
 

 รายงานเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการประกอบการพิจารณาโครงการ Talent Mobility ยื่นเอกสาร
ดังน้ี 

1 ทุกโครงการ (สวทน. และ สกอ.) 
1.1 แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้ารว่ม Talent Mobility (F-TM-03) 
1.2 CV ของบคุลากรวิจัยจากระบบฐานข้อมูล Talent Mobility 
1.3 เอกสารแนบโครงการวิจัย (F-TM-03-2) 
1.4 ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจากที่ได้รับการสนบัสนุนจาก

โครงการ Talent Mobility (F-TM-03-3) 
1.5 ส าเนาหนงัสือรับรองบริษัท ไม่เกนิ 6 เดือน 
1.6 ส าเนารายชื่อผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 6 เดือน 

 

2  กรณีย่ืนพิจารณากับ สวทน. 
2.1 รายละเอียดค่าชดเชยบุคลากรวิจัยและค่าสนับสนนุนักศึกษา (สวทน.) (F-TM-03-1) 

 
 

3  กรณีย่ืนพิจารณากับ สกอ. 
3.1 รายละเอียดค่าตอบแทนส าหรับบุคลากรวิจัย และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
3.2 หนังสือขอความเห็นชอบจากสถาบันอุดมศึกษาต้นสงักัดในการเขา้ร่วมโครงการ 
3.3 หนังสือรับรองจากศนูย์อ านวยความสะดวก (TM Clearing House) ภายใต้การก ากับดูแลของ

ส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหง่ชาติ (สวทน.)  
(ถ้ามี) 

 
 

 

 

ตรวจสอบแล้ว มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  

 ครบ     ไม่ครบ ขาดรายการท่ี       

ลงช่ือ .      เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ วันท่ี     

ลงช่ือ .      เจ้าหน้าที่ผู้รับเร่ือง วันท่ี     

 
 



หนา้ 1  

F-TM-03 : แบบฟอร์มขอรบัการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility  

แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility 

1. ชื่อโครงการ            
หมวดหมู่ของโครงการ  
(   ) การวิจัยและพัฒนา     (   ) การแก้ปญัหาเชิงเทคนคิและวิศวกรรม 
(   ) การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน  (   ) การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ผลงานที่เกิดขึ้นจากโครงการ          
สถานที่ปฏิบัติงานของโครงการ          
ระยะเวลาของโครงการ   เดือน   ประเมินผลโครงการทกุ   เดือน 
เนื้อหาโดยสรุป          
            
            
             

2. ชื่อสถานประกอบการ      ขนาดของกิจการ    
ชื่อผู้ติดต่อ      โทรศัพท/์อีเมลติดต่อ    
รายละเอียดของสถานประกอบการ          
             

3. ต้นสังกัดบคุลากรทีเ่ข้าร่วมโครงการ         
คณะ/ฝ่าย     ภาควิชา/แผนก      

4. A: รายชื่อบุคลากรทีเ่ข้ารว่มโครงการ (จ ากัดค่าชดเชยบคุลากรไม่เกิน 60,000 บาท/เดือน/คน)  
A1) ชื่อหัวหน้าโครงการ :       .อายุ  ปี 
วุฒิการศกึษา     สาขาที่เชี่ยวชาญ      
ต้นสังกัด (   ) ตรงตามข้อ 3  (   ) อื่นๆ ระบ ุ        
สัดส่วนการปฏิบัตงิานโครงการ  วัน/สัปดาห์ คิดเป็น % FTE = % (5 วัน/สัปดาห์ = FTE 100%) 
บทบาทหน้าที่ในโครงการ         
             

A2) ชื่อบุคลากรที่ 1 :         อายุ  ปี 
วุฒิการศกึษา     สาขาที่เชี่ยวชาญ      
ต้นสังกัด (   ) ตรงตามข้อ 3  (   ) อื่นๆ ระบ ุ        
สัดส่วนการปฏิบัตงิานโครงการ  วัน/สัปดาห์ คิดเป็น % FTE = % (5 วัน/สัปดาห์ = FTE 100%) 
บทบาทหน้าที่ในโครงการ         
             

B: รายชื่อนักศึกษาที่ติดตามที่เข้าร่วมโครงการทัง้หมดจ านวน  คน 
B1) ชื่อ-นามสกุล           
ก าลังศกึษาอยู่ในระดับ       ชั้นป ี    



หนา้ 2  

F-TM-03 : แบบฟอร์มขอรบัการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility  

ต้นสังกัด (   ) ตรงตามข้อ 3  (   ) อื่นๆ ระบ ุ        
สัดส่วนการปฏิบัตงิานโครงการ  วัน/สัปดาห์ คิดเป็น % FTE = % (5 วัน/สัปดาห์ = FTE 100%) 
บทบาทหน้าที่ในโครงการ         
             



หนา้ 3  

F-TM-03 : แบบฟอร์มขอรบัการสนับสนุนโครงการที่จะเข้าร่วม Talent Mobility  

 

B2) ชื่อ-นามสกุล           
ก าลังศกึษาอยู่ในระดับ       ชั้นป ี    
ต้นสังกัด (   ) ตรงตามข้อ 3  (   ) อื่นๆ ระบ ุ        
สัดส่วนการปฏิบัตงิานโครงการ  วัน/สัปดาห์ คิดเป็น % FTE = % (5 วัน/สัปดาห์ = FTE 100%) 
บทบาทหน้าที่ในโครงการ         
             

5. แนวทางจัดการผลงานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาโดยสังเขป 
(   )  ผู้ประกอบการและสถาบนัต้นสังกัดเป็นเจ้าของรว่มกัน  (   )  ผู้ประกอบการเป็นเจ้าของ 
(   )  ระบุเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ (   )  อื่นๆโปรดระบุ.......................................................... 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้น และเอกสารประกอบแนบท้ายทุกฉบับเป็นความจริงทกุประการ หากพบว่า

ข้อความดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นความจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้ตัดสิทธิ์ในการพิจารณาขอรับการสนบัสนุนทันท ี

 

ลงชื่อ    หัวหน้าโครงการ  ลงชื่อ    ผู้แทนบริษัท 

   (     )     (     ) 

วันที ่       วันที ่      

 
 

 



 

F-TM-03-1 : รายละเอียดค่าชดเชยบุคลากรวิจัยและค่าสนับสนุนผู้ช่วยวิจัย (สวทน.) 

รายละเอียดค่าชดเชยบุคลากรวิจัยและค่าสนับสนุนนักศึกษา (สวทน.) 
 
 

บุคลากร FTE (%) เงินเดือน (บาท) อัตราชดเชย (เท่า) ระยะเวลา (เดอืน) ค่าชดเชย (บาท) 

ตัวอย่าง 20% 40,000 บาท 1.5 เท่า 12 เดือน 20% x 40000 x 1.5 x 12 

A1      
A2      
A3      

รวมค่าชดเชยบุคลากรท้ังโครงการเป็นเงิน (Total A)  
(เกณฑ์ค่าชดเชยพิจารณาจากเงินเดือน x 1.5 เท่า โดยชดเชยสูงสุดได้ไม่เกิน 60,000 บาท/คน/เดือน) 
 

ผู้ติดตาม FTE (%) ศึกษาระดับ อัตราสนับสนุน ระยะเวลา (เดือน) ค่าสนับสนนุ (บาท) 

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

B1      
B2      
B3      

รวมค่าสนับสนุนนักศึกษาท้ังโครงการ (Total B)  
(เกณฑ์สนับสนุนค่าใช้จ่ายนักศึกษา: ป.ตรี =8,000 บาท / ป.โท =10,000 บาท / ป.เอก =12,000 บาท) 

 
 
 งบประมาณสนับสนุน (บาท) 
ค่าชดเชยบุคลากรทั้งโครงการเป็นเงิน (Total A)  
ค่าสนับสนุนนักศึกษาทั้งโครงการ (Total B)  

รวมงบประมาณท้ังโครงการเป็นเงินจ านวน (Total A + Total B) 
 



 

F-TM-03-2 : เอกสารแนบโครงการวิจัย 

เอกสารแนบโครงการวิจัย 

ชื่อโครงการ          

(ชื่อเรื่องควรมีความหมายสั้น กะทัดรัดและชัดเจน เพื่อระบุถึงเรื่องที่จะท าโครงการว่าท าอะไร หรอืต้องการผลอะไร) 

 
1) ความส าคัญและที่มาของโครงการโดยสรุป   
(อธิบายถึงความส าคัญและท่ีมาของปัญหา เหตุผลในการด าเนินงานโครงการ ควรระบุปัญหาหรือสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่อย่าง
ชดัเจน และชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการออกไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการร่วมกับภาคเอกชน และโครงการนี้เป็นการ
ด าเนินงานเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามความตอ้งการของภาคอุตสาหกรรม) 

 
2) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
(ระบุให้ชัดเจนถงึเป้าหมายทีต้่องการศึกษา ขอให้ระบเุป็นข้อๆ ตามล าดับความส าคัญ) 

 
3) ขั้นตอนและระยะเวลาด าเนินการโดยสังเขป  
(ควรประกอบด้วยแผนงาน ขั้นตอนในการด าเนินกิจกรรมหลักต่างๆ ของโครงการ เช่น การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ การ
ทดลอง/การทดสอบ การประดิษฐ์สรา้งขึ้น การดดัแปลงแก้ไข การสรุปผล เป็นตน้ ตัง้แตเ่ริ่มจนสิ้นสุดโครงการ พรอ้มทัง้จัดท า
ตารางเวลาของกิจกรรมตา่งๆ ในรูปแบบ gantt chart เพื่อให้ทราบถึงระยะเวลาด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน) 
 
4) ประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ (Output) 
(ระบุประโยชน์ทีค่ิดว่าจะได้เม่ือสิน้สุดโครงการ เป็นการระบุว่าใครจะได้รับผลประโยชนแ์ละผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องอะไรทัง้เชงิคณุภาพและปริมาณและต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์) 

 
5) แนวทางการประเมินผลโครงการและบุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการ 
(เป็นการระบุว่าหากได้มีการด าเนินโครงการแล้ว จะมีการติดตามดูผลได้อย่างไร  และโดยวิธีใด เม่ือใด ทั้งเชิงคุณภาพและ
ปริมาณ) 

 
6) แนวทางการถ่ายทอดความรู้หรือการแลกเปลี่ยนความรู้ให้กับสถานประกอบการ 
(ควรบอกถึงรปูแบบวธิีการในการถ่ายทอดความรู้และ/หรือเทคโนโลยีระหว่างบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการและบุคลากรของ
ภาคเอกชน โดยมุ่งเนน้การท าใหภ้าคเอกชนมีศักยภาพในการเรียนรู้เพื่อใหเ้กิดการพัฒนาต่อยอด หรือขยายผลอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต) 

 
 



 

F-TM-03-3 : ค่าใช้จ่ายที่ผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจากทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก 
โครงการ Talent Mobility 

 

 

ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ประกอบการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการนอกเหนือจากที่ได้รับการสนับสนุนจาก 
โครงการ Talent Mobility  

ทั้งค่าใช้จ่ายที่อยู่ในรูปตวัเงิน (in-cash) และค่าใช้จ่ายที่ได้จากการค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียง (in-kind)  
 

 มูลค่า (บาท) 
1. ค่าจ้างหรือเงนิเดือน  

1.1 ค่าจ้างหรือเงนิเดือนของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ  
1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างที่ปรึกษา หรือใช้บรกิารผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ไม่ใช่การสาธิต

เครื่องมือหรอือุปกรณ ์
 

2. ค่าเครื่องมือหรืออปุกรณ์ต่างๆ  
2.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ือจัดหาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้เฉพาะการด าเนินงานตาม

โครงการ 
 

2.2 ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซม ค่าสอบเทียบเครื่องมือหรอือุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอัน
เนื่องมาจากงานด้านวศิวกรรม 

 

3. ค่าปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคาร หรือค่าก่อสร้าง หรือค่าใช้บริการห้องปฏิบัติการ  
4. ค่าวัตถุดบิหรือวัสดุจ าเป็น  
5. ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้อื่นวเิคราะห์ ทดสอบ  
6. ค่าใช้จ่ายในการซ้ือหรือเช่าใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่จ าเป็นต้องใช้ในโครงการ  
7. ค่าฝึกอบรมหรือการสัมมนาส าหรับเจ้าหน้าที่ผูเ้กี่ยวข้อง  
8. ค่าบริการสาธารณูปโภค (ค่าไฟฟา้ ค่าประปา ค่าโทรศัพท์ ค่าเชื้อเพลิง/พลังงาน)  
9. ค่าเสื่อมราคาของ อาคาร/โรงงาน เครือ่งจักรและอุปกรณ์ (ค านวณตามประมวลรัษฎากร)  
10. ค่าใช้จ่ายทางตรงอื่นๆที่เกี่ยวขอ้ง และไม่สามารถระบุลงหมวดค่าใช้จ่ายข้างต้นได้  

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
 


