รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ครั้งที่ 1/2561
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ 1 ชั้น 6
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-----------------------------------------รายนามกรรมการที่มาประชุม
1. ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ
2. เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายสุภัทร จาปาทอง)
3. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ แทน)
4. เลขาธิการสานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ
(นายอารัมภ์ กิติพงษ์วัฒนา แทน)
5. รองศาสตราจารย์บัญชา พูลโภคา
6. รองศาสตราจารย์สิรี ชัยเสรี
7. รองศาสตราจารย์สมฤกษ์ จันทรอัมพร
8. รองศาสตราจารย์พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัญญานุภาพ อานันทนะ
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน
11. ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี แทน)
12. เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นายชัยวัฒน์ อนันต์กาญจนกุล)
13. เจ้าหน้าที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(นางสาวรพีพรรณ แสงกระจ่าง)
รายนามกรรมการที่ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดราชการอื่น)
1. ศาสตราจารย์ศันสนีย์ ไชยโรจน์
2. ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล
3. รองศาสตราจารย์พีระพงศ์ ทีฆสกุล
4. นายสัมพันธ์ ศิลปนาฎ
5. นายไพรวัลย์ ไทยนิยม
6. ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7. ผู้อานวยการสานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา

ประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการและที่ปรึกษา
รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.
ประธานอนุกรรมการ (ศาสตราจารย์ปริญญา จินดาประเสริฐ) กล่าวเปิดประชุมและดาเนิ นการ
ประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
วาระที่ 1.1

เรื่อง เพื่อทราบ
เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ฯลฯ

วาระที่ 1.2
เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
วาระที่ 1.2.1 เรื่อง การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัย
ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)
ฯลฯ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2.1 เรื่อง แผนการติดตามผลการดาเนินการโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ 2559-2560
ฯลฯ

วาระที่ 2.2 เรื่อง แผนการดาเนินการโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ 2562
ฯลฯ

วาระที่ 2.3 เรื่อง ร่าง ประกาศสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง การรับข้อเสนอ
โครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อ
แก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ 2562
ฯลฯ

วาระที่ 2.4 เรื่อง การสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562
สรุปเรื่อง
ในปี ง บประมาณ 2561 ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา โดยคณะกรรมการพิ จ ารณา
โครงการส่ ง เสริม ให้ บุ ค ลากรวิ จั ย ในสถาบั น อุ ด มศึ กษาไปปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการผลิตให้กับ ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ได้เห็ นชอบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้สถาบั น
อุดมศึกษา จานวน 19 แห่ ง ได้ แก่ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลั ย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่ น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี สุรนารี มหาวิท ยาลัย นเรศวร มหาวิทยาลัยมหิ ดล มหาวิทยาลั ยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยวลั ยลั กษณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ศิล ปากร มหาวิท ยาลั ย สงขลานคริน ทร์ สถาบั น เทคโนโลยีพ ระจอมเกล้ าเจ้าคุณ ทหารลาดกระบั ง
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา มหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และมหาวิทยาลั ยราชภั ฏอุตรดิตถ์ กรอบวงเงิ น
งบประมาณ จ านวน 11,432,000 บาท (สิ บ เอ็ ด ล้ า นสี่ แ สนสามหมื่ น สองพั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ยใน
การสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในกรอบวงเงิน 240,000 - 480,000 บาทต่อแห่ง
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ในกรอบวงเงิน 100,000 - 200,000 บาทต่อแห่ง
3. ค่าใช้จ่ายในการติดตาม ประเมินผลและจัดทารายงาน ในกรอบวงเงิน 100,000 บาทต่อแห่ง
4. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ในกรอบวงเงิน 108,000 บาทต่อแห่ง
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
คณะกรรมการพิจารณาโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ 2561
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ได้พิจารณาแนวทางการสนับสนุนกิจกรรมการดาเนินงาน
โครงการ Talent Mobility ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ 2562 แล้ ว มี ค วามคิ ด เห็ น โดยสรุ ป
สาระสาคัญได้ดังนี้
1. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้กับสถาบันอุดมศึกษาในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน นั้น
ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรมีการจัดทารายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description) ของผู้ประสานงาน
โครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม
2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการติดตามประเมินผล และการจัดทากรณีศึกษา
และถอดบทเรียนโครงการ Talent Mobility สาหรับโครงการที่ ดาเนินการแล้วเสร็จในปี งบประมาณ 2559-2560
ที่ประชุมมีความเห็นว่าควรมีการจัดทารายละเอียดข้อมูลโครงการที่สถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่งได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพิ่มเติม
โดยที่ ป ระชุมมี มติ มอบหมายฝ่ ายเลขานุ การในการดาเนิ น การจัดท ารายละเอียดเกี่ยวกับ หน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบ (Job Description) ของผู้ ป ระสานงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
และรายละเอี ย ดข้ อ มู ล โครงการที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาแต่ ล ะแห่ ง ได้ รับ การสนั บ สนุ นงบประมาณจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการประชุมคราวต่อไป

การดาเนินการ
ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ได้ ด าเนิ น การจั ด ท ารายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ตามมติ แ ละความเห็ น ของที่ ป ระชุ ม
ในการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดในการสนับสนุนกิจกรรม
การดาเนินงานโครงการ Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในกรอบวงเงิน 240,000 - 480,000 บาทต่อแห่ง
สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ในอัตรา 20,000 บาท/คน/เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ศูน ย์ อ านวยความสะดวกที่ ส านั กงานคณะกรรมการนโยบายวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนในระยะเริ่มต้น จานวน 5 มหาวิทยาลัย ได้แก่ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ าธนบุ รี และมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากร จานวน 2 คน (สาหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนับสนุนเฉพาะ
ในส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จานวน 2 คน (ตั้งแต่เดือนเมษายน – กันยายน 2561 รวม 6 เดือน เนื่องจากใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร (เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562))
1.2 ศูนย์อานวยความสะดวกอื่น จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากร จานวน 1 คน
โดยมีรายละเอียดของภาระงาน (Job Description) ของบุคลากรที่ระบุไว้ในร่างบันทึกข้อตกลง
ที่จะต้องรายงานผลปฏิบัติงานต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1) สารวจโจทย์ความต้อ งการและจับ คู่ความต้อ งการ (matching) ระหว่างนั กวิ จัยกับ สถาน
ประกอบการ
2) ให้คาปรึกษา แนะนา พัฒนาข้อเสนอโครงการ และการเจรจาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และ
ทรัพย์สินทางปัญญาในเบื้องต้นให้แก่นักวิจัยและผู้ประกอบการ ตลอดจนประสานงานระหว่างนักวิจัย ผู้ประกอบการ
แหล่งทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
3) ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักวิจัยและผลการดาเนินการโครงการ
4) จัดทากรณีศึกษา และถอดบทเรียนการดาเนินการของโครงการที่ผ่านการคัดเลือก
5) ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
2. ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการติดตามประเมินผล ได้แก่ การออกไปสารวจความต้องการ
ของสถานประกอบการ การ matching และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อรายงาน
ต่อ สกอ. ในกรอบวงเงิน 150,000 - 240,000 บาทต่อแห่ง โดยกาหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับจานวนของบุคลากร
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุนในแต่ละแห่ง ดังนี้
1) มหาวิทยาลัยที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากร
จ านวน 2 คน ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในการออกไปส ารวจความต้ อ งการของสถานประกอบการ การ matching และ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อรายงานต่อ สกอ. จานวนอย่างน้อย 8 กรณี
2) มหาวิทยาลัยที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับบุคลากร
จ านวน 1 คน ก าหนดตั ว ชี้ วั ด ในการออกไปส ารวจความต้ อ งการของสถานประกอบการ การ matching และ
การพัฒนาข้อเสนอโครงการ รวมถึงการติดตามประเมินผลเพื่อรายงานต่อ สกอ. จานวนอย่างน้อย 5 กรณี
ทั้งนี้ ในการดาเนินการติดตามตัวชี้วัด จะพิจารณาถึงการดาเนินงานของบุคลากรที่สานั กงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาสนั บ สนุ น โดยเฉพาะการออกไปส ารวจความต้ อ งการของสถานประกอบการ
การ matching และการพั ฒ นาข้ อ เสนอโครงการ ซึ่ ง หากกรณี ที่ อ อกไปส ารวจความต้ อ งการแล้ ว ไม่ ส ามารถ
matching หรือการพัฒ นาข้อเสนอโครงการได้ จะกาหนดให้มหาวิทยาลัยรายงานถึงปัญ หา อุปสรรค และปัจจัยที่
ส่งผลให้ไม่สามารถ matching หรือการพัฒนาข้อเสนอโครงการได้ต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาด้วย

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดท ากรณี ศึกษาและถอดบทเรียน สาหรับ โครงการที่ดาเนิ นการแล้ วเสร็จ
ในปีงบประมาณ 2559-2560 โดยกาหนดให้มหาวิทยาลัยดาเนินการจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียน ตามแนวทาง
ที่ สานั กงานคณะกรรมการการอุด มศึกษากาหนด โดยมีรายละเอียดจานวนโครงการ งบประมาณที่จะสนั บ สนุ น
และตัวชี้วัด ปรากฏดังตาราง
รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา
ม.เกษตรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.พะเยา
ม.สงขลานครินทร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ม.มหิดล
ม.วลัยลักษณ์
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.ขอนแก่น
ม.ศิลปากร
ม.นเรศวร
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

จานวนโครงการ
ปี 2559-2560
ที่ดาเนินการ
แล้วเสร็จ
18
17
15
13
9
8
8
8
7
6
5
5
4
4
2
1
1
0
0
0

จานวนตัวชี้วัด

งบประมาณ
ที่สนับสนุน
(บาท)

อย่างน้อย 10 โครงการ
อย่างน้อย 10 โครงการ
อย่างน้อย 10 โครงการ
อย่างน้อย 10 โครงการ
อย่างน้อย 5 โครงการ
อย่างน้อย 5 โครงการ
อย่างน้อย 5 โครงการ
อย่างน้อย 5 โครงการ
อย่างน้อย 5 โครงการ
อย่างน้อย 3 โครงการ
อย่างน้อย 3 โครงการ
อย่างน้อย 3 โครงการ
อย่างน้อย 3 โครงการ
อย่างน้อย 3 โครงการ
อย่างน้อย 1 โครงการ
อย่างน้อย 1 โครงการ
อย่างน้อย 1 โครงการ
-

200,000
200,000
200,000
200,000
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
60,000
60,000
60,000
60,000
60,000
30,000
30,000
30,000
-

หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการดาเนินการรายงานผลตามบันทึกข้อตกลงที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ทาร่วมกับ สวทน.

โดยมีรายละเอียดรายชื่อโครงการที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การสนับสนุน
ในปี งบประมาณ 2559-2560 ส าหรับ มหาวิทยาลั ยทั้ ง 21 แห่ ง และร่างบั น ทึ กข้อ ตกลงฯ ปรากฏตามเอกสารที่
นาเสนอต่อที่ประชุม
4. ค่ า ใช้ จ่ า ยในการประชาสั ม พั น ธ์ ได้ แ ก่ การออกไปประชาสั ม พั น ธ์ การจั ด ท าสื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์
ในกรอบวงเงิน 50,000 บาทต่อแห่ง
โดยสรุปรายละเอียดและงบประมาณสนับสนุนการดาเนิน กิจกรรมโครงการ Talent Mobility
ประจาปีงบประมาณ 2562 ได้ดังตาราง

ตาราง : รายละเอียดกิจกรรมโครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ 2562

ลาดับ

ประเภท *

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

CH
CH
CH
CH
CH
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST

มหาวิทยาลัย

ม.ขอนแก่น
ม.สงขลานครินทร์
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ม.เกษตรศาสตร์
ม.เชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ม.เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.นเรศวร
ม.พะเยา
ม.มหิดล
ม.แม่ฟ้าหลวง
ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์
ม.วลัยลักษณ์
ม.ศิลปากร
ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
รวม

ค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากร
480,000
480,000
480,000
480,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
240,000
6,000,000

ประเภทของงบประมาณ
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่าย
ในการจัดทา
ในการดาเนินงานและ
กรณีศึกษา
การติดตามประเมินผล
และถอดบทเรียน
240,000
60,000
240,000
100,000
240,000
100,000
240,000
200,000
150,000
200,000
150,000
100,000
150,000
150,000
100,000
150,000
200,000
150,000
150,000
60,000
150,000
60,000
150,000
30,000
150,000
200,000
150,000
60,000
150,000
30,000
150,000
150,000
60,000
150,000
30,000
150,000
100,000
3,360,000
1,690,000

ค่าใช้จ่าย
ประชาสัมพันธ์
และจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
1,000,000

รวม

830,000
870,000
870,000
970,000
240,000
640,000
540,000
440,000
540,000
640,000
440,000
500,000
500,000
470,000
640,000
500,000
470,000
440,000
500,000
470,000
540,000
12,050,000

การพิจารณา
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาการสนั บ สนุ น กิ จกรรมการด าเนิ น งานโครงการฯ ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ 2562 แล้ว มีความคิดเห็นโดยสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. ที่ประชุมเห็น ชอบรายละเอียดของกิจกรรมการดาเนิน งานโครงการฯ ของสถาบั นอุดมศึกษา
และกรอบวงเงิ น งบประมาณที่ จ ะจั ด สรรให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษา จ านวน 21 แห่ ง วงเงิ น งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
12,050,000 บาท (สิ บ สองล้ า นห้ าหมื่ น บาทถ้ ว น) โดยมี ข้ อ เสนอแนะให้ ฝ่ า ยเลขานุ ก าร ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดของกิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการติดตามประเมินผล และกิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายใน
การจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียน ให้เกิดความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้
1) กิจกรรมที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและการติดตามประเมินผล ให้ระบุให้ชัดเจน ว่าเป็น
การด าเนิ น การในส่ ว นที่ เกี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น งานของสถาบั น อุด มศึก ษา ในการออกไปส ารวจความต้อ งการ
ของสถานประกอบการ การ matching และการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ตลอดจนการติดตามผลจากการดาเนินงาน
ดังกล่าว เพื่อรายงานต่ อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และควรเปลี่ยนหั วข้อของกิจกรรมดังกล่าว เป็ น
“การดาเนินงานและการติดตามผลการดาเนินงาน” แทน
2) กิจกรรมที่ 3 ค่าใช้จ่ายในการจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียน ให้ระบุให้ชัดเจน ว่าเป็น
การดาเนินการในการจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียน สาหรั บโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2559-2560 ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษานั้นๆ ที่ได้ดาเนินการแล้วเสร็จ
(ปิดโครงการ) เรียบร้อยแล้ว ตามตัวชี้วัดที่กาหนด โดยในการจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียนดังกล่าว ให้ดาเนินการ
จัดทาทั้งกรณี โครงการที่ประสบความสาเร็จ (Success Case) และกรณีโครงการที่ไม่ประสบความสาเร็จ (Failure
Case) และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางในการจัดทากรณีศึกษาและถอดบทเรียนที่สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จะจัดทาเป็นแนวทางสาหรับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อใช้สาหรับการดาเนินการว่า กรณีที่เป็นโครงการที่
ประสบความส าเร็จ ให้ มี ก ารระบุ ถึ ง ปั จ จั ย ความส าเร็จ (Key Success Factor) ผลกระทบที่ ได้ รับ จากโครงการ
ผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจ ตลอดจนโอกาสในการพัฒนาต่อยอดในเชิงอุตสาหกรรมและในเชิงพาณิชย์ ขณะที่กรณี
โครงการที่ ไม่ ป ระสบความส าเร็จ ให้ มี การระบุ ถึ งปั จจัยที่ ส่ งผลให้ โครงการไม่ ป ระสบความส าเร็จ และไม่เป็ น ไป
ตามความคาดหวัง ข้อเสนอแนะในการกาหนดปัจจัยที่จะเกื้อหนุนและแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
2. ที่ประชุมเห็นชอบร่างบั นทึกข้อตกลงฯ และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการปรับปรุง
รายละเอี ยดของร่างบั น ทึ กข้อตกลงให้ เกิ ดความครอบคลุมและชัดเจนยิ่งขึ้น ตามความเห็ น ของที่ป ระชุ มข้างต้ น
ก่ อ นน าเสนอให้ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษาเห็ น ชอบ และประสานสถาบั น อุด มศึ ก ษาทั้ ง 21 แห่ ง
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณที่จะจัดสรรให้สถาบันอุดมศึกษา จานวน 21 แห่ง
วงเงิน งบประมาณรวมทั้ งสิ้ น 12,050,000 บาท (สิ บ สองล้ านห้ าหมื่ น บาทถ้ว น) และร่า งบั น ทึ กข้อ ตกลงฯ และ
มอบหมายฝ่ายเลขานุการในการดาเนินการปรับปรุงตามความเห็นของที่ประชุม ก่อนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อให้ความเห็นชอบเพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
วาระที่ 2.5 เรื่อง การจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการเพื่อส่งเสริมแลพัฒนาเครือข่ายนักวิจัย
และผู้ประสานงานโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
ไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจาปีงบประมาณ 2561
ฯลฯ

วาระที่ 2.6 เรื่อง การขอขยายระยะเวลาส่งมอบผลการดาเนินกิจกรรม Talent Mobility
ในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจาปีงบประมาณ 2561
ฯลฯ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณาทักท้วง
วาระที่ 3.1 เรื่อง ผลการติดตามโครงการฯ ประจาปีงบประมาณ 2560 - 2561
ฯลฯ
วาระที่ 3.2 เรื่อง ผลการติดตามการดาเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559
ฯลฯ
วาระที่ 3.3 เรื่อง ผลการติดตามการดาเนินกิจกรรมโครงการ Talent Mobility
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
ฯลฯ

วาระที่ 3.4 เรื่อง ผลการติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินกิจกรรมโครงการ
Talent Mobility ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2561
ฯลฯ

ประธานกล่าวปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

นายศิรัสก์ ศิริสวัสดิ์
ผู้จัดทารายงานการประชุม
นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี
นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

