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โครงการการจัดฝึกอบรม 
หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากร 

เพื่อรองรับการด าเนินการโครงการ Talent Mobility ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 
1. หลักการและเหตุผล 

  
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก

มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในภาคเอกชน 
(Talent Mobility) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ควบคู่ไปกับการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเอกชน และเพ่ือให้เกิดการวิจัยและพัฒนาที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ทางธุรกิจ ในการด าเนินการเพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดไว้และเพ่ือให้มีการพัฒนาบุคลากรวิจัยก่อนไปปฏิ บัติงานใน
ภาคอุตสาหกรรม ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมตามเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และการต่อยอดผลจากการไป
ร่วมงานกับภาคอุตสาหกรรม เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างบุคลากรวิจัยที่ออกไปปฏิบัติงาน
ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมร่วมกัน ตลอดจนถ่ายทอดแนวทางจากกรณีตัวอย่างที่ประสบความส า เร็จ (Best 
Practice) เพ่ือพัฒนางานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์  
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์และนักวิจัยที่มีขีดความสามารถและท างานร่วมกั บ
ภาคเอกชนจ านวนมากในหลายหน่วยงาน และสามารถเชื่อมโยงงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติและตอบสนองต่อ
ความต้องการของภาคเอกชนน าไปสู่เชิงพาณิชย์ได้จริงในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา โดยมีความเชี่ยวชาญใน
การต่อยอดอุตสาหกรรมเดิมท่ีมีศักยภาพ (First S-Curve) ในด้าน  

1) อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics)  
2) การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Agriculture and Biotechnology)   
3) อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)  
อุตสาหกรรมอนาคตที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาต่อยอดมาตลอด 

ได้แก่  
1) อุตสาหกรรมดิจิตอล (Digital)  
2) อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)  
ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับมอบหมายภารกิจในด้านหนึ่งของ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพ่ือบริการทางวิชาการโดยการจัดหลักสูตรการฝึกอบรมในด้านต่าง ๆ ให้
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอด และสามารถเชื่อมโยงอาจารย์จากหลากหลายสาขาของ
มหาวิทยาลัย ในครั้งนี้ทางศูนย์บริการวิชาการจึงมีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม
และพัฒนาอาจารย์/นักวิจัยก่อนไปปฏิบัติการร่วมกับภาคเอกชน และเพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสนับสนุนการด าเนินการโครงการ  

 
 
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  
1) เพ่ือให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาที่เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

กระบวนการท างานร่วมกับภาคเอกชนก่อนไปปฏิบัติการร่วมกัน 



2) เพ่ือเป็นการสร้างแนวความคิดและแนวทางให้กับอาจารย์/นักวิจัย ในการพัฒนาและเตรียมตัว
เพ่ือท างานวิจัยที่สอดคล้องและสามารถแก้ไขปัญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม 

3) เพ่ือเป็นการเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรมไทยใน
การเติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันในระดับสากล 

 
3. รูปแบบและวิธีการฝึกอบรม 

      

การสอน/อภิปราย  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน  การให้ค าปรึกษา Workshop 
 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
 

1) อาจารย์ / นักวิจัย ที่มีเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัยให้เข้ารับการอบรม หรือมีผลงานวิจัย
อย่างน้อย 1 เรื่องด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการจัดการนวัตกรรม 

2) บุคลากรที่ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในส่วนสนับสนุนที่มีเอกสารรับรองจากมหาวิทยาลัยต้น
สังกัด 

 
5. ระยะเวลาของโครงการฝึกอบรม 

  
 ระยะเวลาการฝึกอบรม วันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 
           ทุกวันพุธและพฤหัสบดี เวลา 9.00-16.00 น. 
 
6. สถานที่จัดการฝึกอบรม 

 
          ห้อง 201 ชั้น 2 อาคารอัญมณี  
          คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
 
 



ก าหนดการฝึกอบรม  
 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการด าเนินการ 

โครงการ Talent Mobility 
5 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2560 

 

คร้ังท่ี หัวข้อ วิทยากร 

(1) 5 ก.ค.60 ปฐมนิเทศ 
08.00-09.00 น. ลงทะเบียน  
09.00-09.15 น. 
 
09.15-10.30 น. 

พิธีเปิด 
โดย รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
แนะน าโครงการโดยประธานโครงการ 

 
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม 
ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย 

10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง (1) 
10.45-12.00 น. การสร้างเครือข่ายสัมพันธ์ รศ.จินตนา  บุญบงการ 
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (2) 
13.00-16.00 น. การจัดการนวัตกรรม รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย 
(2) 6 ก.ค.60   
09.00-12.00 น. การคัดเลือกงานวิจัยและพัฒนาเพือ่ไปจัดท า

โครงการ ฝึกปฏิบัติการการจัดท าโครงการ 
ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

13.00-15.00 น. การประเมินความเป็นไปได้ทางการตลาดของ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

ผศ.ดร.ธนวรรณ แสงสุวรรณ 

15.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติการการตลาด กรรมการโครงการ 
(3) 12 ก.ค.60   
09.00-12.00 น. ปัจจัยที่ต้องค านึงในการ up-scale เทคโนโลยี 

การวิจัยและพัฒนา 
ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ 

13.00-16.00 น. การจัดการด้านทรัพยส์ินทางปัญญา รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล 
(4) 13 ก.ค.60   
09.00-12.00 น. จิตวิทยาการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการ

ท างาน 
ผศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 

13.00-15.00 น. การเป็นผูป้ระกอบการ  
การจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล  

รศ.ดร.พักตร์ผจง วัฒนสินธุ์ 

15.00-16.00 ฝกึปฏิบัติการ กรรมการโครงการ 
(5) 19 ก.ค.60   
09.00-12.00 น. การน าเทคโนโลยสีู่เชิงพาณิชย ์ รศ.ดร.วิศณุ ทรัพย์สมพล 
13.00-16.00 น. จริยธรรมจรรยาบรรณของนักวิจัย ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ 
(6) 20 ก.ค.60   
09.00-11.00 น. การประเมินต้นทุนผลติภณัฑ์นวัตกรรม  ผศ.ดร.ประภาภรณ์ เกียรติกุลวัฒนา 

11.00-12.00 น. ฝกึปฏิบัติการ การประเมินต้นทุน คณะกรรมการ 
13.00-15.00 น. การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ/การเงิน

ด้านเทคโนโลยี  
ดร.ขวัญรัฐ ส่วนพงษ ์

15.00-16.00 น. ฝกึปฏิบัติการทางการเงิน คณะกรรมการ 
(7) 26 ก.ค.60    
09.00-12.00 น. การเจรจาต่อรองและการฝึกปฏิบตัิการเจรจา

ต่อรอง (TLO)  
ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ 

13.00-16.00 น. การศึกษาดูงานในประเทศ บริษัทซัมซุง หรือ 
บริษัท KCG 

รศ.จินตนา บุญบงการ 



คร้ังท่ี หัวข้อ วิทยากร 

(8) ศุกร์ 4 ส.ค. 60    
09.00-12.00 น. การอภิปรายการถ่ายทอดการพัฒนาเทคโนโลยี 

(Translational research) 
รศ.ดร.อมร เพชรสม 
ผศ.ดร.รัฐ พิชญางกูร 

13.00-16.00 น. การน าเสนอโครงการ ศ.กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉายและคณะ 
16.00-16.30 น. พิธีปิดและมอบวุฒิบตัร  

หมายเหตุ :  ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนสลับหัวข้อการอบรม 
พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา  12.00-13.00 น. 

       พักรับประทานอาหารว่างเวลา        10.30 น. และ 14.30 น.   
 


