
Ecosystem
ที่นิสิต/นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะ(Skill)และความรู้

(Knowledge) ในการท าวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรม  กลไก
ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันที่มีคุณภาพสูง

Goal ร่วมลงมือในการพัฒนา/วิจัย 
ที่มุ่งน าไปใช้ต่อยอดทางธุรกิจ 
(ได้งาน และได้เทคโนโลยี)

Role ลงทุน (In-Cash) ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง 
ร่วมก ากับการด าเนินงาน

ให้ตรงตามคาดหวัง 
และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดกลไกกลาง ในการประเมินติดตาม 

และท า KM + ถอดบทเรียน อย่างต่อเนื่อง

Goal จัดการศึกษาที่ตอบสนอง
ต่อการสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้กับเอกชน โดยมีโจทย์วิจัย
ที่ชัดเจนร่วมตั้งแต่เริ่มกระบวนการ

Role อาจารย์ เป็นที่ปรึกษา/
ก ากับ/ชี้แนะแนวทางให้กับนิสิต/

นักศึกษาเพื่อท าวิจัย





Fulltime (middle) Staff

Gain Work Value 2 Years

Specialist Collaboration

Workforce System (new) 

นกัศกึษา ป.โท Hi-FI
เขา้ปฏบิตังิาน 2 ปี ในสถานประกอบการ 

ทมีอาจารยท์ีป่รกึษาความเชีย่วชาญตามโจทย์
ความตอ้งการของสถานประกอบการ

• หลกัสตูรรองรบัการท างานรว่มเอกชน
• ทีมบริหารจดัการโครงการ Hi-FI
• อาจารยผ์ู้เช่ียวชาญหลากหลายสาขา

• กลไก ITAP ในการก ากบั ตดิตาม และประเมนิคุณภาพโครงการ

งบประมาณสนบัสนุนจากภาครฐัผา่น
สป.อว. 50% ของโครงการยอ่ย

งบประมาณของภาคเอกชน 50% 
ของมลูคา่โครงการตามโจทยว์จิยั

เครือข่ายมหาวิทยาลยั
สถานประกอบการ

กลไกการด าเนินงานและบทบาทผูเ้ก่ียวข้องของโครงการ Hi-FI



นกัศกึษา Hi-FI ท างาน 
2 ปี ในสถานประกอบการ 
ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
(งานประจ าและโครงการวจิยั)

ตอ้งการพฒันาสนิคา้/บรกิารใหม่ หรอื
ปรบัปรุงกระบวนการเดมิใหม้ผีลติ

ภาพสงูขึน้

ผลผลติ (output) ทีเ่ป็น
รปูธรรมตามโจทยค์วาม
ตอ้งการของเอกชนภายใน 2 
ปี

ตอ้งการบุคลากรใหมเ่ขา้รว่มทมี
นวตักรรม หรอืลดความเสีย่งของ
บุคลากรเดมิทีม่ทีกัษะสงูลาออก

ทมีอาจารยท์ีป่รกึษามคีวาม
เชีย่วชาญตามโจทยค์วาม
ตอ้งการเขา้รว่มโครงการ
ตลอด 2 ปี

ตอ้งการผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคนิค/
เทคโนโลยตีามโจทยค์วามตอ้งการ

แบบ Tailor Made

สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายของโครงการ Hi-Fi

กลไกตดิตามและก ากบัโดย 
ITAP พรอ้มการประเมนิจาก
กรรมการภายนอก
เพือ่การประกนัคุณภาพ

ตอ้งการระบบก ากบัตดิตามโครงการ
ทีช่ดัเจนและต่อเน่ือง

ส่ิงท่ีโครงการ Hi-FI ตอบสนองต่อความต้องการของสถานประกอบการ



Walkthrough เพ่ือหาความต้องการ, Finding & Matching 
อาจารย/์ผูเ้ช่ียวชาญตรงสาขาความต้องการ

Activity: ประชุมหารอืรว่มกนับรษิทั แลกเปลีย่นความเหน็ โอกาส
ความส าเรจ็และการประเมนิความเสีย่งดา้นต่างๆ โดยม ีITAP เป็นผู้
ประสานงาน

อาจารย/์ผูเ้ช่ียวชาญ จดัท า (ร่าง) ข้อเสนอโครงการยื่นต่อ
บริษทั

Activity: อ.ทีป่รกึษา จดัท าเอกสารมเีนื้อหา เช่น สรปุโจทยค์วาม
ตอ้งการ, ขอบเขตการวจิยัของนิสติ/นกัศกึษา, แผนงาน 2 ปี, งบประมาณ
และการจา่ยเงนิ เป็นตน้

เตรียมทีมงานและคดัเลือกนิสิต/นักศึกษา

Activity: บรษิทัมอบหมายบุคลากรของบรษิทัใหเ้ป็นทมีรว่มด าเนินการ 
มหาวทิยาลยัรวบรวมรายชื่อผูส้มคัร และจดัสอบคดัเลอืกนิสติ/นกัศกึษา
รว่มกบับรษิทั

ขัน้ตอนการด าเนินงานโครงการ Hi-Fi

ด าเนินการตามแผนงาน จดัประชมุผูเ้ก่ียวข้องเพ่ือปรบั
แผนการด าเนินงาน

Activity: 1) นิสติ/นกัศกึษาปฏบิตังิานใหแ้กบ่รษิทั พรอ้มทัง้ศกึษาวจิยัรว่มกบั
บรษิทัและ อ.ทีป่รกึษา
2) จดัใหม้กีารประชมุรว่มกนัทกุเดอืน เพือ่ตดิตามผลการด าเนินงานของนิสติ/
นกัศกึษา และรบัฟังขอ้คดิเหน็/ขอ้เสนอแนะจากบรษิทั

ประเมินโครงการทกุระยะ

Activity: ITAP ประสานงานใหม้กีารสรปุการด าเนินงานรอบ 
6, 12, 12 และ 24 เดอืน โดยผูเ้ชีย่วชาญภายนอก

ส่งมอบงานวิจยัและข้อมลูสนับสนุนด้วยหลกัฐานทางวิชาการ

Activity: นิสติ/นกัศกึษา น าเสนอผลงานวชิาการตามเกณฑข์องหลกัสูตร 
และน าเสนอผลงานวจิยัและขอ้มลูสนับสนุนดว้ยหลกัฐานทางวชิาการต่อ
บรษิทั













มหาวทิยาลยั ชือ่หลกัสตูร
แผนการศกึษา/

เกณฑจ์บ

จฬุาฯ
วทิยาศาสตรเ์พือ่อตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์

(ใหม่ พ.ศ. 2562)
ก 2 

Proceeding

มข. 
วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมนวัตกรรม 

คณะวศิวกรรมศาสตร ์(ใหม่ พ.ศ. 2563)
ก 2 

Proceeding

มช.
วทิยาศาสตรนวัตกรรมเพือ่อตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร์

(ใหม่ พ.ศ. 2563)
ก 2 

Proceeding

มศว.
วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการอตุสาหกรรมและนวัตกรรม

(Master of Science Program in Innovation 
and Industrial Management)(ใหม่ พ.ศ. 2563)

ก 2 
Proceeding

มอ.
วทิยาศาสตรเ์พือ่อตุสาหกรรม คณะวทิยาศาสตร ์

(ใหม่ พ.ศ. 2563)
ก 1 

Proceeding



แนะน าโครงการและ
วเิคราะหโ์จทยค์วามตอ้งการ

โดยผูเ้ชีย่วชาญ



เยีย่มชมหอ้งปฏบิตักิาร
ของคณะ และ
สถานประกอบการ



การคดัเลอืกและสอบสมัภาษณ์นกัศกึษา



การ workshop เตรยีมความพรอ้ม การเรยีน
ภาคทฤษฏแีบบ tailor made รายบรษิทั และ
กจิกรรมเสรมิเพิม่ทกัษะทีจ่ าเป็นส าหรบัการ
ปฏบิตังิานในสถานประกอบการ



ปฏบิตังิานใน
สถานประกอบการ 

ตลอด 2 ปี



การประชุมประจ าเดอืน
นกัศกึษาน าเสนอความกา้วหน้าแก่บรษิทั 

และ อาจารยท์ีป่รกึษา



การประเมนิโครงการ โดย ผูเ้ชีย่วชาญภายนอก
รอบ 6 เดอืน และ 12 เดอืน





มหาวิทยาลยั ตวัอย่างโจทยค์วามต้องการของอตุสาหกรรมท่ีเข้าร่วม

จฬุาฯ • อาหาร (พฒันาสนิคา้ใหมจ่ากแป้งมนัส าปะหลงั และพฒันาสนิคา้จากเศษเหลอืจากกระบวนการผลติไก่และปลากระป๋อง) 

• ยางและโพลเิมอร ์(พฒันาสตูร และแกไ้ขปัญหาการผลติ)

• เครือ่งจกัรส าหรบัอุตสาหกรรมยาง (การออกแบบและสรา้ง Jig Figure ชว่ยในการถอดชิน้งานจาก Mold)

มข. • ยางพารา (Biogas, ระบบตรวจสอบแปลงปลกู, ระบบ Maintenance)

• Logistic and Warehouse Management

• น ้าตาล (เพิม่ประสทิธภิาพการใชง้านหมอ้ไอน ้า (Boiler))

มช. • การปรบัปรงุระบบเตาเผาใหม้ปีระสทิธภิาพ

• อาหาร (พฒันาสนิคา้ความงามจากสารสกดัจากพชื)

มศว. • เครือ่งประดบั (IE, พฒันาผลติภณัฑ,์ E-Commerce)

• ขนสง่สนิคา้ Logistic
มอ. • อาหารและเครือ่งดืม่ (การพฒันาสนิคา้ใหมจ่ากน ้ามะพรา้ว การพฒันาผลติภณัฑใ์หม่)

• กาว (Zero Waste Management System: Recycle กาวทีเ่สยี)
• ยางพารา (การแยกกากขีแ้ป้งจากน ้ายางขน้ การพฒันาผลติภณัฑใ์หม ่การปรบัปรงุกระบวนการผลติ)
• IT (IOT)



จ านวนสถานประกอบการที่
เขา้ร่วมโครงการ

มหาวิทยาลยั 5 แห่ง ใน 4 ภมูภิาค

หลกัสตูร 6 หลกัสตูร รองรบัการท างานรว่มกบัภาคเอกชน
นักศึกษา ป.โท 45 คน เขา้ท างานในสถานประกอบการเพือ่การ

พฒันานวตักรรม
อาจารย ์>60 คน หลากหลายความเชีย่วชาญรว่มโครงการ

ตามโจทยค์วามตอ้งการของเอกชน

สถานประกอบการ 30 แห่ง ใน 10 อุตสาหกรรม 
กระจายอยู่ใน 16  จงัหวดั รว่มโครงการ Hi-FI

โจทยค์วามต้องการ 45 โจทย ์ทีไ่ดร้บัการตอบสนอง
งบประมาณ> 25 ล้านบาท* จากภาคเอกชนทีล่งทุนวจิยัและพฒันา
เพือ่สรา้งนวตักรรมในบรษิทัและพฒันาก าลงัคน

*ประมาณการณ์จากงบประมาณโครงการ ตลอด 2 ปี ของ 45 โครงการ





•

•

•

•
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