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บันทึกการเล่าเรื่อง(story telling)
กลุ่มงาน/งาน บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility และการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม Talent Mobility
สมาชิกที่เข้าร่วม
1. นางสาวขวัญฤทัย ภาคพิจารณ์
2. นายวรงค์ บุญนิมิตร
3. นางสาวสมพร วงศ์ศักดิ์
4. นางสาวพรพิมล เชียรพิมาย
9. ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา
วิธีการแลกเปลี่ยนความรู้
 ประชุมกลุ่มย่อย

 ระบบบริหารจัดการความรู้ (KMS)


5. นางสาวอามีนะห์ ไชยธารี
6. นางสาวพนิดา เฟื่องขจร
7. นางสาวน้าทิพย์ แย้มกลีบบัว
8. ว่าที่ร้อยตรีสุวินัย โสดาเจริญ

 ประชุมผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference)
 อื่นๆ………………………………………..(โปรดระบุ)

วัตถุประสงค์ในการพูดคุย
1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้เรื่อง Talent Mobility
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการ Talent Mobility ของบุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
1. สรุปการเล่าเรื่อง
สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายการบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพ
เยาวชนและบุคลากร โดยการส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์และนักวิจั ยจากภาครัฐไปปฏิบัติงานกับภาคเอกชน เพื่อเพิ่ม
ศั ก ยภาพของบุ ค ลากรวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ควบคู่ ไ ปกั บ การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของสถาน
ประกอบการภาคเอกชน (Talent Mobility) ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้คณาจารย์ได้ท้างานร่วมกับ
ภาคเอกชน เป็นการน้าความรู้ความสามารถไปใช้ได้จริง ขณะเดียวกัน คณาจารย์ก็จะได้เข้าใจโจทย์จริงที่เกิดขึนใน
ภาคอุตสาหกรรม ในทางกลั บ กันก็จ ะเปิ ดโอกาสให้ ผู้ เชี่ยวชาญในสาขาวิช าชีพต่างๆ ที่อยู่ในภาคเอกชนได้เข้ามา
ถ่ายทอดความรู้ให้กับสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะการถ่ายทอดประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ร่วมกันอย่างแท้จริง
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง นโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลั ยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน (Talent Mobility) คณะรัฐมนตรีมีมติ เห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังนี
1.ให้การปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในภาคเอกชน (Talent Mobility) ของบุคลากรจาก
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มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐถือเป็นการปฏิบัติงานเต็มเวลาของหน่วยงานต้นสังกัด โดยให้นับเป็นอายุ
ราชการหรืออายุงานของหน่วยงานต้นสังกัด
2.ให้การปฏิบัติงานในโครงการฯ ของบุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐที่มีข้อผูกพันตาม
สัญญาชดใช้ทุน นับเป็นระยะเวลาชดใช้ทุนตามสัญญาด้วย ทังนี ให้รวมถึงผู้รับทุนที่ต้องการเข้าร่วมโครงการฯ ก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงานในหน่วยงานต้นสังกัดส้าหรับกรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และองค์การมหาชน โดย
ครอบคลุมทังองค์การมหาชนที่จัดตั งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และองค์การมหาชนที่จัดตังตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ ที่เป็นหน่วยงานด้านวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
3.ให้บุคลากรจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถใช้ผลการปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชนในช่วงเวลาดังกล่าว เป็น ผลงานในการขอต้าแหน่ งทางวิช าการหรือต้าแหน่งงานอื่น ๆ รวมทังการขึน
เงินเดือน โดยให้มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐจัด ท้าเกณฑ์การเลื่อนต้าแหน่งการเข้าสู่ต้าแหน่งทางวิชาการ
และการขึนเงินเดือนที่ชัดเจน
4.มอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมแห่ ง ชาติ ประสานหน่ว ยงานที่เ กี่ ยวข้ องทั งในภาครั ฐ และภาคเอกชน เพื่ อ ผลั ก ดัน การ
ด้าเนินการตามนโยบายให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ซึ่ง ปี พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ส้านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา และ
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ เรื่อง
การสนับสนุนกิจกรรมการด้าเนินโครงการ Talent Mobility ขึนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิ ต ให้ กั บ ภาคอุ ต สาหกรรม พร้ อ มทั งพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการวิ จั ย ของบุ ค ลา กรวิ จั ย ใน
สถาบันอุดมศึกษา และพัฒนางานวิจัยในระดับที่สูงขึนในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถน้าองค์ความรู้ใหม่จากการ
ท้างาน มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันของประเทศได้อย่าง
เหมาะสม โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส้านักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ส่วนที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาด้าเนินการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม โครงการ Talent Mobility
ซึง่ บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจในโครงการ Talent Mobility ส่งผลให้บุคลากรไม่ได้ให้ความส้าคัญโครงการ
Talent Mobility เท่าที่ควร คณะท้างานจึงจัดกิจกรรมสร้างความรู้เกี่ยวกับโครงการ Talent Mobility และการ
ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม Talent Mobility ขึน
โดยโครงการ Talent Mobility มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม พร้อมทังพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา และพัฒนางานวิจัยใน
ระดับที่สูงขึนในฐานะนักวิจัยอาชีพ และสามารถน้าองค์ความรู้ใหม่จากการท้างานมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างเหมาะสม
2. บทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมีหน้าที่ ดังนี
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ผลั กดัน นโยบายและสร้ างความตระหนักแก่ห น่ว ยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลั ย เพื่อส่ งเสริมสนั บสนุ น
นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากสถาบันอุดมศึกษาและ
สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน ในภาคเอกชน(Talent Mobility)
สนับสนุนให้หน่วยงานสนับสนุนโครงการ Talent Mobility ในสถานศึกษา เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ด้านการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
ด้าเนินการ เพื่อให้การด้าเนินโครงการ Talent Mobility เกิดผลเป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิผล
3. ลักษณะสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility
สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นสถานประกอบการที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ร่วมถึงมูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตร กลุ่ม
อาชีพ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ลักษณะสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม พ.ศ.2543 ได้ก้าหนดลักษณะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี
ลักษณะวิสาหกิจ
จานวนการจ้างงาน (คน)
จานวนสินทรัพย์ถาวร (ล้านบาท)
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
ขนาดย่อม
ขนาดกลาง
กิจการผลิตสินค้า
ไม่เกิน 50
51-200
ไม่เกิน 50
51-200
กิจการค้าส่ง
ไม่เกิน 25
26-50
ไม่เกิน 50
51-100
กิจการค้าปลีก
ไม่เกิน 15
16-30
ไม่เกิน 30
31-60
กิจการให้บริการ
ไม่เกิน 50
51-200
ไม่เกิน 50
51-200
* * ในกรณีที่จ้านวนการจ้างงานของกิจการใดเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม แต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวรเข้า
ลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางหรือมีจ้านวนการจ้างงานเข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดกลางแต่มูลค่าสินทรัพย์ถาวร
เข้าลักษณะของวิสาหกิจขนาดย่อม ให้ถือจ้านวนการจ้างงานหรือมูลค่าสินทรัพย์ถาวรที่น้อยกว่าเป็นเกณฑ์การพิจารณา
4. เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
4.1 ลักษณะของโครงการที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
แห่งชาติ ให้การสนับสนุน มี 4 ด้าน
 การวิจัยและพัฒนา
 การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
 การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน
 การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
4.2 ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน
กระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร ( R&D)
เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาต่อการปฏิบัติงาน
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4.3 ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย
4.4 นักวิจัยต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยภาครัฐ
4.5 หั ว หน้ าหน่ว ยงานต้นสังกัดเห็ นชอบให้ ไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันต่อสั ปดาห์ ไม่น้อยกว่า
3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี
5. การสนับสนุนงบประมาณ
5.1 การขอสนั บ สนุ น งบประมาณจากส้ านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (สวทน.)
ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด
ค่าตอบแทนนักศึกษา/ผู้ช่วยวิจัย
(1.5xเงินเดือน)** x FET* x จ้านวนเดือน
ปริญญาตรี 8,000 บาท x FET* x จ้านวนเดือน
ปริญญาโท 10,000 บาท x FET* x จ้านวนเดือน
ปริญญาเอก 12,000 บาท x FET* x จ้านวนเดือน
*FET (Full Time Equivalent) คือ จ้านวนร้อยละของวันต่อสัปดาห์ ( 5 วัน = 100 %)
**1.5 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท/เดือน
5.2 การขอสนับสนุนงบประมาณจากส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ส้านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
ค่าตอบแทนนักวิจัย
ค่าด้าเนินการวิจัย
อาจารย์ 4,000 บาท/วัน
200,000 บาท/โครงการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 5,000 บาท/วัน
รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์ 6,000 บาท/วัน
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6.หลักการดาเนินงาน
ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอ Talent Mobility

สถานประกอบการ

พัฒนาข้อเสนอ
โครงการร่วมกัน

นักวิจัย

พัฒนาข้อเสนอโครงการ
Talent Mobility Clearing House
คณะกรรมการพิจาณาข้อเสนอโครงการ
ประกาศผล
การพิจารณา/การท้าสัญญา
นักวิจัยเข้าด้าเนินการ
ในสถานประกอบการ
การติดตามประเมินผล

สรุปรายงานผลการ
ด้าเนินงาน

แผนภูมิการยื่นข้อเสนอ Talent Mobility
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7. ข้อเสนอแนะการยื่นข้อเสนอโครงการ Talent Mobility
7.1 นักวิจัยที่เข้าร่วมโครงการกรอกข้อมูลในระบบ Talent Mobility Database
7.2 กรอกข้อมูลให้ในระบบ Talent Mobility Database ให้ครบถ้วน
7.3 แนบเอกสารตามเกณฑ์ที่ทาง สวทน.ต้องการให้ครบ
7.4 หากได้รับการอนุมัติโครงการจาก สกอ./ITAP/สกว. ให้แนบเอกสารหลักฐานด้วย
7.5 ส่งออกไฟล์เพื่อตรวจสอบระหว่างข้อเสนอโครงการและในระบบ Talent Mobility Database (เจ้าหน้าที่
ประสานงาน)
7.6 กดบันทึกทุกครังหลังจากการแก้ไขและก่อนยื่นข้อเสนอโครงการ
8. ปัญหาที่พบในข้อเสนอแนะโครงการ Talent Mobility
8.1 ชื่อสถานประกอบการ ในแบบฟอร์ม F-TM03 และข้อเสนอโครงการในระบบ TMDB ไม่ตรงกัน
8.2 หมวดของโครงการในแบบฟอร์ม F-TM03 และในระบบ Talent Mobility Database ไม่ตรงกัน
8.3 ในแบบฟอร์ม F-TM03 ค้านวณค่าใช้จ่ายไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สวทน.
8.4 ในข้อเสนอโครงการในระบบ Talent Mobility Database กรอกข้อมูลนักศึกษาไม่ครับถ้วน
8.5 ไม่แนบ เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน “ส้าเนาเอกสารหลักฐานผู้ถือหุ้นและส้าเนาผู้ขอรับการ จดทะเบียน
นิติบุคคล ของสถานประกอบการ
8.6 ส้าเนาเอกสารหลักฐานผู้ถือหุ้นและส้าเนาผู้ขอรับการจดทะเบียนนิติบุคคลที่แนบมานัน วัน เดือน ปี เกิน 6
เดือน นับตังแต่วันที่ยื่นข้อเสนอโครงการ
8.7ในแบบฟอร์ม F-TM03 และในระบบ Talent Mobility Database ข้อมูลไม่ตรงกัน เช่น ระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานต่อสัปดาห์ บทบาทหน้าที่ในโครงการของนักวิจัย และนักศึกษา ต้นสังกัดบุคลากรเป็นต้น
สรุปการดาเนินงาน
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในหน่วยงาน ท้าให้บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจในโครงการ
Talent Mobility เพิ่มมากขึน และนักวิจัยมีแนวโน้มในการเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility มากขึน และเป็น
ช่องทางหนึ่งในการท้าวิจัยในสถานประกอบการส่งผลให้สถาบันการศึกษามีศักยภาพมากยิ่งขึน
ภาพกิจกรรม
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กิจกรรมการให้ความรู้แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการ talent mobility ณ ห้องประชุมพระพิรุณ อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ ชั้น 2 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา

(ว่าที่ ร.ต.สุวินัย โสดาเจริญ)
ต้าแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้รายงาน
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