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CHAPTER 1
(บทที่ 1)

ท่ีมาและความส าคัญ



การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศคือการมุ่งน าพาประเทศไทยไปสู่สังคม

และเศรษฐกิจฐานความรู้  (Knowledge-Based Society) การที่ประเทศไทยจะก้าวไปสู่ 

"เศรษฐกิจฐานความรู้" ได้ การกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างสร้างสรรค็นกลไกที่ส าคัญ 

ต้ังแต่การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่วัตถดิุบทีม่ีอยู่ในประเทศ การต่อยอดองค์ความรู้และภูมปัิญญาเดิม

ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองเพ่ือให้เกิด

ความย่ังยืนและคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากรที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม

และภาคการเกษตรอย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยส่งเสริมการพัฒนาและการขับเคลื่อนด้วย

เศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) หรือ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เดิม จึงมีแนวทางในการเชื่อมโยง

การท างานระหว่าง “สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย กับภาคผลิตและบริการ สังคม และชุมชน”

ดังนี้

ที่มาและความส าคัญ
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การเพ่ิมสัดส่วนจ านวน

บุคลากรด้านการวิจัยและ

พัฒนาต่อประชากรเป็น 

15 : 10,000 คน 

การเพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้าน

ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน า ข อ ง

ประเทศต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม

ภายในประเทศให้เปน็ร้อยละ 1 

การเพ่ิมสัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของ

ภาคเอกชนต่อภาครัฐเปน็ 70 : 30

เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการด าเนิน

กิจกรรมวิจัยพัฒนาและสร้างนวัตกรรม



โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องด าเนินงานบูรณาการแผนงานส าหรับแผนปฏิบัติการของยุทธศาสตร์ประเทศ ในเร่ือง

ของการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคอุตสาหกรรม 

ใ ห้ก า หนดเ ป็นหนึ่ ง ในกล ยุท ธ์ส าคัญ โดย เฉพา ะการวิ จัยและ พัฒนา  (Research &

Development) เพ่ือขับเคลื่อนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยให้หลุดพ้น

จากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การเพ่ิม

ศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชน โดยการท างานร่วมกับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี

และนวัตกรรม (วทน.) ที่มีศักยภาพ

ดังนั้น สอวช. ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลก ากับนโยบาย จึงจัดให้มีโครงการส่งเสริม

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ

ไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) เพ่ือเป็น

กลไกส าคัญในการส่งเสริมการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทยให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น อีกทั้ง

เพ่ือเชื่อมโยงการท างานระหว่างสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย กับภาคผลิตและบริการ สังคม 

และชุมชน ให้เกิดการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้เดิม และสร้างองค์ความรู้ใหม่ระหว่างกัน 

สู่การดึงเอาศักยภาพของนักวิจัยไทยจากในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐที่มีจ านวนมาก 

มาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสถานประกอบการภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 

ให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีศักยภาพและย่ังยืน

ที่มาและความส าคัญ
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โครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจาก

ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและ

บริการ (Talent Mobility) ภายใต้การสนับสนุนจากส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช .) เป็นโครงการส่งเสริมให้บุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษา ไปปฏิบัติงานยัง

ภาคเอกชน เพ่ือช่วยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ ซ่ึงเป็นหนึ่ง

ในกลไกของ University-Industry Linkage ที่มุ่งเป้าในการสร้างความสามารถด้านการวิจัย

พัฒนา และการสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคเอกชน โดยอาศัยการเคลื่อนย้าย

บุคลากรในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัยที่มีความรู้ ความเชี่ยวขาญ ไปท างานในบริษัทเอกชนทั้ง

เต็มเวลา (Full Time) หรือพาร์ทไทม์ (Part Time) เพ่ือช่วยวางระบบวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดองค์

ความรู้ และพัฒนาบุคลากรให้แก่ภาคเอกชน ทั้งนี้ในการเคลื่อนย้ายอาจารย์ นักวิจัยไปท างาน

ร่วมกับภาคเอกชน มหาวิทยาลัยยังได้สนับสนุนให้มีการน านักศึกษาโดยเฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา 

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนด้วย เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสท างานวิจัยจากโจทย์ปัญหาจริงที่

เกิดขึ้นของสถานประกอบการ และเพ่ิมโอกาสการจ้างงานโดยภาคเอกชนภายหลังจากเสร็จส้ิน

โครงการวิจัยอีกด้วย 

ที่มาและความส าคัญ
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ส่งเสริมและผลักดัน

ให้เกิดการลงทุนและพัฒนา

03

01

02

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม

เกิดการแลกเปล่ียนองค์ความรู้

สร้างองค์ความรู้ใหม่

เพ่ิมจ านวนบุคลากรวิจัย

ในกลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม

05

04

“มุ่งเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ 

ให้มีความพร้อมในการแข่งขันในตลาด

ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

วัตถุประสงค์
Talent Mobility
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เพ่ิมขีดความสามารถการแขง่ขนั

ในภาคเอกชน

สร้างอาชีพนกัวิจัยและบรรเทาปัญหา

การขาดแคลนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชน

ส่งเสริมให้บุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ในมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐได้รับประสบการณ์

การท างานเพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองร่วมกับภาคเอกชน

เป้าหมายการด าเนินงาน
Talent Mobility

ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุน

ท าวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึน้

สร้างเครือข่ายความร่วมมอื

เกิดการงานร่วมกนัอย่างเขม้แขง็ระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา และภาคเอกชน

01

02

03

04
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ในการด าเนินโครงการ Talent Mobility นั้น 

ได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการก ากับกลุ่มโครงการ

ส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของ

ภาครัฐไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ทั้งในระดับประเทศ 

และระดับภูมิภาค เพ่ือให้สามารถพัฒนาระบบนิเวศ

นวัตกรรมให้สอดคล้องกับบริบทพ้ืนที่

โครงสร้าง
คณะกรรมการ

โครงการ 

Talent Mobility

ศูนย์อ านวยความสะดวก
Talent Mobility Clearing House
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ศูนย์อ านวยความสะดวก
Talent Mobility Clearing House

เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ Talent Mobility ให้ด าเนินการได้

อย่างเต็มประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิงที่ต้องมีการจัดต้ังศูนย์อ านวยความสะดวก 

ทั้งหมดรวม 4 ศูนย์ กระจายตามภูมิภาคครอบคลุมเครือข่ายความร่วมมือ จากมหาวิทยาลัยและ

หน่วยงานวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่จะมาช่วยเสริม

ความเข้มแข็งให้กับระบบนิเวศนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยและภูมิภาค ให้มีความคล่องตัว 

ตอบสนองต่อความต้องการเชิงภูมิภาค ยกระดับเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐให้เข้ามาช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ิมขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพและ

ศักยภาพ สู่การผลักดันภาคผลิตในระยะยาว ให้เกิดการลงทุนหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจ

ภายในประเทศอย่างมีความย่ังยืน

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ก่อให้เกิดการสร้างงาน การเพ่ิม

ประสิทธิภาพและศักยภาพ สู่การผลักดันภาคผลิตในระยะยาว ให้เกิดการลงทุน

หมุนเวียนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีความย่ังยืน

ประสิทธิภาพและศักยภาพ สู่การผลักดันภาคผลิตในระยะยาว ให้เกิด

ลงทุนหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีความย่ังยืนการลงทุนหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมีความย่ังยืน
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โ ด ย ปั จ จุ บั น มี เ ค รื อ ข่ า ย  Talent

Mobility ( Talent Mobility Network)

ของมหาวิทยาลัยและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศ

จ านวน 27 หน่วยงาน ประกอบด้วย 21

มหาวิทยาลัย โดยเป็นมหาวิทยาลัย ใน

ภาคเหนือจ านวน 5 แห่ง ที่ท าหน้าที่ เป็น

หน่วยร่วมด าเนินการในภูมิภาคดังนี้

นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวที่ท า

ห น้ า ที่ เ ป็ น ห น่ ว ย ร่ ว ม ด า เ นิ น ก า ร แ ล้ ว 

การด า เนินโครงการ Talent Mobility ใน

ภูมิภาคภาคเหนือ ยังมีมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่เข้า

ร่วมด าเนินโครงการอีก 4 มหาวิทยาลัย คือ

1. มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

เครือข่ายภาคเหนือ Talent Mobility
Talent Mobility Network

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3. มหาวิทยาลัยนเรศวร

4. มหาวิทยาลัยพะเยา

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัย
ร่วมด าเนินการ4
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บริหารจัดการกิจกรรม
ทั้งหมดภายใต้ข้อตกลง

ความร่วมมือทีไ่ด้จัดท าขึน้

สนับสนุน
ให้เกิดแรงจูงใจ

ในการเข้าร่วมโครงการ

ผลักดันให้เกิดการปรับ
กฎระเบียบ กระบวนการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานภายใน
มหาวิทยาลัย ที่เอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ

อ านวยความสะดวก
ด้านข้อมูล บุคลากร 
อุปกรณ์ และอื่นๆ

ให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
ในภาคเอกชนไดอ้ย่าง

มีประสิทธิภาพ

สนับสนุนการเคลือ่นย้าย
บุคลากรด้าน วทน. ไป

ปฏิบัติงานในภาคเอกชน

ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผลการปฏิบัติงาน

ของบุคลากร วทน.

รวบรวมข้อมูล
ความต้องการของ
ภาคเอกชน และ
บุคลากร วทน.

จับคู่ความต้องการ
ของภาคเอกชนกบั
ความเชี่ยวชาญ
ของนักวิจัย

เพ่ือให้การด าเนินงานของศูนย์อ านวยความสะดวกแต่ละแห่งด าเนินงานส่งเสริมบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม จากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไป

ปฏิบัติงานในภาคเอกชน  เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้มีการก าหนดขอบเขตการด าเนินงานและ

บทบาทของ Talent Mobility Clearing House ไว้ดังนี้

เครือข่ายภาคเหนือ Talent Mobility
Talent Mobility Network
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CHAPTER 2
(บทที่ 2)
การด าเนินงาน



การด าเนินงาน
Talent Mobility
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จากการด าเนินโครงการส่งเสริมและ

สนั บ ส นุ น บุ ค ล า ก รด้ า น วิ ท ย า ศ า สต ร์ 

เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและ

บริการ (Talent Mobility) ภายใต้การด าเนิน

งานของเครือข่ายภาคเหนือ ต้ังแต่ ตุลาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2563 เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริม

บุคลากรด้านการวิจัยจากสถาบันวิจัยและภาคการศึกษาไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน มีจ านวนทั้งส้ิน

188 โครงการ โดยสามารถสรุปจ านวนโครงการในแต่ละปีงบประมาณได้ดังนี้

งส้ิน



โดยรูปแบบโครงการที่ด าเนินงานมีหลากหลายรูปแบบอาทิ เช่น โครงการ

ที่ด าเนินการด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนการต่างๆ หรือ

ด าเนินการวิเคราะห์ทดสอบ ค้นหาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ รับรองมาตรฐาน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงพานิชย์ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเชิง

เทคนิคเฉพาะด้านของสถานประกอบการ และการจัดการเทคโนโลยี ให้เป็นระบบซ่ึง

สามารถแบ่งโครงการออกได้เป็น 4 รูปแบบการด าเนินหลัก ดังนี้ 

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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การด าเนินงาน
Talent Mobility
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ในด้านของอาจารย์ และนักวิจัย ที่เข้า

ร่วมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้าน

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการจาก

ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือ

เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิต

และบริการ (Talent Mobility) ต้ังแต่ เดือน

ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563 มี

อาจารย์ และนักวิจัย จ านวนทั้งส้ิน 394 คน

กราฟสะสมจ านวนอาจารย์และนักวิจัย
ที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility 

ปีงบประมาณ 2558-2563

แบ่งกลุ่มของอาจารย์นักวิจัย
ตามสาขาความเช่ียวชาญ

ด้านต่างๆ ได้ดังนี้

394
คน

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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“โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการท่ีก่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรทาง

การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นองค์ความรู้ของนักวิจัย ห้องแลป

ต่างๆ ตัวอาจารย์ได้น าองค์ความรู้เข้าไปสร้างประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ 

ได้น าประสบการณ์จากการท างานร่วมกับเอกชนกลับมาใช้ในหลักสูตรการเรียน

การสอน นักวิจัยได้มีโอกาสเรียนรู้ ค้นคว้าในเร่ืองใหม่ๆ อยู่เสมอ”

“โครงการ Talent Mobility เป็นโครงการท่ีเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการแบบตรงจุด มี

การลงพ้ืนที่เพ่ือให้ทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของสถานประกอบการ ตัวอาจารย์ และ

นักศึกษาได้ลองใช้ความรู้ที่ เรียนมาในมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติงานจริงในสถาน

ประกอบการ เป็นการท างานที่เกื้อกูลกัน”

“ส่วนใหญ่การท าวิจัยจะท าในห้องแลป ท่ีเราเคยได้ยินบ่อยๆ คือ วิจัยขึ้นหิ้ง แต่โครงการ 

Talent Mobility เราไม่ได้ท าวิจัยในห้องแลป แต่เป็นการเอางานวิจัย องค์ความรู้ท่ีได้

จากการศึกษาไปทดลองใช้จริง ซึ่งในอดีต เราก็อยากทดลองใช้จริงนะ แต่เราไม่รู้ว่าจะ

เอาไปทดลองใช้จริงกับใคร ท่ีไหน พอมีโครงการน้ีเข้ามา ห้องปฏิบัติจริงคือสถาน

ประกอบการ เราได้น าองค์ความรู้ในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการไปทดลองร่วมกับ

ผู้ประกอบการจริงๆ ละ น่ีคือสิ่งท่ีแตกต่างกับงานวิจัยท่ัวๆ ไปท่ีผ่านมา”

ตัวแทนนักวิจัยถ่ายทอดความรู้สึก
โครงการ Talent Mobility

“ด้วยตัวเราเองเป็นนักวิจัยท่ีเพ่ิงจบใหม่ โครงการ Talent Mobility เปิดโอกาสให้เรา

สามารถท างานกับผู้ประกอบการได้ แต่อย่างไรก็ดีนักวิจัยต้องมีความเช่ียวชาญท่ีเหมาะสม

กับปัญหาของเขา แรกๆ ก็กังวล เพราะเราประสบการณ์การท างานวิจัยค่อนข้างน้อย อีก

ท้ังไม่มีมุมมองด้านการตลาด พอได้มาท างานตรงน้ีท าให้เรามีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอด 

ได้เรียนรู้จากผู้ประกอบการเยอะมาก”

อาจารย์ ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.ธงไทย วงศ์วิชัย 
มหาวิทยาลัยพะเยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ 
มหาวิทยาลัยพะเยา
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“การด าเนินโครงการ Talent Mobility ท าให้ตัวเองมีประสบการณ์มากขึ้น และได้แนวคิด

ใหม่ๆ จากการท างานกับเอกชน เกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้ประกอบการ นอกจาก

การสอนในห้องเรียนแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ได้พานักศึกษาออกไปท างานจริง”

อาจารย์ อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ตัวแทนนักวิจัยถ่ายทอดความรู้สึก
โครงการ Talent Mobility

“การท างานร่วมกับเอกชน เป็นการท างานท่ีเกื้อหนุนกัน ภาคการศึกษาได้ความรู้จาก

ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการได้แนวทางในการตอบโจทย์ปัญหา นอกจากตัวอาจารย์เองจะได้

องค์ความรู้ใหม่แล้ว นักศึกษาก็ได้องค์ความรู้น้ันเช่นกัน องค์ความรู้น้ีเป็นสิ่งท่ีไม่ได้จากการเรียน

ในห้องเรียน นักศึกษาได้เ รียนรู้ในสถานท่ีจริง นอกจากจะเป็นการปรับใช้ความรู้ท่ีมีใน

การแก้ปัญหา แล้วยังได้เรียนรู้เร่ืองการตลาด การวางแผนธุรกิจจากสถานประกอบการด้วย” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ พุกอินทร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

“การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้ประกอบการในโครงการเป็นสิ่งส าคัญ 

โดยส่วนตัวชอบการท างานในโรงงานมากกว่า เพราะท า ให้ ได้เห็นโจทย์ของจริง 

ในการแก้ปัญหา เก็บข้อมูล ให้ค าแนะน า เราได้เรียนรู้จากเขา เขาได้เรียนรู้จากเรา 

เกิดการแลกเปลี่ยนความคิด บางสิ่งในสถานประกอบการมี ในมหาวิทยาลัยไม่มี เด็กได้เห็น

ของจริง ได้ลงมือใช้งานจริง สนุก”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วราคม วงศ์ชัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

“โครงการ Talent Mobility เป็นจ๊ิกซอว์ตัวส าคัญในการมาเติมเต็มในการจัดการเรียน

การสอนแบบ Joint University Industry เป็นทางออกในการสร้างนวัตกรรม และท าให้

ประเทศหลุดจากกับดักรายได้ปานกลาง เพ่ิมขีดความสามารถให้กับเอกชน อยากให้มี

โครงการน้ีต่อไป มองว่าในอนาคตการท างานวิจัยต้องท าร่วมกับเอกชน จึงจะตอบโจทย์ 

และพัฒนาประเทศไปได้ รู้สึกว่าสนุกต่ืนเต้น ในการหาองค์ความรู้เพ่ือไปตอบโจทย์กับทาง

เอกชนอย่างตรงจุด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ตัวแทนนักวิจัยถ่ายทอดความรู้สึก
โครงการ Talent Mobility

“ทุนวิจัยส่วนใหญ่ท่ีเคยได้รับ ตัวช้ีวัดของโครงการจะเป็นการใช้เชิงวิชาการ เช่น เพ่ือการเผยแพร่

ตีพิมพ์ แต่ตัวช้ีวัดของโครงการ Talent Mobility จะแตกต่างออกไป เป้าสุดท้ายคือการท่ีท้ังสอง

ฝ่ายแฮปป้ี อาจารย์ได้ลองน างานวิจัยท่ีท า เข้าไปลองปฏิบัติจริง ซึ่งมันแตกต่างจากทฤษฎีอยู่แล้ว

ล่ะ ได้ลองแก้ปัญหา ผู้ประกอบการก็ได้วิธีการแก้ปัญหา หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ท่ีเกิดประโยชน์กับเขา 

การท างานกับสถานประกอบการน่ันก็มีความยากอยู่ ต้องอาศัยการปรับจูนกันท้ังอาจารย์และ

ผู้ประกอบการ เพ่ือหาจุดกึ่งกลางท่ีต้องสองฝ่ายยอมรับได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ดีใจท่ีได้มีโอกาสได้ทุนและน าความรู้บางส่วนไปให้ผู้ประกอบการ และสามารถน าผลงานวิจัย

พัฒนาควบคู่ ไป เป็นแหล่งทุนนึงท่ีคิดว่าให้โอกาสท่ีค่อนข้างดีนอกจากแหล่งทุนใน

มหาวิทยาลัย และไม่ซับซ้อนเท่าไหร่และมีจุดเด่นค่อนข้างชัด”

อาจารย์ ดร.ชยพล ค ายอด

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

“เปิดโลกทัศน์ เป็นการท างานท่ีแตกต่างจากเดิม และสามารถน านักศึกษาเข้าไปท างานด้วยได้ โจทย์

ปัญหาจากสถานประกอบการน ามาใช้เป็นโจทย์ปัญหาพิเศษให้กบันักศึกษาเพ่ือท าเป็นตัวจบการศึกษา 

ให้นักศึกษามีโอกาสเข้าร่วมโครงการน าเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดแก่เพ่ือนๆ ในช้ันเรียน และเป็น

การบูรณาการความรู้เพ่ือช่วยเหลือผู้ประกอบการได้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ทองไว 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ รู้สึก ดีใจท่ีภาครัฐเห็นความส าคัญในการสนับสนุนให้น างานวิ จัยออกไปช่วยเหลือ

ภาคอุตสาหกรรม ภูมิใจท่ีสามารถใช้ก าลังของตัวเองผลักดันภาคอุตสาหกรรม ให้สามารถ

ขับเคลื่อนไปได้ สถานประกอบการได้ประโยชน์ นักวิจัยและนักศึกษาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

และได้เรียนรู้จากการท างานจริงในสถานท่ีจริง”

อาจารย์ ดร. สุรพงษ์ อุตมา

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง
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จากการด าเนินโครงการส่งเสริม

และสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี และการจัดการจากภาครัฐและ

สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม

ขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการ

ผลิตและบริการ (Talent Mobility) มี

นักศึกษาที่ เข้ า ร่วมโครงการ ต้ังแต่

ตุลาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2563 มี

จ านวนทั้งส้ิน 482 คน

482
คน

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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บทบาทของนักศึกษาในแต่ละระดับการศึกษา

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในแต่ละระดับการศึกษานั้น มีบทบาทและหน้าที่ ใน
โครงการวิจัยที่คล้ายและแตกต่างกัน ดังนี้

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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จากการด าเนินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

การจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน

ภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ต้ังแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงเดือนสิงหาคม 

พ.ศ. 2563 มีสถานประกอบการ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาองค์กร จ านวนทั้งส้ิน 143 ราย

แบ่งสถานประกอบการ
4 กลุ่มประเภทอุตสาหกรรม ดังนี้

โครงการ Talent Mobility มีสถานประกอบการ
ที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558-2563

แบ่งสถานประกอบการ
ตามขนาดธุรกิจ

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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▪ วัตถุดิบหรือวัสดุจ าเป็นส าหรับการวิจัย

▪ เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวเน่ืองกับการผลิต

▪ ค่าจัดเตรียม ปรับปรุง ซ่อมแซมสถานท่ีให้เหมาะสมกับการวิจัย

▪ ค่าสาธารณูปโภค

รวมมูลค่าการลงทนุ

โครงการวิจัยทั้งสิน้ 174,963,608 บาท

การลงทุนวิจัยต้ังแต่ปีงบประมาณ 2558-2563
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนพบว่ามีการลงทุนรวมในโครงการวจัิยดังนี้

แบ่งเป็น In-cash 98,474,626 บาท

และ In-kind 17,767,434 บาท

การสนับสนุนด้านค่าใช้จ่ายที่ได้จากการ

ค านวณเป็นจ านวนเงินเทียบเคียง 

(In-kind) จากเอกชน

การด าเนินโครงการวิจัยมีการลงทุนจากทั้งภาครัฐซ่ึงให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจ พัฒนาประเทศอย่างย่ังยืน เพ่ือคุณภาพความเป็นอยู่ของประชากรที่ดี และจาก

ภาคเอกชนซ่ึงมีแนวโน้มการลงทุนที่เพ่ิมขึ้น แสดงถึงการเล็งเห็นความส าคัญของการวิจัยและ

พัฒนาองค์กรเพ่ือการแข่งขันอย่างเข้มแข็ง

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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ภาครัฐมีการจัดสรรงบประมาณใน

การสนับสนุนโครงการ Talent Mobility 

อย่างต่อเนื่อง โดยในปีเร่ิมต้นนั้นภาครัฐมี

สัดส่วนการลงทุนสูงกว่าภาคเอกชน เพ่ือเป็น

แนวท าง ใ นก า รก ร ะตุ้ น แล ะ ช่ ว ย เ หลื อ

ภาคเอกชนให้หันมาสนใจในการลงทุนด้าน

วิจัยและพัฒนา สถานประกอบการสามารถ

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันจาก

เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างย่ังยืน โดย

สัดส่วนในการลงทุนแต่ละปี จะแปรผันตาม

ความต้องการและความพร้อมของจ านวน

ภาคเอกชนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

นอกเหนือจากการลงทุนของภาครัฐ 

การลงทุนของภาคเอกชนก็มีความส าคัญใน

การขับเคลื่อนโครงการให้ส าเร็จลุล่วงตาม

เป้าหมาย ซ่ึงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่องโดย

การลงทุนของภาคเอกชนสามารถแบ่ง

ออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การสนับสนุนที่อยู่ใน

รูปตัวเงิน (In-Cash) และค่าใช้จ่ายที่ได้จาก

การค านวณเป็นจ านวนเทียบเคียง (In-Kind) 

เช่น วัตถุดิบ วัสดุ อุปกรณ์ และบุคลากร 

รวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่ เป็นค่าตอบแทนและ

การอ านวยความสะดวกให้นักวิจั ยและ

นักศึกษาที่ไปปฏิบัติงานยังสถานประกอบการ

การด าเนินงาน
Talent Mobility
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CHAPTER 3
(บทที่ 3)

กลไกการขับเคล่ือนโครงการ 
TALENT MOBILITY



การด าเนินงานศูนย์อ านวยความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ ส่งเสริมและสนับสนุน

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการ จากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมพัฒนา

เครือข่ายอุตสาหกรรมตามสาขายุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันอุดมศึกษา และ

สถานประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมตามยุทธศาสตร์เป้าหมาย กลไกส าคัญในการขับเคลื่อน

การด าเนินงาน มีทั้งรูปแบบกิจกรรม Talent Mobility Day การจัด Roadshow ซ่ึงเป็น

การพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพ่ือด าเนินไปสู่กิจกรรม

การ Pre-Matching ซ่ึงเป็นขั้นตอนการรับโจทย์ความต้องการจากสถานประกอบการ เพ่ือแก้ไข

ปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต 

ต่อเนื่องด้วยกิจกรรม Matching ซ่ึงเป็นขั้นตอนการจับคู่ระหว่างสถานประกอบการและนักวิจัย 

การเข้าวินิจฉัยปัญหาพร้อมส ารวจความพร้อมของสถานประกอบการ การจัดท าข้อเสนอโครงการ

เพ่ือด าเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้าหมาย ซ่ึงจากกิจกรรมทั้งหมดต้องอาศัยอีกหนึ่งกลไกส าคัญใน

การช่วยขับเคลื่อน คือการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย 

Talent Mobility เพ่ือให้บุคลากรในภาคการศึกษาได้เข้าไปด าเนินงานวิจัยในสถานประกอบการได้

อย่างคล่องตัว

กลไกการขับเคล่ือนโครงการ 
Talent Mobility 
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1. การปรับเปลี่ยนกฎระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย

2. กระบวนการด าเนินงานของ 
Talent Mobility Clearing House

3. การจัดกิจกรรม
เพ่ือการสร้างเครือข่าย

4.การบูรณาการร่วมกับ
แหล่งทุนอ่ืนๆ



จากการน าร่องโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการจัดการจาก

ภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคการผลิต

และบริการ (Talent Mobility) สอวช. ได้ด าเนินการขยายผลนโยบาย Talent Mobility ด้วย

การส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการ 

เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และปรับเปลี่ยนกลไกให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรไป

ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

มหาวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility หลายแห่ง ได้สนใจ

เข้าร่วม และปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้สอดคล้องกับการด าเนินโครงการของบุคลากรทาง

การศึกษา อาทิเช่น การประกาศจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือคัดเลือกโครงการ การก าหนดคุณสมบัติ

ของบุคลากรและการขออนุมัติไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน รวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่บุคลากรจะ

ได้รับเมื่อออกไปปฏิบัติงาน ทั้งนี้นอกจากการปรับเปลี่ยนระเบียบดังกลา่ว มหาวิทยาลัยบางส่วนได้

ใช้นโยบายการให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย เป็นตัวช่วยหนึ่งในการขับเคลื่อนและ

สนับสนุนให้บุคลากรไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

กฎระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการเข้าร่วม
โครงการ Talent Mobility

นโยบายด้านการให้
บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย

การปรับเปล่ียนกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้
สอดคล้องกับนโยบาย Talent Mobility
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การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

“คณะกรรมการสนบัสนุนผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน”

อ านาจหน้าท่ี

■ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเชิงรุก

■ ก าหนดหลักเกณฑ์ เง่ือนไข การตีความ และ 

วินิจฉัยปญัหา ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ

■ พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่างๆ 

■ ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

1. การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปฏิบัติงานในภาคเอกชน

การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 

ในรูปแบบต่าง ๆ

3. ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์

▪ ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยที่ไปปฏิบัติงานยัง

ภาคเอกชน มีสิทธ์ิได้รับเงินเดือน เงินประจ า

ต าแหน่งทางวิชาการ เงินสวัสดิการ และเงิน

อ่ืนๆ ที่พึงได้รับตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

ในส่วนของเงินตอบแทนวิชาการนั้นให้ได้รับ

เมื่อมีภาระงานสอน

▪ การไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน ให้ถือเป็นการ

ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานใมหาวิทยาลัย 

กรณีผู้มีพันธะการชดใช้ทุน ให้สามารถนับ

ระยะเวลาการปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาการชดใช้

ทุนได้ ในกรณีที่เป็นข้าราชการหรือพนักงาน

มหาวิทยาลัยให้สามารถนับเป็นอายุราชการหรือ

อายุการปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยได้

มช. (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2557

มพ. (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ.2559

มน. (1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561

ตัวอย่างรูปแบบกฎระเบียบและประกาศของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในภาครัฐและสถาบันวิจัยของรัฐไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

อ้างอิงจาก : 

1. การวิจัยและพัฒนา

2. การแก้ปญัหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม

3. การวิเคราะห์ทดสอบและระบบมาตรฐาน

4. การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

5. การบริหารจัดการองค์กร และการตลาด

6. การให้ค าปรึกษาท่ีใช้ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

2. การอนุญาตให้พนักงานในมหาวิทยาลัย

ไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

▪ การไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนต้องมี

ความสอดคล้องกับภารกิจ และทิศทางใน

การท างานของมหาวิทยาลัย

▪ ผู้ มี ค ว า มป ร ะ สงค์ ไ ป ปฏิ บั ติ ง า น ใ น

ภาคเอกชนต้องจัดท าข้อเสนอโครงการ 

และผ่านการเห็นชอบจากต้นสังกัด

▪ ก าหนดกรอบระยะเวลาที่จะให้พนักงานใน

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 

คราวละไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 1 ปี 
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รูปแบบการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility

รูปแบบการด าเนินงาน
ผู้ประสานงาน
โครงการ 

Talent Mobility

รูปแบบที่ 1
ด าเนินงานโดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ

รูปแบบที่ 2
ด าเนินงานโดยใช้
ระเบียบบริการ
วิชาการ

มี ไม่มีคณะกรรมการ
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน
ในมหาวิทยาลัยไป
ปฏิบัติงานใน
ภาคเอกชน

■ คณะกรรมการ
อ านวยการ

■ คณะกรรมการ
ด าเนินงาน

1. มช.
2. มพ.
3. มน.
4. มฟล.
5. มจ.

1. มทร.
2. มรอ.

1. มร.ชม.
2. มร.ลป.

1. มช.
2. มทร.
3. มพ.
4. มน.
5. มรอ.
6. มฟล.
7. มจ.

1. มร.ชม.
2. มร.ลป.

เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility 
ของแต่ละมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

มช. หมายถึง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มทร. หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มพ. หมายถึง มหาวิทยาลัยพะเยา

มน. หมายถึง     มหาวิทยาลัยนเรศวร

มรอ. หมายถึง     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มฟล. หมายถึง     มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

มจ. หมายถึง     มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มร.ชม. หมายถึง     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มร.ลป. หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง
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มหาวิทยาลัยร่วมด าเนินการโครงการ Talent Mobility แต่ละแห่งมีกลไกในการบริหาร

เงินชดเชยที่แตกต่างกันออกไป โดยแบ่งได้เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

1. เพ่ือชดเชยให้ต้นสังกัดส าหรับการจัดหาบุคลากรปฏิบัติงานหรือการเพ่ิมเวลา

ปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปฏิบัติงานแทน

2. เพ่ือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการวิจัย แต่ไม่ใช่เพ่ือด าเนินโครงการวิจัย 

เช่น กิจกรรมเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียน รู้ระหว่ างภาคการศึกษากับ  

ภาคอุตสาหกรรม 

▶ กิจกรรมน านักศึกษาไปเรียนรู้การท างาน ณ สถานประกอบการ

▶ กิจกรรมเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ 

ผู้ประกอบการ อาจารย์ และนักศึกษา

3.  เพ่ือด าเนินโครงการวิจัย

รูปแบบการบริหารจัดการเงินชดเชยส าหรับผู้ปฏิบตัิงานโครงการ Talent Mobility

1. คณะกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน

ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

อ านาจหน้าที่ ▶ ก าหนดแนวทางการด าเนินการเชิงรุก

▶ ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การตีความ และ วินิจฉัยปัญหา ให้ความเห็น 

และข้อเสนอแนะ

▶ พิจารณาให้ความเห็นชอบในเร่ืองต่าง ๆ 

▶ ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ

2. คณะกรรมการอ านวยการ 

ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ และ

ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายในและภาคนอกมหาวิทยาลัย

อ านาจและหน้าที่ มีอ านาจหน้าที่เดียวกันกับคณะกรรมการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานฯ

3.   คณะกรรมการด าเนินงาน 

ประกอบด้วย รองคณบดี รองผู้อ านวยการ และเจ้าหน้าที่ผู้ด าเนินโครงการ

อ านาจหน้าที่ ▶ ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติโครงการ 

▶ พิจารณาอนุมัติงบประมาณ 

▶ จับคู่โจทย์ความต้องการ 

▶ ติดตามความก้าวหน้าโครงการ เป็นต้น

รูปแบบการด าเนินงานโครงการ Talent Mobility โดยการจัดต้ังคณะกรรมการ

เปรียบเทียบรูปแบบการด าเนนิงานโครงการ Talent Mobility ของแต่ละมหาวิทยาลัย
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การปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย 
Talent Mobility ในแต่ละมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ว่าดว้ยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงาน

ในภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยาว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงาน

บริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ.2559

มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.)

(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานใน

มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ.2561

ระเบียบ ประกาศ

ระเบียบ

(ร่าง) ระเบียบ (ร่าง) ประกาศ

มช. มพ.

มรอ.

มพ. มรอ.

มน.

(ร่าง)
มทร.

(ร่าง)
มจ.

มพ.

มรอ.

มรอ.

มช.
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.)
(1) (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เร่ือง การบริหารจัดการเงินชดเชย

ส าหรับผู้ปฏิบัติงานโครงการโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ศ.2562

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (มจ.)
(1) (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยแม่โจ้ว่าด้วยการสนับสนุนบุคลากร

ในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในหน่วยงานอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.)
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง แนวปฏิบัติให้ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานใน

ภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยพะเยา (มพ.)
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ืองหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้คณาจารย์ไปปฏิบัติงานบริการวิชาการในภาคเอกชน พ.ศ.2560
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง วิธีการทางการเงนิของเงนิชดเชยโครงการส่งเสริมบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไป
ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน (Talent Mobility) พ.ศ.2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (มรอ.)
(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง การจัดต้ังส านักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์
(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง การบริหารงานและการด าเนินงานส านักงาน Talent 

Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2560
(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง การบริหารจัดการงบประมาณจากภาคเอกชน

ส าหรับโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพ่ือ
เพ่ิมขีดความสามารถทางการแขง่ขนัของภาคเอกชน (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์

(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง การบริหารงานและการด าเนินงานส านักงาน Talent 
Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ฉบับที่ 3)

ประกาศ

(ร่าง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง (มฟล.)
(1) (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง ว่าด้วยการสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยไป

ปฏิบัติงานในภาคเอกชน พ.ศ. 2561

(ร่าง) ประกาศ
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หลังจากที่ภาคเอกชนได้เข้าย่ืนความต้องการเข้าร่วมโครงการ แล้ว จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล

โครงการ สรรหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภายในมหาวิทยาลัยที่ สังกัด เข้าไปวินิจฉัยสถาน

ประกอบการ เพ่ือช่วยพัฒนาข้อเสนอโครงการร่วมวิจัยต่อไป โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ 

ดังนี้

กระบวนการด าเนินงานของ 
Talent Mobility Clearing House

3. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

3.1 กลั่นกรองข้อเสนอโครงการ

3.2 ศูนย์อ านวยความสะดวกส่งข้อเสนอโครงการเข้า

ระบบ Talent Mobility Database

3.3 เลขาคณะอนุกรรมการแจ้งผลพิจารณา

2. กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

2.1 ศูนย์อ านวยความสะดวกส่งแบบฟอร์มข้อเสนอ

โครงการให้แก่บุคลากรวิจัย

2.2 บุคลากรวิจัยพัฒนาข้อเสนอโครงการ

1. การจับคู่สถานประกอบการกับนักวิจัย

1.1 รับโจทย์จากสถานประกอบการ

1.2 สรรหานักวิจัยและการจับคู่

1.3 ประเมินความพร้อมของสถานประกอบการ
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กระบวนการด าเนินงานของ 
Talent Mobility Clearing House

4. การจัดท าสัญญาข้อตกลง

4.1 หารือเน้ือหาสัญญาร่วมกันทุกผ่าย

4.2 นัดประชุมเพ่ือลงนามในสัญญา

4.3 ส่งไฟล์เอกสารเข้าระบบ Talent Mobility Database

5. การตรวจติดตามประเมินผลและสรุปผล

5.1 บุคลากรวิจัยส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์อ านวยความสะดวก

5.2 ศูนย์อ านวยความสะดวกด าเนินการส่งรายงานให้กับ สอวช. 

(เฉพาะรายงานฉบับสมบูรณ์)

5.3 ประเมินผลการด าเนินงาน ณ สถานประกอบการ

5.4 ศูนย์อ านวยความสะดวกด าเนินการโอนเงินไปยังต้นสังกัดตามบันทึกข้อตกลง

5.5 ประเมินผลการด าเนินงานในระบบ Talent Mobility Database

6. การประเมินผลกระทบจากการด าเนินงาน

6.1 ศูนย์อ านวยความสะดวก สัมภาษณ์บุคลากรวิจัย 

บุคลากรของสถานประกอบการ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

6.2 ประเมินผลลัพธ์และผลกระทบ
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1. การจับคู่สถานประกอบการกับนักวิจัย

สถานประกอบการเข้ าติดต่อศูนย์

อ านวยความสะดวก Talent Mobility 

ภาค เหนือ โดยตรง ห รือผ่ านการ

ออกบูธประชาสัมพันธ์ เพ่ือท าการแจ้ง

ความต้องการ เ บ้ืองต้น ในการ ให้

บุคลากรวิจัยเข้าไปช่วยในการแก้ไข

ปัญหา จากน้ันทางศูนย์อ านวยความ

สะดวก กลั่นกรองความต้องการและ

ตรวจเย่ียมสถานประกอบการ

รับโจทย์จากสถาน
ประกอบการ

สรรหานักวิจัย
และการจับคู่

ประเมินความพรอ้ม
ของสถานประกอบการ

▪ สถานประกอบการเป็นนิติบุคคล

ตามกฎหมาย ได้แก่  วิสาหกิจ

ชุมชน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัท

จ ากัด ฯลฯ

▪ มีคนไทยถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 50

▪ สถานประกอบการมีความพร้อม

ลงทุนด้านงานวิจัยและพัฒนา 

(R&D)

▪ สถานประกอบการเ ป็น ผู้ผลิต

สินค้าหรือบริการเอง

▪ มีแผนการน าผลงาน ท่ี ได้ จาก

โครงการวิจัยไปใช้ได้อย่างชัดเจน

1. ค้นหารายชื่อบุคลากรวิจัย

ท่ี มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับ

ความต้องการของสถานประกอบการ

2. ติดต่ออาจารย์/นักวิจัย

ชี้แจงรายละเอียดเบ้ืองต้นของสถาน

ประกอบการ พร้อมกับสอบถามความ

สนใจในการร่วมด าเนินงาน

3. นัดหมายประชุม

หารือระหว่างบุคลากรวิจัยและสถาน

ประกอบการ

4. ตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ

เพ่ือวิเคราะห์ความต้องการท่ีแท้จริง

ของสถานประกอบการ

5. ขออนุมัติจากต้นสังกัด
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2. กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ

ศูนย์อ านวยความสะดวกส่งแบบฟอร์ม
ข้อเสนอโครงการให้บุคลากรวิจัย

โดยมีแบบฟอร์ม ดังนี้

บุคลากรวิจัยพัฒนา
ข้อเสนอโครงการ

ศูน ย์อ านวยความสะดวกให้ก าร

ช่วยเหลือในการตรวจสอบ แนะน า 

และปรับปรุง 

1. แบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนโครงการท่ีจะ

เข้าร่วม Talent Mobility

2. รายละเอียดค่าชดเชยบุคลากรวิจัยและค่า

สนับสนุนผู้ช่วยวิจัย (สอวช.)

3. เอกสารแนบโครงการวิจัย

3. การพิจารณาข้อเสนอโครงการ

ในระดับศูนย์อ านวยความ

สะดวกหรือมหาวิทยาลัย 

หลักเกณฑ์ในการกลั่นกรองข้อเสนอโครงการ

1. ความพร้อมของสถานประกอบการ 

โดยพิจารณาจากการร่วมลงทุนวิจัย 

▪ In-Cash

▪ In-Kind

▪ ความพร้อมทางด้านระบบการวิจัยและ

พัฒนา

2. โจทย์ท่ีเป็นความต้องการท่ีตรงกับธุรกิจ

หลักของสถานประกอบการ

3. ความจ าเป็นในการให้บุคลากรวิจัยไป

ปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ

■ อนุมัติข้อเสนอโครงการ

■ แจ้งแก้ไขข้อเสนอโครงการ

■ ไม่อนุมัติข้อเสนอโครงการ

เลขาคณะอนุกรรมการ สอวช . 

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

และส่งให้คณะอนุกรรมการ สอวช. 

พิ จ า รณ าคว าม เ ห ม า ะ ส มขอ ง

โครงการ

กล่ันกรองข้อเสนอ
โครงการ

ศูนย์อ านวยความสะดวกส่ง
ข้อเสนอโครงการเข้าระบบ 

Talent Mobility Database

เลขาคณะอนุกรรมการ
แจ้งผลการพิจารณา
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4. การจัดท าสัญญาข้อตกลง

➢ ความเป็นมาของโครงการ 

➢ วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

➢ งบประมาณสนับสนุน 

➢ ระยะเวลาการปฏิบัติงานตามโครงการ 

➢ ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

➢ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ วัสดุอุปกรณ์ 

➢ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

เจรจาเงื่อนไข
ในสัญญา

นัดประชุมเพ่ือลง
นามในสัญญา

ส่งไฟล์เอกสารเข้าระบบ 
Talent Mobility Database

ตัวอย่างรายละเอยีดใน

เอกสารสัญญา

➢ สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

➢ ข้อตกลงว่าด้วยการรักษาความลับ 

➢ การประกันความเสียหาย 

➢ การอ้างอิงชื่อคู่สัญญา 

➢ การประชาสัมพันธ์และการตีพิมพ์ผลงาน 

➢ เอกสารแนบ

5. การตรวจติดตามประเมินผลและสรุปผล

การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและปิดโครงการ 

จะด าเนินการโดย Talent Mobility Clearing House 

ณ สถานประกอบการ

➢ เป้าหมายและตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ (KPI)

➢ ผลการด าเนินงานโครงการ

➢ ปัญหาและอุปสรรค

ภายหลังเสร็จสิ้นการติดตามความก้าวหน้าผล

การด าเนินงานแล้ว 

1. บุคล ากรวิ จั ยจั ดท า ร ายงานผลการ

ด าเนินงานท้ังแบบไฟล์และรูปเล่ม

2. ประเมินความก้าวหน้าของงานในระบบ 

Talent Mobility Database 

3. ศูนย์อ านวยความสะดวกน าส่งรายงาน

ฉบับสมบูรณ์เข้าระบบ Talent Mobility 

Database

ประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ณ สถานประกอบการ

ประเมินผลในระบบ 
Talent Mobility 

Database

บุคลากรวิจัยส่ง
รายงานผลการ
ด าเนินงานมาให้
ศูนย์อ านวยความ

สะดวก

ศูนย์อ านวย
ความสะดวก
ด าเนินการโอน
เงินไปยังต้น
สังกัดตาม

บันทึกข้อตกลง

ศูนย์อ านวย
ความสะดวก
ด าเนินการส่ง
รายงานให้กับ 

สอวช. 
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6. การประเมินผลกระทบจากการด าเนินงาน

ศูนย์อ านวยความสะดวกด าเนินการติดตามเพ่ือประเมิน

1.  ผลผลิต (Output)

2. ผลลัพธ์ (Outcome)

3. ผลกระทบ (Impact)

โดยการสัมภาษณ์บุคลากรวิจัยและบุคลากร

ของสถานประกอบการและ/หรือนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการ เพ่ือประเมินผลสัมฤทธิ์ของการด าเนินโครงการ

ท่ีเสร็จสิ้นเรียบร้อย และยังเป็นการสืบย้อนกลับข้อมูล

นักวิจัย สถานประกอบการ และนักศึกษาท่ีเข้าร่วม

โครงการอีกด้วย

ศูนย์อ านวยความสะดวกสัมภาษณ์บุคลากร
วิจัย บุคลากรของสถานประกอบการ และ

นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

ประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบ
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การจัดกิจกรรมเพ่ือการสร้างเครือข่าย จัดขึ้นโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา โดย

กิจกรรมที่จัดขึ้นในรูปแบบของการเสวนาเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ท างานโครงการ Talent 

Mobility และสร้างเครือข่ายผ่านการเสวนาร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ 

ผู้ประสานงานโครงการ โดยในงานยังมีการจัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ 

และผลงานวิจัยของนักวิจัยและผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ เพ่ือเป็นการแสดงศักยภาพ

ด้านผลงานวิจัยและพัฒนาของบุคลากรในมหาวิทยาลัย จากเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง ใน

การท างานร่วมกันระหว่างภาคมหาวิทยาลัยและภาคเอกชนอีกด้วย

การจัดกิจกรรมเพ่ือการสรา้งเครือข่าย

กิจกรรม Talent Mobility Day 

การรวมตัวของอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการที่เคยเข้าร่วมโครงการ Talent Mobility

เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้กับ อาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการท างานร่วมกัน 

ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน 

ก่อให้เกิดการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่องของทั้งสามฝ่าย

“กิจกรรมเพ่ือให้เกิดการสร้างเครือข่ายผา่นการเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ทั้งในด้านอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 

และอุตสาหกรรมดิจิทัล”
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กิจกรรม Dinner Talk

กิจกรรม Dinner Talk จัดขึ้นเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน

วิจัย ระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ผู้ประกอบการ และนักศึกษา ในพ้ืนที่ภาคเหนือ โดยจัดขึ้นทั้งหมด

จ านวน 6 คร้ัง ภายใต้หัวข้อ อาหาร เกษตร และไอที หมุนเวียนกันไป โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญใน

แต่ละหัวข้อเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยกตัวอย่างแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) กรณีศึกษาที่

ประสบความส าเร็จ (Success Case) และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน ตลอดจนการจัดบูธ

แสดงสินค้าตัวอย่างและผลติภณัฑท์ี่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและนักวิจัย 

เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเห็นความส าคัญของการท าวิจัยและพัฒนา สู่การเพ่ิมขีดความสามารถของ

สถานประกอบการ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้าน วทน. ให้ตรงกับความต้องการของ

ภาคอุตสาหกรรม ภายใต้จัดกิจกรรมโดยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กิจกรรม Focus group

กิจกรรม Talent Mobility Focus Group กิจกรรมการถ่ายทอดผ่านการพูดคุย แลกเปลี่ยน

ความรู้ร่วมกันของผู้ประสานงานโครงการ ภายใต้การท างานโครงการ Talent Mobility ในฐานะศูนย์

อ านวยความสะดวกภาคเหนือและหน่วยร่วมด าเนินการ ผ่านการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้

ความรู้ที่สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆ (Explicit Knowledge) สู่การจัดท า

เป็น “คู่มือการบริหารจัดการศูนย์อ านวยความสะดวกภาคเหนือ (Talent Mobility Recipe)” โดยการน า

หลักการของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาประยุกต์ใช้ในการรวบรวม

ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดท าคู่มือดังกล่าวนั้น นอกจากจะใช้ในการบริหารจัดการโครงการ 

Talent Mobility ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด และให้ผู้ใช้งานมีวิธีการปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง

เดียวกันแล้ว อีกทั้งสร้างระบบการบริหารจัดการของศูนย์อ านวยความสะดวกภาคเหนือและหน่วย

ด าเนินการร่วมให้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบต่อไปในอนาคต
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เพ่ือให้โครงการ Talent Mobility เป็นที่รู้จักและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น ทางศูนย์

อ านวยความสะดวกและมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้ด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Talent 

Mobility อย่างต่อเนื่อง ทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ ตลอดจนพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือ

การสร้างการรับรู้ในกลุ่มอาจารย์ นักวิจัย และผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายในพ้ืนที่

ภาคเหนือได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง ต้ังแต่ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาปัญหาจาก

สถานประกอบการและนักวิจัย การประเมินความเป็นไปได้ของโจทย์ปัญญาในการใช้วิธีวิจัยและ

พัฒนาเพ่ือช่วยแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม การประเมินความพร้อมของผู้ประกอบการเบ้ืองต้น 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาข้อเสนอโครงการและขอรับการสนับสนุนทุนจากโครงการ Talent

Mobility หรือหาโครงการที่เหมาะสมต่อไป

กิจกรรม Roadshow
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กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถทางการแข่งขันของภาคเอกชน จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ืออบรม

และสร้างความรู้ความเข้าใจในด้านการน างานวิจัยและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ ร่วมกัน

ระหว่างเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน เครือข่ายผู้ประกอบการ เครือข่ายสถาบันการเงนิ หอการค้า

จังหวัด และศูนย์ให้บริการ SMEs ครบวงจร

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดกิจกรรมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย

ภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการท างานขับเคลื่อนให้

เกิดระบบนิเวศในด้านนวัตกรรมและด้านการผลิตก าลังคนเพ่ือตอบโจทย์อุตสาหกรรมของจังหวัด 

และยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันของภาคเอกชน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่าย
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ในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม (University-

Industry Linkage) เพ่ือสนับสนุนการท าวิ จัยและพัฒนาในภาคเอกชนนั้น ศูนย์อ านวย

ความสะดวก Talent Mobility ภาคเหนือ และมหาวิทยาลัยเครือข่ายได้มีการร่วมด าเนินงานกับ

คณะท างานในพ้ืนที่ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

จากมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานในภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สภาอุตสาหกรรม และหอการค้า

▶ จัดบูธประชาสัมพันธ์โครงการ ช่องทางในการสนับสนุน และการให้บริการต่างๆ กับภาคเอกชน 

การให้ค าปรึกษาเบ้ืองต้นด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์

▶ ให้ค าปรึกษาผู้ประกอบการ และมีกิจกรรมบรรยายเพ่ือให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ อาทิ ความรู้

ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและฉลากโภชนาการ การวิเคราะห์หาแนวทาง

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร

▶ สร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนผู้ประกอบการทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

สถาบันการเงิน

ธนาคารออมสิน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงิน เพ่ือให้เกิด

การขับเคลื่อนผู้ประกอบการทั้งภาควิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชน โดยสถาบันการเงิน

กิจกรรมการเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและภาคอุตสาหกรรม

บทท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility    หน้า  46



การสนับสนุนงบประมาณจาก ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ส าหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้การสนับสนุน 

2 ส่วน คือ งบประมาณชดเชยแก่ต้นสังกัดและงบประมาณสนับสนุนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

โดยในการด าเนินงานโครงการวิจัย บุคลากรวิจัยยังได้รับการสนับสนุนค่าตอบแทนในการวิจัยและ

การด าเนินการวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืน อาทิ

▶ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) 

▶ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 

▶ ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

▶ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

▶ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 

ซ่ึงถือได้ว่าเป็นการบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอ่ืน ๆ เพ่ือร่วมกันผลักดันและสร้าง

ความตระหนักแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสถาบันอุดมศึกษาและภาคเอกชน ในการสนับสนุน

การเคลื่อนย้ายบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน

ภาครัฐ 

การบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอื่น

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ (สวทช.)

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.
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สนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยใน

ภ าค รั ฐ กั บ ภ าค เ อกชน  แล ะส า ม า รถน า

ผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยมี

เงื่อนไขดังนี้

โครงการ Talent Mobility โดย

ส า นั ก ง า น ส ภ า น โ ย บ า ย ก า ร

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

การบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอื่น

1. ประเภทโครงการที่สนับสนุน
• การวิจัยและการพัฒนา
• การวิเคราะห์และทดสอบมาตรฐาน
• การแก้ไขปัญหาเชิงเทคนิคและวิศวกรรม
• การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม

2. บุคลากรวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
ต้องมีหน่วยงานต้นสังกัดเป็นมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานอย่างน้อย 1 วัน
ต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 2 ปี

3. สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

ไทย ได้แก่ บริษัท ห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ 
วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
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ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 

ได้ร่วมบูรณาการด าเนินงานร่วมกับ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (สป.อว.) เพ่ือสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยในภาครัฐกับภาคเอกชนและ

สามารถน าผลงานวิจัยไปใช้เชิงพาณิชย์มากขึ้น โดยสนับสนุนค่าตอบแทนนักวิจัย และค่า

ด าเนินการวิจัย

ส านักงานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

(สป.อว.)

การบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอื่น

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
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▶ จับคู่ความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีกับ

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

▶ ให้ค าปรึกษาด้าน R&D และร่วมกันพัฒนา

โครงการจนเกดิผลลพัธ์ที่นา่พอใจ

▶ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการ

สูงสุดร้อยละ 50 (ไม่เกิน 400,000 บาท/

โครงการ)

“โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรม”

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

การบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอื่น

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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โครงการนวัตกรรมแบบเปิดเป็นกลไกการให้เงิน

สนับสนุน “การสร้างคุณค่าและมูลค่าตลอดห่วงโซ่อาหาร”

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมตลอดห่วงโซ่อาหาร

อย่างย่ังย่ืน ซ่ึงจะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานเดิมให้มี

ศักยภาพ (First S-curve) ชักน าไปสู่การสร้างห่วงโซ่มูลค่า

ใหม่ที่เป็นอุตสาหกรรมอนาคต (New S-curve) ของประเทศ

ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

ส านักงานวัตกรรมแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน) 

หรือ NIA

การบูรณาการร่วมกับแหล่งทุนอื่น
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“การสนับสนุนทุนวิจัยที่จะก่อให้เกิดประโยชน์เพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ”

แผนงานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารและ

โภชนาการของประเทศไทย

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก.

▶ ด้านความม่ันคงอาหาร

▶ ด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือ

ยกระดับด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร

▶ ด้านอาหารศึกษา

▶ ด้านการบริหารจัดการ

แผนงานเกษตรสมัยใหม่

▶ การวิจัยและพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ใน

การปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ ท่ีมีความเหมาะสม

กับสภาพพ้ืนท่ี และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

▶ การเกษตรแม่นย า

▶ ร ะบบติดต ามแล ะ เตื อน ภัยล่ วงหน้ า  แล ะ

เทคโนโลยีระบบสารสนเทศ

▶ การวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง

การเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

หรือ สวก.

บทท่ี 3 กลไกการขับเคลื่อนโครงการ Talent Mobility    หน้า  52



ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ อ งค์ ค ว า ม รู้ ท า ง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

และกระบวนการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้า 

เพ่ิมมูลค่าให้ได้ประสิทธิภาพ คุณภาพตาม

มาตรฐานสากล โดยการเชื่ อมโยงความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านและ ผู้ประกอบการที่

ต้องการพัฒนาขีดความสามารถหน่วยงาน

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

โครงการการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยี และวิจัยของเอกชนในพ้ืนที่

(Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื

IRTC
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เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญจาก

มหาวิทยาลัย ร่วมกันท างานวิ จัยและพัฒนาที่

ก่อให้เกิดผลกระทบทางธุรกิจเชิงบวกอย่างเป็น

รูปธรรม เพ่ือชักจูงให้ภาคเอกชนเห็นความส าคัญ 

แ ล ะ หั น ม า ส น ใ จ ใ ช้ ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พัฒน าด้ า น

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการเพ่ิม

มูลค่า และสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจ น าไปสู่การ

ต่อยอดการลงทุนและกระตุ้นการจัดต้ังหน่วยวิจัย

และพัฒนา (R&D Unit) ในภาคเอกชน  

โครงการการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน

(Collaborative Research Program)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาต ิ

(สอวช.)

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื

Co-Research
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CHAPTER 4
(บทที่ 4)

ผลการด าเนินกิจกรรม
TALENT MOBILITY



จากการด า เนินโครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ

การจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไป

ปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันใน

ภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ต้ังแต่

ตุลาคม 2557 ถึง สิงหาคม 2563 มีจ านวนทั้งส้ิน 

188 โครงการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ได้ดังนี้

ผลงานโครงการ
Talent Mobility
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ด้านอาหาร 30 โครงการ

ด้านเกษตร 38 โครงการ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

10 โครงการ

ไอทีและดิจิทัล 43 โครงการวิศวกรรม 67 โครงการ



ในการด าเนินโครงการวิจัยน้ัน แต่ละโครงการมีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม 
(Technology Readiness Levels: TRL) ของงานวิจัยในขณะก่อนเริ่มด าเนินโครงการวิจัย และภายหลังจาก
การด าเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้นที่แตกต่างกัน โดยระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม สามารถ
แบ่งออกได้เป็น 9 ระดับ คือ 

โครงการ Talent Mobility กับ
ระดับความพร้อมของเทคโนโลยสีูอุ่ตสาหกรรม
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TRL 9 : ผลงานท่ีพร้อมส่งมอบและสามารถน าไปใช้งานได้จริง โดยผ่านการพิสูจน์เรียบร้อยแล้ว

TRL 8 : ระบบจริงท่ีมีความสมบูรณ์ มีคุณภาพ และผ่านการทดสอบและทดลองแล้ว 

TRL 7 : การทดลองต้นแบบในภาคสนาม 

TRL 6 : การทดลองโมเดลของระบบหลักและระบบย่อย หรือต้นแบบในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง

TRL 5 : การทดสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ทดลอง ในสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้อง 

TRL 4 : การตรวจสอบองค์ประกอบ และ/หรืออุปกรณ์ท่ีใช้ทดลอง ในระดับห้องปฏิบัติการ 

TRL 3 : การวิเคราะห์และทดลองหน้าท่ีหลัก และ/หรือ การพิสูจน์องค์ประกอบของแนวคิด

TRL 2 : การสร้างแนวคิดทางเทคโนโลยี และ/หรือ การประยุกต์สูตรทางเทคโนโลยี

TRL 1 : การศึกษาค้นพบและข้อสังเกตพ้ืนฐาน



โครงการพัฒนากระบวนการหมักน า้ส้มสายชูหมกั
จากน ้าผึ้งเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์

ปญัหาและความเปน็มา

➢ มีปริมาณน ้าผึ้งคงเหลือติดอยู่ในถังบรรจุ

น ้าผึ้งราว 200 กิโลกรัม/วัน ซ่ึงน ้าผ้ึงส่วนนี้

มีคุณภาพไม่เหมาะสมต่อการน าไปบรรจุขวด

เพ่ือจ าหน่าย

➢ ต้องการน าน ้าผ้ึงส่วนที่ เหลือติดอยู่ในถัง

บรรจุนี้มาสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยการผลิตเป็น

น ้ า ส้มสายชูหมัก ซ่ึง เ ป็นผลิตภัณฑ์ที่ มี

คุณประโยชน์ต่อร่างกาย 

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ึง เช่น น ้าผ้ึง เกสรผ้ึง รอยัลเยลลี่ โพรพอลิส และ

สมุนไพรแปรรูป

บริษัท บีโปรดักส์อินดัสตร้ี จ ากัด

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมกันวิจัยและ

พัฒนากระบวนการผลิตน ้าส้มสายชูจากน ้าผ้ึง 

โดยใช้องค์ความรู้เร่ืองจุลินทรีย์ที่เกี่ยวข้องใน

หมักเอทานอลและกรดน ้าส้ม และวิธีการหมัก

เพ่ือให้ได้กรดน ้าส้ม

1. เพ่ิมมูลค่าของเหลือทางชีวภาพ 

2. น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

3. ลดปัญหาน ้าผ้ึงล้นตลาด

4. เพ่ิมอัตราการจ้างงานบุคลากรด้านจุลชวีวิทยา

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

3

6

“ผู้น ำองค์กรมีวิสัยทัศน์และเห็นควำมส ำคัญของกำร

วิจัยและพัฒนำ เพ่ือเพ่ิมคุณค่ำ สร้ำงจุดเด่น ควำม

แตกต่ำงให้กับผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว โครงกำร Talent 

Mobility ได้เข้ำมำช่วยเติมเต็มสถำนประกอบกำร 

โดยน ำองค์ควำมรู้จำกนักวิจัยเข้ำมำปรับใช้ในสถำน

ประกอบกำร”

คุณศิริพร ตันติพงษ์
บริษัท บีโปรดักสอ์ินดัสตร้ี จ ากัด
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ตัวอย่างโครงการกลุ่มอาหาร

“สิ่งทีเ่รำต้องท ำคือปรับตัวให้เข้ำกับผู้ประกอบกำร 
เนื่องจำกเรำไม่สำมำรถปรับผู้ประกอบกำรได้ หำก
เค้ำมีแนวโน้มที่จะเห็นด้วยกับสิ่งที่เรำท ำ จึงจะ
ผลักดันไอเดียของเรำออกไป”

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นฤมล ทองไว 
อำจำรย์ประจ ำภำควิชำชีววิทยำ คณะวิทยำศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยเชียงใหม่



ตัวอย่างโครงการกลุ่มอาหาร

ปญัหาและความเปน็มา

➢ เล็งเห็นการใช้ประโยชน์และการเพ่ิมมูลค่า

สับปะรดซ่ึงเป็นพืชผลทางการเกษตรที่

ปลูกกันมากในจังหวัดล าปาง

➢ ต้องการหาแนวทางในการพัฒนาและ

ออกแบบกระบวนการผลิตน ้าส้มสายชูหมัก

จากสับปะรดเพ่ือใช้เป็นส่วนผสมในน ้าสลัด 

และน าไปประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืม

เพ่ือสุขภาพ

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายน ้าสลัด มีจุดเด่นคือการใช้น ้าส้มสายชูหมักจากสับปะรดเป็นส่วนผสม

บริษัท กู๊ดฟูด้ส์ คอร์ปเปอเรชั่น จ ากัด

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและผู้ประกอบการได้วิจัยและพัฒนา

กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตน ้าส้มสายชู

จากสับปะรดและผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืมในระดับ

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก

1. กระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตน ้าส้ม

สายชูจากสับปะรดในระดับอุตสาหกรรม

ขนาดเล็ก

2. น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด

3. เพ่ิมการกระจายรายได้สู่ภาคการเกษตร

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

2

6

“กำรเข้ำโครงกำร Talent Mobility นี้ นอกจำกจะ

ช่ ว ย เ รื่ อ ง ก ำ ร พัฒน ำ ผ ลิ ตภัณฑ์ ข อ งส ถ ำ น

ประกอบกำรเองแล้ว ยังเป็นกำรช่วยชุมชนด้วย 

เพรำะวัตถุดิบหลักที่น ำมำใช้ท ำผลิตภัณฑ์เป็นผลผลิต

ทำงกำรเกษตรของคนในชุมชน”

คุณกัญญำภัค มหำวรรณ

บริษัท กู๊ดฟูด้ส์ คอร์ปเปอเรช่ัน จ ำกัด

“นักวิจัยและนักศึกษำในมหำวิทยำลัยถือเป็นก ำลัง

หลักในกำรช่วยพัฒนำ สร้ำงนักวิจัยให้อยู่ในสถำน

ประกอบกำร ซึ่งท ำให้สถำนประกอบกำรด ำเนิน

กิจกำรได้ยำว เกิดกำรเรียนรู้และพัฒนำตัวเอง”

อำจำรย์ ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญำ 

อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรเกษตร

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง
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โครงการการพัฒนากระบวนการผลิตน า้ส้มสายชูหมกั
จากสับปะรดและผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืม



การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสรมิ
อาหารในการเล้ียงปลานิลเพ่ือการผลิตอาหารปลอดภัย

ปญัหาและความเปน็มา

➢ การเลี้ยงปลานิลด้วยระบบอินทรีย์ต่อผลให้

ปลาโตช้า และมีเนื้อน้อย ตัวผอม

➢ มีความสนใจในการใช้สารสกัดสมุนไพร

ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงปลานิล ลักษณะ

เป็นสารเร่งจากเจริญเติบโตจากธรรมชาติ

➢ ลดต้นทุนการใช้อาหารเสริมโปรตีนเพ่ือเร่ง

การเจริญเติบโต

ประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงปลานิลในระบบไบโอฟลอคและโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลา

บริษัท ดวงดีนิรันดร จ ากัด

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมกันวิจัยและ

พัฒนาการใช้สารสกัดกระเทียม และสารสกัด

สมุนไพรไทยในการเสริมอาหารในปลานิลให้โต

เร็ว และมีเนื้อมาก

1. เพ่ิมการใช้สารสกัดอินทรีย์ในการเลี้ยงปลา

นิลเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย

2. ลดการใช้สารเคมีในการเลี้ยงปลานิล เพ่ือ

เร่งการเจริญเติบโต

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

4

7

“เหตุผลที่อยำกให้ภำคกำรศึกษำเข้ำมำช่วยในธุรกิจ 

เพรำะว่ำอยำกพัฒนำกำรเลี้ยงปลำให้ดีขึ้นกว่ำที่เป็น 

คณะนักวิจัยแต่ละท่ำนทีเ่ข้ำมำช่วยก็มีควำมเชี่ยวชำญ

ที่แตกต่ำงกัน ก็อยำกน ำองค์ควำมรู้ตรงน้ันมำใช้

ประโยชน์ มำพัฒนำให้รอบด้ำน”

คุณนเรศ ใหม่ดี 

บริษัท ดวงดีนิรันดร จ ำกัด

“กำรลงพ้ืนทีท่ ำงำนจริง ท ำให้เรำได้มีโอกำสติดต่อ

กับผู้ทีต้่องกำรจะใช้องค์ควำมรู้ของเรำโดยตรง เรำ

ได้เข้ำใจว่ำผู้ประกอบกำรยังขำดอะไร ต้องกำรอะไร 

เรำก็พยำยำมทีจ่ะท ำงำนวิจัยให้ตรงกับควำม

ต้องกำรกับผู้ใช้งำน ”

ผศ.ดร.จิรำพร โรจน์ทินกร 

อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรประมงและ

ทรัพยำกรทำงน ำ้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
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ตัวอย่างโครงการกลุ่มเกษตร



การพัฒนาสายพันธุ์ปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่
การเล้ียงสัตว์น ้าอินทรยี์โดยการคัดเลือก

ปญัหาและความเปน็มา

➢ ต้องการผลผลิตลูกปลานิลที่เจริญเติบโตได้

ดีโดยไม่ต้องใช้ฮอร์โมนเพศ ซ่ึงในการเลี้ยง

ในระบบอินทรีย์นั้นมีข้อจ ากัดในการเลี้ยง 

ทั้งการที่ไม่สามารถให้อาหารเสริมฮอร์โมน 

หรือการใช้ยาปฏิชีวนะ

ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงและแปรรูปสัตว์น ้าอินทรีย์

วิสาหกิจชุมชนวิถีย่ังยืน เกษตรอินทรีย์ สารภีเชียงใหม่

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยได้ถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองระบบการ

ผสมพันธ์ุปลานิลในระบบการเลี้ยงบ่อดินและ

ไบโอฟลอค ที่ได้ผ่านการวิจัยและพัฒนาเพ่ือ

น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ เพ่ือการพัฒนาต่อยอด

ในสถานประกอบการ

1. ระบบต้นแบบพัฒนาสายพันธ์ุปลานิลจาก

ระบบไบโอฟลอคเข้า สู่การเลี้ยงสัตว์น ้ า

อินทรีย์โดยการคัดเลือก

2. การเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงที่ดี

มุ่งสู่อินทรีย์

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

5

7

“กำรน ำนักวิจัยและนักศึกษำเข้ำมำท ำงำนในสถำน

ประกอบกำร สร้ำงควำมใกล้ชิดระหว่ำงภำคกำรศึกษำ

และภำคกำรเกษตร ท ำให้คนในชุมชนเข้ำถึงองค์

ควำมรู้ได้ง่ำยขึน้ ได้เห็นกระบวนกำรปฏิบัติจริง”

คุณสุทธินันท์ ศิริสวัสดีกุล 

วิสำหกิจชุมชนวิถีย่ังยืน เกษตรอินทรีย์ สำรภี

เชียงใหม่

“ได้ทรำบโจทย์ควำมต้องกำรที่มำจำกผู้ประกอบกำร 

งำนวิจัยบำงงำนไม่ได้ถูกน ำไปใช้ประโยชน์จริงๆ พอ

มีโครงกำรนี ้ผู้ประกอบกำรได้ประโยชน์จำก

งำนวิจัย”

ผศ.ดร.นิสรำ กิจเจริญ 

อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีกำรประมงและ

ทรัพยำกรทำงน ำ้ มหำวิทยำลัยแม่โจ้
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การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการ
ผลิตเซรามิก โดยใช้ระบบอัตโนมัติ

ปญัหาและความเปน็มา

➢ โรงงานใช้ระบบนิวเมติกร่วมกับไฮดรอลิก

พบว่าเกิดความผิดพลาดด้านขนาดท าให้เกิด

เศษดินหลังจากขึ้ น รูปมี ที่ เ กิดขึ้ นจ าก

กระบวนการตัด 

➢ รวมของเสียที่เกิดขึ้นประมาณ 1,500 ตัน/ปี 

ซ่ึงท าให้สูญเสียรายได้และพลังงานในการท า

เศษดินดังกล่าวกลับมาขึ้นรูปใหม่

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายเซรามิกประเภทเคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหาร

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและผู้ประกอบการร่วมกันวิจัย พัฒนา

และปรับปรุงเคร่ืองจักรในโรงงานให้มีความ

ละเอียดสูงและลดของเสียจากการตัดชิ้นดินเพ่ือ

ขึ้นรูปเซรามิก

1. เคร่ืองตัดดินอัตโนมัติความละเอียดสูง

2. ระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองตัดดิน

3. ลดของเสียที่เกิดการใช้เคร่ืองตัดดินแบบเดิม

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

2

6

“หัวใจส ำคัญของกำรพัฒนำธุรกิจ คือกำรน ำควำมรู้และ

ควำมเชีย่วชำญของนักวิจัยเข้ำมำช่วยพัฒนำ ในกำรท ำ

วิจัยท้ัง 2 ฝ่ำยต้องยอมเสี่ยง ผู้ประกอบกำรลองเสี่ยง

ที่จะท ำงำนกับนักวิจัย นักวิจัยลองเสี่ยงที่จะน ำควำมรู้

ไปท ำงำนในสถำนประกอบกำร เสีย่งวันนีไ้ม่ส ำเร็จ แต่ถ้ำ

เรำไม่หยุดทีจ่ะลองท ำลองพัฒนำ วันหน้ำก็ต้องส ำเร็จ”

คุณสุรศักด์ิ สินวนำทรัพย์ 

บริษัท ล ำปำงศิลปนคร จ ำกัด

“โครงกำร Talent Mobility ถือเป็นมิติใหม่ของ

วงกำรกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำ ที่ส่งเสริมกำร

ออกไปด ำเนินงำนแก้ปัญหำให้สถำนประกอบกำร 

อำจำรย์และนักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้งำนได้

จริง ล ำพังสถำนศึกษำอย่ำงเดียวบำงคร้ังก็ไม่

สำมำรถมองภำพกระบวนกำรผลิตและปัญหำใน

ภำคอุตสำหกรรมได้”

ผศ.ว่ำทีร้่อยตรี ปฐมพงศ์ พรมมำบุญ 

อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏล ำปำง
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บริษัท ล าปางศิลปนคร จ ากัด



การพัฒนาสมาร์ตโดมพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแปรรูป
มะไฟจีนอบแห้งของห้างหุ้นส่วนจ ากัดเพียงตะวัน น่าน

ปญัหาและความเปน็มา

➢ ในการอบมะไฟจีนเพ่ือให้ได้สีใกล้เคียงกับ

มะไฟสดต้องใช้ อุณหภูมิและความชื้นที่

เหมาะสม

➢ การใช้โดมพลังงานแสงอาทิตย์ไม่สามารถ

ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในโดม

➢ ต้องการพัฒนาโดมที่ สามารถควบคุม

อุณหภูมิและความชื้นภายในโดม เพ่ือให้ได้

ผลผลิตมะไฟจีนอบแห้งที่มีคุณภาพ

ประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายมะไฟจีนแปรรูป

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยได้วิจัยและพัฒนาสมาร์ทโดมพลังงาน

แสงอาทิตย์ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและ

ความชื้นภายในโดม เพ่ือให้ผลผลิตมะไฟอบแห้ง

ที่มีคุณภาพดี

1. องค์ความรู้ในการพัฒนาสมาร์ตโดม

2 . ส ม า ร์ ท โ ด มพลั ง ง า น แ ส ง อ า ทิ ต ย์ ที่ มี

ประสิทธิภาพ

3. ลดผลผลิตมะไฟจีนที่ไม่ได้คุณภาพ

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

4

6

“กำรท ำโครงกำร Talent Mobility นอกจำกจะสร้ำง

ประโยชน์ให้แก่บริษัทในด้ำนกำรใช้เชื้อเพลิงสะอำดแล้ว 

ยังถือได้ว่ำ เป็นสถำนที่เ รียนรู้แก่บุคคลท่ัวไปด้วย 

เพรำะว่ำพูดอธิบำยอย่ำงเดียวจะไม่เห็นภำพ พอ

ผู้ประกอบกำรคนอืน่ทีท่ ำธรุกิจคล้ำยๆ กันมำเห็นก็อยำก

ท ำบ้ำง”

คุณธีรยุทธ จันทร์คล้ำย 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เพียงตะวัน น่ำน

“ส่วนใหญ่กำรท ำวิจัยจะท ำในห้องแลป ที่เรำเคยได้ยิน

บ่อยๆ คือ  วิ จั ย ขึ้ น หิ้ ง  แ ต่ โ ค รงก ำ ร  Talent 

Mobility นี่ข้อแตกต่ำงคือ เรำไม่ได้ท ำวิจัยในห้อง

แลป แต่จะเป็นกำรเอำงำนวิจัย เอำองค์ควำมรู้ที่เรำ

ได้จำกกำรศึกษำไปทดลองใช้จริง”

ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปัญโญ

อำจำรย์ประจ ำคณะพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

มหำวิทยำลัยพะเยำ
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ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เพียงตะวัน น่าน



การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิดแบบใช้เทคโนโลยี
เพ่ือการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเพาะเห็ดแบบโรงเรือน
ของเกษตรกรไทย

ปญัหาและความเปน็มา

➢ การเพาะเห็ดในโรงเรือนปกติที่ ไม่มีการ

ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น หรือการระบาย

อากาศ ซ่ึงท าให้ผลผลิตที่ได้นั้นไม่คงที่และมี

คุณภาพที่ไม่แน่นอน 

➢ ต้องการพัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุม

อุณหภูมิ ความชื้น ภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและสถานประกอบการได้ร่วมกันพัฒนา

ระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง 

ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงเรือน

เพาะเห็ดระบบปิด รวมถึงการวางผังภายใน

โรงเรือน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

เพาะเห็ด

1. ต้นแบบโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิด

2. สร้างความรู้ความเข้าใจให้เกษตรกรไทยใน

เร่ืองประโยชน์ของการใช้ เทคโนโลยีเพ่ือ

การเกษตรสมัยใหม่

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

3

6

“โครงกำร Talent Mobility เป็นจิ๊กซอว์ตัวส ำคัญ

ในกำรมำเติมเต็มในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ 

Joint University Industry เป็นทำงออกในกำร

สร้ำงนวัตกรรม และท ำให้ประเทศหลุดจำกกับดัก

รำยได้ปำนกลำง เ พ่ิมขีดควำมสำมำรถให้ กับ

เอกชน”

ผศ.ดร.ศิวัฒม์ กมลคุณำนนท์ 

อำจำรย์ประจ ำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์
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ประกอบธุรกิจการผลิตและจัดจ าหน่ายเห็ด

บริษัท ฟาร์มดีเอเชีย จ ากัด



โมบายแอปพลเิคชนัเพ่ือการสนบัสนนุการจัดการตนเอง
เชิงรุกส าหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคลยุคใหม่

ปญัหาและความเปน็มา

➢ ต้องการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันที่เป็น

ศูนย์รวมการให้บริการทางด้านสุขภาพ

ส าหรับบุคคลทั่วไป โดยการใช้อัลกอริทึม

วิเคราะห์พลังงานการบริโภค และโปรแกรม

ทางสุขภาพในการดูแลตัวเอง

Talent Mobility ช่วยอะไร?

การบูรณาการข้อมูลทางด้านสุขภาพให้เข้ากับ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือการดูแลรักษาสุขภาพ

ส่วนบุคคลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

1. แอปพลิเคชันเพ่ือการสนับสนุนการจัดการ

ตนเองเชิงรุกส าหรับการดูแลสุขภาพส่วน

บุคคล

2. อัลกอริทึมการวิเคราะห์โปรแกรมทางสุขภาพ

ในการดูแลตนเอง

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

2

5

“กำรเป็นนักวิชำกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องกำร

โจทย์จำกภำคเอกชน เพรำะในธุรกิจทำงด้ำนนี้มีกำร

เปลีย่นแปลงเทคโนโลยีทีไ่ว เมือ่เทียบกับกลุ่มธุรกิจอื่น 

ต้องมีกำรพัฒนำตลอด กำรน ำงำนวิจัยเข้ำไปช่วยใน

ธุรกิจนั้น ท ำให้ผู้ประกอบกำรมีจุดแข็งและจุดเด่นเป็น

ของตัวเอง มีองค์ควำมรู้ทีพิ่เศษกว่ำคู่แข่ง”

ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ 

อำจำรย์ประจ ำส ำนักวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

มหำวิทยำลัยแม่ฟำ้หลวง
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ตัวอย่างโครงการกลุ่มดิจิทัล

ประกอบกิจการให้บริการทางด้านที่ปรึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในองค์กรและ

ธุรกิจ จัดการเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ ตลอดจนการเขียนโปรแกรมเชื่อมโยงต่างๆ

บริษัท เอสเอ็มอี อีอาร์พี ไอที คอนซัลต้ิง จ ากัด 



การวิจัยและพัฒนาเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐานให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์

ปญัหาและความเปน็มา

➢ ต้องการที่จะเพ่ิมมูลค่าเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้

มาตรฐาน โดยมุ่งเน้นในการใช้ความรู้ด้าน

การวิจัย

➢ ศึกษาถึงคุณค่าและประโยชน์ของเมล็ดกาแฟ

ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

Talent Mobility ช่วยอะไร?

นักวิจัยและผู้ประกอบการได้ร่วมวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเมล็ดกาแฟดบิ และทดสอบ

ความเป็นพิษของผลิตภัณฑ์สุดท้ายต่อร่างกาย

เบ้ืองต้น เพ่ือมูลค่าของเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน

1. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากเมล็ดกาแฟดิบที่ไม่ได้

มาตรฐาน

2. เพ่ิมมูลค่าให้เมล็ดกาแฟที่ไม่ได้มาตรฐาน

3. ลดการก าจัดเศษเหลือทางการเกษตร 

ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

3

7

“กำรเข้ำร่วมโครงกำร Talent Mobility เป็นกำร

เปิดตัวเอง ให้ได้รับประสบกำรณ์เพ่ิมมำกขึ้น จำกกำร

เรียนรู้ผ่ำนกำรท ำงำนกับภำคเอกชน ได้แนวคิดจำก

ภำคเอกชน บ้ำงทีเขำคิดอีกแบบหนึ่ง เรำคิดอีกแบบ

หนึ่ง กำรท ำงำนจึงเป็นกำรเ รียน รู้ไปพร้อมกับ

ผู้ประกอบกำร”

ผศ.ดร.อัจฉรำภรณ์ ดวงใจ 

อำจำรย์ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 

มหำวิทยำลัยพะเยำ
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ตัวอย่างโครงการกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

ผู้ผลิตกาแฟชาวไทยภูเขา เมล็ดกาแฟอาราบิก้าไทย กาแฟคั่ว และเคร่ืองชงกาแฟครบวงจร และยัง

เป็นศูนย์จัดอบรมบาริสต้า

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ากัด

“กำรท ำงำนวิจัย ในองค์กรท ำ ให้องค์กรเกิดกำร

เปลี่ยนแปลง สำมำรถเดินไปข้ำงหน้ำได้เรื่อยๆ สถำน

ประกอบกำรมีองค์ควำมรู้เป็นของตนเอง กำรท ำวิจัย

เป็นกำรมองระยะยำวจำกวัตถุดิบที่เรำมี สร้ำงคุณค่ำ

ให้ธรุกิจ โดยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ”

คุณนฤมล ทักษอุดม 

บริษัท ฮิลล์คอฟฟ์ จ ำกัด



CHAPTER 5
(บทที่ 5)

ผลลัพธ์จากการด าเนิน
โครงการ Talent Mobility



จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการจัดการจากภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน

ในภาคการผลิตและบริการ (Talent Mobility) ภาคเหนือ ต้ังแต่ตุลาคม 2557 ถึงสิงหาคม 2563 

ก่อให้เกิดการเคลื่อนย้ายบุคลากรอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัย

ของภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือออกไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันให้กับ

ภาคเอกชน

ผลลัพธ์จากการด าเนินโครงการ
Talent Mobility 
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เกิดการเคลื่อนย้าย
บุคลากรทางการศึกษา 

876 คน

สถานประกอบการที่เข้าร่วม

143 ราย

มูลค่าลงทุนท าวิจัยในโครงการ

174,963,608 ล้านบาท

สามารถเพ่ิมระดับความพร้อม

ของเทคโนโลยี (TRL) ให้สูงข้ึน

สามารถเพ่ิมการจ้างงาน
ภาคอุตสาหกรรม

เกิดการน าองค์ความรู้ที่มี

มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์



โครงการ Talent Mobility ได้ประสบความส าเร็จทั้งในระดับจังหวัด และระดับภูมิภาค 

ก่อให้เกิดความเข้มแข็งของสถานประกอบการ สามารถพัฒนาและเพ่ิมพูนองค์ความรู้จากภาครัฐ

มายังสถานประกอบการได้ส าเร็จ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีที่เกิดขึ้น

จากการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น 

การสร้างเครือข่ายการ
ท างานที่ เข้มแข็งของ
ภาคเหนือ รูปแบบคู่มือบริหารจัดการ

ศูนย์อ านวยความสะดวก 
(Talent Mobility Recipe) 

ระบบการบริหารจัดการของ
ศูนย์อ านวยความสะดวก 

แผนการก าหนดกลยุทธ์ 

เพ่ือสร้างการเติบโตของ Talent Mobility ของแต่ละมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ มาแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ให้กับบุคลากรวิจัย และผู้ประกอบการในการท างานวิจัยร่วมกัน ทั้งยังเป็นการสร้าง

เครือข่ายความร่วมมอืที่เขม้แข็งระหว่างภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ก่อให้เกิดการท างาน

ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของทั้งสามภาคส่วนต่อไป
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โดยจากการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก

นักวิจัย ผู้ประกอบการและนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ Talent Mobility จ านวน 50 โครงการ 

จากทั้งหมด 188 โครงการ จากมหาวิทยาลัยด าเนินการในเขตภาคเหนือ พบว่าเกิดผลกระทบด้าน

ต่าง ๆ ต่อภาคเอกชน รวมถึงภาคการศึกษา
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ผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์

รวม 374,270,192 บาท

การสร้างมูลค่าเพ่ิม 

163,481,359 บาท

การลงทุน R&D

6,516,720 บาท

การจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน

3,466,000 บาท

การลดต้นทุน/ลดการน าเข้า

86,744,500 บาท

การลงทุนอาคารผลิต

112,500,904 บาท

การประหยัดพลังงาน

1,560,709 บาท

ผลกระทบทางสังคม

การพัฒนาห่วงโซ่ธุรกิจ การสร้างเครือข่ายความร่วมมอื
ด้านวิจัยและพัฒนา

การสร้างระบบนิเวศน์ที่ส่งเสริม
การวิจัยพัฒนา

การพัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
แก่บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
Talent Mobility 
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ผลกระทบเรื่องการจ้างงาน/
มุมมองของผลประโยชน์ที่เกิดกับนักศึกษา

การพัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

การลดการใช้พลังงาน

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ
Talent Mobility 

ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม

หัวข้อวิทยานิพนธ์/ปริญญานิพนธ์ การจ้างงานหลังส าเร็จการศึกษา

การยื่นขอความคุ้มครอง
ในทรัพย์สินทางปัญญา

การน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่

ผลกระทบต่อนักวิจัย

การบูรณาการการเรียนการสอน
การเพ่ิมโอกาสในการส่งเสริมการ
น าผลงานวิจยัสู่เชิงพาณิชย์

ผลกระทบของผลประโยชน์กับมหาวิทยาลัย

การน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ใหม่



CHAPTER 6
(บทที่ 6)

จากใจผู้บริหารสู่แนวทาง
การบริหารโครงการ 
Talent Mobility
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จากใจผู้บริหารสู่แนวทางการบริหารโครงการ 
Talent Mobility 

“มาร่วมกันขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและ

อนาคตที่สดใสของพวกเราทุกคน Innovation is Our 

Common Future”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อุทยานวิทยาศาสตร์ เปรียบได้ดั่งสะพานเชื่อมให้เกิดการ

ท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย 

บนพ้ืนฐานของการน าทรัพยากรท่ีมีอยู่ในมหาวิทยาลัย 

ผลักดันให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม 

โดยโครงการ Talent Mobility ถือได้ว่าเป็นหน่ึงกลไก

ที่ก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ผ่านการย่ืนโจทย์

ปัญหาหรือโจทย์ความต้องการจากภาคอุตสาหกรรม

มายังอุทยานวิทยาศาสตร์ โดยการสนับสนุนและส่งเสริม

บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงาน

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชนท าให้

เทค โนโล ยีที่ ถ่ ายทอดไปยังแต่ล ะอุตสาหกรรมมี

ความจ าเพาะ อีกทั้งบุคลากรจากภาคการศึกษาได้มีการ

น าองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยไปใช้จริงในการท างานกับ

เอกชน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในฐานะศูนย์อ านวยความสะดวก 

Talent Mobility ภาคเหนือ ท่ีด า เ นินการโดยอุทยาน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ได้เร่ิมด าเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 โดย

ได้มีการผลักดันให้มีปรับปรุงกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย

เ พ่ือ ให้ เอื้ อต่อการออกไปปฏิบัติงานในภาคเอกชน 

ให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อภาคเอกชน โดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ใน

สถานศึกษา นอกจากน้ันยังมีการจัดกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ือ

สร้างการจับคู่โจทย์ความต้องการของผู้ประกอบการกับ

ผู้เชี่ยวชาญ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง

ภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม

โดยการเคลื่อนย้ายบุคลากรเพ่ือเข้าไปปฏิบัติงานใน

ภาคอุตสาหกรรมน้ัน เป็นการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรม

ภายนอกมหาวิทยาลัย นักวิจัยได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

ชุมชนและสังคมให้ย่ังยืนผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ 

งานวิจัย และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัย ก่อให้เกิดการ

สร้างธุรกิจเทคโนโลยีท่ีเร่ิมต้นจากการน าองค์ความรู้และ

งานวิจัยมาต่อยอด เกิดการสร้างหน่วยวิจัยและพัฒนา

ในสถานประกอบการ และน าไปสู่การยกระดับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมฐานนวัตกรรมของภาคเหนืออย่าง

ย่ังยืน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และเป็นส่วน

หน่ึงในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวทันกับนานาประเทศ



โครงการ Talent Mobility ถือเป็นโอกาสให้นักวิจัยใน

มหาวิทยาลัยได้ออกไปท างานกับภาคเอกชน ซ่ึงคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนาซ่ึงเป็น Node ในการดูแล และ Matching ซ่ึง

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้มีการพบปะกับเอกชนอยู่

ตลอดอยู่แล้วเพราะมีโครงการสหกิจศึกษาซ่ึงเป็นการ

เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้เพ่ิมทักษะในการพบปะพูดคุยกับ

เอกชนมากย่ิงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังมีการ

รับรู้ของโครงการน้ีจากภาครัฐไม่มากนัก  ต้องให้

อาจารย์นักวิจัยท่ีเคยท าโครงการเข้าไปท าความเข้าใจ

เ ร่ื อง โ ครงก าร  TM เ พ่ื อ ใ ห้ เ อกชนตร ะ ห นักถึ ง

ความส าคัญของการท าวิจัยและพัฒนา (R&D) โดยทาง

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้ข้อมูล

กับเอกชนอีกแรงหน่ึง ต้องได้ รับความร่วมมือกับ

ภาครัฐ ในเร่ืองสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีภาคเอกชนจะ

ได้รับ การประชาสัมพันธ์ยังน้อย ความคิดและลิขสิทธิ์

ของเอกชน ท าให้เอกชนไม่อยากเข้ามาท า กระตุ้นให้

ภาคเอกชน

ในการกระตุ้นสนับสนุนให้นักวิจัย ทางหน่วยงานหลัก 

จัดสรรงบประมาณให้องค์กรให้หน่วยงานท่ีนักวิจัย

ออกไปท างาน การออกไปท างานเต็มเวลา จัดให้อาจารย์

ท่านอื่นไปสอนแทน ท าให้อาจารย์ออกไปท างานได้เต็มท่ี 

ถ้ารัฐสนับสนุนให้อาจารย์น าผลงาน ผลงานทางวิชาการ 

สนับสนุนให้นักศึกษาเพ่ิมโอกาสการท างานให้นักศึกษา

ได้รับการจ้างงาน
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อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

โครงการ Talent Mobility ถือเป็นอีกช่องทางหน่ึงให้

นักวิจัยออกไปท างาน น าความรู้จากการไปท างานกลับมา

สอนนักศึกษา สร้างนักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท ซ่ึง

จะเน้นไปทางด้านงานปฏิบัติจริง นักศึกษาท่ีมีโอกาส

ออกไปท างานในสถานประกอบการ  เกิดการบูรณาการ

องค์ความรู้ ท่ีได้รับจากสถานประกอบการกลับเข้ามาเป็น

องค์ความรู้วัดประเมินผลได้ตามเกณฑ์การจัดการศึกษา 

การน าองค์ความรู้ อาจารย์ นักศึกษา ประมวลองค์

ความรู้ท่ีสามารถวัดได้ตามเกณฑ์การจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย นักศึกษา สามารถเอาองค์ความรู้มาวัดได้

จริง 

“นักวิจัยเร่ิมมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสามารถที่จะพัฒนาทั้ง

ภาคการศึกษาและภาคเอกชน โดยส่วนตัวอยากเห็นการ

สนับสนุนจากภาครัฐให้มากขึ้น อาจารย์ในมหาวิทยาลัยลง

ไปให้องค์ความรู้แก่ชุมชน และน าองค์ความรู้ใหม่ๆ จากการ

ท างานจริงกลับมาสอนนักศึกษา ไม่ยึดติดหลักสูตร โลก

เปล่ียนไปแล้ว ต้องพัฒนาองค์ความรู้”



ก า รด า เ นิ น โ ค รงก า ร  Talent Mobility ขอ ง

มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้อุทยานวิทยาศาสตร์ มี

กลไกท่ีส่งเสริมให้อาจารย์กับภาคเอกชนท างานร่วมกัน

อยู่แล้ว พอมีโครงการในลักษณะของโครงการ Talent 

Mobility ถือว่าเป็นกลไกหน่ึงในการช่วยสนับสนุนให้เรา

ได้ท างานมากขึ้น เดิมอาจารย์มีความคุ้นเคยเคยชินกับ

การลงไปท างานในพ้ืนท่ี มหาวิทยาลัยมีการจัดให้

ผู้บริหารทัวร์เย่ียมชมผลการด าเนินงานของคณะต่าง ๆ 

ท่ีลงไปท างานร่วมกับพ้ืนท่ี ท้ังในลักษณะชุมชน และ

ลักษณะของผู้ประกอบการ ใช้พ้ืนท่ีของจังหวัดเป็น 

Learning Space หรือเป็น Experimental Space

กลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร ท่ีอาจารย์ไม่ได้อยู่แค่ภายใน

มหาวิทยาลัย ซ่ึงตรงน้ีเป็นพ้ืนฐานในการขับเคลื่อน

โครงการท่ีทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินเร่ือยมา

ทางมหาวิทยาลัยเองน้ัน มีการก าหนดนโยบายเพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

สังคม และสนับสนุนให้เกิดการท างานร่วมกันระหว่าง

ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และน านักศึกษาเข้าไปท างาน

ในสถานประกอบการด้วย จากการเข้าไปร่วมท างาน

ระหว่างภาคเอกชนซ่ึงมหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญ

ของการออกไปปฏิบัติงานยังสถานประกอบการของ

อาจารย์และนักศึกษา จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้อาจารย์ไป

ท างานกับเอกชนแบบจริงจัง แต่ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยมี

ความกังวลเกี่ยวกับผลการด าเนินโครงการ Talent 

Mobility เน่ืองจากทางโครงการยังไม่มีมาตรการท่ี

ชัดเจนในการใช้ผลการด าเนินงานหรือโครงการน้ีในการ

ขอผลงานวิชาการด้านอุตสาหกรรม
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“การจัดกิจกรรมที่ ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้

อาจารย์ท าโครงการ คือ การท า workshop 

การประชุมกับผู้ประกอบการ กิจกรรม Talent 

Mobility Training อาจารย์ นักวิจัยต่าง ๆ 

ให้ความสนใจพอสมควร เกิดการกระตุ้นให้

อาจารย์อยากท างานกับภาคเอกชนมากขึ้น” 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล

ผู้อ านวยการ สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยพะเยา
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การสร้างการรับรู้ให้อาจารย์ในมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการ

ท างาน Talent Mobility น้ันมีความส าคัญมาก การ

สื่อสารให้นักวิจัยได้รับข่าวสารอย่างรวดเร็วน้ัน ท าให้

เข้าถึงนักวิจัยท่ีมีศักยภาพสูงของมหาวิทยาลัยได้เร็ว 

นอกจากน้ันยังส่งเสริมให้นักวิจัยได้รับข้อมูลจากแหล่ง

ทุน โดยตรง ท า ใ ห้ นั กวิ จั ย เกิ ดความมีส่ วน ร่วม

หัวใจหลักของการด าเนินโครงการ Talent Mobility

องค์กรหลักๆ ท่ีเกี่ยวข้องคือสถาบันการศึกษา และ

ภาคเอกชน คือ

เราต้องให้การสนับสนุนปัจจัยท่ีเอื้อให้ท้ัง 2 ฝ่าย 1) เอื้อ

ต่อนักวิจัยในการน าองค์ความรู้ไปช่วยเหลือชุมชน โดย

การสนับสนุนงบประมาณในการปฏิบัติงานในสถาน

ประกอบการ 2) เอื้อต่อภาคเอกชน คือการได้ รับ

งบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ โดยการมีนักวิจัยเข้าไป

ท างานร่วมในสถานประกอบการเพ่ือวางแนวทางในการ

สร้างหน่วย R & D ในสถานประกอบการ ท าให้เอกชนได้

ตระหนักถึงความส าคัญของการวิจัยและพัฒนา



โครงการ Talent Mobility ของมหาวิทยาลัย

นเรศวรด าเนินการภายใต้การบริหารงานส่วนวิจัย ซ่ึง

การท างาน ร่วมกันร ะหว่ างหน่ วยงานของรัฐ 

ภาคเอกชน และชุมชน โครงการ Talent Mobility 

เป็นส่วนหน่ึงท่ีท าให้การท างานกับชุมชนมีความ

สะดวกขึ้น แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยต้องมี

นโยบาย กลไก กฎระเบียบ กติกามารองรับการ

ท างานวิจัยระหว่างนักวิจัยกับเอกชน เพ่ือสร้างความ

น่าเชื่อถือ สร้างความสนใจ ให้แก่ท้ังนักวิจัยและ

เอกชน ซ่ึงโดยปกตินักวิจัยก็จะท าวิจัยแต่ในเร่ืองท่ี

ตนเองสนใจ การท่ีมีภาคเอกชนเข้ามาจะท าให้ได้โจทย์

ท่ีหลากหลาย ท า ให้ นัก วิ จัยได้ท างาน ท่ี ท้ าทาย

ความสามารถของตัวเอง น าองค์ความรู้เหล่าน้ันมา

พัฒนาตัวเอง และน าองค์ความรู้น้ันมาปรับใช้สอน

นักศึกษา ท าให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ท่ีเห็นภาพและ

เข้าใจมากขึ้นผ่านประสบการณ์จริงของผู้สอน มหา

ลัยได้บุคลากรท่ีมีศักยภาพ
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“การท าให้เอกชนเช่ือมั่นว่านักวิจัยที่เข้าไปท างานในสถาน

ประกอบการนั้น เป็นการเข้ามาช่วย ไม่ได้เพียงแต่การหา

ประโยชน์ การป้องกันการขัดแย้งในผลประโยชน์ หรือ 

Conflict of Interest ระหว่างทั้ง 2 ฝ่าย มหาวิทยาลัยก็จะได้

บริษัทที่มีความสนใจเข้าร่วมการท างานกันจริงๆ สถาน

ประกอบการก็จะได้นักวิจัยที่เก่ง มีความสามารถเข้าไปท างาน 

ซ่ึงอาจารย์นักวิจัยเหล่านั้นก็จะน าความรู้กลับมาพัฒนา

การศึกษาต่อไป เปน็วงจรการเก้ือหนุนซ่ึงกันละกัน”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ์ พุทธรักษา

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอื ตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร

อย่างไรก็ตามการท าโครงการต้องรับฟงัเสียงของลูกค้า 

ซ่ึงในท่ีน้ีก็คือสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และ

น าข้อมูลเหล่าน้ันมาปรับปรุงพัฒนาการท างานร่วมกัน

ของนักวิจัยกับเอกชน ซ่ึงต้องเป็นการปรับให้เหมาะสม

และเป็นธรรม ไม่เอื้อประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจนเอา

เปรียบอีกฝ่าย ผู้ด าเนินโครงการต้องเป็นกลาง และต้อง

มีการสื่อสารให้ทุกฝ่ายเข้าใจ

การด าเนินโครงการ Talent Mobility นั้น นอกจากการ

ด าเนินภายใต้มหาวิทยาลัยเองน้ัน การสร้างเครือข่ายการ

ท างานก็เป็นเร่ืองท่ีส าคัญ ไม่อย่างน้ันการท างานร่วมกับ

ภาคเอกชนล าบากแน่นอน หน่วยงานท่ีได้ร่วมท างานด้วย

เช่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ส านักงานส่งเสริม

วิสาหกิจชุมชนขนาดย่อม หน่วยงานเหล่าน้ีเหมือนเป็น

ตัวกลางให้เราเข้าถึงเอกชนได้ง่ายขึ้น ท าให้ทราบว่าคนใน

พ้ืนท่ีมีปัญหาหรือต้องการอะไร



ส านักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนา

นวัตกรรมมีความเกี่ยวข้องกับคือสถาบันการศึกษาและ

ภาคเอกชน อ านวยความสะดวกและสนับสนุนปัจจัย

ต่าง ๆ ท่ีเอื้อต่อการท างานของท้ัง 2 ภาคส่วน โดยมี

วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ เ พ่ื อ ส ร้ า ง บุ ค ล า ก ร ท่ี มี ค ว า ม รู้ 

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ท่ี ต ร ง ต่ อ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง

ภาคอุตสาหกรรม และสามารถน าเอาองค์ความรู้ไปใช้ใน

การช่วยเหลือชุมชนและพัฒนาสังคม รวมถึงการให้การ

สนับสนุนแก่ภาคเอกชนในด้ านทุนวิจั ยแล ะการ

เคลื่อนย้ายบุคลากร วทน ไปปฏิบัติงานยังสถาน

ประกอบการ ภายใต้ทุนสนับสนุน Talent Mobility
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จากใจผู้บริหารสู่แนวทางการบริหารโครงการ 
Talent Mobility 

“การสร้างการรับรู้และตระหนักแก่ภาคอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจะขับเคลื่อนได้นั้น สินค้าจะต้องจุดเด่นที่ความ

แตกต่างจากคู่แข่ง มีมาตรฐานการผลิต ซ่ึงสามารถ

พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D 

ภายใต้กรอบมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของสินค้าและสถานประกอบการ”

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์

หัวหน้าส่วนจัดการทรัพยส์ินทางปญัญาและนวัตกรรม 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

มหาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ก าหนดนโยบายท่ีส่งเสริมและ

สนับสนุนงานวิจัย รวมถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้และ

เทคโนโลยีสู่สังคม ในการท างานร่วมกันของท้ังสองภาค

ส่วน และมีการจัดสรรค่าบริหารจัดการโครงการ 10%

ให้นักวิจัยสามารถน ามาใช้ในการท าวิจัยได้ ตอนน้ีทาง

สถาบันยังคงผลักดันการท างานร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 

โดยอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรและข้อก าหนดท่ีจะ

ช่วยอ านวยความสะดวกให้อาจารย์ นักวิจัย และ

นักศึกษาสามารถไปท างานกับเอกชนแบบจริงจัง
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จากใจผู้บริหารสู่แนวทางการบริหารโครงการ 
Talent Mobility 

“การสร้างการรับรู้และตระหนักแก่ภาคอุตสาหกรรม 

ธุรกิจจะขับเคลื่อนได้นั้น สินค้าจะต้องจุดเด่นที่ความ

แตกต่างจากคู่แข่ง มีมาตรฐานการผลิต ซ่ึงสามารถ

พัฒนาขึ้นด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา หรือ R&D 

ภายใต้กรอบมาตรฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันของสินค้าและสถานประกอบการ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา

ผู้อ านวยการ ส านักงาน Talent Mobility 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

การด าเนินโครงการ Talent Mobility ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยได้ปรับเงื่อนไขในการ

คัดเลือกของสถานประกอบการที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ให้สถานประกอบการขนาดเล็ก

และวิสาหกิจชุมชน โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ที่ใช้ข้อมูลที่ใกล้ตัว ให้เข้าถึงง่าย นอกจากนั้น 

ทางมหาวิทยาลัยยังเป็นตัวกลางช่วยในการเร่ืองจัดการทางทรัพย์สินทางปัญญา และช่วย

สนับสนุนทุนทรัพย์เพ่ือการลงทุนในการวิจัยของผู้ประกอบการ ท าให้ไม่ต้องลงทุนเยอะมาก 

โดยการช่วยหาแหล่งทุนอ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุนด้วย นอกจากนั้นภายหลังจากจบโครงการ ทาง

มหาวิทยาลัยยังมีแผนการดูแลและส่งเสริมการด าเนินงานของสถานประกอบการ



CHAPTER 7
(บทที่ 7)
คณะท างาน

Talent Mobility



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ

ผู้อ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวรุ่งทิวา ภิรมย์

ผู้จัดการ

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวขวัญฤทัย นิเวศน์วรการ

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์แรง

หัวหน้าหน่วย

ฝา่ยพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวธนภรณ์ ชุณหะนันทน์
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวณัฐฐา ทรงศุภชัยกุล
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวเกศรินทร์ ซาวแดง
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

นางสาวกมลรัตน์ ปันต๊ะ
พนักงานพัฒนาธุรกิจนวัตกรรม

คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน ค าน่าน
รองประธานกรรมการคณะท างาน
โครงการ Talent Mobility

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณ์
กรรมการและเลขานุการคณะท างาน

โครงการ Talent Mobility

นางสาวภควดี วุฒิวัย
เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 

Talent Mobility

คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล
ผู้อ านวยการ

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยพะเยา 

นางสาวเมษามาศ ไชยรุ่งเรือง
เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ 

Talent Mobility

คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยพะเยา
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อาจารย์ ดร.กิจจา ไชยทนุ

ประธานกรรมการคณะท างาน

โครงการ Talent Mobility 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา



คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยนเรศวร

นางสาวเอมอร สารเถ่ือน
หัวหน้างานบริหารงานท่ัวไป

นางสาวจริยา จริยา
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า

อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์

อ.ดร.รดี ธนารักษ์

รองอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา

ผู้อ านวยการส านักงาน Talent Mobility

นางสาววชิราภรณ์ พรมโชติ

นักวิชาการบริหารงานท่ัวไป

คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ยุทธพงศ ์พุทธรักษา

ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนอืตอนล่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร



คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์
หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

นางสาวพิมพ์วา พชรปัญญาวิรฬุห ์
พนักงานพัฒนาผู้ประกอบการนวัตกรรม

คณะท างาน Talent Mobility
Our Team
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

อาจารย์ ดร.กัลย์ กัลยาณมิตร
ผู้อ านวยการ

อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

นางสาวกมลวรรณ ติดชัย
พนักงานพัฒนาความร่วมมือภาคเอกชน
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APPENDIX

(ภาคผนวก)



APPENDIX 1

รายชื่อโครงการวิจัย



1. การพัฒนากระบวนการหมักน ้าส้มสายชูหมักจากน ้าผ้ึงเพ่ือการเพ่ิมมูลค่าเชิงพาณิชย์

2. การพัฒนากระบวนการผลิตกล้วยแผ่นอบแห้งเสริมเวย์โปรตีนด้วยเทคโนโลยี Vacuum 

impregnation and drying

3. การพัฒนาเคร่ืองด่ืมโปรตีนชนิดใสที่สกัดจากข้าว

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กุนเชียงหมูเสริมเส้นใยอาหารจากวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป

มะม่วง

5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟท์เบียร์ด้วยการใช้มอลท์พิเศษจากข้าวสายพันธ์ุพ้ืนเมือง

6. นวัตกรรมการพัฒนาเคร่ืองด่ืมเจลให้พลังงานจากตัวอ่อนนางพญาผ้ึงผสมเกสรผ้ึงจาก

ดอกล าไย

7. การพัฒนากระบวนการผลิตน ้าพริกหนุ่มอบแห้งและแคบหมูอบพองเชิงพาณิชย์

8. การพัฒนากระบวนการผลิตเคร่ืองด่ืมน ้านมข้าวอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่เชิง

พาณิชย์

9. การพัฒนากระบวนการผลิตขิงดองปรุงรส และการศึกษาอายุการเก็บผลิตภัณฑ์

10. การเพ่ิมผลผลิตและลดของเสียในกระบวนการผลิตแคบหมู

11. การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือสุขภาพจากข้าวอินทรีย์และสมุนไพรที่ เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อมของผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์ไทย

12. การยกระดับผลิตภัณฑ์กล้วยตากโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการลดเศษเหลือจาก

กระบวนการ เพ่ือพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยกวน ส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วย

บ้านดง

13. การพัฒนากระบวนการผลิตเพ่ือรักษาลกัษณะเนื้อสัมผัสของขนมครกญ่ีปุ่น (Takoyaki) แช่

แข็ง

14. การพัฒนากระบวนการผลิตไข่เย่ียวม้าสีทองเพ่ือควบคุมคุณภาพและลดอัตราการเน่าเสีย

จากกระบวนการผลิต

15. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมรับประทานจากสับปะรดนางแลและภูแลในภาชนะบรรจุที่ปิด

สนิท

16. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงส าเร็จรูปส าหรับผลิตไอศกรีม soft serve

17. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แหนมสมุนไพรเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน

18. การปรับปรุงกระบวนการผลิตลูกแป้งของผู้ประกอบการ บริษัท เขาสะเอียบ จ ากัด

19. สารปรุงรสเปร้ียวจากเย่ือเปลือกหอมแดง

20. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไก่ทอดซอสส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานเพ่ือปรับปรุงเนื้อ

สัมผัสและระยะเวลาการเก็บรักษา

21. การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมูแท่งอบกรอบเชิงพาณิชย์ 

22. การพัฒนากระบวนการผลิตแหนมปลอดสารเคมีเพ่ือสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อบริสุทธ์ิ

เร่ิมต้น

23. การพัฒนาชาเมล็ดล าไยผสมสมุนไพรจีนชนิดซองพร้อมชง

24. การปรับปรุงคุณภาพของน ้าอ้อยด้วยสารบริโภคได้เพ่ือเพ่ิมการเกาะติดของเมล็ดธัญพืชบน

หน้าข้าวแต๋นการพัฒนากระบวนการผลิตน ้าส้มสายชูหมักจากสับปะรดและผลิตภัณฑ์พร้อม

ด่ืม

25. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วงหยีด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและ

บรรจุภัณฑ์
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25. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มะม่วงหยีด้วยนวัตกรรมด้านอาหารและ

บรรจุภัณฑ์

26. การพัฒนากระบวนการผลิตขิงดองฆ่าเชื้อในถุงพลาสติกและการวางระบบการบรรจุขิงดอง

ในขวดแก้ว

27. การพัฒนาและยกระดับการผลิตสารแต่งกลิ่นรสที่ให้อัตลักษณ์ความเป็นไทย

28. การศึกษากระบวนการผลิตน ้าพริกหนุ่มและหมูยอเพ่ือพัฒนาคุณภาพและยืดอายุการเก็บ

รักษาผลิตภัณฑ์
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1. การพัฒนาอุปกรณ์ฟกัไข่ภายในโรงเพาะฟกัเพ่ือเพ่ิมผลผลิตลูกพันธ์ุปลานิล

2. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่การผลิต เพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ

มาตราฐานและความปลอดภัยทางอาหารสู่ผู้บริโภค

3. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบชนิดพันธ์ุและคุณภาพทางยาของสมุนไพรไทย-จีนที่มี

คุณค่าทางเศรษฐกิจ

4. การศึกษาผลการเสริมน ้าหมักชีวภาพในอาหารเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพความดกไข่ในพ่อแม่พันธ์ ุ

ปลานิล

5. การพัฒนาเจลเคลือบไข่ต้นทุนต ่าเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาไข่ไก่สด

6. การปรับปรุงกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟขั้นต้นเพ่ือผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพและการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตผลพลอยได้จากกระบวนการแปรรูปกาแฟ

7. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบสภาพการผลติเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพ และการพัฒนาสาร

เร่งความงอกเมล็ดพันธ์ุข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม

8. การพัฒนาระบบคั่วกาแฟอัจฉริยะ

9. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปลานิลเชิงพาณิชย์ด้วยระบบการผลิตความร้อนจากพลังงาน

แสงอาทิตย์

10. การพัฒนาเคร่ืองร่อนส่ิงเจือปนออกจากเนื้อล าไยสีทอง

11. การประยุกต์ใช้วัสดุเพาะเห็ดเป็นสารเสริมในอาหารไก่ไข่

12. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพไข่ไก่ตลอดห่วงโซ่การผลิตเพ่ือให้เข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพ

มาตรฐานและความปลอดภัยทางอาหารสู่ผู้บริโภค  (ระยะที่ 2)

13. การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตพลาสติกเศษเหลือทางการเกษตร

14. การพัฒนาผลิตภัณฑ์คราฟท์เบียร์ด้วยการใช้มอลท์พิเศษจากข้าวสายพันธ์ุพ้ืนเมือง

15. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลูกปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอค

16. การใช้น ้าหมักมะขามป้อมเป็นแหล่งวิตามินซีเพ่ือการส่งเสริมสุขภาพในลูกพันธ์ุปลานิล

17. นวัตกรรมการผลิตข้าว GABA อินทรีย์วิถีพุทธเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และความจ า

18. การเพ่ิมผลผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าด้วยการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตและการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพข้าวกล้องงอกผงผสมสาหร่ายสไปรูลิน่า

19. การพัฒนาระบบความปลอดภัยทางชีวภาพและกระบวนการผลิตเพ่ือเข้าสู่ระบบมาตรฐาน

ฟาร์มไก่พ้ืนเมืองไทย (ประดู่หางด า) ของยุพินฟาร์ม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

20. การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตใบชาอบแห้งเพ่ือการเพ่ิมผลผลิต

21. การวิจัยและพัฒนาเมลด็กาแฟทีไ่ม่ได้มาตรฐานให้เป็นผลติภณัฑใ์หม่เพ่ือการเพ่ิมมลูคา่เชิง

พาณิชย์

22. ระบบควบคุมปัจจัยที่เหมาะสมส าหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์แบบอัตโนมตัิ

23. การผลิตสาหร่ายสไปรูลิน่าอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมลูค่าและมูลค่าผลิตภัณฑข์้าวกลอ้งงอกผงผสม

สาหร่ายสไปรูลินาอินทรีย์

24. การแก้ไขปัญหากลิน่รบกวนและฝุ่นละอองจากโรงเรือนฟาร์มไกไ่ข่ด้วยระบบม่านกระจายน า้

25. การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบ าบัดและก าจัดกลิน่เหม็นของน า้เสียมูลไก่จากฟาร์มไก่ไข่

26. การสกัดสารหอมระเหยจากเศษเหลือใบยาสูบ
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27. การพัฒนาคุณสมบัติของข้าวพิษณุโลก 80 เพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวสู่การ

ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดส าหรับสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด

28. การพัฒนาระบบการเลี้ยงและรับรองมาตรฐานการเลี้ยงปลานิลจากระบบไบโอฟลอคมุ่งสู่

อินทรีย์

29. การประเมินค่าทางพันธุกรรมและการศึกษาระดับโมเลกุลต่อการพัฒนาสายพันธ์ุโดยการ

คัดเลือกปลานิลให้มีการเจริญเติบโตดีในสภาพการเลี้ยงในฟาร์มเชิงพาณิชย์

30. การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดกระเทียมเสริมอาหารในการเลี้ยงปลานิลเพ่ือการผลิต

อาหารปลอดภัย

31. การพัฒนากระบวนการผลิตส่ิงทอด้วยไมโครแคปซูลกลิ่นหอมและต้านเชื้อแบคทีเรียด้วยสาร

สกัดธรรมชาติ

32. การพัฒนาผลิตภัณฑ์พรีมิกสอิ์นทรีย์จากถั่วเหลืองส าหรับใช้เป็นอาหารสัตว์กระเพาะเด่ียว

33. การพัฒนาสายพันธ์ ุปลานิลจากระบบไบโอฟลอคเข้าสู่การเลี้ยงสัตว์น ้าอินทรีย์โดยการ

คัดเลือก

34. การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักเมล็ดโกโก้ไทย

35. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตลูกปลานิลด้วยระบบไบโอฟลอค

36. ระบบผลิตยางพาราแบบความชื้นต ่าแบบพลังงานร่วม

37. การสร้างวัสดุงานศิลป์เพ่ือวิสาหกิจชุมชนงานศิลปะและงานป้ัน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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1. การพัฒนาการขึ้นรูปพลาสติกชีวภาพในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการผลิต

ด้านต้นทุนและคุณภาพการผลิต

2. การพัฒนากระบวนการตรวจสอบหินมวลรวมที่เข้ากันได้กับแอสฟัลต์อิมัลชันที่มีผลต่อ

ประสิทธิภาพของผิวทางชนิดสเลอรี่ซีล

3. การเครื่องวัดปริมาณฝุ่นและคุณภาพอากาศ

4. การออกแบบโรงงาน การวางผังการผลิต และการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากมะขามหวาน

5. เครื่องอบชาเขียวใบหม่อนระบบครัวเรือน

6. เครื่องอบอัจฉริยะส าหรับแปรรูปเห็ด

7. การพัฒนาเครื่องบดถ่ายลิโอนาร์ไดตส์ าหรับท าปุ๋ยฮิวมัส

8. การออกแบบและสร้างเตาอบเซรามิกด้วยระบบควบคุมอุณภูมิความชื้นอัตโนมัติ

9. การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการสึกหรอแบบไถลต้นแบบส าหรับพัฒนาผิวเคลือบ

แข็งจากกระบวนการการพ่นเคลือบด้วยความร้อนแบบอาร์ตสเปรย์

10. การพัฒนาเครื่องบดแบบแฮมเมอรม์ิลล์ส าหรับแร่ดีบุก

11. การพัฒนาตู้อบแผ่นพลาสติกส าหรับท าเบ้าขาเทียมส าหรับออกหน่วยท าขาเทียมพระราชทาน

เคลื่อนที่

12. การออกแบบและพัฒนาระบบ Bio Scrubber ลดกลิ่นเหม็นรบกวนในฟาร์มเลี้ยงไก่

13. การพัฒนาโรงอบชาขาวพลังงานความร้อนร่วม

14. ระบบสายพานคัดแยกมะเขือม่วงอัตโนมัติด้วยการประมวลผลภาพเพ่ือการส่งออก

15. การออกแบบผังกระบวนการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรส าหรับช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์อาหาร

16. การปรับปรุงถังปรับสภาพและการลด TDS ระบบบ าบัดน ้าเสียโรงงาน PW Foods

17. การพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส าหรับบริหารการเก็บเกี่ยวใบหม่อนบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่

18. การพัฒนาต้นแบบระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในดินแบบอัตโนมัติส าหรับการปลูก

หม่อนบนพ้ืนที่ขนาดใหญ่

19. การประยุกต์ใช้กระบวนการโอโซเนชันส าหรับการบ าบัดสีของน ้าทิ้งจากโรงงานน ้าพริก

20. การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวสารบรรจุถุงลดการสูญเสียข้าวจากการแตกหักโดยการ

ควบคุมความชื้นข้าวเปลือก

21. พฤติกรรมการแพรก่ระจายของปิโตรเลยีมไฮโดรคาร์บอนและโลหะหนักในชัน้น า้ใต้ดนิจาก

อุตสาหกรรมการน าของเสียจากโรงงานมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม:่ ชนิด ปริมาณ และ

มาตรการการแกไ้ข

22. การเพ่ิมศักยภาพการผลติของโรงงานสับปะรดกระป๋องที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดลอ้ม

23. การแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขดีความสามารถในการผลติขา้วสารบรรจุถุงลดการใชพ้ลงังานและ

เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม

24. การพัฒนามาตรฐานการท างานกดเสาเขม็ด้วยเครื่องจักร Hydraulics static pile driver

25. การพัฒนาสมาร์ตโดมพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือแปรรูปมะไฟจีนอบแห้งของ หจก.เพียงตะวัน 

น่าน
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26. การพัฒนาศักยภาพการออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษวัสดุไม้สักส าหรับวิสาหกิจชุมชนผู้ค้า

เฟอร์นิเจอร์หัวดงจังหวัดแพร่

27. การพัฒนาโรงอบแห้งอัจฉริยะร่วมกบัระบบสมาร์ตกริดเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการการแปรรูป

กล้วยของกลุ่มกล้วยราชสาส์น อ าเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงทรา

28. การพัฒนากระบวนการผลิตแผ่นพ้ืนคอนกรีตส าเร็จรูปเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แข่งขันขององค์กร

29. การพัฒนาและปรับปรุงเคร่ืองจักรในกระบวนการผลิตถั่วลิสงต้มอบแห้งด้วยเทคโนโลยีที่

ทันสมัย

30. การพัฒนากระบวนการอบและการสกัดผักเชียงดาชีววิถีเฮิร์บปราศจากการใช้สารเคมีสู่

ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพเชิงพาณิชย์ส าหรับผู้มีภาวะน ้าตาลในเลือดสูง

31. การพัฒนาระบบจัดการแผนกซ่อมบ ารุงรถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กร 

32. การพัฒนากระบวนการผลิตครีมมะขามในระดับอุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและ

ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

33. การเพ่ิมมูลค่าการใช้ประโยชน์ของเถ้าลอยชีวมวลเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต

อ้อยและมันส าปะหลัง 

34. การระบบควบคุมเคร่ืองสูบน ้าอนุกรมพลังแสงอาทิตย์ไร้แบตเตอร่ีแบบประสานพลังงาน

35. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการเพาะปลกูและห่วงโซ่อุปทานผลิตภัณฑ์มูลค่าเพ่ิมในกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน

36. การพัฒนาการผลิต ZnO ที่ได้จากกระบวนการรีไซเคิลทองเหลืองเชิงพาณิชย์

37. การเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตแร่ทัลคัมอัดเม็ดโดยประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาท

เทียมและการออกแบบการทดลอง

38. การพัฒนากระบวนการผลิตหมูฝอยทอดกรอบ

39. การพัฒนาเคร่ืองสับย่อยไม้สู่การผลิตเชิงพาณิชย์

40. การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิดแบบใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพาะ

เห็ดแบบโรงเรือนของเกษตรกรไทย

41. การออกแบบและพัฒนาพัดลมระบายความร้อนด้วยไอน ้าเย็น

42. การพัฒนาการผลิตผงซิลิกาที่มีความบริสุทธ์ิสูงจากการแปรรูปแกลบที่เหลือทิ้ง เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าทางเศรษฐกิจ

43. การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ควบคุมปริมาณน ้ามันในผลิตภัณฑ์หมูฝอยทอดด้วยวิธีเหวี่ยง

หนีศูนย์

44. เคร่ืองพ่นไอน ้าเพ่ือลดฝุ่นละอองในอากาศแบบอัตโนมัติ

45. เคร่ืองเพ่ิมความชื้นในอากาศส าหรับโรงเรือนระบบปิดเพ่ือการเกษตร

46. การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอัจฉริยะกระบวนการฟกัไข่ด้วยพลังงานสะอาด

47. การพัฒนาเคร่ืองทอดไก่กึ่งอัตโนมัติด้วยระบบน ้ามันทอดหมุนเวียน

48. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าตีนจกลับแลด้วยเทคโนโลยีนาโนเพ่ือการใช้งานในชีวิตประจ าวัน

49. ระบบจัดการฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน 

50. การเพ่ิมประสิทธิภาพและลดของเสียในกระบวนการผลิตเซรามิก โดยใช้ระบบอัตโนมัติ
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51. การพัฒนากระบวนการผลิตและการวางระบบมาตรฐานสากล GMP (Codex)

52. การพัฒนากระบวนการผลิต Engineered stone

53. การออกแบบผังกระบวนการผลิตและปรับปรุงเคร่ืองจักรส าหรับช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพใน

กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทางอาหาร

54. การออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว

55. เคร่ืองอบชาเขียวใบหม่อนส าหรับครัวเรือน

56. ระบบการวัดและการควบคุมคุณภาพน ้าบ่อปลานิล

57. เคร่ืองอบเห็ดอัจฉริยะส าหรับการแปรรูป

58. การพัฒนาชุดสับฟางข้าวส าหรับรถเกี่ยวนวดข้าวเพ่ือลดการเผาฟางในนาข้าว

59. เคร่ืองเพ่ิมความชื้นในอากาศส าหรับโรงเรือนระบบปิดเพ่ือการเกษตร

60. การพัฒนาผิวเคลือบแข็งด้วยเทคนิคการอาร์คสเปรย์ด้วยลวดต่างชนิดกัน

61. การศึกษาผลของพิกัดความเผ่ือที่มีต่อการส่ันสะเทือนของแขนหัวอ่านฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟ

62. การวิจัยและพัฒนาชุดทดลองด้านวิศวกรรมไฟฟา้

63. การศึกษาและพัฒนาหัวเจาะส าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน

64. เคร่ืองบีบสกัดน ้ามันแบบเย็นที่สามารถควบคุมอุณภูมิการสกัดได้ส าหรับผลิตภัณฑ์เพ่ือการ

บริโภค

65. เคร่ืองแยกตะกอนน ้ามันงาด้วยการเหวี่ยงที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ส าหรับผลิตภัณฑ์

เพ่ือการบริโภค

66. การออกแบบและปรับปรุงเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์

ส าหรับแหล่งท่องเที่ยว
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1. การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้โดยใช้เครือข่ายสังคม

2. ส่ือการน าเสนอ 3 มิติ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมส าหรับอุตสาหกรรมตกแต่งบ้าน

3. การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนทรัพยากรขององค์กร

4. การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพ่ือใช้ในการจ าลองการเลือกแบบและขนาดของเส้ือผ้าด้วย

แบบจ าลองสามมิติ

5. แอพพลิเคชัน่การเสนอแพ็คเกจการท่องเที่ยวส าหรับนักเดินทางเชิงธุรกิจและนักเดินทางไมซ์

Package Scanner)

6. การพัฒนาระบบค้นหาต าแหน่งค าของเสียงในคลิปวีดีโอออนไลน์

7. การออกแบบและพัฒนาระบบเคร่ืองมือวัดและควบคุมคุณภาพของน ้าในบ่อปลานิลผ่านระบบ

สมาร์ทโฟน

8. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจบริการซ่อมบ ารุง

9. การพัฒนาระบบ IoT ส าหรับตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองท าความเย็นในโรงงานผลิต

น ้าแข็ง

10. การวิจัยและพัฒนาชุดทดลองระบบอินเตอร์เน็ตทุกสรรพส่ิง (IoT)

11. ระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและการควบคุมพัสดุคงคลังส าหรับวิสาหกิจชุมชนชีววิถี

12. การพัฒนาเคร่ืองมือวิเคราะห์เปรียบเทียบสินค้าและเว็บอีคอมเมิรซ์แบบเครือข่ายส าหรับ

ผู้ประกอบการออนไลน์

13. การออกแบบและพัฒนาบอร์ดการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์ชีวสัญญาณ (Design and 

development of Bio signal Electronics education kit)

14. การพัฒนาระบบควบคุมสภาวะการเพาะเลี้ยงเห็ดถั่งเช่าสีทองแบบอัตโนมัติ

15. การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรมสร้างสรรค์โคมไฟอัจฉริยะร่วมกับวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มแกะสลักจากเศษไม้

16. โมบายแอพพลิเคชั่นเพ่ือการสนับสนุนการจัดการตนเองเชิงรุกส าหรับการดูแลสุขภาพส่วน

บุคคลยุคใหม่

17. ระบบควบคุมติดตามงานและกระจายฐานความรู้สู่บุคลากรในส่วนภูมิภาคผ่านระบบคลาวด์

18. ระบบเก็บข้อมูลแสดงผลและควบคุมแบบเรียลไทม์เพ่ือการเกษตรอัจฉริยะแบบแยกส่วน

19. การสนับสนุนการติดตามตรวจสอบและแลกเปลี่ยนข้อมูลการท ากายภาพบ าบัดของผู้ป่วย

ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และเว็บ

20. ระบบแยกผสมปุ๋ยและควบคุมอัตโนมัติส าหรับฟาร์มเมลอน

21. ระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนขนาดเล็กและขนาดกลางด้วยละอองน ้าและการไหลเวียน

อากาศ

22. การพัฒนาชุดอุปกรณ์แสดงผลและประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองยนต์

23. ระบบลดความซ ้าซ้อนในการประเมินมาตรฐานอุตสาหกรรม

24. โมบายแอปพลิเคชั่นส าหรับการมอนิเตอร์การบริโภคน ้าตาลมากเกินไปของเยาวชนไทย

25. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการฐานข้อมูลผู้รับบริการและอัตราค่าบริการ

แบบเบ็ดเสร็จ (one stop service) ของศูนย์บริการสุขภาพราษฎร์พิษณุ 

26. พัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารจัดการการจ าหน่ายสินค้าของ NOHMEX Design Shop
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27. การพัฒนาระบบแนะน าการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาที่ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว

โดยใช้หลักการ ของเทคโนโลยีออนโทโลยี

28. การพัฒนาแอพลิเคชั่นศูนย์กลางการรับซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และไอที

29. เครือข่ายเซ็นเซอร์อัจฉริยะพลังงานต ่าเพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนที่จอดรถในอาคารจอดรถ

ขนาดใหญ่: กรณีศึกษาโครงการมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่

30. ซอฟต์แวร์บริหารพ้ืนที่จอดรถแบบพลวัต: กรณีศึกษาโครงการมีโชคพลาซ่าเชียงใหม่

31. ระบบบันทึกข้อมูลคลังสินค้าและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตส าหรับฟาร์มไก่ไข่

32. โถปัสสาวะอัตโนมัติพร้อมระบบบริหารจัดการผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

33. ก๊อกน ้าดิจิทัลเพ่ือเมืองอัจฉริยะ

34. แอพพลิเคชันแนะน าช่องจอดรถพร้อมข้อมูลส่งเสริมการขายบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ส าหรับ

ลูกค้าของศูนย์การค้า

35. ระบบตรวจนับรถยนต์ที่แสดงผลข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตเพ่ือการบริหารศูนย์การค้า

36. ระบบแจ้งเตือนเพ่ือติดตามและเฝ้าระวังอัตราการเต้นหัวใจของสัตว์ป่วยในสถานพยาบาล

สัตว์

37. ระบบปัญญาประดิษฐ์ในการรู้จ าและช่วยตัดสินใจในการเทียบเคียงลายกระเบ้ืองใน

อุตสาหกรรม

38. ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจบริการซ่อมบ ารุง

39. กระบวนการผลิตอุปกรณ์สมาร์ทฟาร์มเชิงอุตสาหกรรมและการควบคุมคุณภาพ

40. ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการกิจการของผู้พิการ กรณีศึกษาบ้านศักยภาพ อ าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม่

41. การพัฒนาระบบ IoT ส าหรับตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพเคร่ืองท าความเย็นใน

โรงงานผลิตน ้าแข็ง

42. การออกแบบและสร้างบอร์ดอินเตอร์เนตในทุกสรรพส่ิงเพ่ือการเรียนรู้ด้วยชิพีเอสพี 32และ

เอฟพีจีเอ
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1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดรังไหมหม่อนสีเหลือง

2. การพัฒนาลูกอมโพรโพลิสบรรเทาอาการเจ็บคอ

3. น ้ายาล้างเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย์ชนิดเอนไซม์ส าหรับขจัดคราบไบโอฟลิ์ม

4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต้นแบบจากสารสกัดผลกาแฟดิบที่ เหลือทิ้งจาก

อุตสาหกรรมกาแฟ

5. การพัฒนากระบวนการคั่วกาแฟเพ่ือสุขภาพโดยมีตัวชี้วัดเป็นสารกลุ่ม polycyclic 

aromatic hydrocarbon ฤทธ์ิต้านสภาวะเครียดออกซิเดชั่น ต้านอนุมูลอิสระและต้านการ

อักเสบ

6. การพัฒนาและวิจัยเมล็ดสีจากคร่ังเพ่ือใช้ในอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง

7. การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาส์กหน้าจากพอลิเมอร์ธรรมชาติ

8. การพัฒนากระบวนการผลิตน ้ามันผสมสารสกัดใบถั่วดาวอินคาในอนุภาคไขมันขนาดนาโน

เมตรสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอางเพ่ือสุขภาพและชะลอวัย

9. การวิจัยและพัฒนากระบวนการหมักใบกาแฟเสริมโพรไบโอติก

10. การพัฒนากระบวนการที่เหมาะสมต่อการสกัดสารฟนีอลิกจากข้าวโพดเม็ดแตกเพ่ือการแปร

รูปใช้ในเคร่ืองส าอาง
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กลุ่มวิทยาศาสตร์และการแพทย์
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APPENDIX 2

รายชื่อนักวิจัย



รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มอาหาร

รศ.ดร.อภิรักษ์ เพียรมงคล

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Food Processing & Engineering

ผศ.วชิระ จิระรัตนรังสี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ อาหารและ

โภชนาการในมนุษย์

ผศ.ดร.สมชาย จอมดวง

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Food Process Development, 

Fruit & Vegetable Products

ผศ.ดร.ตรี อินดราริณี เวียร์ยันโตโร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีการหมัก การแปรรูป

ผลิตภัณฑ์จากนม

ผศ.ดร.ธันยพร ศิริโวหาร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.สุภกิจ ไชยพุฒ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: แปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 

เทคโนโลยีเอนไซม์จากเช้ือบริสุทธ์ิ

อ.ดร.สุคันธา โอศิริพันธุ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ดร.เรวัตร พงษ์พิสุทธินันท์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีชีวภาพอาหาร การเก็บ

รักษาอาหารและการแปรรูป

ดร.อรทัย บุญทะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การแปรรูปอาหาร การพัฒนา

ผลิตภัณฑ์อาหาร

อ.ชณิชา จินาการ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
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แทน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

แทน มหาวิทยาลัยพะเยา

แทน มหาวิทยาลัยนเรศวร

แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

แทน มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

แทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

แทน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

หมายเหตุ



รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มอาหาร
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ผศ.ดร.หทัยทิพย์ นิมิตเกียรติไกล

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การแปรรูปผักและผลไม้

ดร.รณกร สร้อยนาค

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: เคมีอาหาร การแปรรูปอาหาร และ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์

นางสาวฐิติพร เทียรฆนิธิกูล 
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: อาหารสุขภาพ

ผศ. ช่ืนกมล ปญัญายง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: อาหารเอเชีย อาหารฟิวช่ัน การ

ออกแบบและตกแต่งอาหาร

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การแปรรูปอาหาร วิศวกรรมอาหาร

ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร การทดสอบทางประสาท

สัมผัส

ผศ.ดร.จิรัฎฐ์ ศิริเมืองมูล

ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

อาหาร การทดสอบทางประสาท

สัมผัส

อ.ดร.มยุรี ชมภู

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

อ.ดร.ณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพ่ือ

สุขภาพ

อ.ดร. ทิพรัตน์ ติฆะปญัญา

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเช่ียวชาญ: Food Processing, 

Sensory Evaluation



รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มเกษตร

ดร.กิตติศักดิ์ จันทนสกุลวงศ์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Polymer Processing, 

Bioplastic technology

ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: วิทยาสัตว์ปกี

ผศ.ดร.สงวนศักด์ิ ธนาพรพูนพงษ์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีหลังการเก็บเก่ียว 

เทคโนโลยีพลาสม่าเพ่ือการเกษตร

ผศ.ดร.มนตรี ปญัญาทอง

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: หลักการอาหารและโภชนาการ

อาหารสัตว์

นายอดุลย์ ใจอินผล

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนากระบวนการตรวจสอบ

เมล็ดพันธ์ุ

อ.ดร.ศิริพร โทลา

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: วิทยาสัตว์น ้า

ผศ.ดร.สรณะ สมโน

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: สารออกฤทธ์ิในพืช ชีวเคมี

ดร.วิลาวัลย์ ค าปวน

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การจัดการหลังการเก็บเก่ียว การ 

ยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้

ผศ.ดร.Hien Doan

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Nutritional Immunology,

Aquaculture Biotechnology

ผศ.สุฐพัศ ค าไทย

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ

ผศ.ดร.มินตรา ศีลอุดม

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การเพาะเล้ียงสัตว์น ้า การจัดการ

สุขภาพสัตว์น ้า

ดร.ตรีสินธุ์ โพธารส

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: อาหารเคมี ทรัพยากรประมง

ผศ.กฤตภาค บูรณวิทย์

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: พันธุศาสตร์สัตว์ปกี

ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Animal Genetics
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มเกษตร

ผศ.ดร.พีระศักด์ิ ฉายประสาท

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทรัพยากรพืช 

รศ.ดร.จรัณธร บุญญานุภาพ

คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผศ. ปริญญา ไกรวุฒินันท์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ

อ.ดรุณี นาคเสวี

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ วิเคราะห์

ปรับปรุงกระบวนการผลิตทดสอบ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อาจารย์ ดร.นันทา เปง็เนตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ดร.วิภา ประพินอักษร

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ชีวเคมี ทรัพยากรพืช

นางสาววันวิสาข์ พิระภาค

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: โรคพืช เช้ือรา โรคพืช เช้ือรา เห็ด

เอกโตไมคอร์ไรซ่า

ผศ.ดร.จิราพร โรจน์ทินกร

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรสัตว์น ้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: สารสกัดสมุนไพรส าหรับสัตว์และ

สัตว์น ้า

ผศ.ดร.นิสรา กิจเจริญ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: การเพาะเล้ียงและการปรับปรุง

สัตว์น ้า

อ.ดร.สุดาพร ตงศิริ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรสัตว์น ้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีการประมง

อ.ดร.วาธิณี อินทรพงษ์นุวัฒน์

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง

อ.ดร.โดม อดุลย์สุข

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน ้า 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: ชีววิทยาประมง
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิศวกรรม

ผศ.ดร.พีรพงศ์ จิตเสงี่ยม

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีการทาง วิศวกรรมธรณี

เทคนิค

ดร.อนุชา รักสันติ

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือท้ิง

ดร.วาสนา ค าโอภาส

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การจัดการของเสีย เทคโนโลยีก๊าซ

ชีวภาพ

นายสุวิทย์ วงศ์ศิลา

ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาเคร่ืองมือส าหรับปญัหา

ด้านสิ่งแวดล้อม

ดร.ณัฐพล ไชยแก้ว

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การจัดการพลังงาน

นายธนะศักด์ิ ศิริจันทร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การจัดการพลังงาน

ดร.ธนเดช ธีระสุนทรกุล

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: ระบบบ าบัดน ้าเสียแบบไร้อากาศ

อ.นิคม ถามัง

สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงงานนครพิงค์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: จักรกลการเกษตร

อ.นพดล มณีเฑียร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: Electronics and Automation

อ.พุทสายัน นราพินิจ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: Material Testing, 

Manufacturing Process

ผศ.แมน ตุ้ยแพร่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: Material testing, Thermal 

Spray Coating

อ.ธนวัฒน์ พันธ์ตุ้ย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีโครงข่าย พลังงาน

ทดแทนจากแสงอาทิตย์

ดร.นพดล มณีเฑียร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีไฟฟา้ วิศวกรรม

อิเล็กทรอนิกส์โทรคมนาคม

อ.วัชรากร ชัยวัฒนพิพัฒน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีการผลิต

Appendix 2   รายช่ือนักวิจัย หน้า  101



รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิศวกรรม

อ.ครรชิต เงินค าคง 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

อ.สุทธิเทพ รมยเวศม์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: เทคโลโลยีและเค่ืองจักรในงาน

เหมืองแร่

ผศ.พินิจ เนื่องภิรมย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การเขียนโปรแกรมจ าลองส าหรับ

งานด้านวิศวกรรมไฟฟา้

ผศ. ว่าที่ร้อยโทสุรพิน พรมแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบและพัฒนาเคร่ือง

จักรกล เทคโนโลยีท่อความร้อน

อ.มนตรี แก้วอยู่

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนากระบวนการผลิต

ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุ

อ.ไกรลาศ ดอนชัย 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การสร้างและพัฒนาเคร่ืองจักรกล 

การพัฒนากระบวนการผลิต

อ.ชญภพ บุญทาศรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ การออกแบบ

วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ผศ.มนวิภา อาวิพันธุ์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบระบบควบคุม

ผศ.ดร.วิโรจน์ ปงลังกา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: ระบบควบคุมเคร่ืองอบแบบอัตโนมัติ

ผศ.นิติพงษ์ สมไชยวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ

อ.พิพัฒน์ หมื่นเปง็

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: การจัดท าระบบผลิตมาตรฐาน GMP

อ.นิคม ธรรมปญัญา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: ระบบส่องสว่างและการควบคุม

ผศ.ดร.ศุภกิต แก้วดวงตา

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมโทรคมนาคม
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิศวกรรม

ผศ.ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: ออกแบบวงจรดิจิตอลและ

ไมโครคอนโทรลเลอร์ การประมวลผล

สัญญาณดิจิตอล

รศ.ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร เคมี

สิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.วัชระ วงค์ปญัโญ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ:พลังงานทดแทน

ผศ.ดร.อนุสรณ์ บุญปก

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ:การจัดการสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ อ่ิมแมน "

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ:การจัดการสิ่งแวดล้อม

ดร.อภิชาต บัวกล้า

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การบริหารจัดการโลจิสติกส์และ

โซ่อุปทาน การเพ่ิมประสิทธิภาพ

และการลดการสูญเสียในองค์กร

ผศ.ดร.สุทธินันท์ ศรีรัตยาวงค์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบเคร่ืองจักร เทคนิค

การลดการใช้พลังงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม

ผศ.ดวงดี แสนรักษ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบและติดต้ังระบบ

ไฟฟา้ การอนุรักษ์พลังงาน

ผศ.ดร.นพรัตน์ เกตุขาว

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ:การถ่ายเทความร้อนของเคร่ืองกล

ผศ.ดร.ธนกร ชมภูรัตน์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ:ปูนซีเมนต์และเถ้าลอย

ผศ.ดร.เนทิยา กรีธาชาติ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมชลประทาน

ผศ.ดร.สุธรรม อรุณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมเคร่ืองกล

ผศ.ดร.รัฐภูมิ พรหมณะ

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผศ.ดร.ปยิชนน์ เกษสุวรรณ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ฟสิิกส์ของสิ่งแวดล้อม 
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิศวกรรม

ดร.จักรพงษ์ จ ารูญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมเคร่ืองกล

ดร.บุญวัฒน์ วิจารณ์พล

คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

นายอธิคม บุญซ่ือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การปรับปรุงกระบวนการผลิต

ดร.ธนาทิพย์ จันทร์คง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์

อ.คมกฤต เมฆสกุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบโรงงานอุตสาหกรรม

นายเอกชัย แผ่นทอง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Productivity Improvement, 

Supply Chain Management

ผศ.สิงหา ปรารมภ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การออกแบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ผศ.ดุษฎี บุญธรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลการผลิต

ผศ.ดร.ปฏิพัทธ์ิ ถนอมพงษ์ชาติ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ชีวมวล พลังงานทดแทน

ผศ.ดร.อังกาบ บุญสูง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การออกแบบผลิตภัณฑ์

อุตสาหกรรม และเฟอร์นิเจอร์ 

ผศ.อดุลย์ พุกอินทร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมและเครื่องจกัรกล

การเกษตร 

ผศ.ดร.นพรัตน์  ธรรมวงษา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ 

เคร่ืองจักรกลเพ่ือการเกษตร

ผศ.ศิวตัม์ กมลคุณานนท์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

วิศวกรรมความปลอดภัย

ดร.ยศภัทรชัย คณิตปญัญาเจริญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมและเครื่องจกัรกล

การเกษตร 
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กลุ่มวิศวกรรม

ดร.กันต์  อินทุวงศ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: จิตวิทยาอุตสาหกรรม

อ.อนุชา ริกากรณ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ไฟฟา้ก าลัง

อ.วาทิต วงษ์ดอกไม้

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เทคนิคการผลิต วิศวกรรมการ

จัดการ

นายพงษ์ธร วิจิตรกูล 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ออกแบบเครื่องกล

นายปญัจพล  ไทยปยิะ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: Telecommunication 

Technology, Antenna 

Engineering

นายธนวัฒน์ สอนเณร 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ

โทรคมนาคม

นายไพโรจน์ นะเที่ยง

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีเครื่องจักรกลการ

ผลิต

นายพิทักษ์ คล้ายชม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ระบบควบคุมอัตโนมัติ ระบบ

สมองกลฝังตัว

ผศ.ดร.สุธี วัฒนศิริเวช

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Ceramic Processing 

Technology, Properties of 

Materials

ผศ.ดร.พรรณนิภา ดอกไม้งาม

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

อ.ดร.ไกรลักษณ์ ฟกัแก้ว

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การจัดการและบ าบัดน ้าเสีย

อ.สุนทร สุดแสนดี

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การจัดการน ้า
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิศวกรรม

อ.ดร.วิวัฒน์ แก้วดวงเล็ก

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม

อ.วีรยุทธ สิริรัตน์เรืองสุข          

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การจัดการสิ่งแวดล้อม

อ.ผุสดี ละออ

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ผศ.ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงศ ์พรมมาบุญ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเช่ียวชาญ: ระบบอัตโนมัติท่ีควบคุมด้วย 

PLC การออกแบบเคร่ืองกล

ผศ.วราคม วงศ์ชัย

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเช่ียวชาญ: การปรับปรุงกระบวนการผลิตใน

โรงงานอุตสาหกรรม

ผศ.ศุภวุฒิ ผากา

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง

ความเช่ียวชาญ: การวิเคราะห์ปญัหาคุณภาพไฟฟา้

ในโรงงานอุตสาหกรรม
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มไอทีและดิจิทัล

รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิทชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Database systems, Data 

Mining, Information Systems

ผศ.ดร.ยุทธพงษ์ สมจิต

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Cloud computing, Wireless 

Network

รศ.ดร.สันติ พิทักษ์กิจนุกูร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Urban computing, Social 

Computing, Mobile Sensing 

อ.ดร.พฤษภ์ บุญมา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Wireless Sensor Networks

อ.ดร.ภคินี อริยะ

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: System Thinking

ผศ.ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Internet of Things, 

Knowledge Visualization

ผศ.ดร.ธีราพร แซ่แห่ว

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Cognitive Science, 

Knowledge Management

ผศ.ดร.ปทัมา ลงกานี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Algorithm Analysis and 

Design, Software Process 

Consultant

ผศ.ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Evolutionary Computation, 

Artificial Neural Network

ผศ.ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Competency development, 

Knowledge Worker 

Development

ผศ.ดร.รัฐพล วุฒิการณ์

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Multi-criteria Decision Making

อ.เสฏฐี บุญชู

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: 3D Animation, 3D Model

อ.สมเกียรติ น่วมนา

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: IT for Manufacturing, IT for 

Production System

อ.ดร.อรุษ คุณเขต

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: 3D Animation, 3D Model
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มไอทีและดิจิทัล

นายสืบพงษ์ เฉินบ ารุง

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: 3D Animation, 3D Model

อ.หิรัญกฤษฎ์ิ โลตรุัตน์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ความเช่ียวชาญ: Computer Programming

อ.เชาวน์ ปอแก้ว

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ และการพัฒนา

ซอฟท์แวร์

ดร.จิราพร ไชยวงศ์สาย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ระบบประมวลผลข้อมูล

นายชลติพันธ์ เปล่งวิทยา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์

ดร.บวรศักด์ิ ศรีสังสิทธิสันติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ระบบสารสนเทศการเปรียบเทียบ

ดร.พรเทพ โรจนวสุ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Data Science, Machine 

Learning

อ.สุรางคนา ระวังยศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Image Processing, Information 

Retrieval

อ.อดิศยา เจริญผล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ระบบสารสนเทศ

นายธงไทย วงศ์วิชัย

คณะสถาปตัยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Design Media and 

Technology

นางสาวกาญจนา ดาวเด่น

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: Artificial Intelligence

อ.จันทิมา ปกครอง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์และ

กราฟกิ

อ.ดร.ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: Big Data, Graphic Design

ดร.พลศิภสัร์  ค าฟู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มไอทีและดิจิทัล

นายสมเจตน์  บุญช่ืน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: Pattern Recognition, Digital 

Image Processing

อ.ชยพล ค ายอด

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: IOT, Data and Communication 

Network

ผศ.น.อ.ดร.ธงชัย อยู่ญาติวงศ์

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: ICT, Application for Farming

อ.ดร.ธรีวิศิฏฐ์ เลาหะเพ็ญแสง

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Antenna Design, Embedded 

System

ผศ.นชา ชลด ารงค์กุล

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: วิศวกรรมซอฟต์แวร์

รศ.ดร.พรรณฤมล เต็มดี

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Artificial Intelligence, Social 

Network Analysis

อ.ดร.ภาคภูมิ บุญญานันต์ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Digital Signal Processing, 

Embedded System

อ.ดร.มาหะมะ เซะบากอ

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: IOT, Artificial Intelligence, 

Machine Learning 

ผศ.ดร.รังสรรค์ ชัยศรีเจริญ 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: IOT, Artificial Intelligence, 

Machine Learning 

อ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Machine Learning, Applied 

Computing and AI

อ.ดร.สันติชัย วิชา

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุรพงษ์ อุตมา

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Image Processing, Document 

Image Analysis, Content-based 

Image Retrieval 

อ.ธฤษ เรือนค า

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: ระบบการจัดเก็บและค้นข้อสนเทศ

อ.พร้ิมไพร วงค์ชมภู

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: การจัดการสารสนเทศ
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มไอทีและดิจิทัล

ผศ.ดร.กัลยา ใจรักษ์

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ดร.รัฐ ใจรักษ์

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.อุบลวรรณา เกษตรเอ่ียม
คณะวิทยาการจดัการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: ระบบสารสนเทศเพ่ือการจดัการ

ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: Internet of Things

ผศ.ก่องกาญจน์ ดุลยไชย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: Online Social Network

อ.ดร.กิตติกร หาญตระกูล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: ระบบคอมพิวเตอรว์สิยัทัศน์

ผศ.สนิท สิทธิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.ดร.กิติศักด์ิ โอสถานันต์กุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

อ.ดร.นษิ ตันติธารานุกุล
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

อ.ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

อ.ดร.พาสน์ ปราโมกข์ชน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล 

นายอรรถวิท ชังคมานนท์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นายอลงกต กองมณี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: วิทยาการคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และการแพทย์

รศ.ดร.พุฒินันท์ มีเผ่าพันธุ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความเช่ียวชาญ: การสังเคราะห์สารเคมีอินทย์ี

ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ความเช่ียวชาญ: Molecular Genetics

ผศ.ดร.อิทธญากรณ์ พรหมพุทธา 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยาทาง

อุตสาหกรรม

ผศ.ดร.นฤมล ทองไว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: จุลชีววิทยา

ผศ.ดร.มัสลิน โอสถานันต์กุล

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: DNA barcoding, Molecular 

Species Identification

ผศ.ดร.วีระ วงศ์ค า

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Animal Cell Technology

ผศ.ดร.สุภาพ ชูพันธ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: Inorganic and Physical 

Chemistry

ผศ.ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัว

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: สารสกัดพืช สารออกฤทธ์ิ การ

ทดสอบทางจุลชีววิทย

ดร.อรุณฉาย สายอ้าย

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: อินทรีย์เคมี

ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเช่ียวชาญ: เภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

รศ.ดร.นันทกา โกรานา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์

รศ.ดร.ภก.สุรศักด์ิ เสาแก้ว

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Anticoagulation clinic

ผศ.ดร.ภก.ณัฐกรณ์ ใบแสง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: สารต้านออกซิเตชัน

ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Biological Activities, 

Molecular of Cholesterol 

Absorption, Plant Extraction

ผศ.ดร.ภญ.มาลีรักษ์ อัตต์สนิทอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: เภสัชเคมี และเภสัชวิเคราะห์

ผศ.ดร.คมศักด์ิ พินธะ

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ผศ.ดร.นภาพันธ์ กังวาน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: กิจกรรมบ าบัด

ผศ.ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภิรมย์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: สรีรวิทยา

ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: กายภาพบ าบัด สรีรวิทยา

ดร.จักรินทร์ ศรีวิไล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: โพลิเมอร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์

เคร่ืองส าอาง

ดร.วิทยา ชัยวังเย็น

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ชีวเคมี

ดร.พยุงศักด์ิ ตันติไพบูลย์วงศ์

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: ชีวเคมี วิทยาศาสตร์การแพทย์

นางสาววีรยา ปรีดาลิขิต

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: การพัฒนาผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 

การทดสอบทางคลินิกวิทยา

นายธรรมนูญ รุ่งสังข์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: วิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง การศึกษา

ทางคลินิก

นายอ านาจ อ่อนสอาด
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา

ความเช่ียวชาญ: Cell culture, Gene and Protein 

Expression

ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เคมีอุตสาหกรรม เคมีโพลิเมอร์

ปโิตรเคมี

ผศ.ดร.พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ชีวเคมี

ผศ.ทวีสิทธ์ิ ปญัญายง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การสร้างบทเรียนคณิตศาสตร์

อ.ดร.ฉลวย เสาวคนธ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เคมีวิเคราะห์ เคมีชีวภาพ

อ.ดร.ธนากร  ธนวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การส่งเสริมสุขภาพโดยใช้วิธีทาง

กายภาพบ าบัด การทดสอบสมรรถภาพ

ทางกาย

อ.ดร.ภาคภูมิ โชคทวีพาณิชย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 

จิตวิทยาการกีฬา
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รายชื่อนักวิจัย
กลุ่มวิทยาศาสตร์และการแพทย์

อ.ดร.วชริาภรณ์  เขียวมั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เคมีวิเคราะห์

อ.ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธ์ิ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: การส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย การ

ดูแลและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ

อ.พัทธชัย ปิ่ นนาค
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: ชีวโมเลกุล เภสัชวิทยา

นางสาวจิราพร เกตุวราภรณ์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ความเช่ียวชาญ: เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีเอนไซม์

รศ.ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Chemistry of Ceramic 

Materials, Clay Science

ผศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์

ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: การแพทย์แผนไทยประยุกต์

ผศ.ดร.โกวิทย์ นามบุญมี

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อ.ดร.กภ.ฉัตรชฎา สุตาลังกา

ส านักวิชาการแพทย์บูรณาการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: กายภาพบ าบัดในแขนงระบบประสาท

และผู้สูงอายุ 

อ.ดร.กาญจนา วัดละเอียด

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: เคมีวิเคราะห์ การพัฒนาเคร่ืองมือ

และวิธีการวิเคราะห์

อ.ดร.ณัฏฐ์สรัล สายชนะ  

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Enzyme purification, Genetic 

Engineering

อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: เคมีโพลิเมอร์

ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์อมหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง

ความเช่ียวชาญ: Polymer Processing, 

Composite Materials

รศ.ดร.อรุณี คงดี อัลเดรด
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม

ผศ.ดร.ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: สิ่งแวดล้อมทางการเกษตร 

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

ผศ.ดร.ปยิะนุช เนียมทรัพย์
คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: เคมีสิ่งแวดลล้อม เคมีวิเคราะห์

ผศ.ดร.ชูพงษ์ ภาคภูมิ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ความเช่ียวชาญ: เคมีอุตสาหกรรม เคมีสิ่งแวดล้อม
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