ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
เรื่อง การรับข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ กั บ ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวั ตกรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ภายใต้การจัดสรรและการส่งมอบผลการดาเนินงาน ภายใต้โปรแกรม
๑๖ โครงการปฏิรูประบบ อววน. การส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรผ่านการเรียนรู้ปฏิบัติจริง (Experiential
Learning) เรื่อง การสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหา
และเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏ อุตรดิตถ์ได้มี ความร่ว มมือกับมหาวิท ยาลั ยราชภัฏ เครือข่ายอีก
๑๑ แห่ง ได้แก่ ๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี ๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพชรบูรณ์ ๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาสารคาม และ ๙) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏลาปาง ๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
“การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม และการบริหารจัดการกาลังคนในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในภาคอุตสาหกรรม” อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑), (๒), (๙) และ (๔๕) แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติคณะกรรมการบริหารสานักงานส่งเสริมบุคลากรด้าน
วิทยาสาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐
เดือน มีน าคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ส านั ก งานส่ งเสริมบุ คลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จึงเปิดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่ายสามารถส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent
Mobility ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อ ๑ กิจกรรมที่สนับสนุน
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินกิจกรรมโครงการส่ งเสริมให้บุคลากรวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม
(Talent Mobility) ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ต้องอยู่ภ ายใต้การวิจัยและพัฒ นา
และนวัตกรรมเพื่อต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์

๒
ข้อ ๒ เงื่อนไขการสนับสนุนข้อเสนอโครงการต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
(๑) มีลักษณะโครงการเป็นไปตามข้อ ๑ ข้างต้น
(๒) คณะผู้ดาเนินโครงการจะต้องสามารถไปปฏิบัติงาน (ฝังตัว) ในสถานประกอบการ
ภาคเอกชนได้ไม่น้อยกว่า ๑ วัน โดยที่ไม่กระทบต่อการเรียนการสอน ทั้งนี้คณะผู้ดาเนิน
โครงการจะต้องมีเอกสารรับรองจากต้นสังกัด พร้อมกับแนบตารางสอนของคณะทางาน
ในโครงการทุกคนเป็นหลักฐาน
(๓) ผู้ที่ไม่เคยได้รับการสนับสนุน Pre-Talent Mobility
(๔) ผู้ ที่ เคยได้ รั บ การสนั บ สนุ น (๓) มาแล้ ว สามารถขอสนั บ สนุ น Pre-Talent Mobility
ปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ สามารถต่ อ ยอดโครงการ (๒) และปิ ด โครงการ
เรียบร้อยแล้ว ก่อนวันที่เปิดรับข้อเสนอโครงการ
(๕) โครงการที่ เ สนอจะต้ อ งแนบเอกสาร (เพิ่ ม เติ ม ถ้ า มี ) แสดงการสนั บ สนุ น จาก
สถานประกอบการโดยให้ มีรายละเอียดค่าใช้จ่ายการสนับสนุนทั้งในรูปที่เป็นตัวเงิน
(In cash) และลักษณะที่ไม่เป็นตัวเงิน (In kind) โดยมีคารับรองจากสถานประกอบการ
ประกอบการพิจารณา
(๖) นักวิจัย ๑ คน จะต้องรับผิดชอบโครงการได้ไม่เกิน ๑ โครงการ และสถานประกอบการ
๑ แห่ง ต่อ ๑ โครงการ ทั้งนี้ หากโจทย์ของสถานประกอบการมีความหลากหลายและ
จาเป็นต้องใช้องค์ความรู้มากกว่า ๑ คน ก็สามารถทาได้โดยในส่วนของค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามอัตราที่กาหนด ตามข้อ (๔)
(๗) สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินการ ได้แก่ ค่าตอบแทน ค่าเดินทาง ค่าใช้สอย และ
ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ในอัตราเหมาจ่าย ๔,๐๐๐ บาท/วัน/โครงการ ไม่เกินโครงการ
ละ ๑๐ วัน (โครงการละ ๔๐,๐๐๐ บาท)
(๘) ระยะเวลาการด าเนิ น โครงการไม่ เกิ น ๔ เดื อ น หรื อ ๑ ภาคเรี ย น หรื อ ช่ ว งเดื อ น
พฤษภาคม ถึง เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ข้อ ๓ คุณสมบัติของผู้เสนอโครงการ
ผู้เสนอโครงการจะต้องเป็นบุคลากรภายในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏดังต่อไปนี้
๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
๗) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๘) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๙) มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง
๔) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
๑๐) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
๑๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

๓
ข้อ ๔ คุณสมบัติของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
เป็นสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทย หรือ วิสาหกิจชุมชน โดยต้องมีสัดส่วนของบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๑ ของทุน
จดทะเบียน ซึ่งรวมถึง บริษัท ห้างหุ้นส่วนจากัด และวิสาหกิจชุมชน
ข้อ ๕ การพิจารณาคัดเลือกโครงการ
(๑) ได้รับความเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัด
(๒) ความสมบูรณ์ของเอกสารที่เสนอโครงการตามแบบฟอร์มของ สป.อว. เท่านั้น
(๓) คาตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ข้อ ๖ ระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการ
บุคลากรที่ต้องการส่งข้อเสนอโครงการจะต้องส่งข้อเสนอโครงการมาที่สานักงานสถาบันวิจัย
และพั ฒ นา ชั้ น ๑ อาคารอั ม ริ น ทร์ พิ ทั ก ษ์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ นครสวรรค์ ภายในวั น ที่ ๒ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
ข้อ ๗ การส่งข้อเสนอโครงการ
สามารถ Download แบบฟอร์มได้จาก QR Code พร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการจานวน ๓
ชุด และ CD จานวน ๑ แผ่น ได้ที่ สานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ชั้น ๑
อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครสวรรค์ ทั้งนี้ผู้เสนอขอทุนจะต้องนาเสนอข้อเสนอโครงการ
ร่วมกับ ผู้ ป ระกอบการเพื่อ ให้ คณะกรรมการพิ จารณา ความเป็น ไปได้และ Impact ของข้อเสนอโครงการ
ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น ๑ อาคารอัมรินทร์พิทักษ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ นครสวรรค์ กรณี ที่ผู้ ป ระกอบการไม่ส ามารถเดินทางมาร่วมนาเสนอข้อเสนอโครงการได้ สามารถ
นาเสนอผ่าน Video Conference ได้ ติดต่อสอบถาม คุณประทานพร คุ้มแก้ว โทร ๑๑๓๙
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม)
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

