แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม
“พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรเพื่อการทางานกับเอกชน”
โครงการเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินการ
โครงการ Talent Mobility ประจาปีงบประมาณ 2559
(สาหรับบุคลากร นักวิจัย หรือนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย)
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 2 อาคารบริหาร
จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ-นามสกุล
ตาแหน่ง
โทรศัพท์

หน่วยงาน
สังกัด/องค์กร
e-mail address

 ยินดีเข้าร่วมกิจกรรมอบรมทั้ง 2 วัน
 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมอบรมได้ 1 วัน คือ  5 กันยายน 2559 หรือ  6 กันยายน 2559
 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดให้สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ลงชื่อ…………………………………………………….(หัวหน้าหน่วยงาน)
(………………………………………………….)
ตาแหน่ง...........................................................

หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถลงชื่อสารองที่นั่งเพื่อเปิดประสบการณ์ศึกษาดูงานและ
ทริปดูปลาโลมาที่ขนอม ฟรี 3 วัน 2 คืน !!!! พักที่โรงแรมริมชายทะเล วันที่ 28 – 30 กันยายน 2559
 สามารถเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน

 ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

***กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่หมายเลขโทรสาร 075-672928 โทรศัพท์ 075-672929, 061-4040905
หรือ e-mail: tmwusp@hotmail.com ภายใน 30 สิงหาคม 2559 ด่วน 40 ท่านเท่านั้น***

วันที่ 28 ก.ย. 59 หจก. แก้วมณีสมุนไพร จากัด
วันที่ 29 ก.ย. 59 บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จากัด
วันที่ 30 ก.ย. 59 บริษัท กรีน ออริจินส์ จากัด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณโชติญา, คุณนัฏถพร Tel: 075-672929, 075-673571 E-mail : tmwusp@hotmail.com

กาหนดการอบรม
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรการดาเนินการโครงการ Talent Mobility
เพื่อร่วมงานกับภาคธุรกิจเอกชน ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2559
วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 (ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม)
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
9.00 – 10.00 น. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและกล่าวเปิดงานอบรม
ทิศทางการดาเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างเครือข่ายร่วมกับเอกชน
โดย รศ.ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม
10.00 – 12.00 น. อธิบายความสาคัญและบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร. นิยม กาลังดี
ผู้อานวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 - 14.30 น. นโยบาย โครงการ Talent Mobility เพื่อการแข่งขันภาคการผลิตและบริการ
โดย รศ.ดร. พูลพงษ์ บุญพราหมณ์
คณะกรรมการและนักวิจัยโครงการ Talent Mobility
14.30 – 15.30
รูปแบบการดาเนินงานโครงการ Talent Mobility
โดย น.ส. โชติญา มีเพียร เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ Talent Mobility
15.30 – 16.00
กิจกรรมตอบคาถามเพื่อรับของที่ระลึก
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 (ห้องประชุมตุมปัง ชั้น 2 อาคารบริหาร)
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร
9.00 – 12.00 น. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ควรทราบ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา
การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ถูกต้อง
โดย อาจารย์ พิมพ์ประไพ ธีระชีพ
รองผู้อานวยการศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเที่ยง
13.00 – 16.00 น. เสวนา เรื่อง มุมมองการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรมในองค์กรธุรกิจ
คุณวาริน ชินวงศ์ ประธานหอการค้า จ.นครศรีธรรมราช
คุณชาญเดช วังสะวิบูลย์ ผู้บริหาร บริษัท หมื่นทิพย์ จากัด
คุณสุรินทร์ สิริชยานนท์ ผู้บริหาร บริษัท โอเคพรีคลาสท์ จากัด
16.00 – 16.30 น. ประชาสัมพันธ์การศึกษาดูงานกับบริษัทเอกชน
กิจกรรมรับประกาศนียบัตรการอบรมและถ่ายรูปร่วมกัน

กาหนดการศึกษาดูงาน
การเตรียมความพร้อมและการพัฒนาบุคลากรการดาเนินการโครงการ Talent Mobility
เพื่อร่วมงานกับภาคธุรกิจเอกชน ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2559
วันพุธที่ 28 กันยายน 2559
8.30 – 9.00 น.
ลงทะเบียนรับเอกสาร และป้ายติดกระเป๋า ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
พัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
9.00 – 10.00 น.
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง ไป อ.เมือง
10.00 – 11.00 น.
ศึกษาดูงาน หจก. แก้วมณีสมุนไพร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
11.00 - 11.30 น.
เดินทางประมาณ 30 นาที ไปร้านอาหาร
11.30 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านชาวเรือ จ. นครศรีธรรมราช
13.00 – 18.00 น.
เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ไป จ.ชุมพร
18.00 – 20.00 น.
กิจกรรมตอบคาถามร่วมรับประทานอาหารเย็น พักโรงแรมบัวดารา จ.ชุมพร
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2559
7.00 – 8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
8.00 – 9.00 น.
เตรียมตัวเก็บกระเป๋า Check Out จากโรงแรม
9.00 – 9.30 น.
เดินทางประมาณ 30 นาที ไป จ.ชุมพร
9.30 – 11.30 น.
ศึกษาดูงาน บริษัท ซีพีไอ อะโกรเทค จ.ชุมพร
11.30 - 12.00 น.
เดินทางประมาณ 30 นาที
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงร้านแก่งเพกา
13.00 – 17.00 น.
เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง ไปขนอม
17.00 - 18.00 น.
พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 – 20.00 น.
Dinner Talk พักโรงแรมขนอม โกลเด้น บีช
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
7.00 – 8.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
8.00 – 9.00 น.
รถรับไปลงเรือ
9.00 – 10.00 น.
นั่งเรือดูโลมาสีชมพู ชมแนวหิน อ่าวหลักซอ และเกาะถ้า
10.00 – 11.00 น.
เดินทางไปเกาะนุ้ยนอก นมัสการหลวงปู่ทวด บ่อน้าจืดกลางทะเล
11.00 – 12.00 น.
เดินทางกลับสู่ชายฝั่ง
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารเที่ยงที่ร้านอาหารริมฝั่ง
13.00 – 14.30 น.
เดินทางไปศึกษาดูงาน จ.สุราษฎร์ธานี
14.30 – 15.30 น.
ศึกษาดูงาน บริษัท กรีนออริจินส์ จ.สุราษฎร์ธานี
15.30 – 16.00 น.
เดินทางประมาณ 30 นาที ไปร้านอาหาร
16.00 – 17.00 น.
รับประทานอาหารเย็นที่ร้านเคียงเล
17.00 – 19.30 น.
เดินทางกลับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

