
สถาน
ประกอบการ
ภาคการผลิต
และบริการ

สถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย

นักวิจัย

TM Gateway
สอบถามและขอการสนับสนุน/

บริการ

- TM Clearing House 
  สวทน. อาคารจัตุรัสจามจุรี
- โทร 02 160 5432 ตอ 222
- talentmobility@sti.or.th
- www.sti.or.th/talentmobility 

TM Intermediary

- สำรวจความตองการ
  สรางความสัมพันธ
  วิเคราะหปญหาและ
  แนวทางการแกไข
- วิเคราะหโจทยสถาน
  ประกอบการ
- สรรหาคัดเลือก Talents

TM Motivation TM Database

- สนับสนุนการหา
  บุคลากรทดแทน
- สงเสริมและ
  สนับสนุนภาคี
  ที่เขารวม
  โครงการ TM

ฐานขอมูล

TM Clearing
อำนวยความสะดวกและประสานงานใหเกิดการจับคูระหวาง

นักวิจัย และสถานประกอบการ

การสงเสร�มบุคลากรดานว�ทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐ
และสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน

เพ��อเพ��มข�ดความสามารถ
การแขงขันในภาคการผลิตและบร�การ

Talent Mobility 
for Competitiveness

การติดตอสอบถาม สมัครสมาชิกและขอรับบริการ:

ศูนยอำนวยความสะดวก Talent Mobility 
(Talent Mobility Clearing House)

ช้ัน 14 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ 

TM call centre: 02-160-5432 ตอ 222 

Fax: 02-160-5432 ตอ 333

Website: http://www.sti.or.th/talentmobility

Email: talentmobility@sti.or.th

Facebook: www.facebook.com/TalentMobility 

ประเภทของสมาชิกมี 3 ประเภท คือ สถานประกอบการ 

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ และบุคลากร วทน.

สิทธิประโยชน�ของสมาชิก ได�แก�

  (1) สถานประกอบการ จะได�รับการยกเว�นการจ�ายเงินค�าชดเชยแก�

   หน�วยงานต�นสังกัด** การเข�าร�วมและจัดงาน Talent Mobility Fair,

      การใช�บริการ TM Clearing House และการใช�สถานที่ห�องประชุม 

   ของ สวทน.

  (2) สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัยของรัฐ จะได�รับค�าชดเชยสำหรับ

   การสรรหาบุคลากรทดแทน, การเข�าร�วมและจัดงาน Talent Mobility 

   Fair, การใช�บริการ TM Clearing House และการใช�สถานที่ห�อง

   ประชุมของ สวทน.

  (3) บุคลากร วทน. จะได�เข�าร�วมงาน Talent Mobility Fair, การใช�

   บริการ TM Clearing House และการใช�สถานท่ีห�องประชุมของ สวทน. 

   
   *ยกเว�นค�าลงทะเบียนสมาชิกและค�าธรรมเนียมสมาชิกป�แรก

 **เฉพาะกรณีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ในป� 2557-2558 สวทน. จะสนับสนุน
   ค�าชดเชยเพื่อจัดหาบุคลากรทดแทนไปยังหน�วยงานต�นสังกัด ตามงบประมาณที่ สวทน. ได�รับอนุมัติ

       การสมัครสมาช�ก*

       และผลประโยชน 
       ของสมาช�ก5

จากรายละเอียดกระบวนการทำงานของโครงการน้ัน ศูนย�อำนวยความสะดวก

Talent Mobility (TM Clearing House) จะเป�นจุดท่ีให�บริการเบ็ดเสร็จ โดยศูนย�ฯ 

ดังกล�าวจะมีหน�าที่และการบริการต�างๆ ได�แก� 

  (1) สอบถาม ขอรับข�อมูลและการสนับสนุน (TM Gateway)

  (2) วิเคราะห�ความต�องการ ประสานงานและอำนวยความสะดวก 

   (TM Intermediary)

  (3) ประสานงานแบบเบ็ดเสร็จให�กับสมาชิกเพื่อให�เกิดการจับคู�ระหว�าง

   บุคลากรและสถานประกอบการ (TM Clearing)

  (4) กระตุ�น สนับสนุนและส�งเสริม การเคลื่อนย�ายบุคลากรให�เกิด

   ประโยชน�สูงสุด (TM Motivation)



นำเสนอโครงการซืึ่งตองการนักวิจัย

ติดตอไปยังหนวยงานตนสังกัด 

ตอบรับโครงการวิจัยทำงาน
ในสถานประกอบการ

ติดตอไปยัง
หนวยงานตนสังกัด 
เพื่อทำสัญญา
และตกลง

สถาน
ประกอบการ

นักวิจัย

ตนสังกัด

สวทน.

หลักการ
และเหตุผล1

2 ขอเสนอ
ตอคณะรัฐมนตร� 

  (1) ให� Talent Mobility เป�นตัวช้ีวัดผลงานท่ีสำคัญ (KPI) ในการพิจารณา

      เก่ียวกับงบประมาณประจำป�ของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยภาครัฐ

  (2) ให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ นับระยะเวลาปฏิบัติงานในโครงการฯ เป�น

      อายุราชการและเป�นระยะเวลาชดใช�ทุนให�กับหน�วยงานต�นสังกัด 

        (กรณีผู�ติดทุนรัฐบาล)

  (3) ให�ผู�เข�าร�วมโครงการฯ ใช�ผลการปฏิบัติงานในการขอตำแหน�งทาง

      วิชาการหรือตำแหน�งงานอ่ืนๆ รวมไปถึงการเล่ือนเงินเดือนประจำป�

  (4) ให�กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กำหนดเงื่อนไขให�ผู�สำเร็จ

      การศึกษาจากทุนรัฐบาล สามารถไปทำงานในภาคการผลิตและ

      บริการได�เป�นเวลาไม�เกิน 2 ป� ตามความสมัครใจ

โดยข้ันตอนในการดำเนินงานต�างๆ หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องประกอบด�วย

  • สถานประกอบการในภาคการผลิตและบริการ

  • บุคลากรด�าน วทน.

  • หน�วยงานต�นสังกัดของบุคลากรฯ

  • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร�เทคโนโลยีและ

   นวัตกรรมแห�งชาติ (สวทน.)

ซ่ึงจากแผนผังข�างต�นจะแสดงให�เห็นถึงการเช่ือมโยง

กันในการสนับสนุนบุคลากรและหน�วยงานท่ีเข�าร�วม

โครงการฯ ซึ่งบุคลากรที่เข�าไปปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการจะได�รับเงินเดือน รวมเงินประจำตำแหน�ง

จากต�นสังกัด และเงินพิเศษจากสถานประกอบการ*

สถาน
ประกอบการ

TM Clearing
House

(สวทน.)

จายคาชดเชยเพื่อ
หาบุคลากรทดแทน

จายคาชดเชยเพ่ือหาบุคลากรทดแทน

จายเงินเพิ่มพิเศษ*

ปฎิบัติงานสอน
และวิจัย
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รายละเอียด
โครงการ 3

เงินเดือนรวมคา
ประจำตำแหนง

อันเนื่องมาจากป�จจัยค�าแรงงานภายในประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงแนวโน�ม

การแข�งขันในตลาดโลกที่มากขึ้น ส�งผลให�ในป�จจุบัน บริษัททั้งขนาดใหญ� 

ขนาดกลางและขนาดย�อมต�องมีการปรับเปล่ียนยุทธศาสตร�การผลิตสินค�าและ

บริการจากเดิมที่แข�งขันด�วยราคาเป�นการแข�งขันที่ใช�นวัตกรรมเป�นจุดขาย 

ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนดังกล�าวจำเป�นต�องใช�บุคลากรด�านวิทยาศาสตร� 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เพิ่มมากขึ้นเป�นจำนวนมาก อย�างไรก็ดี 

บุคลากรด�าน วทน. ส�วนใหญ�มากกว�าร�อยละ 70 ทำงานในสถาบันการศึกษา

และสถาบันวิจัยของรัฐ (ข�อมูลจากการสำรวจป� 2554) ประกอบกับแนวโน�มของ

การลงทุนวิจัยและพัฒนา (R&D) ในภาคเอกชนท่ีจะเพ่ิมข้ึนอีกมาก เพ่ือแก�ไข

ป�ญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคเอกชนดังกล�าว สำนักงานคณะกรรมการ

นโยบายวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห�งชาติ (สวทน.) จึงจัดให�มีี 

“โครงการส�งเสริมบุคลากรด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยีและการจัดการจาก

ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ

แข�งขันในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility)” ข้ึน เพ่ือเป�นการส�งเสริม

สนับสนุนให�บุคลากร วทน. ในภาครัฐเข�าไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

4
การบร�การและการสนับสนุน
ของศูนยอำนวยความสะดวก
Talent Mobility 
(TM Clearing House)

กระบวนการดำเนินการของโครงการฯ น้ัน จะเร่ิมจากการท่ีสถานประกอบการ

แจ�งความต�องการบุคลากร วทน. มายังศูนย�อำนวยความสะดวก Talent Mobility 

(TM Clearing House) โดยมีโจทย�การทำงาน หรือโครงการวิจัยท่ีชัดเจน จากน้ัน

ทางศูนย�ฯ จะทำการติดต�อไปยังบุคลากรและต�นสังกัดจากฐานข�อมูล Talent 

Mobility โดยคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญและความสามารถเหมาะสมกับ

ความต�องการของสถานประกอบการ เม่ือบุคลากรและต�นสังกัดตอบรับการไป

ทำงานวิจัยน้ันในสถานประกอบการแล�ว ทางศูนย�ฯ จะทำการติดต�อไปยังสถาน

ประกอบการ และประสานงานอำนวยความสะดวกในการทำสัญญาและตกลง

ในรายละเอียดระหว�างบุคลากร ต�นสังกัด และสถานประกอบการ ซึ่งในการ

ดำเนินโครงการน้ี ทางสถานประกอบการจะจ�ายค�าชดเชยเพ่ือจัดหาบุคลากร

ปฏิบัติงานทดแทนให�กับหน�วยงานต�นสังกัด* และสนับสนุนเงินเพิ่มพิเศษแก�

บุคลากรท่ีเข�าไปปฏิบัติงาน (ข้ึนอยู�กับข�อตกลง) 

กิจกรรมท่ีบุคลากรจะเข�าไปปฏิบัติงาน ได�แก� การวิจัยและพัฒนา การแก�ป�ญหา

เชิงเทคนิค การวิเคราะห�ทดสอบและระบบมาตรฐาน และการจัดการ

*เฉพาะกรณีสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม (SMEs) ในป� 2557-2558 สวทน. จะสนับสนุน
 ค�าชดเชยเพื่อจัดหาบุคลากรทดแทนไปยังหน�วยงานต�นสังกัด ตามงบประมาณที่ สวทน. ได�รับอนุมัติ

ปฎิบัติงานใน
สถานประกอบการ

*ขึ้นอยู�กับข�อตกลง


