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รายละเอียดและหลักเกณฑ์การสนับสนุน  
โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)  

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 โครงการการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) 
โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมและสนับสนุน  ให้
บ ุคลากรด้าน วทน. (ว ิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม) ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัต ิงาน  ใน
ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคเอกชน โดยการนำองค์ความรู้และเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 
ผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนา (R&D) ไปสู่การปฏิบัติและพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขัน  ในภาคเอกชน 
และก่อให้เกิดสังคมวิจัยและนำไปสู่การพัฒนาประเทศเพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศ รายได้ปาน กลาง และเป็น
โอกาสให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับภาคเอกชน ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  องค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอน เกิดองค์ ความรู้ใหม่ และเป็นการ
เพ่ิมประสบการณ์ที่มีประโยชน์ให้แก่บุคลากรด้าน วทน. (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  และนวัตกรรม) อันได้แก่ 
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดของ สำนักงาน  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อีกด้วย  

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ดำเนินโครงการ การ
เคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) โดยมี วัตถุประสงค์เพ่ือ
สนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพการวิจัยในภาคเอกชนผ่านกลไกการ  สนับสนุนงบประมาณ
โครงการวิจัย เพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึง การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของภาคเอกชน ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาขีด  ความสามารถการแข่งขันใน
ภาคเอกชน และส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมต่อไป  
๒. ลักษณะโครงการ  

โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุน ต้องเป็นโครงการที่ปฏิบัติงานร่วมกับสถานประกอบการ  ที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และต้องมีลักษณะดังนี้  

๒.๑ ก่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาตามโจทย์ของภาคเอกชนในด้านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้าน  
กระบวนการหรือก่อให้เกิดการพัฒนาด้านโครงสร้างองค์กรในเรื่อง ของการสร้างและพัฒนาการวิจัยในองค์กร  
(R&D) การพัฒนาบุคลากรในองค์กรและพัฒนาทักษะด้านวิจัยสำหรับบุคลากรของสถานประกอบการ เพ่ือให้ เกิด
ความยั่งยืน ในการแก้ปัญหาต่อการปฏิบัติงาน และ 

๒.๒ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และเป็นการพัฒนาศักยภาพของ  
นักศึกษา  
๓. เงื่อนไขการเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

๓.๑ เป็นข้อเสนอโครงการที่มีลักษณะโครงการเป็นไปตามข้อ ๒ ข้างต้น  
๓.๒ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ ต้องเป็นโครงการที่สถานประกอบการมี

ความประสงค์ในการร่วมดำเนินการ โดยมีหนังสือรับรองอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่ประกอบไปด้วย
สาระสำคัญ ได้แก่ โจทย์และปัญหา ความต้องการที่ต้องการให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเข้าไปช่วย
แก้ไขปัญหา ความพร้อมในการร่วมสนับสนุนทั้งในลักษณะที่ตัวเงิน ( In-cash) และลักษณะที่ไม่เป็นตัวเงิน 
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(In-kind) ตลอดจนแผนในการนำผลที่ได้รับจากการดำเนินการ ไปขยายผลและดำเนินการต่อหลักจากสิ้นสุด
โครงการ  

๓.๓ โครงการที่เสนอขอ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัด หรือหน่วยงานที่
สถาบันอุดมศึกษาต้นสังกัดมอบอำนาจ และผ่านศูนย์อำนวยความ  สะดวก (TM Clearing House) ที่
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้การสนับสนุน (โดย อุทยาน
วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นหนึ่งในศูนย์อำนวยความสะดวก (TM 
Clearing House) 

๓.๔ ผู้เสนอขอโครงการต้องกรอกข้อมูลและรายละเอียดของโครงการตามแบบเสนอโครงการฯ โดย
แนบเอกสารประกอบการพิจารณาตามแนบท้ายประกาศที่ลงนามรับรองในข้อเสนอโครงการให้ครบถ้วน 
พร้อมบันทึกการนำเสนอ (Presentation) รายละเอียดของโครงการในรูปแบบวิดีทัศน์ ความยาวไม่เกิน ๕ 
นาที เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ  

๓.๔ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ จะต้องไม่ทับซ้อนหรือซ้ำซ้อน กับ ข้อเสนอ
โครงการที่ยื่นขอรับสนับสนุนจากแหล่งทุนอ่ืน  
๔. คุณสมบัติของสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการ  

๔.๑ เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจ ชุมชน 
อุตสาหกรรมขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs) ธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่ หรือกลุ่มการผลิตต่าง ๆ ที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย และมีคนไทยเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๑  

๔.๒ เป็นสถานประกอบการที่มีความพร้อมในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติมที่นอกเหนือ จากที่ โครงการ
สนับสนุนทั้งในรูปแบบตัวเงิน (In-cash) และในรูปแบบค่าใช้จ่ายที่ได้จากการคำนวณเป็นจำนวนเงิน เทียบเคียง 
(In-kind) ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรมโครงการ โดยมุ่งสู่ความสำเร็จผลและประสิทธิภาพ ของโครงการ 
และมีบุคลากรของเอกชนอย่างน้อย ๑ คน ร่วมดำเนินกิจกรรม ตลอดระยะเวลาโครงการ  

๔.๓ สถานประกอบการ หรือองค์กรนิติบุคคล (ตามข้อ ๔.๑)  
๔.๔ ผู้ประกอบการหรือผู้มีอำนาจตัดสินใจของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ต้องมีความ มุ่งมั่นที่

จะแก้ปัญหาและพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และพร้อมรับ การถ่ายทอด  เทคโนโลยี
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะและศักยภาพของบุคลากรภาคเอกชนและยกระดับขีดความสามารถของสถาน ประกอบการ  
๕. คุณสมบัติของบุคลากร วทน. (อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา) ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ  

๕.๑ อาจารย์/นักวิจัย ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  
๕.๑.๑ เป็นอาจารย์/นักวิจัย สังกัดมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ จากต้นสังกัด  ใน

การไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน  
๕.๑.๒ เป็นผู้ปฏิบัติราชการด้วยดีมีความประพฤติเรียบร้อยและไม่เป็นผู้ที ่อยู ่ระหว่าง  ถูก

สอบสวนทางวิจัย  
๕.๒ นักศึกษา ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้  

๕.๒.๑ เป็นนักศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย และต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะต้นสังกัดใน การ
เข้าร่วมปฏิบัติงานในโครงการ หรือได้รับความเห็นจากอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา  

๕.๒.๒ เป็นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษา และมีระยะเวลาการศึกษาที่สามารถปฏิบัติงาน  ได้
ตลอดระยะเวลาโครงการ นับถึงวันที่ยื่นคำขอ หรือวันยื่นข้อเสนอโครงการ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อเวลา  
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การศึกษา หรือการสะสมหน่วยกิตในภาคการศึกษานั้น ๆ และต้องไม่สำเร็จการศึกษาก่อนระยะเวลา
สิ้นสุด โครงการ  

๖. งบประมาณสนับสนุนโครงการ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณ โครงการ

วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่  
๖.๑ ค่าตอบแทนสำหรับอาจารย์/นักวิจัยสถาบันอุดมศึกษา วงเงินไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน 

ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  
๖.๑.๑ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งอาจารย์ ในอัตรา ๔,๐๐๐ บาท/วันทำการ  
๖.๑.๒ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในอัตรา ๕,๐๐๐ บาท/วันทำการ  
๖.๑.๓ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป ในอัตรา ๖ ,๐๐๐ บาท/วันทำการ 

๖.๒ ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษา วงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ดังนี้  
๖.๒.๑ ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในอัตรา ๔๐๐ บาท/วันทำการ หรือ  
๖.๒.๒ ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ในอัตรา ๕๐๐ บาท/วันทำการ หรือ 
๖.๒.๓ ค่าตอบแทนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ในอัตรา ๖๐๐ บาท/วันทำการ  

๖.๓ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เช่น ค่าจ้างวิเคราะห์และทดสอบ ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ เป็นต้น  ตาม
ระเบียบของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงการจัดซื้อครุภัณฑ์  ทั้งนี้ วงเงินสำหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย เมื่อรวมกับข้อ ๖.๑ และ ๖.๒ แล้วต้องไม่เกิน วงเงินรวมของโครงการ  
 
 
 
๗. การส่งข้อเสนอโครงการ  

๗.๑ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รวบรวมเอกสารข้อเสนอโครงการ และส่งมายังศูนย์ อำนวย
ความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ตอนบน (โดย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์)  

๗.๒ นักวิจัยสังกัดมหาวิทยาลัยเครือข่ายของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ตอนบน รวบรวมเอกสารข้อเสนอ 
โครงการ และส่งมายังศูนย์ประสานงานของแต่ละมหาวิทยาลัย 
 
๘. ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ  

ผู้เสนอโครงการหรือผู้ประสานงานเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ จะต้องรวบรวมเสนอ  ข้อเสนอ
โครงการผ่านศูนย์อำนวยความสะดวก Talent Mobility ภาคใต้ตอนบน (โดย อุทยานวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี มหาว ิทยาล ัยวล ัยล ักษณ์ )  ภายในว ันท ี ่  ๒๑ ก ุมภาพ ันธ ์  ๒๕๖๕ มาย ัง E-mail : 
Jatuporn.su@mail.wu.ac.th และส่งข้อเสนอโครงการพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕ ชุด ประกอบด้วย 
ฉบับจริง ๑ ชุด และสำเนา ๔ ชุด มายัง คุณจตุพร สุทธิพันธ์ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เลขที่ ๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๙๖๓, 
๐๘ ๙๑๐๕ ๔๒๒๙ 

 


