
หน่วย Talent Mobility Strengthening Unit (TMSU) กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้ด าเนินการจดัประชุมเพ่ือ matching การด าเนินงานโครงการ Talent Mobility ระหว่างอาจารย์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับทางผู้ประกอบการ ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2559  

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

1. เมื่อวันพฤหัส ที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ เภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม Matching โครงกำร Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่ำงทีม

อำจำรย์ มหำวิทยำลัยมหิดลจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ดร.อมรำพร วงศ์รักษ์พำนิช 

ดร.นันทนำ นุชถำวร และดร. จิรำพร เลื่อนผลเจริญชัย ภำควิชำเภสัชกรรมและภำควิชำเภสัชเคมี คณะเภสัชศำสตร์ 

ร่วมกับทำงผู้ประกอบกำรจำกบริษัท มิลลิเมด จ ำกัด โดยได้มีกำรพูดคุยถึงรำยละเอียดโครงกำรที่จะท ำเบื้องต้น กำร

ด ำเนินงำน งบประมำณโดยสังเขป และข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่งผลกำรประชุมทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องที่จะด ำเนินกำรโครงกำรนี้ 

และได้ท ำกำรนัดหมำยประชุมคร้ังที่ 2 ต่อไป 

 

2. เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 309 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ เภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม Matching โครงกำร Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่ำง ดร.

วีรวัฒน์ ตีรณะชัยดีกุล ภำควิชำเภสัชกรรม คณะเภสัชศำสตร์ ร่วมกับทำงผู้ประกอบกำรจำกบริษัท แซฟฟรอน แลบ

บอรำธอรีส์ จ ำกัด โดยได้มีกำรพูดคุยถึงรำยละเอียดโครงกำรที่จะท ำเบื้องต้น กำรด ำเนินงำน งบประมำณโดยสังเขป 

และข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่งผลกำรประชุมทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องที่จะด ำเนินกำรโครงกำรนี้ ซึ่งทำงอำจำรย์จะด ำเนินกำรศึกษำ

หำข้อมูลเพิ่มเติมและร่ำงข้อเสนอโครงกำรต่อไป 



3. เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชรัตน์ คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม Matching โครงกำร Talent Mobility ครั้งที่ 1 ระหว่ำง ดร. 

กชพรรณ ชูลักษณ์ ภำควิชำเภสัชอุตสำหกรรม คณะเภสัชศำสตร์ ร่วมกับทำงผู้ประกอบกำรจำกบริษัท คุณำกิจ

อุตสำหกรรมเฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด โดยได้มีกำรพูดคุยถึงรำยละเอียดโครงกำรที่จะท ำเบื้องต้น กำรด ำเนินงำน 

งบประมำณโดยสังเขป และข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่งผลกำรประชุมทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องที่จะด ำเนินกำรโครงกำรนี้ ซึ่งทำง

อำจำรย์จะด ำเนินกำรศึกษำหำข้อมูลเพิ่มเติมและร่ำงข้อเสนอโครงกำรต่อไป 

 

 

 

 

 

4. เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 313 ชั้น 3 อาคารราชรัตน์ 

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม Matching โครงกำร Talent Mobility ครั้งที่ 2 

ระหว่ำงทีมอำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดลจ ำนวน 4 ท่ำน ประกอบด้วย ผศ.ดร.จิรพงศ์ สุขสิริวรพงศ์ ดร.อมรำพร วงศ์

รักษ์พำนิช ดร.นันทนำ นุชถำวร และดร. จิรำพร เลื่อนผลเจริญชัย ภำควิชำเภสัชกรรมและภำควิชำเภสัชเคมี คณะ

เภสัชศำสตร์ ร่วมกับทำงผู้ประกอบกำรจำกบริษัท มิลลิเมด จ ำกัด โดยได้มีกำรพูดคุยถึงรำยละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่

ต้องกำร ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรผลิตผลิตภัณฑ์ และก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินโครงกำร ซึ่งทุกฝ่ำยต่ำงเห็นพ้องว่ำใน

กำรประชุมคร้ังที่ 3 จะมีกำรเซ็นเอกสำร Non-disclosure Agreement 

 

 

 



5. เมื่อวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2559 เวลา 17.30 – 19.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารเทพรัตน์ คณะ

เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ด ำเนินกำรจัดประชุม Matching โครงกำร Talent Mobility คร้ังที่ 1  ระหว่ำง

ทีมอำจำรย์มหำวิทยำลัยมหิดลจ ำนวน 2 ท่ำน ประกอบด้วย ผศ.ดร.กฤษณ์ ถิรพันธุ์เมธี และ ดร.ปิยทิพย์ ขันตยำภรณ์ 

ภำควิชำจุลชีววิทยำ คณะเภสัชศำสตร์ ร่วมกับทำงผู้ประกอบกำรจำกบริษัท รุ่งโรจน์ ทั่งย่งเฮง จ ำกัด โดยได้มีกำร

พูดคุยถึงรำยละเอียดโครงกำรที่จะท ำเบื้องต้น กำรด ำเนินงำน และข้อตกลงต่ำงๆ ซึ่งผลกำรประชุมทุกฝ่ำยต่ำง เห็น

พ้องที่จะด ำเนินกำรโครงกำรนี้ และทำงอำจำรย์ได้จัดท ำข้อเสนอโครงกำรเพื่อขอรับทุนสนับสนุนจำกทำงส ำนักงำน

คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) รอบที่ 1 งบประมำณปี 2560 ต่อไป 


