
สวทน. ได้รว่มมอืกบัสํานกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการลงทนุ (BOI) ในการดาํเนินการประสานงาน
เชือ่มโยงขอ้มลูผูเ้ช่ียวชาญกบัศูนยอ์าํนวยความสะดวกและหนว่ยงานรว่มดาํเนนิการ Talent Mobility 
ทั่วประเทศ ให้กับศูนย์บุคลากรทักษะสูง (Strategic Talent Center-STC) ตามความต้องการ
ของภาคเอกชน โดยศูนย์แห่งน้ีจัดตั้งขึ้น เพ่ือให้บริการแนะนําและรับรองผู้เชี่ยวชาญในสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับภาคเอกชน เพ่ือขับเคลื่อน Thailand 4.0 ตลอดจน
อํานวยความสะดวกด้านวีซ่าและใบอนุญาตทาํงานให้แกผู้่เช่ียวชาญต่างชาติทีผ่า่นการรบัรอง

ขั้นตอนการให้บริการ
ผูป้ระกอบการลงทะเบียนเพ่ือยืน่ขอรบัขอ้มลูผูเ้ชีย่วชาญผ่านเว็บไซต ์www.boi.go.th/stc
STC ส่งรายช่ือผูเ้ชีย่วชาญไปยงัผู้ประกอบการทีร้่องขอและตดิตามผล

การสนับสนุนเพ่ือส่งเสริมการลงทุน
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริการอื่นๆ ของศูนย์ STC
การรับรองคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่เข้ามาทํางานในประเทศไทย
การอํานวยความสะดวกด้านการจัดทําวีซ่าและใบอนุญาตทํางาน

สามารถติดต่อเพ่ือขอรับข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ 
ศูนย์บุคลากรทักษะสูง 
อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2209 1100  โทรสาร: 0 2209 1199 • stc@boi.go.th • www.boi.go.th/stc

ค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา
30,000 บาท/ ปี

ค่าตอบแทนนักวิจัย

ค่าดําเนินการวิจัย

ปริญญาโท : 25,000 บาท/ เดือน
ปริญญาเอก : 45,000 บาท/ เดือน

ปริญญาโท : 200,000 บาท/ ปี
ปริญญาเอก : 330,000 บาท/ ปี

*หมายเหตุ ทุนสนับสนุนร่วมกันระหว่าง 
สวทน. สกว. และผู้ประกอบการ 

เงือ่นไขการเข้าร่วมโครงการ
1.  อาจารย์ที่ปรึกษาหรือนักวิจัยพ่ีเลี้ยง ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจาก สกว. โดย พวอ. 
2.  นกัวิจัยต้องจบการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือปริญญาเอกมาแลว้ไมเ่กิน 5 ป ีณ วนัทีส่มคัรทนุ 
3.  นักวิจัยต้องทํางานเต็มเวลาให้กับต้นสังกัด และไม่ใช่พนักงานประจําของต้นสังกัด 

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ พวอ.
Website: rri.trf.or.th  Email: trfrri@trf.or.th

50%25%

“ทุนนักวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (IRF)” 
สนับสนุนนักวิจัยทํางานเต็มเวลาเพ่ือแก้ปัญหาในภาคอุตสาหกรรม

25%

ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด

ค่าตอบแทนนักศึกษา
ปริญญาตรี
8,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาโท
10,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาเอก
12,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน

สูงสุดไมเ่กนิ 10,000,000 บาท/โครงการ
*หมายเหตุ ทุนสนับสนุนร่วมกันระหว่าง

สกว. กับผู้ประกอบการ

เงือ่นไขการเขา้ร่วมโครงการ
1. โจทยว์จัิยเป็นความตอ้งการจากภาคอตุสาหกรรมซึง่แสดงศักยภาพของงานวจิยัในการ
สรา้งความเขม้แขง็ตอ่ภาคอตุสาหกรรมและสามารถสรา้งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศ
2.  สถานประกอบการมคีวามพรอ้มในการทาํวิจัย และมีศักยภาพในการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานวิจัย
3.  นกัวิจยัตอ้งมปีระสบการณ์ทาํวิจยัและมผีลงานวจิยัทีด่แีละมเีวลาในการทําวจัิยอยา่งเพียงพอ

สํานกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพ่ืออุตสาหกรรม (พวอ.) 

Website: rri.trf.or.th  Email: trfrri@trf.or.th  Line ID: @trfrri

50%50%

“ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม (SuRF)”
ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างงานวิจัยที่พร้อมใช้ในภาคอุตสาหกรรม

ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด
(1.5 x เงนิเดือน)** x FTE* xจาํนวนเดอืน

(1.5 x เงนิเดือน)** x FTE* xจาํนวนเดือน

ค่าตอบแทนนักศึกษา
ปริญญาตรี
8,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาโท
10,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาเอก
12,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

ไมจ่าํกัดวงเงนิ
*หมายเหตุ ทุนสนับสนุนระหว่าง

สกว. ร่วมกับผู้ประกอบการ 

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล ดังนี้
• อุตสาหกรรมเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ   • อุตสาหกรรมอาหาร
• อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ   • อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
• อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ    • อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
• อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่    • อุตสาหกรรมดิจิทัล
  และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

สามารถดาวนโ์หลดเอกสารการสมัครและรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่industry.trf.or.th

20%80%

“ทุนวิจัยเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมาย (ฝ่ายอุตสาหกรรม)”

สนับสนุนงานวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชน (Demand Driven) 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ข้อมูลผู้ประสานงานของมหาวิทยาลัย
และศูนย์ประสานงานในเครือข่าย 
Talent Mobility

ศนูยอ์าํนวยความสะดวก 
และหน่วยงานร่วมดําเนินการ Talent Mobility 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคณุทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
มูลนิธิศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือสังคมวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน
มหาวิทยาลัยนครพนม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคกลาง

ภาคใต้

โครงการ
ส่งเสริมบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวทิยาลยัและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การแข่งขันในภาคเอกชน

(Talent Mobility)

talentmobility.or.th
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ

อาคารจัตุรัสจามจุรี 
ชั้น 14 เลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์: 0 2160 5432 

ฝ่ายอุตสาหกรรม

SME SML

SuRF

SME SML

IRF

SML SML



โครงการส่งเสริมบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ
ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน
ในภาคเอกชน (Talent Mobility)

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

นักวิจัยและผู้ประกอบการสามารถติดต่อศูนย์อํานวยความสะดวกหรือหน่วยงาน
ร่วมดําเนินการ Talent Mobility เพ่ือจับคู่ความร่วมมือ รวมถึงการให้คําปรึกษา
ด้านแหล่งทุนสนับสนุนและการเขียนข้อเสนอโครงการตามขั้นตอนต่อไปนี้

โครงการ Talent Mobility ได้ส่งเสริมให้มีการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิจัยจาก
ภาครัฐและผู้ประกอบการ โดยมีทุนสนับสนุนจากแหล่งต่างๆ ตามลักษณะโจทย์ของ
ภาคเอกชนหลากหลายรูปแบบ แยกตามหนว่ยงานและโครงการความร่วมมอืดังต่อไปน้ี

สวทน. ได้บูรณาการการดําเนินโครงการร่วมกับ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในภาครัฐกับภาคเอกชน
และสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น 

รว่มหารอืและจัดทาํขอ้เสนอโครงการ

ผลกัดนัใหเ้กดิการจับคู่
ใหค้าํปรกึษา

สํานกังานคณะกรรมการนโยนายวทิยาศาสตร์ 
เทคโนโลยแีละนวตักรรมแหง่ชาต ิ(สวทน.)

สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา (สกอ.)

นักวิจัย
ลงทะเบียนเพ่ือ
สมัครเข้าร่วม

โครงการ

สมคัร

ประสานงาน ประสานงาน

ข้อเสนอโครงการ

นักวิจัยผู้ประกอบการ Clearing House

Clearing House

การเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1.  ลักษณะของโครงการที่ สวทน. สนับสนุน

สนบัสนนุใหเ้กดิการเชือ่มโยงระหวา่งนกัวจัิยในภาครฐั
กบัภาคเอกชนมากขึน้และสามารถนาํผลงานวจิยัไปใชเ้ชงิพาณชิยม์ากขึน้

สามารถตดิต่อเพ่ือขอรบัขอ้มูลเพ่ิมเตมิไดท้ี ่ศูนยอํ์านวยความสะดวกหรอืหนว่ยงานร่วมดาํเนนิการ 
Talent Mobility ซึง่ครอบคลุมทุกภมิูภาคของประเทศ

สามารถติดตอ่เพ่ือขอรบัข้อมลูเพ่ิมเติมได้ที ่กลุม่นโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อดุมศึกษา สํานกัส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร โทรศัพท:์ 02-610-5330

ค่าตอบแทนนักศึกษา
ปริญญาตรี
8,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาโท
10,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาเอก
12,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน

ค่าตอบแทนนักวิจัย
อาจารย์ 
4,000 บาท/ วัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
5,000 บาท/ วัน
รองศาสตราจารย์/ ศาสตราจารย์ 
6,000 บาท/ วัน

ค่าดําเนินการวิจัย
200,000 บาท/ โครงการ

*หมายเหตุ ไม่เกิน 400,000 บาท/ โครงการ

ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด

ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด

ค่าชดเชยไปที่ต้นสังกัด

ค่าตอบแทนนักศึกษา
ปริญญาตรี
8,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาโท
10,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาเอก
12,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน

ปริญญาตรี
8,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาโท
10,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน
ปริญญาเอก
12,000 บาท x FTE* x จํานวนเดือน

สนับสนุนสูงสุด 50% ตามหลักเกณฑ์
ของโปรแกรม ITAP โดยงบประมาณสูงสุด
ไม่เกิน 400,000 บาท/โครงการ

*หมายเหตุ ทุนสนับสนุนร่วมกับผู้ประกอบการ

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
1. กิจกรรมต้องเป็นการวิจัยและพัฒนาใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย
 หรือการพัฒนาต่อยอดสินค้าหรือบริการเพ่ือให้สามารถขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยได้
2. สถานประกอบการต้องมีบุคลากรวิจัยหรือแผนกวิจัยประจํา 

สํานกังานพัฒนาวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.)

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครและรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่
Website: itap.nstda.or.th  Email: itap@nstda.or.th

50%50%

“โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรม (ITAP)”
สนับสนุนงานด้านการวิจัย พัฒนาและยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์

ค่าตอบแทนนักศึกษา

*FTE (Full Time Equivalent) คือ จํานวนร้อยละของวันต่อสัปดาห์ (5 วัน = 100%)
**1.5 เท่าของเงินเดือนสูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท/เดือน

สาํนกังานคณะกรรมการนโยบายวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวตักรรมแหง่ชาต ิ
(สวทน.) ได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility)” 
ในปี พ.ศ.2556 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 
จากการขับเคลื่อนนโยบาย Talent Mobility ได้มีการจัดทํานโยบายสนับสนุน
ในด้านต่างๆ ได้แก่
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ค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ

ITAP

2. บุคลากร วทน. ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัย หรือสถาบันวิจัยภาครัฐ
    และไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วันต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี
3. สถานประกอบการท่ีเข้าร่วมโครงการเป็นนติิบุคคลทีจ่ดทะเบยีนถกูตอ้งตามกฎหมายไทย 
 ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน และห้างหุ้นส่วนจํากัด รวมถึง มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ 
 กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

การวิจัยและพัฒนา การแก้ไขปัญหา
เชิงเทคนิคและวิศวกรรม

การวิเคราะห์ทดสอบ
และระบบมาตรฐาน

การจัดการเทคโนโลยี
และนวัตกรรม

SME

talentmobility.or.th

สมคัร

จัดทําระบบฐานข้อมูล Talent Mobility เพ่ือ
ค้นหาผู้เชี่ยวชาญจับคู่กับผู้ประกอบการ และ
ยื่นข้อเสนอโครงการ

ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย
และหนว่ยงานรว่มดําเนนิการรวมถึงมกีารสรา้ง
กลไก และขยายผลการดาํเนินงาน Talent Mobility 
เพ่ิมขึน้

จัดตั้งศูนย์อํานวยความสะดวก และ หน่วยงาน
ร่วมดาํเนนิการ Talent Mobility

ฐานข้อมูล

(1.5 x เงนิเดือน)** x FTE* xจาํนวนเดอืน
(1.5 x เงนิเดือน)** x FTE* xจาํนวนเดือน

(1.5 x เงนิเดือน)** x FTE* xจาํนวนเดือน


