบแปลนสำหรับ
ผลิตภัณฑ กรรมวิธี หรือการใหการบริการซึ่งทำขึ้นมาใหม 
เปล่ียนแปลง หรือปรับปรุง ท้ังน้ี ไมวาจะเพ่ือขายหรือใชเอง 
และรวมถึงการประดิษฐตนแบบครั้งแรก ซึ่งไมสามารถใช
ในเชิงพาณิชย นอกจากนั้น การวิจัยเชิงประยุกตยังรวมถึง
การคิดคนสูตร (Conceptual Formulation) และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ กรรมวิธี หรือการใหบริการในรูปแบบ
ตาง ๆ และการสาธิตเบื้องตน หรือโครงการนำรอง โดยมี
เงื่อนไขวาโครงการดังกลาวไมสามารถที่จะถูกดัดแปลง หรือ
นำไปใชเพื่อประโยชนในการอุตสาหกรรมหรือการพาณิชย 
อยางไรก็ตาม การวิจัยเชิงประยุกตไมรวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ตามปกติหรือตามระยะเวลาของผลิตภัณฑ ระบบการผลิต 
กรรมวิธีการผลิต การใหบริการหรือกิจการอื่น ๆ ที่กำลัง
ดำเนินงาน แมวาการเปลี่ยนแปลงนี้ จะทำใหมีความ
กาวหนาก็ตาม
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การวิจัยพัฒนาลักษณะสุดทายคือ 
ค) การวิจัยและพัฒนาเพื่อการนำไปใชในเชิง
พาณิชย (Translational Research) คือ การวิจัยและ
พัฒนาในผลิตภัณฑหรือกรรมวิธีการผลิตใด ๆ ที่เปนการ
ตอยอดจาก 1) การวิจัยอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน หรือ 
2) การวิจัยเชิงประยุกต เพื่อพัฒนาตอไปสูการนำไปใช
ประโยชนในเชิงพาณิชยหรืออุตสาหกรรม

02. การแกปญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม เปนกิจกรรมท่ี
 ดำเนินการมุงเนนการแกปญหาที่พบในกระบวนการผลิตของสถาน
 ประกอบการ

03. การวิเคราะหทดสอบและระบบมาตรฐาน เปนกิจกรรมที่
 มุงเนนการศึกษา หรือคนหาคุณลักษณะของวัสดุอุปกรณ ผลิตภัณฑ 
 กระบวนการผลิต หรือระบบตาง ๆ

04. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปนกิจกรรมท่ีมุงเนน
 การถายทอดองคความรูจากงานวิจัยและพัฒนาท่ีไดถูกพัฒนาข้ึนแลว
 โดยบุคลากรวิจัย หรือ การถายทอดเทคโนโลยี (Technology Transfer) 
 รวมทั้งการศึกษาความเปนไปไดเชิงเทคนิค (Feasibility Study) และ
 การจัดทำแผนที่นำทางดานเทคโนโลยี (Technology Roadmap) 



4.2
      ระยะเวลาการไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการของ
บุคลากร วทน. จะตองเปนไปตามขอตลงระหวางบุคลากร 
วทน. มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของภาครัฐตนสังกัด และ
สถานประกอบการ ทั้งนี้ตองไปปฏิบัติงาน อยางนอย 
1 วันตอสัปดาห และตองตอเนื่องไมนอยกวา 
3 เดือนแตไมเกิน 2 ป อยางไรก็ตามสามารถทำ
ขอตกลงขยายเวลาไดอีก 1 คร้ังเพ่ือไปปฏิบัติการในภายหลัง 
2 ปได

4.3
คุณสมบัติของ
หนวยงานตนสังกัด

เปนสถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันวิจัยของรัฐ

มีระเบียบรองรับและ
สามารถจัดการภาระงาน 
ใหเอื้อตอการเขารวม
โครงการของบุคลากรได

ระยะเวลา
ในการดำเนินกิจกรรม

ภายใตโครงการ
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เปนบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา
หรือสถาบันวิจัย
ของภาครัฐ

มีขอเสนอโครงการหรือแผนการ
ทำงานรวมกันกับภาคการเอกชน
ที่ระบุขอบเขตการทำงาน บทบาท
หนาที่ของบุคลากร และระยะเวลา
การสงมอบงานที่ชัดเจน

ตองไดรับ
ความยินยอม
จากหนวยงาน
ตนสังกัด

ไดรับการตอบรับจาก
หนวยงานภาคเอกชน

คุณสมบัติของบุคลากร วทน.
ที่จะไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน4.4
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คุณสมบัติของ
สถานประกอบการ4.5

สถานประกอบการ
ตองเปนนิติบุคคลที่

จดทะเบียนในประเทศไทย
ไดแก บริษัท หางหุนสวน
มูลนิธิสมาคม สหกรณ
กลุมเกษตร กลุมอาชีพ

วิสาหกิจชุมชน

สถานประกอบการ
ตองมีขอเสนอโครงการ

หรือแผนการทำงาน
รวมกับบุคลากรวิจัยหรือ

หนวยงานตนสังกัด

หลักเกณฑการสนับสนุน
โครงการของ สวทน. 4.6

      เนื่องจากการเคลื่อนยายบุคลากร วทน. ไปปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการสงผลใหตนสังกัดขาดบุคลากร และ
เพื่อใหการสนับสนุนไมถูกจำกัดที่ผูประกอบการบางราย 
ดังนั้น สวทน. ดังนั้นทางโครงการจึงกำหนดใหสถาน
ประกอบการสามารถยื่นขอเขารวมโครงการไดไมเกิน
ปละ 2 โครงการตอหน่ึงสถานประกอบการ และกำหนด
ใหตองมีงบประมาณชดเชยไปสนับสนุนตนสังกัดเพื่อดำเนิน
การตาง ๆ นอกจากนี้ทาง สวทน. ไมไดกำหนดจำนวน
บุคลากร วทน. ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

      เพื่อใหบุคลากร วทน. สามารถทำงานไดสะดวกเพิ่ม
มากขึ้น บุคลากร วทน. สามารถนำนักศึกษาภายใตความ
ดูแลไปชวยปฏิบัติงานในสถานประกอบการได ทั้งนี้ตอง
อยูภายใตคำยินยอมของสถานประกอบการ ดวยเหตุผล
ดังกลาว สวทน. จึงไดกำหนดใหมีงบประมาณสนับสนุน
นักศึกษาเชนกัน 
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สถานประกอบการ
ตองยินยอมหรือ

พรอมทำความตกลงกับ
หนวยงานตนสังกัด

ของบุคลากร
ที่จะเขารวมโครงการ
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      งบประมาณชดเชยซ่ึง สวทน. สนับสนุนไปท่ีตนสังกัดจะมีคาเปน 1.5 เทาของเงินเดือนบุคลากร วทน.

ในแตละเดือนโดยไมรวมคาตำแหนงตาง ๆ แตไมเกิน 60,000 บาท สัดสวนมาจากระยะเวลาท่ีไปปฏิบัติงาน
และเงินเดือนของบุคลากร วทน. สามารถคำนวณไดดังนี้

ตารางที่ 4.1 การคำนวณ FTE ของจำนวนวันที่
                 ไปปฏิบัติงานตอสัปดาห

จำนวนวัน/สัปดาห FTE (%)
5
4
3
2
1

100
80
60
40
20

ภายใตงบประมาณ
ชดเชยที่ สวทน.

สนับสนุนไดถูกกำหนด
การใชจายภายใต
รายการดังตอไปนี้

ใชสำหรับการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงาน 
หรือการเพิ่มเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร 
วทน. ที่เขารวมโครงการนอกเหนือจาก
การทำงานปกติไมเกินรอยละ 100 
ของงบประมาณที่ สวทน. 
สนับสนุน 01 02 03

ใชสำหรับการดำเนินกิจกรรมสราง
ความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันวิจัยของภาครัฐกับภาค
เอกชนไมเกินรอยละ 30 ของ
งบประมาณที่ สวทน. สนับสนุน

ใชสำหรับเปนคาบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยของ
ภาครัฐไมเกินรอยละ 15 ของ
งบประมาณที่ สวทน. สนับสนุน

การสนับสนุนงบประมาณทั้ง 2 สวน
กรณีที่ สวทน. เปนผูสนับสนุนงบประมาณชดเชย สถานประกอบการจะตองอยูภายใตเงื่อนไขดังตอไปนี้
• เปนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กตามที่ถูกนำเสนอไปแลวในบทที่ 2
• ตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย หรือวิสาหกิจชุมชนหรือเครือขายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมสงเสริม
  การเกษตร ตาม พ.ร.บ. สงเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 โดยตองมีสัดสวนของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนไมนอย
  กวารอยละ 51 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งรวมถึง บริษัทหางหุนสวน มูลนิธิ สมาคม สหกรณ กลุมเกษตร และกลุมอาชีพ

โดยที่ FTE (Full Time Equivalent) คือ
จำนวนรอยละของวันตอสัปดาหซึ่งสามารถ
แสดงไดตารางที่ 4.1 

งบชดเชย = 1.5 x เงินเดือน x FTE x จำนวนเดือน
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นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก

12,000
บาท/เดือน

นักศึกษา
ระดับปริญญาโท

10,000
บาท/เดือน

นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

8,000
บาท/เดือน

โดยที่

4.7
      กอนที่จะดำเนินการใด ๆ สถานประกอบการและ
บุคลากร วทน. จะตองเปนสมาชิกของโครงการ Talent 
Mobility เพ่ือใหศูนยอำนวยความสะดวกท่ีรับทราบ และ
ดำเนินการรับประสานงานจับคู (Matching) ตอไป
1. การลงทะเบียนของบุคลากร วทน. สามารถทำได 
  2 วิธี คือ
 •  การลงทะเบียนผานระบบสารสนเทศฐานขอมูล 
  Talent Mobility ซ่ึงข้ันตอนการลงทะเบียนสามารถ
  พิจารณาไดจากคูมือระบบฐานขอมูลของบุคลากร 
  วทน. http://talentmobility.or.th
 •  การลงทะเบียนดวยเอกสาร F-TM-01-1 โดยยื่น
  เอกสารดังกลาวผานศูนยอำนวยความสะดวก Talent 
  Mobility
2. การลงทะเบียนของสถานประกอบการ สามารถ
     ทำได 2 วิธีคือ
 •  การลงทะเบียนผานระบบสารสนเทศ ฐานขอมูล 
  Talent Mobility ซึ่งขั้นตอนการลงทะเบียนสามารถ
  พิจารณาไดจากคูมือระบบฐานขอมูลของสถาน
  ประกอบการ http://talentmobility.or.th
 • การลงทะเบียนดวยเอกสาร F-TM-01-2 โดยยื่น
  เอกสารดังกลาวผานศูนยอำนวยความสะดวก Talent 
  Mobility 

การเปนสมาชิกโครงการ 

เอกสารอางอิง

[1] ประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได (ฉบับที่ 3) เรื่องกำหนดหนวยงานของรัฐหรือเอกชน ที่รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

[2] สวทช., แนวทางการทํางาน เลขที่ G-TMC-RDP-02 เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติการพิจารณารับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 

งบประมาณสนับสนุนนักศึกษาซึ่ง สวทน. 
สนับสนุนจะขึ้นอยูกับระดับการศึกษาของนักศึกษา
ท่ีกำลังศึกษา และงบประมาณสนับสนุนจะข้ึนอยูกับ
ระยะเวลาที่ไปปฏิบัติงานซึ่งมีรายะเอียดดังนี้

งบประมาณสนับสนุน = 
เงินสนับสนุนตอเดือน x FTE x จำนวนเดือน



       อยางไรก็ตามขั้นตอนดังกลาวอาจจะมีความแตกตางกัน หรืออาจจะขามขั้นตอนได ซึ่งขึ้นอยูกับขนาดของสถาน
ประกอบการ ความตองการงบประมาณสนับสนุนคาชดเชย หรือการตกลงรวมดำเนินงานมากอนระหวางบุคลากร วทน. 
และสถานประกอบการ

ขั้นตอนการจัดทำ
รายงานฉบับสมบูรณ

ขั้นตอนการรับความตองการของ
สถานประกอบการและชี้แจงรายละเอียด

ขั้นตอนการกลั่นกรองความตองการและ
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

1

2

3

4

5

6

7

ขั้นตอนการจับคู

ขั้นตอนการของบประมาณ
สนับสนุนคาชดเชยจาก สวทน.

ขั้นตอนการจัดทำ
สัญญาและขอตกลง

ขั้นตอนการติดตาม
และประเมินผล 

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน

ประกอบดวย7 ขั้นตอน

การเคลื่อนยาย

บุคลากร วทน.
ไปสถานประกอบการ
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ไมมีการ
ตกลงมากอน

มีการ
ตกลงมากอน

รับความตองการ

ชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ

ชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการ

กลั่นกรองความตองการ
และตรวจเยี่ยม

คนหาบุคลากร วทน. และจับคู

พัฒนาขอเสนอโครงการและขออนุมัติ

ทำสัญญาและ
ขอตกลง

ทำรายงาน
ฉบับสมบูรณ

ติดตามและ
ประเมินผล

หมายเหตุ : กรณีสถานประกอบการขนาดใหญสามารถขามขั้นตอนการพิจารณาขอเสนอโครงการ
             และการอนุมัติ

รูปที่ 5.1 ขั้นตอนการดำเนินงานของ
ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

(สถานประกอบการขนาดกลางและเล็ก)



5.1.1 วิธีการแจงความตองความตองการของสถานประกอบการ
      เมื่อสถานประกอบการมีความตองการบุคลากร วทน. เพื่อไปดำเนินงานวิจัย สถานประกอบการสามารถแสดงความ
ประสงคได 2 วิธี

การแจงผาน
ศูนยอำนวยความสะดวก 

Talent Mobility

การแจงผานระบบ
สารสนเทศฐานขอมูล
Talent Mobility

สถานประกอบการสามารถเขาติดตอศูนยฯ โดยตรงและ
ทำการกรอกเอกสาร F-TM-01-2 ในภาคผนวก ข. เพ่ือแจง
รายละเอียดเบื้องตนเกี่ยวกับความตองการ นอกจากนี้
สถานประกอบการสามารถทำการกรอกเอกสารไดดวย
ตนเองและสงเอกสารดังกลาวผานอีเมลในรูปของไฟล
เอกสาร (*.doc, *.docx, *.pdf) หรือรูปภาพผานการแสกน

สถานประกอบการสามารถแจงผานระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูล Talent Mobility ที่เวปไซต 
http://talentmobility.or.th

รูปที่ 5.2 ขั้นตอนการคัดกรองสถานประกอบการและชี้แจงรายละเอียด

รับความ
ตองการ

สถาน
ประกอบการ
มีคุณสมบัติ

หรือไม

ขนาดของ
สถาน

ประกอบการ

ชี้แจงเหตุผลตอ
สถานประกอบการ

มีบุคลากร วทน.
รวมดำเนินการ

มีบุคลากร วทน.
รวมดำเนินการ

ชี้แจงรายละเอียด
ของกรณี 4

ชี้แจงรายละเอียด
ของกรณี 3

ชี้แจงรายละเอียด
ของกรณี 2

ชี้แจงรายละเอียด
ของกรณี 1

กลางและเล็ก

ไมมี มี มีไมมี

ใหญ

ไมมี

มี

สถานประกอบการ
ขนาดกลางและเล็ก
+ไมมีบุคลากร วทน.

สถานประกอบการ
ขนาดกลางและเล็ก
+มีบุคลากร วทน.

สถานประกอบการ
ขนาดใหญ

+ไมมีบุคลากร วทน.

สถานประกอบการ
ขนาดใหญ

+มีบุคลากร วทน.

5.1 ขั้นตอนการรับความตองการของ
สถานประกอบการและชี้แจงรายละเอียด

37



ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนยฯ เมื่อได
รับความตองการของสถานประกอบการ

      การดำเนินงานในโครงการ Talent Mobility ของศูนยฯ ประกอบไปดวย 3 ขั้นตอนหลัก 
ดังรูปที่ 5.2 และรายละเอียดดังนี้
1. รับความตองการของสถานประกอบการ (หัวขอ 5.1.1)
2. การจำแนกประเภทของสถานประกอบการและความตองการ
3. ทำการชี้แจงรายละเอียดของการเขารวมโครงการในแตละกรณี

5.1.2
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  กรณีที่ 1 สถานประกอบการมีขนาดกลางและเล็ก 
    และไมไดตกลงทำความรวมมือกับบุคลากร วทน. 
    มากอน
   • สามารถไดรับการสนับสนุนคาชดเชยบุคลากร วทน. 
     แกตนสังกัด และงบประมาณสนับสนุนผูชวยนักวิจัย
     จาก สวทน. แตจะตองทำการพัฒนาขอเสนอโครงการ 
     โดยทางศูนย ฯจะทำการคนหาบุคลากร วทน. ให

12 1

2

3
4

567

8

9

10

11

  กรณีที่ 3 สถานประกอบการมีขนาดใหญ และ
   ไมไดตกลงทำความรวมมือกับบุคลากร วทน. มากอน
   • สถานประกอบการจะตองทำการสนับสนุนคาชดเชย 
     บุคลากร วทน. แกตนสังกัด และงบประมาณสนับ
     สนุนผูชวยนักวิจัย โดยทางศูนยฯจะทำการคนหา
     บุคลากร วทน. ให

กรณีที่ 4 สถานประกอบการมีขนาดใหญ และ
    ตกลงทำความรวมมือกับบุคลากร วทน. มากอน
   • สถานประกอบการจะตองทำการสนับสนุนคาชดเชย
     บุคลากร วทน. แกตนสังกัด และงบประมาณสนับ
     สนุนผูชวยนักวิจัย

กรณีที่ 2 สถานประกอบการมีขนาดกลางและเล็ก 
     และตกลงทำความรวมมือกับบุคลากร วทน. มากอน
   • สามารถไดรับการสนับสนุนคาชดบุคลากร วทน. แก
     ตนสังกัด และงบประมาณสนับสนุนผูชวยนักวิจัยจาก 
     สวทน. แตจะตองทำการพัฒนาขอเสนอโครงการ



      ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่ 1 และ 3 เทานั้น ซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานดังรูปที่ 5.3 และมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนดังนี้

ตัวอยางปญหาท่ีพบและแนวทางการแกไขปญหา
ในข้ันตอนน้ี โดยแบงเปนประเด็นดังน้ี

รูปที่ 5.3 ขั้นตอนการกลั่นกรองความตองการและการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

ประชุมทีม
กำหนด
แผนการ
ตรวจเยี่ยม 
และเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ

ตรวจเยี่ยม
สถานประกอบการ
วิเคราะห และประชุม

5.2 ขั้นตอนการกลั่นกรองความตองการและ
การตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

1. จัดการประชุมทีม เพื่อพิจารณาประเด็นที่สำคัญตอ
 การตัดสินใจ เชน ประเภทของสถานประกอบการ ขนาด
 ของสถานประกอบการ สถานท่ีต้ังของสถานประกอบการ
 ประเภทกิจกรรมที่สถานประกอบการตองการ และ
. ความเชี่ยวชาญของบุคลากร วทน.

2. กำหนดแผนการตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ
 และทำการเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีความรูความสามารถที่
 ใกลเคียงกับความตองการเพื่อเขารวมการตรวจเยี่ยม
 สถานประกอบการ

3. ทีมของศูนยฯ และผูเชี่ยวชาญเขาตรวจเยี่ยมสถาน
 ประกอบการ ขณะตรวจเยี่ยมใหดำเนินการดังนี้
 • ทำการวิเคราะหความตองการที่แทจริงของสถาน
  ประกอบการและความพรอมในการดำเนินงานโดย
  อาศัยเอกสาร F-TM-02 ในภาคผนวก ข.
 • ทำการประชุมรวมกับสถานประกอบการเพื่อพิจารณา
  หาความตองการ พรอมกับชี้แจงรายละเอียด เงื่อนไข 
  และคาใชจายในการดำเนินงาน
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ความตองการของผูประกอบการ
 • ความตองการไมชัดเจน
    - แกไขโดย ใหทีมงานศูนยฯ เขาตรวจเยี่ยมและตีกรอบ
         งานวิจัยที่สำคัญใหชัดเจน 
    - แกไขโดย ทีมงานใหขอมูลหรือจัดอบรมเพื่อสราง
      ความเขาใจดานการจัดการเทคโนโลยีและการ
      บริหารงานวิจัย

 ตองการบุคลากรมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญสูง
    ที่มีเวลาวาง เชน FTE 60 – 100%
    - แกไขโดย ทำการชี้แจงและเจรจาตอรอง โดยชี้แจง
      เหตุผลกับผูประกอบการหากตองการผูมีคุณวุฒิสูง
      สวนใหญจะสามารถเขารวมโครงการโดยมี FTE 
      20-40%  หรือหากตองการผูเชี่ยวชาญที่สามารถเขา
      รวมโครงการไดที่ FTE 60-100% อาจตองพิจารณา
      บุคลากรทานอื่น ๆ แตอยางไรก็ตามเนื่องจากเปน
      บุคลากรจากภาครัฐ ซึ่งแตละทานจะมีภารกิจอื่น ๆ 
      ดวยจึงตองพยายามตอรองใหผูประกอบการยอมรับ
      การปฏิบัติงานท่ี 20-60% FTE จะมีความเปนไปได
      ในการทาบทามบุคลากรสำเร็จมากกวา
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   ขั้นตอนและกฏระเบียบภายในองคกรของผู
  ประกอบการ
  - แกไขโดย เจาหนาที่ศูนยอำนวยความสะดวกทำ
   การสอบถามและตรวจสอบแนวทางการรับบุคลากร
   จากฝายบุคคลกอนดำเนินการทาบทามบุคลากร
   ผูเชี่ยวชาญ
  จำนวนขั้นตอนจำนวนมาก โดยมีการสัมภาษณ
  ประมาณ 3-6 ครั้งในการพิจารณา ซึ่งสงผลตอการ
  ตัดสินใจของบุคลากรในการเขารวมโครงการ เนื่อง
  จากการพิจารณาที่ใชเวลานาน ซึ่งบุคลากร วทน. 
  อาจถูกปรับเปล่ียนภาระหนาท่ีหรือตนสังกัดในระหวาง
  การพิจารณาสงผลตอโอกาสความสำเร็จของการเจรจา
  -  แกไขโดย กำหนดโควตาการสัมภาษณบุคลากรและ
   แจงใหผูประกอบการทราบถึงขอจำกัดดังกลาว 
   ไดแก แจงใหผูประกอบการทราบวา สามารถ
   สัมภาษณบุคลากรผูเชี่ยวชาญไดรายละไมเกิน 
   2 ครั้ง และเปลี่ยนบุคลากรที่สนใจไดแค 1 ครั้ง 
   ในขณะเดียวกันทีมศูนยอำนวยความสะดวกจะสง
   บุคลากรใหเลือกสัมภาษณกับสถานประกอบการ
   ไดมากกวา 1 รายเชนเดียวกัน แตทั้งนี้ผูประกอบ
   การและบุคลากรสามารถโทรศัพทประสานงานกัน
   โดยตรงไดอยางไมมีขอจำกัด ซึ่งหากไมสามารถ
   สรุปขอตกลงกันไดทางทีมงานจะเริ่มดำเนินงาน
    ในโครงการของผูประกอบการรายตอไปแทน
  - แกไขโดย แจงทีมงานของผูประกอบการใหทราบ
   ถึงขอกำหนดและกำชับใหแจงแกทีมผูบริหาร
    ที่มีสวนเกี่ยวของทราบถึงขอกำหนดดังกลาว  
   เพื่อลดขอผิดพลาดและกระชับเวลาการตัดสินใจ
  ความกังวลเรื่องความลับ
  - แกไขโดย หากเริ่มสัมภาษณในเชิงลึกอาจทำการ
   จัดทำขอตกลงเรื่องการรักษาความลับทางการคา
    กอนทำการเจรจาตอไป

ขอจำกัดของบุคลากร
ที่จะเขารวมโครงการ

การพิจารณาคัดเลือก
บุคลากรของผูประกอบการ

ขอจำกัด
สวนตัว

ขอจำกัด
ทางเทคนิค

ขอจำกัด
ดานตนสังกัด

- แกไขโดย เลือกบุคลากรในสถาบัน
  ที่มีบันทึกขอตกลงความรวมมือกับ
  โครงการ Talent Mobility เปน
  ลำดับตน ๆ
- แกไขโดย ตรวจสอบกฏระเบียบ
  ของสถาบันใหแนชัดวาสามารถเขา
  รวมโครงการได
- แกไขโดย สงทีมงานจากศูนยอำนวย
  ความสะดวก เขาเจรจากับหัวหนา
  ภาควิชากอน เพื่อสังเกตผลตอบรับ
 - แกไขโดย ทีมงานจากศูนยอำนวย
  ความสะดวกรวมดำเนินการเจรจา
  เรื่องสัดสวน คาชดเชยที่ไดรับและ
  เจรจากับผูประกอบการเพิ่มเติมหาก
  ไมเพียงพอ

- แกไขโดย คัดเลือกบุคลากรที่มีสถานที่
  อยูไมไกลจากผูประกอบการมาก
- แกไขโดย คัดเลือกบุคลากรที่มีอายุไมมาก 
  เนื่องจากบุคลากรใหม ๆ ตองการ
  ประสบการณและยังมีผลตอบแทนที่ยัง
  ไมสูงมาก

- แกไขโดย จำกัดโจทยของ
  โครงการใหชัดเจน จัดหาขอมูล
  เบื้องตนที่เพียงพอ และสอบถาม
  ถึงขอมูลความพรอมของเครื่องมือ
  ที่จะใชในโครงการ
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      ในกรณีที่สถานประกอบการไมไดหารือและตกลงรวมมือในการดำเนินการมากอนซึ่งจะเปนกรณี 1 และ 3 ศูนยฯ จะคนหา
บุคลากร วทน. ที่เหมาะสมกับความตองการ ขั้นตอนการจับคูซึ่งมีกระบวนการดำเนินงานดังรูปที่ 5.4 และมีรายละเอียดในแตละ
ขั้นตอนดังนี้

1. ทำการคนหารายชื่อบุคลากร วทน. ที่มีความเชี่ยวชาญ
 สอดคลองกันกับความตองการของสถานประกอบการ
2. ทำการติดตอบุคลากร วทน. และตนสังกัดของบุคลากร
 ดังกลาว เพื่อชี้แจงรายละเอียดเบื้องตนของการสถาน
 ประกอบการ พรอมกับสอบถามความสนใจในการรวม
 ดำเนินงาน
3. ทำการสงรายช่ือบุคลากร วทน. ท่ีสนใจจะรวมดำเนินงาน
 ใหสถานประกอบการเลือกเบ้ืองตน พรอมกับรายละเอียด
 ของงบประมาณโดยประมาณที่ตองชดเชยไปที่ตนสังกัด
4. ทำการจัดการประชุมครั้งที่ 1 ระหวางบุคลากร วทน. 
 และสถานประกอบการ โดยมีทีม Clearing House 
 รวมดวย เพื่อพูดคุยทำความรูจักกันระหวางบุคลากร 

 วทน. และสถานประกอบการ รายละเอียดโครงการท่ีจะ
 ทำเบ้ืองตน การดำเนินงาน  งบประมาณโดยสังเขป และ
 ขอตกลงตาง ๆ  โดยหลังจากประชุมครั้งแรกนี้ประมาณ 
 1 สัปดาห ใหทีม Clearing House สอบถามผลความ
 พึงพอใจซึ่งกันและกันกับทั้ง 2 ฝาย คือ บุคลากร วทน. 
 และสถานประกอบการ  หากผลตอบรับไมมีความ
 ประสงคท่ีจะรวมงานกัน ใหทีม Clearing House สรรหา
 บุคลากรใหใหมอีก 1 ครั้งและจัดการประชุมครั้งแรก
 ใหมโดยแจงใหสถานประกอบการทราบลวงหนาในเร่ือง
 การปรับเปลี่ยนบุคลากรนี้จำกัดใหปรับเปลี่ยนไดเพียง 
 1 คร้ังเทาน้ัน และถาท้ังสองฝงมีผลตอบรับท่ีดีจึงดำเนินการ
 ในขั้นตอนตอไป

คนหารายชื่อ
บุคลากร วทน.

      ติดตอ
ตนสังกัดและ
บุคลากร วทน.

     สงรายชื่อ
   บุคลากร วทน.
  ไปยังสถาน
  ประกอบการ

3.

2.

จัดการประชุมระหวาง
บุคลากร วทน. และ
สถานประกอบการ 
ครั้งที่ 1

4.

ขออนุมัติ
จากตนสังกัด

6.

จัดการประชุมระหวาง
 บุคลากร วทน. และ
    สถานประกอบการ 
             ครั้งที่ 2

5.

รูปที่ 5.4
ขั้นตอนการจับคู

1.

ขั้นตอนการจับคู5.3
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5. เมื่อทั้ง 2 ฝายประสงคจะดำเนินงานรวมกันให ศูนย
 อำนวยความสะดวก นัดหมายทั้ง 2 ฝาย เพื่อจัดประชุม
 รายละเอียดโครงการท่ีจะดำเนินการ โดยแจงรายละเอียด
 เรื่องที่จะตองทำการตกลงกันในการประชุมครั้งนี้ (ตาม
 แบบฟอรมขอเสนอโครงการ F-TM-03) แกผูเขารวม
 ประชุมลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห ซึ่งศูนยอำนวย
 ความสะดวกตองเขารวมประชุมดวยแตหากมีการหารือ
 ในสวนที่เปนความลับทาง ศูนยอำนวยความสะดวก
 ควรแยกตัวออกจากท่ีประชุมเปนการช่ัวคราวจนกวาท้ัง 
 2 ฝายจะหารือในสวนท่ีเปนความลับเรียบรอยแลว โดยท่ี 
 ศูนยอำนวยความสะดวกจะทำการชวยสรุปหัวขอท่ีจำเปน
 ในการดำเนินการตอไปใหท้ัง 3 ฝายมีความเขาใจตรงกัน
 เปนการจบการประชุมหารือในครั้งที่ 2 นี้ 
6.  การขออนุมัติจากตนสังกัด
  กรณีตนสังกัดอยูภายในสังกัดของศูนยอำนวยความ
    สะดวก
   รูปแบบการขออนุมัติ เปนไปตามระเบียบของ
      สถาบันหรือมหาวิทยาลัยที่ศูนยอำนวยความสะดวก
      สังกัดอยู

  เอกสารประกอบ เปนไปตามระเบียบของสถาบันหรือ
  มหาวิทยาลัยท่ีศูนยอำนวยความสะดวกสังกัดอยู โดย
  ตองมีเอกสารประกอบอยางนอย ไดแก ขอเสนอ
  โครงการ หนังสืออนุมัติ หรือ หนังสือยินยอมจาก
  ตนสังกัดที่ลงนามแลว เปนตน
  กรณีตนสังกัดไมอยูในสังกัดเดียวกับศูนยอำนวยความ
    สะดวก
   รูปแบบการขออนุมัติ สามารถเปนไปไดหลายรูปแบบ
   โดยข้ึนกับระเบียบของสถาบันหรือมหาวิทยาลัย
   ท่ีบุคลากร วทน. ท่ีตองการเขารวมโครงการสังกัด
   อยู เชน อาจจัดทำบันทึกขอตกลงความรวมมือ
   ระหวางสถาบันขึ้นตามความเหมาะสมในแตละ
   กรณี หรือ ในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
    เอกสารประกอบ เปนไปตามระเบียบของสถาบัน
   หรือมหาวิทยาลัยที่บุคลากร วทน. ที่ตองการเขา
   รวมโครงการสังกัดอยู โดยตองมีเอกสารประกอบ
   อยางนอย ไดแก ขอเสนอโครงการ หนังสืออนุมัติ 
   หรือ หนังสือยินยอมจากตนสังกัดท่ีลงนามแลว 
   เปนตน

      ตามท่ีไดกลาวไปแลวในบทท่ี 4 เก่ียวกับงบประมาณ
ชดเชยแกตนสังกัดท่ี สวทน. สนับสนุนใหสถานประกอบการท่ี
มีขนาดกลางและขนาดเล็ก และการของบประมาณสนับสนุน
คาชดเชยมีขั้นตอนดังรูปที่ 5.5 และมีขั้นตอนดังนี้
1. บุคลากร วทน. และสถานประกอบการรวมกันพัฒนา
 ขอเสนอโครงการ โดยท่ีศูนยอำนวยความสะดวกใหการ
 ชวยเหลือในการตรวจสอบ แนะนำ และปรับปรุง 
2. ศูนยอำนวยความสะดวก จัดสงเอกสารขอเสนอ
 โครงการไปยังเลขาคณะอนุกรรมการกลางฯ ซึ่งตั้งอยู
 ภายใน สวทน. เบอรติดตอ 02-160-5432 หรือ
 อีเมล talentmobility@sti.or.th โดยท่ีเลขาคณะ
 อนุกรรมการตรวจสอบความถูกตองของเอกสารและ
 สงใหคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
 โครงการตอไป 
3. เลขาอนุกรรมการแจงผลการพิจารณาความเหมาะสม
 พรอมสงเอกสารชี้แจงผล

รูปที่ 5.5 ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

ขั้นตอนการพัฒนา
ขอเสนอโครงการและการขอการอนุมัติ5.4 พัฒนา

ขอเสนอโครงการ

ศูนยฯ
สงขอเสนอโครงการไปยัง
สวทน. เพื่อขอการอนุมัติ

เลขาคณะอนุกรรมการ
แจงผลการ

อนุมัติโครงการ

7-14 วัน
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      ภายหลังการไดรับการอนุมัติ นักวิจัย ตนสังกัดนักวิจัย และสถานประกอบการจะทำเอกสารสัญญาการสงตัวนักวิจัย 
เพื่อใหนักวิจัยสามารถออกไปดำเนินโครงการไดอยางถูกตองตามกฎระเบียบของตนสังกัด โดยในเอกสารสัญญาจะประกอบ
ไปดวยหลายหัวขอดังตัวอยางเอกสารสัญญา เชน วัตถุประสงคของโครงการวิจัย คาใชจาย ความรวมมือ วันเริ่มตนดำเนินงาน 
ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เปนตน ขั้นตอนการดำเนินงาน แสดงไดดังรูปที่ 
5.6 และมีรายละเอียดดังนี้

1. ทำการหารือกับตนสังกัด บุคลากร วทน. และสถาน
 ประกอบการเก่ียวกับรายละเอียดในสัญญา 
2. เมื่อไดขอตกลงของเอกสาร ใหจัดทำการประชุมทุกฝาย
 เพื่อรวมลงนามในสัญญาดำเนินงาน
3. ทำการสำเนาเอกสารสัญญาและสงใหเลขาคณะ
 อนุกรรมการ ซึ่งอยูภายใน สวทน. เบอรติดตอ 
 02-160-5432 หรืออีเมล
 talentmobility@sti.or.th

ทำการหารือเนื้อหา
ของสัญญากับทุกฝาย

จัดการประชุมเพื่อ
ลงนามในสัญญา

สงสำเนาเอกสารใหกับ
สวทน. เพื่อเปนหลักฐาน

      ภายหลังจากการทำสัญญาและขอตกลงจะระบุวัน
เริ่มตนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน 
เพ่ือใหการดำเนินงานไดดำเนินการอยางถูกตอง การติดตาม
และประเมินผลจึงถูกกำหนดขึ้นซึ่งจะเกิดขึ้นในสถานที่
ทำการดำเนินงาน ข้ันตอนการดำเนินการสามารถแสดงได
ดังรูปที่ 5.7 และมีรายละเอียดดังนี้
1. ศูนยฯ กำหนดวันติดตามและประเมินผล 3 เดือนตอ 
 1 ครั้งโดยประมาณ พรอมกับแจงวันติดตามใหแกสถาน
 ประกอบการ ตนสังกัด และบุคลากร วทน.
2. กอนวันติดตามอยางนอย 2 สัปดาห ใหศูนยทำการ
 นัดหมายและแจงวันติดตามประเมินผลแกบุคลากร วทน. 
 และสถานประกอบการลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห
3. ในวันติดตามใหทั้ง 3 ฝายคือบุคลากร วทน. สถาน
 ประกอบการ ตัวแทนศูนยฯ ทำการประเมินโครงการและ
 ประเมินแตละฝายโดยใชเอกสาร F-TM-04

รูปที่ 5.6 ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและขอตกลง

รูปที่ 5.7 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

1.

2.

3.

กำหนดวันติดตาม
และประเมินผล

แจงลวงหนาแกผูเกี่ยวของ
2 สัปดาหกอนวันประเมิน

ใชเอกสาร F-TM-04
ทำการประเมินในวันติดตาม

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล
5.6

ขั้นตอนการจัดทำสัญญาและขอตกลง5.5
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      ภายหลังการดำเนินการเสร็จสิ้นระหวางสถานประกอบการและบุคลากร วทน. ทั้งสองฝายจะตองรวมกันจัดทำรายงาน
ของการดำเนินงาน ขั้นตอนการจัดทำรายงานสามารถแสดงไดดังรูปที่ 5.8 และมีรายละเอียดของขั้นตอนดังนี้

1. ท้ัง 3 ฝายทำการประเมินโครงการโดยใชเอกสาร F-TM-05
2. บุคลากร วทน. และสถานประกอบการรวมกันจัดทำ
 รายงานโครงการที่ไดดำเนินงาน

3. ศูนยฯ ชวยเหลือในการตรวจสอบ แนะนำ และปรับปรุง 
4. ศูนยฯ สงเอกสารขอเสนอโครงการไปยังเลขาคณะ
 อนุกรรมการ สวทน.

ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ5.7

ทั้ง 3 ฝาย
ทำการประเมิน

โครงการ
โดยใชเอกสาร
F-TM-05

บุคลากร วทน.
และสถานประกอบการ
รวมกันจัดทำรายงาน

ศูนยฯ ชวยเหลือ
ในการจัดทำรายงาน

ศูนยฯ จัดสงรายงาน
ใหกับ สวทน.

01

02

03

04

รูปที่ 5.8 ขั้นตอนการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ
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      ในปงบประมาณ 2559 ทาง สวทน. มีการบูรณาการ
โครงการ Talent Mobility รวมกับสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรวมกันผลักดันนโยบายและ
สรางความตระหนักแกหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐ 
สถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ในการสนับสนุนการ
เคลื่อนยายบุคลากรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหนวยงานของรัฐ โดย
นอกจากจะมีการผลักดันใหเกิดการกำหนดมาตรฐาน
หรือมาตรการสรางแรงจูงใจแกสถาบันอุดมศึกษารวมถึง
การปรับปรุงพัฒนากฎระเบียบที่เกี่ยวของใหเอื้อตอการ
เคลื่อนยายบุคลาการเพื่อไปปฏิบัติงานแลว ยังมีการ
สนับสนุนทางดานงบประมาณแกโครงการ Talent 
Mobility ในสวนของคาตอบแทนสำหรับอาจารย นักวิจัย 
รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการวิจัยอีกดวย โดย สกอ. 
มีการจัดงบประมาณและกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนโครงการ
จำนวน 3 กิจกรรม โดยมีรายละเอียดของแตละกิจกรรม 
ดังนี้

      จากการดำเนินโครงการที่ผานมาในกรณีของสถานประกอบการที่มีขนาดกลางและขนาดเล็ก 
การสนับสนุนงบประมาณจาก สวทน. สามารถใหการสนับสนุนได 2 สวน ไดแก งบประมาณชดเชย
แกตนสังกัดและงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาที่เขารวมโครงการ ในกรณีที่สถานประกอบการ
ที่เขารวมโครงการเปนสถานประกอบการที่มีขนาดใหญ ผูเขารวมโครงการจะไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากบริษัทที่เขารวมโครงการโดยตรง ซึ่งจะเปนขอตกลงระหวางสถานประกอบการ
บุคลากรวิจัย และตนสังกัด 

06บทที่

การบูรณาการโครงการ

กับหนวยงานอื่น

การรับขอเสนอโครงการ
Talent Mobility 

การรับสมัครหนวยฝกอบรม
เพื่อเตรียมความพรอมและ

การพัฒนาบุคลากร 

การสนับสนุนกิจกรรม
การดำเนินงานโครงการ

Talent Mobility
ของสถาบันอุดมศึกษา 
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  บุคลากร วทน. ท่ีมีความสนใจขอรับการสนับสนุน
โครงการจาก สกอ. หลังจากจัดทำขอเสนอโครงการรวม
กับสถานประกอบการแลว จะตองสงขอเสนอโครงการ 
(Proposal) มาใหคณะกรรมการเพื่อพิจาณาอนุมัติงบ
ประมาณ หากขอเสนอโครงการผานการพิจาณาผูเขารวม
โครงการจะไดรับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ในสวนของคาตอบแทนอาจารย/นักวิจัย และคาใชจาย

การสนับสนุนโครงการของ
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

กิจกรรมที่ 1 : 
การรับขอเสนอโครงการ Talent Mobility (สำหรับนักวิจัย)

ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ซึ่งงบประมาณสนับสนุนที่ไดรับนั้น
จะมีความแตกตางจากงบประมาณท่ี สวทน. ใหการสนับสนุน 
สำหรับการสนับสนุนงบประมาณของ สกอ. น้ันไมไดจำกัด
ขนาดของสถานประกอบการที่เขารวมโครงการ ดังนั้น
สถานประกอบการที่มีขนาดใหญก็สามารถจัดทำขอเสนอ
โครงการรวมกับบุคลากร วทน. เพื่อขอรับการสนับสนุน
จาก สกอ. ไดเชนกัน

ประเภทงบประมาณสนับสนุนจาก สวทน. และ สกอ.
สกอ.

สวทน.

จำนวนไมเกิน 400,000 บาท ตอโครงการโดยคิดจาก 
FTE และคิดตามอัตราคาตอบแทนตอวัน ดังนี้

1. คาตอบแทนสำหรับ อาจารย นักวิจัย 
อาจารย

เงินสนับสนุนตอวัน

4,000 บาท

6,000 บาท

5,000 บาท
ผูชวยศาสตราจารย

รองศาสตราจารย/
ศาสตราจารย2. คาใชจายที่เกี่ยวของกับ การวิจัย เชน 

       คาจางวิเคราะหและทดสอบ คาวัสดุอุปกรณ 
       ตามระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไมเกิน 200,000 บาท

1. งบประมาณชดเชยเพื่อจางบุคลากรทดแทน เดือนละไม เกิน 60,000 บาท ใหกับ
       สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด

2. สนับสนุนคาตอบแทนผูชวยนักวิจัย

นักศึกษา
ระดับปริญญาเอก

12,000
บาท/เดือน

นักศึกษา
ระดับปริญญาโท

10,000
บาท/เดือน

นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี

8,000
บาท/เดือน
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1) บุคลากร วทน. และสถานประกอบการรวมกัน
พัฒนาขอเสนอโครงการ โดยศูนยอำนวยความสะดวกให
ความชวยเหลือในการตรวจสอบ แนะนำ และปรับปรุง 
โดยเอกสารหลักฐานท่ีใชประกอบการสงพิจารณาโครงการ 
Talent Mobility สามารถใชเอกสารชุดเดียวกันในการสง
พิจารณาไดทั้งกับ สวทน. และ สกอ. โดยอาจมีรายการ
เอกสารแนบบางอยางที่แตกตางกันซึ่งสามารถตรวจสอบ
ไดจากแบบฟอรมรายงานเอกสารหลักฐานที่ใชในการ
ประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility 
(ภาคผนวก ข.)
2) ศูนยอำนวยความสะดวกจัดสงเอกสารขอ
เสนอโครงการตามไปยัง สวทน. และ/หรือ สกอ. โดยมี
รายละเอียดในการติดตอ ดังนี้
 2.1) กรณี สวทน. ติดตอเลขาคณะอนุกรรมการ ซึ่ง
ตั้งอยูภายใน สวทน. เบอรติดตอ 02-160-5432 หรือ
ที่อีเมล talentmobility@sti.or.th โดยที่เลขาคณะ

ขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการและการขอการอนุมัติ
การของบประมาณสนับสนุนจาก สวทน. และ สกอ. มีขั้นตอนดังนี้

พัฒนา
ขอเสนอโครงการ

F-TM-03,
F-TM-03-02,
F-TM-03-3

ศูนยฯ สงขอเสนอโครงการไปยัง
สวทน. เพื่อขอการอนุมัติ

F-TM-03-01

ศูนยฯ สงขอเสนอโครงการไปยัง
สกอ. เพื่อขอการอนุมัติ

เลขาคณะอนุกรรมการ
แจงผลการอนุมัติโครงการ

คณะกรรมการ
แจงผลการอนุมัติโครงการ

รูปที่ 5.5 ขั้นตอนการพัฒนาขอเสนอโครงการและการขอการอนุมัติ

อนุกรรมการจะทำการตรวจสอบความถูกตองของเอกสาร
และสงใหคณะอนุกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการตอไป 
 2.2) กรณี สกอ. ติดตอที่กลุมนโยบายการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักสงเสริมและพัฒนา
สมรรถนะบุคลากร เบอรติดตอ 02-610-5330 โทรสาร 
02-354-5541, 02-354-5548 และสงเอกสารโดยระบุวา
เปนโครงการ Talent Mobility ไปที่ “กลุมนโยบายการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลอุดมศึกษา สำนักสงเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 
10400”
3) เลขาอนุกรรมการจาก สวทน. และ/หรือ 
คณะกรรมการจาก สกอ. แจงผลการพิจารณาความ
เหมาะสมพรอมสงเอกสารชี้แจงผล 
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       เพื่อเปนการเตรียมความพรอมและการพัฒนาอาจารย 
นักวิจัย บุคลากรที่ปฏิบัติงานสนับสนุนการดำเนินโครงการ
ในดานตาง ๆ เชน การจัดการดานงบประมาณ การจัดการ
ดานธุรการ การจัดการดานทรัพยสินทางปญญาและถายทอด
เทคโนโลยี (IP/TT) การถายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี 
(Translational research) กอนออกไปปฏิบัติงานรวมกับ
ภาคเอกชน สกอ. จึงมีโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหนวย
ฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษา 
       โดยมีมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวย
ฝกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพรอมและการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility 
ในป 2559 จำนวน 9 แหงแสดงดังตารางที่ 6.1

กิจกรรมที่ 2 : 
การรับสมัครหนวยฝกอบรมเพื่อเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากร 

ตารางที่ 6.1 รายนามมหาวิทยาลัยที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนหนวยฝกอบรมหลักสูตร
                 การเตรียมความพรอมและการพัฒนาบุคลากรบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ 
                 Talent Mobility ในป 2559

ลำดับ หนวยงาน สถาบันตนสังกัด

1 Talent Management Strengthening Unit  มหาวิทยาลัยมหิดล
2 ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3 สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
4 อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
6 โครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
7 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
8 อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ
9 สำนักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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       เพื่อเปนการสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 
และสนับสนุนการผลักดันใหสถาบันอุดมศึกษาเปนหนวยงานในการขับเคล่ือน
นโยบาย Talent Mobility ของรัฐบาล สกอ. จึงมีการสนับสนุนงบประมาณ
ใหกับสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือเปนคาบริการจัดการกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 
ซึ่งงบประมาณสนับสนุนนั้นสามารถแบงออกไดเปน 4 หมวด ไดแก

กิจกรรมที่ 3 : 
การสนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา
(สำหรับศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility และหนวยงานรวมดำเนินการ)

ตารางที่ 6.2 รายนามมหาวิทยาลัยที่ไดลงนามความรวมมือเพื่อรับการสนับสนุน
                 กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility ในป 2559

ลำดับ สถาบันตนสังกัด

1 มหาวิทยาลัยขอนแกน
2 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6 มหาวิทยาลัยนเรศวร
7 มหาวิทยาลัยมหิดล
8 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
9 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10 มหาวิทยาลัยศิลปากร
11 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
12 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

1. คาใชจายดานบุคลากร เพื่อนำไปใชในการจัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการดำเนินโครงการ
2. คาใชจายในการดำเนินการ เพื่อนำไปใชในการดำเนินการประสานความรวมมือ พัฒนาโจทยวิจัยรวมกันระหวางบุคลากร 
วทน. กับภาคเอกชน รวมถึงในขั้นตอนการกลั่นกรองขอเสนอโครงการกอนยื่นขอเสนอโครงการมายัง สกอ. หรือ สวทน.
3. คาใชจายในการติดตามและประเมินผล  
4. คาใชจายในการประชาสัมพันธโครงการ
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การตรวจสอบขนาดสถานประกอบการ
1. การตรวจสอบขนาดสถานประกอบการเริ่มตนดวยการเขาสู
     เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคาของ กระทรวงพาณิชย ผาน 
     http://www.dbd.go.th/  ดังรูปที่ 1

2. พิจารณาที่หมวด “บริการออนไลน” และทำการ
คลิกที่ “คลังขอมูลธุรกิจ” ดังรูปที่ 2 จากนั้นเบราวเซอร
จะนำเขาเว็บไซต “ระบบคลังขอมูลธุรกิจ” 
ที่ http://datawarehouse.dbd.go.th ดังรูปที่ 3

รูปที่ 1 เว็บไซตกรมพัฒนาธุรกิจการคา ของกระทรวงพาณิชย

รูปที่ 2 หมวด “บริการออนไลน” รูปที่ 3 หมวด “คลังขอมูลธุรกิจ”

รูปที่ 4 ทำการเลือกเครื่องมือ

รูปที่ 5 ทำการเลือกเครื่องมือ

รูปที่ 6 เครื่องมือชวยการคนหา

3. ภายหลังจากการเขาสูระบบ เบราวเซอรจะนำ
เขาหนาเว็บไซตที่แสดงเครื่องมือ ดังรูปที่ 4 
จากนั้นทำการคลิกเลือก “คนหาแบบงาย” ใน
เครื่องมือคนหา หรือ “ขอมูลนิติบุคคล” ซึ่งจะ
นำไปสูหนาเว็บไซตที่แสดงเครื่องมือคนหาดัง
รูปที่ 5

4. ทำการเลือกประเภท “ชื่อนิติบุคคล” ดังรูปที่ 5 
และทำการเลือกเครื่องมือชวย “ขึ้นตนดวย” หรือ 
“สวนหนึ่งของคำ” ดังรูปที่ 6

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡.

ทำการกรอก
username 

และ password
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5. ทำการกรอกชื่อของบริษัท เชน “ซินเน็ค“ .
และภายหลังจากกดปุม “คนหา” ผลการคนหา
สามารถแสดงไดดังรูปที่ 7 

6. จากรูปที่ 7 ทำการคลิกเลือกสถาน
ประกอบการที่ตองการคนหา ภายหลังจาก
คลิกเลือกระบบจะทำการแสดงรายละเอียด
ของสถานประกอบการดังกลาวดังรูปที่ 8

รูปที่ 7 เครื่องมือชวยการคนหา

รูปที่ 8 รายละเอียดของสถานประกอบการ

รูปที่ 9 รายละเอียดขอมูลเปรียบเทียบปงบการเงินของสถานประกอบการ

8. จากนั้นทำการพิจารณา “สินทรัพยไม
หมุนเวียน” ของสถานประกอบการของป
สุดทายแลวนำไปเปรียบเทียบในตารางที่ 2.1 
ในบทที่ 2 เพื่อพิจารณาขนาดของสถาน
ประกอบการ

7. ทำการคลิกเลือก “ขอมูลเปรียบเทียบ
ปงบการเงิน” ในแถบเครื่องมือ ระบบจะ
แสดงขอมูลดานการเงินดังรูปที่ 9

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡.
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แบบฟอรมการขอเขารวมโครงการ
Talent Mobility (บุคลากร)

      นาย      นางสาว      นาง      อื่น ๆ              ชื่อ                                  นามสกุล

สัญชาติ                    เชื้อชาติ                    เลขที่บัตรประชาชน

ที่อยูปจจุบัน บานเลขที่  ซอย            ถนน

แขวง/ตำบล  เขต/อำเภอ  จังหวัด

รหัสไปรษณีย  โทรศัพท  มือถือ

อีเมล           วัน/เดือน/ปเกิด          /                  /               อายุ               ป

ประวัติการศึกษา    วุฒิ                      สาขา 

 วุฒิ                      สาขา 

 วุฒิ                      สาขา 

ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

กิจกรรม/งานวิจัยเดน (ถามี)

หัวของานที่มีความสนใจเปนพิเศษ

ขอมูลสวนตัว

อาชีพปจจุบัน

หนวยงานตนสังกัด           มหาวิทยาลัย         สถาบันวิจัยภาครัฐ          อื่นๆ

ตำแหนง  ชื่อสถานที่ทำงาน

ที่อยู

โทรศัพท  โทรสาร  เว็บไซท

ลักษณะงาน

แนวโนมการสนับสนุนความรวมมือกับภาคเอกชนของตนสังกัด  

      สนับสนุนอยางมาก      สนับสนุน      กลาง ๆ      ไมคอยสนับสนุน      ไมสนับสนุน

อุปสรรคของการเขารวมโครงการที่อาจเกิดขึ้น

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢. F-TM-01-1 áºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃ¢Íà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
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- ความสนใจโครงการ Talent  Mobility        สนใจเขารวมโครงการ        ไมสนใจเขารวมโครงการ    

- อุตสาหกรรมหรือบริษัทที่สนใจเปนพิเศษ 

- ชองทางการติดตอกับบริษัท (ถามี) 

- ทานสามารถปฏิบัติงานกับภาคเอกชนไดสูงสุด 
  สัปดาหละกี่วัน         5 วันตอสัปดาห  4 วันตอสัปดาห  
        3 วันตอสัปดาห   2 วันตอสัปดาห      
        1 วันตอสัปดาห  นอยกวา 1 วันตอสัปดาห

- ระยะเวลาที่สามารถเขารวมโครงการ                                 เดือน (ระหวาง  3 - 24 เดือน)  

- ภูมิภาคที่สามารถปฏิบัติงานได
  (เลือกไดมากกวา 1 ขอ)                กรุงเทพฯ และปริมณฑล       ภาคกลาง       ภาคเหนือ
        ภาคใต                            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
        ภาคตะวันออก                  ภาคตะวันตก

- ทานสนใจเขารวมโครงการ Talent Mobility  
ภายในกี่เดือน        เริ่มไดทันที        ภายใน 3 เดือน        ภายใน 6 เดือน
        ภายใน 1 ป       ภายใน 2 ป

- ความคาดหวังดานผลตอบแทนพิเศษ 

- ประสบการณรวมงานกับภาคเอกชน        เคยรวมงาน ไมเคยรวมงาน

- เคยเปนสมาชิกหรือคณะกรรมการวิชาการ        เคยเปน ไมเคยเปน  

- เคยมีความรวมมือกับตางประเทศหรือไม        เคยมีความรวมมือ ไมเคยมีความรวมมือ

- บุคคลอางอิง (ถามี) 

- ชองทางที่สะดวกในการรับขอมูลขาวสาร
  จากทางโครงการ Talent  Mobility        ที่อยูปจจุบัน ที่ทำงาน อีเมล
        โทรศัพท                   Facebook

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอมูลเพื่อใชในโครงการ Talent Mobility

ลายมือชื่อผูสมัคร

สำหรับเจาหนาที่ :
ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ผูรับเรื่อง

หนวยงาน                              โทรศัพท                         อีเมล

ขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่

(                                        )

วันที่        /           /

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢.F-TM-01-1 áºº¿ÍÃ�Á¡ÒÃ¢Íà¢ŒÒÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ¢Í§ºØ¤ÅÒ¡Ã
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ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢.

ขอมูลผูประกอบการ:  ประเภทของกิจการ ผูประกอบการขนาดใหญ (สินทรัพยถาวร ≥ 200 ลาน)  

         ผูประกอบการ SME (สินทรัพยถาวร < 200 ลาน)   

    วิสาหกิจชุมชน / อื่น ๆ

ชื่อสถานประกอบการ ประเภทอุตสาหกรรม 

ที่อยู  เลขที่                        หมู               ซอย                                ถนน

แขวง/ตำบล                                  เขต/อำเภอ                                จังหวัด

รหัสไปรษณีย                          ชื่อ-นามสกุลผูติดตอ

ตำแหนง                                                         หนวยงาน

โทรศัพท                                      มือถือ                                       อีเมล

ขอมูลความตองการบุคลากร Talent Mobility

ลำดับที่ 1 ชื่อตำแหนง

- หนาที่ความรับผิดชอบของโครงการ 

- ระดับการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ                          สาขา

- ความเชี่ยวชาญที่ตองการ 

- ประสบการณทำงานวิจัยอยางนอย       ป

- ปฏิบัติงานกับผูประกอบการอยางนอย 
  สัปดาหละกี่วัน   5 วันตอสัปดาห           4 วันตอสัปดาห  
  3 วันตอสัปดาห   2 วันตอสัปดาห      
  1 วันตอสัปดาห       นอยกวา 1 วันตอสัปดาห

- ระยะเวลาของโครงการอยางนอย            เดือน (ระหวาง  3 - 24 เดือน)  

- ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพฯและปริมณฑล       ภาคกลาง       ภาคเหนือ
        ตรงกับที่อยูสถานประกอบการ  ภาคใต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
        ที่อื่น  ระบุจังหวัด..................................  ภาคตะวันออก                  ภาคตะวันตก

- ความเรงดวนของความตองการบุคลากร   ตองการทันที       ภายใน 3 เดือน       ภายใน 6 เดือน
  Talent Mobility   ภายใน 1 ป         ภายใน 2 ป 

- มาตรการผลตอบแทนพิเศษ 

บุคคลที่สนใจเปนพิเศษ 

ตนสังกัด ชองทางติดตอบุคลากร  

ขอมูลเพิ่มเติมและคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ตองการอื่น ๆ
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ลำดับที่ 2 ชื่อตำแหนง

- หนาที่ความรับผิดชอบของโครงการ 

- ระดับการศึกษาขั้นต่ำ วุฒิ                          สาขา

- ความเชี่ยวชาญที่ตองการ 

- ประสบการณทำงานวิจัยอยางนอย       ป

- ปฏิบัติงานกับผูประกอบการอยางนอย 
  สัปดาหละกี่วัน   5 วันตอสัปดาห           4 วันตอสัปดาห  
  3 วันตอสัปดาห   2 วันตอสัปดาห      
  1 วันตอสัปดาห       นอยกวา 1 วันตอสัปดาห

- ระยะเวลาของโครงการอยางนอย            เดือน (ระหวาง  3 - 24 เดือน)  

- ภูมิภาคที่ปฏิบัติงาน  กรุงเทพฯและปริมณฑล       ภาคกลาง       ภาคเหนือ
        ตรงกับที่อยูสถานประกอบการ  ภาคใต       ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ       
        ที่อื่น  ระบุจังหวัด..................................  ภาคตะวันออก                  ภาคตะวันตก

- ความเรงดวนของความตองการบุคลากร   ตองการทันที       ภายใน 3 เดือน       ภายใน 6 เดือน
  Talent Mobility   ภายใน 1 ป         ภายใน 2 ป 

- มาตรการผลตอบแทนพิเศษ 

บุคคลที่สนใจเปนพิเศษ 

ตนสังกัด ชองทางติดตอบุคลากร  

ขอมูลเพิ่มเติมและคุณสมบัติของ
บุคลากรที่ตองการอื่น ๆ

การทำวิจัยและพัฒนา (R&D) ของกิจการ  เคยทำ                      ไมเคยทำมากอน

การรวมมือดานเทคโนโลยี/งานวิจัยกับภาครัฐ  เคยมีความรวมมือ         ไมเคยมีความรวมมือมากอน

ทีมงานดาน R&D / เทคโนโลยีภายในกิจการ จำนวน                    ทาน

ชองทางที่สะดวกในการรับขอมูลขาวสาร  ที่อยูปจจุบัน        ที่ทำงาน        อีเมล
จากทางโครงการ Talent  Mobility  โทรศัพท             Facebook

สำหรับเจาหนาที่ :
ชื่อ-นามสกุลของเจาหนาที่ผูรับเรื่อง

หนวยงาน                              โทรศัพท                         อีเมล

ขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่

ลายมือชื่อผูประสานงานบริษัท

(                                        )

วันที่        /           /

***         ควรเขาเยี่ยมวิเคราะหความตองการ         ไมตองเขาเยี่ยมวิเคราะหความตองการ  ***
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แบบฟอรมวิเคราะหความตองการบุคลากร
Talent Mobility ของผูประกอบการ

ชื่อเจาหนาที่รับผิดชอบ                                                   หนวยงาน

1. ขอมูลเบื้องตนของผูประกอบการ

ชื่อสถานประกอบการ                                                   วันที่เขาสำรวจ

อุตสาหกรรม                                       ชื่อเจาหนาที่บริษัท

ลักษณะของกิจการ Labor intensive Skill intensive 

 Technology intensive R&D intensive

ภาพรวมกิจการ

     - สินคา

     - กระบวนการผลิต

     - ทุนจดทะเบียน                                            ยอดขายโดยประมาณ                                            ตอป

2.การวิเคราะหความตองการ

ลักษณะปญหาและความตองการ

ความเห็นเบื้องตน

3. ผลการวิเคราะหความตองการที่สอดคลองกับโครงการ Talent Mobility

   3.1) โครงการที่ตองการลำดับที่ 1                                                                       ภายใน               เดือน

   ผลลัพธที่บริษัทตองการ

   ตำแหนงที่ตองการ                                                                                         จำนวน                 คน

   สาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากร                                                  วุฒิ

   ปฏิบัติงานที่บริษัท                                  วันตอสัปดาห  เปนระยะเวลาโครงการ                                เดือน
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4. ความพรอมของผูประกอบการ

4.1) ความพรอมของเครื่องมือสำหรับการเขารวมโครงการ

 ไมมีเครื่องมือ มีเครื่องมือบางแตขาดแคลนอีกมาก   

 มีเครื่องมือคอนขางพรอม  มีเครื่องมือพรอมขาดเฉพาะบุคลากร   

 มีเครื่องมือและทีมงานพรอม แตขาดนักวิจัยที่เชี่ยวชาญ

4.2) ความชำนาญในการใชเทคโนโลยี

 ไมมีความชำนาญในการใชเทคโนโลยี    

 มีความชำนาญดานการใชงานเทคโนโลยี 

 มีความชำนาญดานการใชงานและสามารถพัฒนาตอยอดไดบางเล็กนอย   

 มีความชำนาญดานการใชงานและสามารถพัฒนาเทคโนโลยีไดเอง

4.3) สถานที่ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร Talent Mobility

  ไมมีสถานที่ ตองขยายสถานที่เพิ่มเติม         มีสถานที่อยูภายในบริษัทพรอม

5. ขอมูลเพิ่มเติมอื่น ๆ

   3.2) โครงการที่ตองการลำดับที่ 2                                                                       ภายใน               เดือน

   ผลลัพธที่บริษัทตองการ

   ตำแหนงที่ตองการ                                                                                         จำนวน                 คน

   สาขาความเชี่ยวชาญของบุคลากร                                                  วุฒิ

   ปฏิบัติงานที่บริษัท                                  วันตอสัปดาห  เปนระยะเวลาโครงการ                                เดือน

                                    ผูวิเคราะหความตองการ

   1)

   2)

   3)
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รายงานเอกสารหลักฐานที่ใชในการประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility ยื่นเอกสารดังนี้

ทุกโครงการ (สวทน. และ สกอ.)
1.1 แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเขารวม Talent Mobility (F-TM-03)
1.2 CV ของบุคลากรวิจัยจากระบบฐานขอมูล Talent Mobility
1.3 เอกสารแนบโครงการวิจัย (F-TM-03-2)
1.4 คาใชจายที่ผูประกอบการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจากที่ไดรับการ
     สนับสนุนจากโครงการ Talent Mobility (F-TM-03-3)
1.5 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท ไมเกิน 6 เดือน
1.6 สำเนารายชื่อผูถือหุน ไมเกิน 6 เดือน

     กรณียื่นพิจารณากับ สวทน.
2.1 รายละเอียดคาชดเชยบุคลากรวิจัยและคาสนับสนุนนักศึกษา (สวทน.) 
     (F-TM-03-1)

       กรณียื่นพิจารณากับ สกอ.
3.1 รายละเอียดคาตอบแทนสำหรับบุคลากรวิจัย และคาใชจายที่เกี่ยวของกับการวิจัย
3.2 หนังสือขอความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดในการเขารวมโครงการ
3.3 หนังสือรับรองจากศูนยอำนวยความสะดวก (TM Clearing House) ภายใต
     การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
     นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) (ถามี)

1.

2.

3.

ตรวจสอบแลว มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

          ครบ   ไมครบ ขาดรายการที่      

ลงชื่อ    เจาหนาที่ผูตรวจสอบ วันที่    

ลงชื่อ    เจาหนาที่ผูรับเรื่อง วันที่    
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แบบฟอรมขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเขารวม
Talent Mobility

1. ชื่อโครงการ   

 หมวดหมูของโครงการ 

  การวิจัยและพัฒนา        การแกปญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม

  การวิเคราะหทดสอบและระบบมาตรฐาน      การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

 ผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ   

 สถานที่ปฏิบัติงานของโครงการ  

 ระยะเวลาของโครงการ เดือน   ประเมินผลโครงการทุก                  เดือน

 เนื้อหาโดยสรุป      

2. ชื่อสถานประกอบการ                                          ขนาดของกิจการ   

 ชื่อผูติดตอ    โทรศัพท/อีเมลติดตอ 

 รายละเอียดของสถานประกอบการ  

 

3. ตนสังกัดบุคลากรที่เขารวมโครงการ  

 คณะ/ฝาย    ภาควิชา/แผนก 

4. A: รายชื่อบุคลากรที่เขารวมโครงการ (จำกัดคาชดเชยบุคลากรไมเกิน 60,000 บาท/เดือน/คน) 

 A1) ชื่อหัวหนาโครงการ :                   อายุ                 ป

 วุฒิการศึกษา    สาขาที่เชี่ยวชาญ  

 ตนสังกัด ตรงตามขอ 3  อื่น ๆ ระบุ    

 สัดสวนการปฏิบัติงานโครงการ วัน/สัปดาห คิดเปน % FTE = % (5 วัน/สัปดาห = FTE 100%)

 บทบาทหนาที่ในโครงการ  

 A2) ชื่อบุคลากรที่ 1 :                    อายุ                 ป

 วุฒิการศึกษา    สาขาที่เชี่ยวชาญ  

 ตนสังกัด ตรงตามขอ 3  อื่น ๆ ระบุ  

 สัดสวนการปฏิบัติงานโครงการ วัน/สัปดาห คิดเปน % FTE = % (5 วัน/สัปดาห = FTE 100%)

 บทบาทหนาที่ในโครงการ  

 B: รายชื่อนักศึกษาที่ติดตามที่เขารวมโครงการทั้งหมดจำนวน  คน

 B1) ชื่อ-นามสกุล    

 กำลังศึกษาอยูในระดับ   ชั้นป  

 ตนสังกัด ตรงตามขอ 3  อื่น ๆ ระบุ 

 สัดสวนการปฏิบัติงานโครงการ วัน/สัปดาห คิดเปน % FTE = % (5 วัน/สัปดาห = FTE 100%)

 บทบาทหนาที่ในโครงการ    
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 B2) ชื่อ-นามสกุล  

 กำลังศึกษาอยูในระดับ   ชั้นป

 ตนสังกัด ตรงตามขอ 3  อื่น ๆ ระบุ 

 สัดสวนการปฏิบัติงานโครงการ วัน/สัปดาห คิดเปน % FTE = % (5 วัน/สัปดาห = FTE 100%)

 บทบาทหนาที่ในโครงการ  

5. แนวทางจัดการผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาโดยสังเขป

       ผูประกอบการและสถาบันตนสังกัดเปนเจาของรวมกัน            ผูประกอบการเปนเจาของ

       ระบุเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ                                     อื่น ๆ โปรดระบุ

        ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตน และเอกสารประกอบแนบทายทุกฉบับเปนความจริงทุกประการ หากพบวา

ขอความดังกลาวขางตนไมเปนความจริง ขาพเจายินยอมใหตัดสิทธิ์ในการพิจารณาขอรับการสนับสนุนทันที

ลงชื่อ                                       หัวหนาโครงการ

(                                        )

วันที่        /           /

ลงชื่อ                                       ผูแทนบริษัท

(                                        )

วันที่        /           /
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รายละเอียดคาชดเชยบุคลากรวิจัยและ
คาสนับสนุนนักศึกษา (สวทน.)

บุคลากร FTE (%) เงินเดือน (บาท) อัตราชดเชย (เทา) ระยะเวลา (เดือน) คาชดเชย (บาท)

ตัวอยาง 20% 40,000 บาท 1.5 เทา 12 เดือน 20% x 40000 x 1.5 x 12

A1

A2

A3

รวมคาชดเชยบุคลากรทั้งโครงการเปนเงิน (Total A)

(เกณฑคาชดเชยพิจารณาจากเงินเดือน x 1.5 เทา โดยชดเชยสูงสุดไดไมเกิน 60,000 บาท/คน/เดือน)

ผูติดตาม FTE (%) ศึกษาระดับ อัตราสนับสนุน ระยะเวลา (เดือน) คาสนับสนุน (บาท)

ตัวอยาง 20% ปริญญาตรี 8,000 12 เดือน 20% x 8000 x 12

B1

B2

B3

รวมคาสนับสนุนนักศึกษาทั้งโครงการ (Total B)

(เกณฑสนับสนุนคาใชจายนักศึกษา: ป.ตรี =8,000 บาท / ป.โท =10,000 บาท / ป.เอก =12,000 บาท)

งบประมาณสนับสนุน (บาท)

คาชดเชยบุคลากรทั้งโครงการเปนเงิน (Total A)

คาสนับสนุนนักศึกษาทั้งโครงการ (Total B)

รวมงบประมาณทั้งโครงการเปนเงินจำนวน (Total A + Total B)
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เอกสารแนบโครงการวิจัย

ชื่อโครงการ
(ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะทำโครงการวาทำอะไร หรือตองการผลอะไร)

1) ความสำคัญและที่มาของโครงการโดยสรุป  

(อธิบายถึงความสำคัญและที่มาของปญหา เหตุผลในการดำเนินงานโครงการ ควรระบุปญหาหรือสถานการณที่เปนอยู

อยางชัดเจน และชี้ใหเห็นถึงความจำเปนในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการรวมกับภาคเอกชน และโครงการนี้

เปนการดำเนินงานเพื่อแกปญหาหรือพัฒนาตามความตองการของภาคอุตสาหกรรม)

2) วัตถุประสงคของโครงการ

(ระบุใหชัดเจนถึงเปาหมายที่ตองการศึกษา ขอใหระบุเปนขอๆ ตามลำดับความสำคัญ)

3) ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการโดยสังเขป 

(ควรประกอบดวยแผนงาน ขั้นตอนในการดำเนินกิจกรรมหลักตางๆ ของโครงการ เชน การเก็บขอมูล การวิเคราะห การ

ทดลอง/การทดสอบ การประดิษฐสรางข้ึน การดัดแปลงแกไข การสรุปผล เปนตน ต้ังแตเร่ิมจนส้ินสุดโครงการ พรอมท้ัง

จัดทำตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ ในรูปแบบ gantt chart เพื่อใหทราบถึงระยะเวลาดำเนินงานในแตละขั้นตอน)

4) ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ (Output)

(ระบุประโยชนที่คิดวาจะไดเมื่อสิ้นสุดโครงการ เปนการระบุวาใครจะไดรับผลประโยชนและผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลง

ในเรื่องอะไรทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณและตองสอดคลองกับวัตถุประสงค)

5) แนวทางการประเมินผลโครงการและบุคลากรที่เขารวมโครงการ

(เปนการระบุวาหากไดมีการดำเนินโครงการแลว จะมีการติดตามดูผลไดอยางไร และโดยวิธีใด เมื่อใด ทั้งเชิงคุณภาพและ

ปริมาณ)

6) แนวทางการถายทอดความรูหรือการแลกเปลี่ยนความรูใหกับสถานประกอบการ

(ควรบอกถึงรูปแบบวิธีการในการถายทอดความรูและ/หรือเทคโนโลยีระหวางบุคลากรที่เขารวมโครงการและบุคลากรของ

ภาคเอกชน โดยมุงเนนการทำใหภาคเอกชนมีศักยภาพในการเรียนรูเพ่ือใหเกิดการพัฒนาตอยอด หรือขยายผลอยางตอเน่ือง

ในอนาคต)
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คาใชจายที่ผูประกอบการลงทุนเพิ่มเติมใน
โครงการนอกเหนือจากที่ไดรับการสนับสนุนจาก

โครงการ Talent Mobility 
ทั้งคาใชจายที่อยูในรูปตัวเงิน (in-cash) และคาใชจายที่ไดจากการคำนวณเปนจำนวนเงินเทียบเคียง (in-kind) 

มูลคา (บาท)

1. คาจางหรือเงินเดือน

 1.1 คาจางหรือเงินเดือนของบุคลากรที่เกี่ยวของกับโครงการ

 1.2 คาใชจายในการจัดจางที่ปรึกษา หรือใชบริการผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่ไมใช
  การสาธิตเครื่องมือหรืออุปกรณ

2. คาเครื่องมือหรืออุปกรณตาง ๆ

 2.1 คาใชจายในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณตางๆ ที่ใชเฉพาะการดำเนินงาน
  ตามโครงการ

 2.2 คาปรับปรุงหรือซอมแซม คาสอบเทียบเครื่องมือหรืออุปกรณ และคาใชจาย
  อันเนื่องมาจากงานดานวิศวกรรม

3. คาปรับปรุงหรือซอมแซมอาคาร หรือคากอสราง หรือคาใชบริการหองปฏิบัติการ

4. คาวัตถุดิบหรือวัสดุจำเปน

5. คาใชจายในการจางผูอื่นวิเคราะห ทดสอบ

6. คาใชจายในการซื้อหรือเชาใชสิทธิในทรัพยสินทางปญญาที่จำเปนตองใชในโครงการ

7. คาฝกอบรมหรือการสัมมนาสำหรับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ

8. คาบริการสาธารณูปโภค (คาไฟฟา คาประปา คาโทรศัพท คาเชื้อเพลิง/พลังงาน)

9. คาเสื่อมราคาของ อาคาร/โรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ 

 (คำนวณตามประมวลรัษฎากร)

10. คาใชจายทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวของ และไมสามารถระบุลงหมวดคาใชจายขางตนได

รวมคาใชจายทั้งสิ้น
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บันทึกขอตกลงระหวางบริษัทกับผูเชี่ยวชาญ
ทำที่

วันที่

บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทำขึ้นระหวางบริษัท    

สำนักงานใหญตั้งอยูเลขที่                                                                    ซึ่งตอไป

ในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา "บริษัท" ฝายหนึ่ง  และ    

อยูบานเลขที่    

สถานที่ทำงาน   

ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา "ผูเชี่ยวชาญ" อีกฝายหนึ่ง

โดยที่ทั้งสองฝายไดทำขอตกลงไวดังตอไปนี้

 ขอ1. ผูเชี่ยวชาญจะใหบริการปรึกษากับบริษัท  ภายในขอบเขตที่ระบุไวในขอเสนอโครงการที่ไดรับความเห็นชอบจาก

บริษัทและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ ตามเอกสารแนบทายบันทึก

ขอตกลงนี้และใหถือเอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงนี้เปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้ดวย ในกรณีที่มีความขัดแยงกัน

ระหวางขอความในเงื่อนไขของบันทึกขอตกลงกับเอกสารแนบทาย บันทึกขอตกลงนี้  ใหถือขอความในเงื่อนไขของบันทึก

ขอตกลงฉบับนี้บังคับ

 ขอ 2.  ผูเชี่ยวชาญจะดำเนินการตามที่ระบุใน ขอ 1.  โดยเริ่มตั้งแตวันที่  

และเสร็จสมบูรณในวันที่      รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น                เดือน          วัน

 ขอ 3.  บริษัทจะจายคาตอบแทนใหกับผูเชี่ยวชาญ  สำหรับการใหบริการปรึกษาตามขอตกลงนี้  

เปนจำนวนเงิน บาท (                                                                    ) 

โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขของการจายเงินดังตอไปนี้

  เบิกจายเปนงวด จำนวน             งวด ๆ ละ                                 บาท (รวมหักภาษี ณ ที่จาย       %).

  โดยมีกำหนดจายเงินทุกวันที่               ของเดือน

  จายตามความกาวหนาของผลงาน  

  วิธีอื่น  โปรดระบุ

 ขอ 4.  บริษัทจะอำนวยความสะดวกตามขอบเขตที่สมควร  เพื่อใหผูเชี่ยวชาญสามารถจะใหบริการไดโดยมีประสิทธิภาพ

 ขอ 5.  บริษัทและผูเชี่ยวชาญตกลงให  มหาวิทยาลัย                                    เปนเพียงผูประสานงานการให

คำปรึกษานี้ระหวางทั้งสองฝาย รวมทั้งประสานงานในการสงมอบผลงาน หรือรายงานการใหคำปรึกษาเทานั้น โดยจะไม

อยูในฐานะเปนผูเช่ียวชาญหรือตัวแทนของคูกรณีแตอยางใดและไมตองรับผิดชอบจากการกระทำใด ๆ ของคูกรณีอันเกิดข้ึน

ตามบันทึกขอตกลงนี้

 ขอ 6.  ผูเชี่ยวชาญขอรับรองวาจะรักษาขอมูลของบริษัทเปนความลับอยางเครงครัด โดยจะไมนำไปเปดเผยไมวาใน

กรณีใด ๆ ท้ังส้ิน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากบริษัท ท้ังน้ีเพ่ือปองกันความเสียหายในเชิงธุรกิจของบริษัท

 ขอ 7.  ผูเชี่ยวชาญจะจัดสงรายงานการใหบริการปรึกษาแกบริษัท ภายหลังจากโครงการไดเสร็จสิ้นลงแลวไมเกิน 2 เดือน

 ขอ 8.  บันทึกขอตกลงนี้มีผลบังคับใชเมื่อทั้งสองฝายไดลงนามโดยครบถวนแลว
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 ขอ 9.  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้

 9.1 ขอเสนอโครงการ

 9.2 สำเนาประวัติของผูเชี่ยวชาญ

 9.3 

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้ทำขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกันคูสัญญาไดอานและเขาใจ ขอความในบันทึกขอตกลง

โดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

บริษัท

(                                        )

ตำแหนง

ผูเชี่ยวชาญ

(                                        )

ตำแหนง

พยาน

(                                        )

ตำแหนง

พยาน

(                                        )

ตำแหนง
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บันทึกขอตกลงวาดวยการรักษาขอมูลเปนความลับ
ทำที่

วันที่

บันทึกขอตกลงวาดวยการรักษาขอมูลเปนความลับฉบับนี้ทำขึ้นระหวาง บริษัท  
โดย                        ตำแหนง                       ตั้งอยูเลขที่                                  ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้
เรียกวา “บริษัท” กับ                         ตำแหนง                           ซึ่งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้เรียกวา “ผูเชี่ยวชาญ” 
โดยที่ทั้งสองฝายไดทำขอตกลงวาดวยการรักษาขอมูลเปนความลับไวดังตอไปนี้
 ขอ 1 ผูเขารวมโครงการจะใหการสนับสนุนทางดานเทคนิคในการดำเนินงานของ โครงการสงเสริมบุคลากรดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในภาคเอกชน ชื่อโครงการ                                             โดยมีผูเชี่ยวชาญ
ชื่อ
 ขอ 2 ผูเขารวมโครงการจะดำเนินการตามที่ระบุไวในขอ 1 โดยเริ่มตั้งแตวันที่       เดือน               พ.ศ.
สมบูรณในวันที่       เดือน                พ.ศ.
 ขอ 3 บริษัทจะอำนวยความสะดวกตามขอบเขตที่สมควร เพื่อใหผูเขารวมโครงการสามารถจะดำเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
 ขอ 4 บริษัทและผูเขารวมโครงการตกลงให สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แหงชาติ เปนเพียงผูประสานงาน ระหวางทั้งสองฝาย โดยจะไมอยูในฐานะที่เปนที่ปรึกษาหรือตัวแทนของคูกรณีแตอยางใด
และไมตองรับผิดชอบ จากการกระทำใด ๆ ของคูกรณีอันเกิดขึ้นตามบันทึกขอตกลงนี้
 ขอ 5 ผูเขารวมโครงการขอรับรองวาจะรักษาขอมูลของโครงการเปนความลับอยางเครงครัด โดยจะไมนำไปเปดเผย
ไมวาในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้นเปนระยะเวลา           ป นับตั้งแตโครงการเสร็จสมบูรณ เวนแตจะไดรับอนุญาต
เปนลายลักษณอักษรจากบริษัท ทั้งนี้เพื่อปองกันความเสียหายในเชิงธุรกิจของบริษัท
 ขอ 6 บันทึกขอตกลงนี้มีผลบังคับใช เมื่อทั้งสองฝายไดลงนามโดยครบถวนแลว
 บันทึกขอตกลงวาดวยการรักษาขอมูลเปนความลับฉบับน้ีทำข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอาน
และเขาใจขอความในบันทึกขอตกลงนี้โดยละเอียดตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อไวเปนสำคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตาง
ยึดถือไวฝายละฉบับ

บริษัท

(                                        )

ตำแหนง

ผูเชี่ยวชาญ

(                                        )

ตำแหนง

ตำแหนง ตำแหนง

พยาน

(                                        )

พยาน

(                                        )

ประทับตราของบริษัท
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บันทึกขอตกลงความรวมมือใหบุคลากรดานวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน
(Talent Mobility)

ระหวาง มหาวิทยาลัย                                                

กับ

บริษัท                                                

โครงการเรื่อง                                                

ทำที่ 

วันที่

          บันทึกขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ทำขึ้นระหวาง บริษัท

ตั้งอยูที่                                                                                                      ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “บริษัท” 

          กับ มหาวิทยาลัย

ตั้งอยูเลขที่                                                            โดย                                            ตำแหนงอธิการบดี

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่                                                              ลงวันที่                      ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา 

“มหาวิทยาลัย” ไดตกลงทำบันทึกขอตกลงนี้ไวตอกัน โดยมีรายละเอียดและสาระสำคัญดังตอไปนี้คือ

1. ความเปนมาของโครงการ

     เพื่อรวมดำเนินการตามโครงการดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันในภาคเอกชน(Talent Mobility) (Talent Mobility) โดยไดรับเงิน

สนับสนุนจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

     ดวยทางบริษัท มีความประสงคที่จะดำเนินโครงการเรื่อง                                                                      ขึ้น 

โดยมีอาจารย                                            ภาควิชา

คณะ                                            มหาวิทยาลัย                                            ซึ่งตอไปนี้ เรียกวา “นักวิจัย”

2. วัตถุประสงคของโครงการ

3. คาใชจายความรวมมือ 

    3.1 โครงการ Talent Mobility  โดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

ตกลงจะใหเงินสนับสนุน เพื่อเปนคาใชจายความรวมมือการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการให “มหาวิทยาลัย” เปนเงิน

สนับสนุนใหหนวยงานตนสังกัดที่อนุญาตใหนักวิจัย, บุคลากรของหนวยงานไปปฏิบัติงาน เปนจำนวนเงิน                 บาท 

          โดยบริษัทและมหาวิทยาลัยตกลงให สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

เปนเพียงผูประสานงาน ระหวางทั้งสองฝาย จึงไมตองรับผิดชอบ จากการกระทำใด ๆ ของคูกรณีอันเกิดขึ้นตามบันทึก

ขอตกลงนี้

ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢.
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 3.2 คาตอบแทนระหวาง มหาวิทยาลัย กับ นักวิจัยที่ไปปฏิบัติงานนั้นตามที่ระบุไวในระเบียบการของมหาวิทยาลัยนั้น ๆ 

 3.3 คาตอบแทนระหวาง บริษัท กับ มหาวิทยาลัย ตามแต ที่บริษัทจะไดตกลงกับมหาวิทยาลัย

 3.4 คาตอบแทนระหวาง บริษัท กับ นักวิจัย ตามแต ที่บริษัทจะไดตกลงกับนักวิจัย

4.  ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการ

 4.1 “มหาวิทยาลัย” จะอนุญาตให “นักวิจัย” เริ่มปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงนี้ตั้งแตวันที่                      จนถึง

วันที่                      เปนระยะเวลาทั้งสิ้น               เดือน

 4.2 สัดสวนการปฏิบัติงานที่นักวิจัยจะตองไปปฏิบัติงานในบริษัทหรือตามสถานที่ ที่ตกลงกัน             วันตอสัปดาห

 4.3 ในการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงนี้ “มหาวิทยาลัย” จะปฏิบัติตามแผนระยะเวลาในการปฏิบัติงานตามบันทึก

ขอตกลงท่ีกำหนดรวมกันท้ังสองฝาย ท้ังน้ี “บริษัท” สามารถขยายระยะเวลาขางตนโดยแจงเปนหนังสือให “มหาวิทยาลัย” ทราบ

 4.4 บริษัทจะอำนวยความสะดวกตามขอบเขตที่สมควร เพื่อใหนักวิจัยสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

5.  กำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

 บันทึกขอตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใชนับตั้งแตวันที่                                       และมีกำหนดเวลา              เดือน 

หรือเม่ือการดำเนินโครงการเสร็จส้ินลงโดยไดรับรายงานผลการศึกษาท่ีมีความเหมาะสมในการดำเนินโครงการฉบับสมบูรณ 

แลวแตกรณีใดจะเกิดกอน อยางไรก็ตาม บันทึกขอตกลงฉบับนี้อาจสิ้นสุดลงกอนกำหนดระยะเวลาดังกลาวในกรณีดังนี้

 5.1 ทั้งสองฝายตกลงกันเปนหนังสือเพื่อยกเลิกบันทึกขอตกลงฉบับนี้

 5.2 ฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกบันทึกขอตกลงฉบับนี้ โดยมีหนังสือแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนา ไมนอยกวา 2 เดือน

โดยกอนส้ินสุดระยะเวลาบันทึกขอตกลงฉบับน้ี ฝายใดฝายหน่ึงประสงคจะขอตออายุการดำเนินงานภายใตบันทึกขอตกลงน้ี

ตอไปอีก ใหฝายนั้นมีหนังสือแจงอีกฝายหนึ่งทราบลวงหนาไมนอยกวา 1 เดือน หากอีกฝายเห็นชอบดวย ใหทำความตกลง

รวมกันเปนหนังสือโดยกำหนดเงื่อนไข และระยะเวลาในการดำเนินงานตามความเหมาะสมที่จะตกลงกันตอไป

6. เครื่องมือเครื่องใชและวัสดุอุปกรณ 

 บรรดาเครื่องมือเครื่องใช และวัสดุอุปกรณของฝายใดที่ไดใชไปในการดำเนินงานโครงการนี้ หรือซึ่งฝายหนึ่งฝายใดได

ซ้ือมาดวยทุนทรัพยของฝายน้ัน หรือซ่ึงฝายหน่ึงฝายใดไดชดใชคืนให ถือวาเปนกรรมสิทธ์ิของฝายน้ัน แลวแตกรณี โดยฝาย

ท่ีเปนเจาของกรรมสิทธ์ิในบรรดาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช และวัสดุอุปกรณน้ัน มีสิทธิทำเคร่ืองหมายแสดงไวท่ีเคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

และวัสดุอุปกรณที่ฝายนั้นจัดหามา วาเปนทรัพยสินของฝายนั้นได

 ตนแบบของผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัยรวมถึงผลงานที่มีลักษณะเชนเดียวกัน ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของ “บริษัท” รวมถึง

จะตองดูแลรักษาใหอยูในสภาพดีและสามารถใชงานไดอยูเสมอ

7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 “บริษัท” ตองมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูที่ไดรับการอนุมัติใหไปปฏิบัติงาน ตามสัดสวนดังนี้

 7.1 หนวยงานตนสังกัด มีสวนรวมในการประเมินผล คิดเปนรอยละ 30

 7.2 “บริษัท” มีสวนรวมในการประเมินผล คิดเปนรอยละ 70

8. สิทธิในทรัพยสินทางปญญา

 ขอมูล การคิดคน สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และ/หรือทรัพยสินทางปญญาใด ๆ เกี่ยวกับหรือเกิดขึ้นเนื่องจากการปฏิบัติงานตาม

สัญญา และ/หรือ ผลงานของการปฏิบัติงานตามบันทึกขอตกลงน้ี ตอไปในบันทึกขอตกลงน้ีจะเรียกวา “ทรัพยสินทางปญญา”

 ทั้งสองฝายตกลงใหบรรดาทรัพยสินทางปญญาของผลงานโครงการที่จะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานภายใตความรวมมือ

กันในโครงการนี้เปนของ “บริษัท” และการยื่นคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ/หรือ คำขอรับความคุมครองสิทธิใน

ทรัพยสินทางปญญาในลักษณะอ่ืนใดตามกฎหมายในงานวิจัยตามบันทึกขอตกลงน้ี “บริษัท” จะตองระบุช่ือหัวหนาโครงการ

วิจัยและ/หรือผูทำงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเปนผูประดิษฐในคำขอรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และ/หรือ คำขอรับความคุมครอง

สิทธิในทรัพยสินทางปญญาในลักษณะอื่นใดตามกฎหมาย 
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 โดย “มหาวิทยาลัย” ตกลงใช “ทรัพยสินทางปญญา” เพ่ือประโยชนในทางวิชาการเทาน้ัน สำหรับกรณีท่ี “มหาวิทยาลัย” 

ประสงคจะใช “ทรัพยสินทางปญญา” ในทางธุรกิจหรือดำเนินการอื่นใดหรือใหผูอื่นดำเนินการดังกลาวตองไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจาก “บริษัท” กอนดำเนินการ

9. ขอตกลงวาดวยการรักษาความลับ

 9.1 เพื่อประโยชนในการดำเนินการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ทั้งสองฝายจะตองไมเปดเผยขอมูลขาวสารอันเกี่ยวกับ

ผลงานภายใตบันทึกขอตกลงนี้ ไมวาจะวิธีการใด กอนการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา เวนแตจะไดรับการยินยอมเปน

ลายลักษณอักษรจากอีกฝายหนึ่งกอน โดยที่แตละฝายจะตองไดรับการแจงลวงหนาอยางเปนลายลักษณอักษรไมนอยกวา 

30 วัน และหากผูแจงไมไดรับการตอบรับอยางเปนลายลักษณอักษรภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจงใหถือวาอีกฝายหนึ่งให

ความยินยอม

 9.2 มหาวิทยาลัยจะดูแลและปองกันมิใหพนักงานหรือลูกจางหรือบุคลากรของมหาวิทยาลัยนำขอมูล ทรัพยสิน และ

สิทธิใดตามบันทึกขอตกลงนี้ไปใชหรือเผยแพรหรือกระทำการใดๆ อันเปนเหตุใหบริษัทไดรับความเสียหาย ทั้งนี้ หากบริษัท

เกิดความเสียหายจากการกระทำดังกลาว มหาวิทยาลัยจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

 9.3 บริษัท จะดูแลและปองกันมิใหพนักงานหรือลูกจาง ของบริษัทนำขอมูล ทรัพยสิน และสิทธิใดตามบันทึกขอตกลงนี้

ไปใชหรือเผยแพรหรือกระทำการใด ๆ อันเปนเหตุใหมหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย ท้ังน้ี หากมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหาย

จากการกระทำดังกลาว บริษัทจะตองรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดขึ้น

10. การอางอิงชื่อคูสัญญา การประชาสัมพันธและการตีพิมพผลงาน

 กรณีที่คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งตองการจะอางชื่อของคูสัญญาอีกฝายใหฝายที่ตองการอางชื่อ ขออนุญาตจากฝายที่เปน

เจาของชื่อเปนหนังสือกอนดำเนินการทุกครั้ง โดยฝายที่ตองการอางชื่อจะไมดำเนินการใด ๆ ที่อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย

แกชื่อเสียงของคูสัญญาอีกฝาย

11. เอกสารแนบ

 เอกสารแนบทายบันทึกขอตกลงดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของบันทึกขอตกลงนี้

 11.1 รายละเอียดการเขารวมโครงการ (Talent Mobility)

 11.2 รายละเอียดโครงการรวมกับบริษัท

 11.3 รายละเอียดของนักวิจัย

 11.4 เอกสารประกอบหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท หนังสือแตงตั้งผูมีอำนาจลงนามของมหาวิทยาลัย

 บันทึกขอตกลงฉบับน้ีไดทำข้ึนเปนสองฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกันทุกประการ ท้ังสองฝายไดอานและเขาใจขอความ

โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญ

บริษัท

ลงชื่อ
(                                        )

ตำแหนง

มหาวิทยาลัย

ลงชื่อ
(                                        )

อธิการบดี

มหาวิทยาลัยบริษัท

ลงชื่อ
(                                        )

หัวหนาโครงการผูวิจัย

ลงชื่อ
(                                        )

ตำแหนง

ลงชื่อ

(                                        )
พยาน

ลงชื่อ

(                                        )
พยาน
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แบบรายงานระหวางการดำเนินโครงการสำหรับอาจารย/นักวิจัย
ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการ

ตนสังกัดของนักวิจัย

ขื่อสถานประกอบการ

การติดตามครั้งที่                                                      วันที่            เดือน                    พ.ศ.

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการและมาตรการสงเสริมภาคเอกชนในดาน
            การวิจัยและพัฒนาในอนาคตใหดียิ่งขึ้นตอไป จึงขอใหกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ดานความกาวหนาของโครงการ

1. ผลงานที่ดำเนินการเสร็จไปแลวคิดเปนรอยละ
 < 20% 20-40 % 40-60 % 60-80 % > 80 % 
2. การดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
4. ปญหาที่สงผลใหเกิดความลาชา
 ไมมี  มี    
     กรณีที่มีปญหาความลาชา ใหตอบคำถาม 4.1-4.3
     4.1 มีปญหาดานเทคนิค/เทคโนโลยี
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.2 เกิดจากสถานประกอบการ
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.3 เกิดจากอาจารย/นักวิจัย
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

1. การจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องอำนวยความสะดวก
    มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินงาน
     มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การสนับสนุนดานการเดินทาง
    ยานพาหนะ เงิน ไมมี  
4. การเตรียมการติดตอประสานงานภายในบริษัทเพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินโครงการ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
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ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

5. คาตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับอาจารย/นักวิจัย
 ไมมี มี รวมคาตอบแทนตลอดโครงการ
6. คาตอบแทนเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษา
 ไมมี มี รวมคาตอบแทนตลอดโครงการ
ขอเสนอแนะ.

ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

1. อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. การติดตาม แจงขาวสาร  และสอบถามความชวยเหลือ
     มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานอาจารย/นักวิจัย

1. องคความรูและประสบการณที่ไดจากการดำเนินงานในโครงการที่จะสามารถนำไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. ผลงานสวนหนึ่งสวนใดของโครงการมีแนวโนมที่จะนำไปขอผลงานวิชาการได
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานอาจารย/นักวิจัย

1. องคความรูและประสบการณที่ไดจากการดำเนินงานในโครงการที่จะสามารถนำไปประยุกตใชในการเรียนการสอน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. ผลงานสวนหนึ่งสวนใดของโครงการมีแนวโนมที่จะนำไปขอผลงานวิชาการได
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานนักศึกษา

นักศึกษาไดรับองคความรูและประสบการณในเรื่องใดบางอยางไร

ขอเสนอแนะ
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แบบรายงานระหวางการดำเนินโครงการสำหรับสถานประกอบการ
ชื่อ-นามสกุล

ชื่อสถานประกอบการ

ชื่อโครงการ

ตนสังกัดของนักวิจัย

การติดตามครั้งที่                                                      วันที่            เดือน                    พ.ศ.

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการและมาตรการสงเสริมภาคเอกชนในดาน
            การวิจัยและพัฒนาในอนาคตใหดียิ่งขึ้นตอไป จึงขอใหกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ดานความกาวหนาของโครงการ

1. ผลงานที่ดำเนินการเสร็จไปแลวคิดเปนรอยละ
 < 20% 20-40 % 40-60 % 60-80 % > 80 % 
2. การดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
4. ปญหาที่สงผลใหเกิดความลาชา
 ไมมี  มี    
     กรณีที่มีปญหาความลาชา ใหตอบคำถาม 4.1-4.3
     4.1 มีปญหาดานเทคนิค/เทคโนโลยี
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.2 เกิดจากสถานประกอบการ
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.3 เกิดจากอาจารย/นักวิจัย
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

1. มีการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเพื่อทำโครงการนี้
      ไมมี มี รายละเอียด
   งบประมาณ             บาท
2. มีการลงทุนดานสถานที่เพิ่มเติม เชน การตอเติมอาคาร การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อทำการทดลอง
 ไมมี มี รายละเอียด
   งบประมาณ             บาท
3. มีการจัดเตรียมงบประมาณดานการเดินทางสำหรับอาจารย/นักวิจัย และนักศึกษา
     ไมมี มี รายละเอียด
   งบประมาณ             บาท
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ดานอาจารย/นักวิจัยดานอาจารย/นักวิจัย

1. อาจารย/นักวิจัยมีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. อาจารย/นักวิจัยใหความรวมมือ ใสใจ และรับผิดชอบ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน
 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานนักศึกษา

1. นักศึกษามีทักษะ ความรู และความเชี่ยวชาญ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. นักศึกษาใหความรวมมือ ใสใจ และรับผิดชอบ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. ความสม่ำเสมอในการปฏิบัติงาน
 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

1. อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. การติดตาม แจงขาวสาร  และสอบถามความชวยเหลือ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา
 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

4. มีการสนับสนุนคาตอบแทนเพิ่มใหกับอาจารย/นักวิจัย
      ไมมี มี รวมคาตอบแทนตลอดโครงการ                                           บาท
5. มีการสนับสนุนคาตอบแทนเพิ่มใหกับนักศึกษา
 ไมมี มี รวมคาตอบแทนตลอดโครงการ                                      บาท
6. องคความรูและประสบการณที่ไดจากการดำเนินงานในโครงการ
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ
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แบบรายงานระหวางการดำเนินโครงการ
สำหรับศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

ชื่อ-นามสกุลเจาหนาที่ศูนยอำนวยความสะดวก 

ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ                                 ตนสังกัดของนักวิจัย

ชื่อสถานประกอบการ

การติดตามครั้งที่                                              วันที่           เดือน                            พ.ศ.

วันที่เริ่มตนโครงการวันที่           เดือน                            พ.ศ.

วันที่สิ้นสุดโครงการวันที่            เดือน                            พ.ศ. 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการและมาตรการสงเสริมภาคเอกชนในดาน
            การวิจัยและพัฒนาในอนาคตใหดียิ่งขึ้นตอไป จึงขอใหกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ดานความกาวหนาของโครงการ

1. ผลงานที่ดำเนินการเสร็จไปแลวคิดเปนรอยละ
 < 20% 20-40 % 40-60 % 60-80 % > 80 % 
2. การดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
4. ปญหาที่สงผลใหเกิดความลาชา
 ไมมี  มี    
     กรณีที่มีปญหาความลาชา ใหตอบคำถาม 4.1-4.3
     4.1 มีปญหาดานเทคนิค/เทคโนโลยี
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.2 กิดจากสถานประกอบการ
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.3 เกิดจากอาจารย/นักวิจัย
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานสถานประกอบการ

1. มีการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเพื่อทำโครงการนี้
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินงาน
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
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ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

3. การสนับสนุนดานการเดินทางสำหรับอาจารย/นักวิจัย และนักศึกษา
    มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
ขอเสนอแนะ

ดานอาจารย/นักวิจัยดานอาจารย/นักวิจัย

1. อาจารย/นักวิจัยใหความรวมมือ ใสใจ และรับผิดชอบ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดาน TM Unit (สวทน.)

1. อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. การติดตาม แจงขาวสาร  และสอบถามความชวยเหลือ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา
 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ
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แบบรายงานระหวางการดำเนินโครงการ
สำหรับ TM Unit

ชื่อ-นามสกุลเจาหนาที่ TM Unit  

ชื่อโครงการ

เลขที่โครงการ                                 ตนสังกัดของนักวิจัย

ชื่อสถานประกอบการ

การติดตามครั้งที่                                              วันที่           เดือน                            พ.ศ.

วันที่เริ่มตนโครงการวันที่           เดือน                            พ.ศ.

วันที่สิ้นสุดโครงการวันที่            เดือน                            พ.ศ. 

คำชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนำขอมูลไปใชในการพัฒนากระบวนการและมาตรการสงเสริมภาคเอกชนในดาน
            การวิจัยและพัฒนาในอนาคตใหดียิ่งขึ้นตอไป จึงขอใหกรอกขอมูลที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด

ดานความกาวหนาของโครงการ

1. ผลงานที่ดำเนินการเสร็จไปแลวคิดเปนรอยละ
 < 20% 20-40 % 40-60 % 60-80 % > 80 % 
2. การดำเนินการเปนไปตามขั้นตอนที่วางแผนไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การดำเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
4. ปญหาที่สงผลใหเกิดความลาชา
 ไมมี  มี    
     กรณีที่มีปญหาความลาชา ใหตอบคำถาม 4.1-4.3
     4.1 มีปญหาดานเทคนิค/เทคโนโลยี
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.2 กิดจากสถานประกอบการ
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
     4.3 เกิดจากอาจารย/นักวิจัย
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดานสถานประกอบการ

1. มีการจัดเตรียมเครื่องมือเครื่องจักร และเครื่องอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเพื่อทำโครงการนี้
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 
2. ความเหมาะสมของการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการดำเนินงาน
 มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

F-TM-04-4 áººÃÒÂ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ ÊÓËÃÑº TM Unit
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ดานการดำเนินงานกับสถานประกอบการ

ขอเสนอแนะ

ดานอาจารย/นักวิจัยดานอาจารย/นักวิจัย

1. อาจารย/นักวิจัยใหความรวมมือ ใสใจ และรับผิดชอบ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

ดาน TM Unit (สวทน.)

1. อำนวยความสะดวกในการติดตอประสานงาน
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
2. การติดตาม แจงขาวสาร  และสอบถามความชวยเหลือ
      มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
3. การชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา
 มากที่สุด มาก  ปานกลาง นอย  นอยที่สุด 
ขอเสนอแนะ

F-TM-04-4 áººÃÒÂ§Ò¹ÃÐËÇ‹Ò§¡ÒÃ´Óà¹Ô¹â¤Ã§¡ÒÃ ÊÓËÃÑº TM Unit
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แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สำหรับอาจารย/นักวิจัย

ชื่อ-นามสกุลนักวิจัย

ชื่อโครงการ                                                                                   เลขที่โครงการ

ระหวางผูประกอบการ                                                 และตนสังกัด

ตอนที่ 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 
คำชี้แจง: โปรดพิจารณาขอคำถามตอไปนี้ แลวทำเครื่องหมาย      ในชองระดับความเห็นดวยที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
            มากที่สุด เพียงขอละ 1 ตัวเลือก โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

ขอคำถามความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

ดานการความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

1. ลักษณะงานตรงตามวัตถุประสงค

2. การไดรับความรวมมือในการปฏิบัติงาน

3. องคความรูที่ไดจากโครงการ

ดานสถานที่และเครื่องมืออำนวยความสะดวก

1. สถานที่ทำงานที่ความเหมาะสม

2.เครื่องมืออำนวยความสะดวกมีความเหมาะสม

3. ความสะดวกในการเดินทาง

ดานการใหบริการของศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

1. ความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน

2. ความชัดเจนในการใหขอมูลโครงการ Talent Mobility

3. การใหคำปรึกษาและความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา

ดานโครงการ Talent Mobility 

1. ขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการมีความเหมาะสม

2. คาตอบแทนที่ไดรับจากสถานประกอบการมีความเหมาะสม

3. ตองการเขารวมโครงการ Talent Mobility อีกในอนาคต

ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้
1. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

**ใหหัวหนาโครงการเปนผูใหขอมูล และนำสงมายัง talentmobility@sti.or.th หลังจากปดโครงการภายใน 30 วัน**

(                                        )
ผูรายงาน
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แบบรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สำหรับสถานประกอบการ

ชื่อ-นามสกุลเจาหนาที่ประจำโครงการ                                                       หนวยงาน

ชื่อโครงการ                                                                                   เลขที่โครงการ

ระหวางผูประกอบการ                                                 และตนสังกัด

วันที่สิ้นสุดโครงการ

ตอนที่ 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 
คำชี้แจง: โปรดพิจารณาขอคำถามตอไปนี้ แลวทำเครื่องหมาย      ในชองระดับความเห็นดวยที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
            มากที่สุด เพียงขอละ 1 ตัวเลือก โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

ขอคำถามความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

ดานการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักวิจัย

1. ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนไปตามที่คาดหวัง

2. เวลาการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กำหนดไว 

3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

4. บุคลากรมีทักษะความเชี่ยวชาญตรงตามที่ตองการ

ดานการความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของนักศึกษา

1. ผลงานเปนไปตามที่คาดหวัง

2. เวลาการปฏิบัติงานเปนไปตามที่กำหนดไว 

3. ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน

4. นักศึกษามีความสามารถตรงตามที่ตองการ

5. ระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานเหมาะสม

ดานการใหบริการของศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility

1. ความรวดเร็วในการติดตอประสานงาน

2. ความชัดเจนในการใหขอมูลโครงการ Talent Mobility

3. การใหคำปรึกษาและความชวยเหลือเมื่อเกิดปญหา

ดานโครงการ Talent Mobility 

1. ขั้นตอนในการขออนุมัติโครงการมีความเหมาะสม

2. ความคุมคาในการลงทุนดำเนินโครงการ

3. ตองการเขารวมโครงการ Talent Mobility อีกในอนาคต
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ตอนที่ 2 : ความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้
1. สามารถนำผลงานจากโครงการไปใชไดในสถานประกอบการไดหรือไม อยางไร

2. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

**ใหนำสงมายัง talentmobility@sti.or.th หลังจากปดโครงการภายใน 30 วัน**

3. ขอเสนอแนะในการพัฒนาผลงานในอนาคต

(                                        )
ผูรายงาน
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แบบฟอรมสรุปสิ้นสุดการรวมโครงการ
Talent Mobility

ชื่อสถานประกอบการ                                                                     เลขที่โครงการ

ระหวางผูประกอบการ                                                        และตนสังกัด

วันที่สิ้นสุดโครงการ

ตอนที่ 1: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรูปแบบการดำเนินงานโครงการ Talent Mobility 
คำชี้แจง: โปรดพิจารณาขอคำถามตอไปนี้ แลวทำเครื่องหมาย      ในชองระดับความเห็นดวยที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
            เพียงขอละ 1 ตัวเลือก โดยมีระดับความคิดเห็นดังนี้

ขอคำถามความคิดเห็น ระดับความคิดเห็น
มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด

1. งานที่ไดเปนไปตามวัตถุประสงค

2. สถานที่และสภาพแวดลอมในพื้นที่ปฏิบัติงานเหมาะสม

3. เครื่องมืออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานเหมาะสม

4. ความสะดวกในการเดินทาง

ตอนที่ 2 : โปรดพิจารณาขอคำถามตอไปนี้ แลวทำเครื่องหมาย       และกรอกขอมูลใหครบถวน

1. สาเหตุที่สิ้นสุดโครงการ

 จบโครงการวิจัย

 ฝายใดฝายหนึ่งยุติโครงการวิจัย เนื่องจาก

 สาเหตุอื่น โปรดระบุ

2. ระยะเวลาที่คาดวาจะรวมโครงการขณะเริ่มโครงการ

    ระยะเวลาที่รวมโครงการจริง                              ระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลง

    เหตุผลที่ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่รวมโครงการ

3.  แนวทางจัดการผลงานวิจัยและทรัพยสินทางปญญาหลังสิ้นสุดโครงการโดยสังเขป

 ผูประกอบการและสถาบันตนสังกัดเปนเจาของรวมกัน

 ผูประกอบการเปนเจาของ

  อื่น ๆ โปรดระบุ
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ตอนที่ 3 : แสดงความคิดเห็นของทานเกี่ยวกับหัวขอตอไปนี้
1. ผลลัพธของโครงการ โดยขอใหเปรียบเทียบกับแผนการดำเนินการในขอเสนอโครงการ

2. ลักษณะของผลงานที่ไดรับ และความยั่งยืนของผลงานที่เกิดขึ้น

3. ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น

4. ขอเสนอแนะในการดำเนินโครงการ

(                                        )
ผูรายงาน

**ใหนำสงมายัง talentmobility@sti.or.th หลังจากปดโครงการภายใน 30 วัน**

F-TM-05-3 áºº¿ÍÃ�ÁÊÃØ»ÊÔé¹ÊØ´¡ÒÃÃ‹ÇÁâ¤Ã§¡ÒÃ Talent Mobility Clearing House
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       ในเอกสารคูมือระบบสารสนเทศฐานขอมูล Talent Mobility สำหรับตัวแทนศูนยฯ 
ฉบับนี้ประกอบดวย 5 หัวขอ ดังนี้
   • การเขาสูระบบสารสนเทศฐานขอมูล Talent Mobility
   • การสมัครสมาชิกระบบฐานขอมูลในฐานะตัวแทนศูนยฯ
   • เครื่องมือของระบบฐานขอมูล
   • การสมัครสมาชิก Talent Mobility ของสถานประกอบการและการอนุมัติการสมัคร
   • การตรวจสอบความตองการของสถานประกอบการในระบบฐานขอมูล
ศูนยฯ สามารถเขาถึงฐานขอมูลและคูมือการใชฐานขอมูลไดตามลิงคดานลางนี้

ฐานขอมูล Talent Mobility
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1. กิจกรรม Talent Mobility Day 

2. กิจกรรม Talent Mobility Fair 

แนวทางการจัดกิจกรรม Talent Mobility Day 
Talent Mobility Fair และ Road Show
       เนื่องจากการจัดกิจกรรม Talent Mobility Day 
Talent Mobility Fair และ Road Show เปนสวนหนึ่ง
ของการดำเนินโครงการ Talent Mobility โดยมีวัตถุ
ประสงคเพ่ือประชาสัมพันธโครงการใหกับนักวิจัย อาจารย 
ผูประกอบการ รวมถึงบุคคลากรท่ีเก่ียวของใหไดรับขอมูล
ท่ีถูกตองและครบถวน รวมถึงเปนการสงเสริมและสนับสนุน
ใหมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางกันเพื่อนำ

ไปสูการจับคูนักวิจัยและเกิดการเคล่ือนยายบุคลากร วทน. 
ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ดังนั้นในเอกสารคูมือ
ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility น้ีจึงไดรวบรวม
ตัวอยางการจัดกิจกรรมของศูนยอำนวยความสะดวกที่
ไดเคยดำเนินการแลว เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม
ของศูนยอำนวยความสะดวกหรือหนวยงานรวมดำเนินการ
ตอไป

       ภายในงานเปนลักษณะการจัดสัมมนาและการจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธโครงการฯ เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ
และรูปแบบการใหบริการของโครงการฯ รวมถึงระเบียบของมหาวิทยาลัย
ในการเคลื่อนยายบุคลากรไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน แกคณาจารย 
บุคลากรดาน วทน. และผูที่สนใจ และมีการนำเสนอรูปแบบและ
วิธีการดำเนินการโครงการ Talent Mobility รวมทั้งมีกิจกรรม
เพื่อแจงความประสงคเขารวมโครงการ Talent Mobility ของบุคลากร
ที่เขารวมงาน 

รูปที่ 1 ตัวอยางงาน Talent Mobility Day ครั้งที่ 1
ศูนยอำนวยความสะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รูปที่ 2 งาน Talent Mobility Fair
ศูนยอำนวยความสะดวกภาคใต

รูปที่ 3 ตัวอยางกิจกรรม Road Show
ศูนยอำนวยความสะดวก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       ภายในงานมีพ้ืนท่ีจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย นอกจากน้ันมีกิจกรรม
เสวนา ปาฐกถาพิเศษและกิจกรรมรับความตองการจากบุคลากร วทน.
       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการ รวมทั้งจัดกิจกรรมจับคู
ระหวางนักวิจัยภาครัฐกับภาคเอกชนพรอมเปดตัวศูนยอำนวยความสะดวก
ในการจับคูความรวมมือการนำเสนอเครือขายฐานขอมูล TM Database 

3. กิจกรรม Road Show
      เปนกิจกรรมที่มุงเนนใหเกิดการประชาสัมพันธโดยมีรูปแบบการดำเนินการ
ในรูปแบบของการออกบูธประชาสัมพันธแนะนำโครงการ หรือชี้แจงการดำเนินงาน 
ใหกับบุคลากรวิจัยดาน วทน. หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมถึงผูประกอบการ ทั้งในและ
นอกพื้นที่ของศูนยอำนวยความสะดวกหรือหนวยงานรวมดำเนินการ โดยมีตัวอยาง
การดำเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธโครงการในงานสัมนาของมหาวิทยาลัย
นัดพบเพ่ือประชาสัมพันธโครงการกับบุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัย/สถาบันวิจัยรวมถึง
ผูประกอบการการออกบูธประชาสัมพันธในงานประชุมของหนวยงานที่เกี่ยวของ 
เชน สภาอุตสาหกรรมจังหวัด สภาหอการคาจังหวัด ฯลฯ
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ศูนยอำนวยความสะดวกภาคกลาง : อาคาร Knowledge Exchange (KX) ชั้น 12

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูลาง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

อีเมล: talent@kmutt.ac.th โทรศัพท: 02-4709296

ศูนยอำนวยความสะดวกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : สำนักงานของศูนยประสานงานเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชั้น 4 อาคารพิมล กลกิจมหาวิทยาลัยขอนแกน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40002

อีเมล: tm.ch.northeast@gmail.com โทรศัพท/โทรสาร: 043-202697

ศูนยอำนวยความสะดวกภาคใต : อุทยานวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ชั้น 12 

อาคารศูนยทรัพยากรการเรียนรู (LRC) อาคาร 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110

อีเมล: tm.ch.southern@gmail.com โทรศัพท: 074 – 289333 โทรสาร: 074-289339

ศูนยอำนวยความสะดวกภาคเหนือ :
(1) อุทยานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม (STeP) อาคารวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี ชั้น 2 

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

อีเมล: tm.north@workgroup.in.th เบอรโทร: 053-942088 ตอ 310 โทรสาร: 053-942088 ตอ 413

 (2) ศูนยนวัตกรรมและการจัดการความรู วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม

239 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200

อีเมล: tm.north@workgroup.in.th โทรศัพท: 053-920299 ตอ 403-404 โทรสาร: 053-941810

มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มหาวิทยาลัยขอนแกน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
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