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การสนบัสนุนโครงการ Talent Mobility

ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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กิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 2560

กิจกรรมที ่1 การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ Talent Mobility

กิจกรรมที ่2 การรบัสมคัรหน่วยฝึกอบรมเพือ่เตรียม           

ความพรอ้มและการพฒันาบุคลากร

กิจกรรมที ่3 การสนบัสนุนกิจกรรมการด าเนนิงานโครงการ 

Talent Mobility ของสถาบนัอุดมศึกษา 

กิจกรรมที ่4 การสนบัสนุนทุนสนบัสนุนการวิจยัร่วมกบั Newton Fund
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กิจกรรมที ่1 การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ talent mobility

1. การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณโครงการ Talent Mobility 

สกอ. สวทน. 

1. สนับสนุนงบประมาณในส่วนของ
ค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์/นักวิจัย
2. สนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับ
การวิจัย

1. สนับสนุนค่าตอบแทนส าหรับ         
ผู้ช่วยนักวิจัย (นักศึกษา)
2. สนับสนุนงบประมาณชดเชย             
การเคลื่อนย้ายบุคลากรให้กับ
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด
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ลักษณะของโครงการ 

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ          
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และหรือโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการขนาดใหญ่ (L)  
และต้องมีลักษณะดังนี้

1. ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคอุตสาหกรรมในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ด้านกระบวนการ หรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่องของการสร้างและพัฒนาการวิจัย        
ในองค์กร (R&D) เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และ

2. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

คุณสมบัติผู้รับทุน

1. เป็นอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน
2. ผ่านความเห็นชอบจากต้นสังกัดให้สามารถยื่นข้อเสนอและออกไปปฏิบัติงานร่วมกับถาค

อุตสาหกรรมได้
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จ านวนโครงการ จ าแนกตามประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

กลุ่มอุตสาหกรรม จ านวนโครงการ
1. อตุสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 12
2. อตุสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 12
3. อตุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อจัฉริยะ 7
4. อตุสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร 5
5. หุ่นยนต์เพ่ืออตุสาหกรรม 4
6. เชือ้เพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 1
7. ดิจิตอล 1
8. อตุสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 1
9. อตุสาหกรรมขนสง่และการบิน -
10. อตุสาหกรรมการท่องเท่ียวกลุม่รายได้ดีและการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ -
11. อ่ืนๆ 10

รวม 53
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กิจกรรมที ่2 การรบัสมคัรหน่วยฝึกอบรมเพือ่เตรียม           

ความพรอ้มและการพฒันาบุคลากร

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- การเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิบัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรมใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

- การต่อยอดผลจากการไปร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวจิัยที่ออกไปปฏิบัติงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส าเรจ็ (Best 
Practice) เพื่อพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์
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รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (20 หน่วย)

หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา

1. ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. ศูนย์ประสานงานและอ านวยความสะดวก Talent Mobility มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

3. ศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) 
กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล

5. อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STeP) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

6. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
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รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (20 หน่วย)

หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา

8. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

9. ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลย ี
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา

10. ส านักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยมีหานคร

11. ส านักสิริพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

12. อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

13. ส านักงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ

14. ศูนย์ประสานงานโครงการ Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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รายชื่อหน่วยฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ 2560 (20 หน่วย)

หน่วยงาน สถาบันอุดมศึกษา

15. สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์

16. ศูนย์อ านวยความสะดวกทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

17. หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

18. กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

19. อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร

20. ส านักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ ส านักฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
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ตัวอย่างการจัดอบรม ปี 2559

หลักสูตรที่จัดอบรม
1. การเตรียมความพร้อมอาจารย์/นักวิจัย เข้าอุตสาหกรรม
2. การเตรียมความพร้อมสายสนับสนุนการด าเนินโครงการ
3. การจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายเทคโนโลยี
4. การถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี
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กิจกรรมที ่3 การสนบัสนุนกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ  

Talent Mobility ของสถาบนัอุดมศึกษา 

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- เพื่อเป็นการสนับสนุนการด าเนินการโครงการ Talent Mobility 
ของสถาบันอุดมศึกษา 

- สนับสนุนการผลักดันให้สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน
นโยบาย Talent Mobility ของรัฐบาล
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TM Clearing House ของ สวทน.
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การสนับสนุนของ สกอ. และ สวทน. 

สนับสนุนงบประมาณ

สถาบันอุดมศึกษา

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ
- ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล
- ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์
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กิจกรรมและตัวชี้วัดของสถาบันอุดมศึกษา

ด้านบุคลากร จัดเตรียมบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ

ด้านการด าเนินการ
- ประสานความร่วมมือ/พัฒนาโจทย์ร่วมกันระหว่าง
อาจารย์กับภาคเอกชน
- เป็นตัวกลางในการกลั่นกรองและยื่น proposal 
มายัง สกอ. และหรือ สวทน. 

ด้านการติดตาม ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินการเป็นระยะ 

ด้านประชาสัมพันธ์ จัดประชาสัมพันธ์ให้เกิดความตื่นตัวในมหาวิทยาลัย

ตัวชีวั้ด* จ ำนวนโครงกำร และหรือ รำยงำนผลกำรด ำเนินกำร (ตำมตกลง)



15

สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินการ
ประจ าปีงบประมาณ 2560 (จ านวน 16 แห่ง)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
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กิจกรรมที ่4 การสนบัสนุนทุนสนบัสนุนการวิจยัร่วมกบั

Newton Fund

1) ทุน Institutional Link

2) ทุน Industry-Academia Partnership Programme (IAPP)
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ทุน Institutional Link

ช่วงระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการฯ (ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี)

ทุนละ 
2,500,000 บาท

พัฒนาความร่วมมือระหว่างกลุ่มนักวิจัย หน่วยงานรัฐ 
และสถาบันอุดมศึกษาของไทยและสหราชอาณาจักร  
ในกลุ่มสาขาวิชา ได้แก่
1. Agriculture and Food
2. Energy
3. Environment and Natural Resources
4. Health
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ทุน Industry-Academia Partnership Programme (IAPP)

ช่วงระยะเวลายื่นข้อเสนอโครงการฯ (ประมาณเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี)

ทุนละ 
1,250,000 บาท

พัฒนาความร่วมมือระหว่างนักวิจัยและสถาบันอุดมศึกษา 
ในการพัฒนางานวิจัยด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี         
ผ่านความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมในประเทศและ
ความเชี่ยวชาญของนักวิจัย องค์กร ภาคอุตสาหกรรม
ของสหราชอาณาจักร
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