การจัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์ทนุ แหล่งทุนสหภาพยุโรป
“ European Research Day 2019 ”
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงแรม DoubleTree by Hilton Hotel
สุ ขุ ม วิ ท กรุ ง เทพฯ หน่ ว ยสนั บ สนุ น การขอทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ต่ า งประเทศ (Mahidol University : Supporting Unit for
International Research Funding (MU:SURF)) งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย ร่วมกับสานักงานพัฒนา
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) และ EXRAXESS ASEAN ได้ จั ด การประชุ ม ประชาสั ม พั น ธ์ ทุน เรื่อ ง “European
Research Day 2019” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ทุนจากแหล่งทุนสหภาพยุโรปต่างๆ เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อม
แก่นักวิจัยในการเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างประเทศ

การจัดประชุมประชาสัมพันธ์ทุน ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก H.E. Mr Pirkka Tapiola เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจา
ประเทศไทย และ ดร.ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร รักษาการผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นประธาน
กล่าวเปิดงานประชุม

การประชุมประชาสัมพันธ์ทุนครั้งนี้ในช่วงเช้าเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอรายละเอียดประกาศทุน วิธีการสมัครจาก
ผู้แทนแหล่งทุน นักวิจัยผู้ที่ประสบความสาเร็จในการขอรับทุน ในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

Mobility as a Key to Scientific Success โดย ดร. นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีีวภาพแห่งชาติ สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาติ

Marie-Sklodowska-Curie Actions (MSCA) โดย Ms. Maëlle Pichard และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์
รองผู้อานวยการฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้ สถาบันชีววิท ยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิด ล ในฐานะผู้แทน Marie Curie
Alumni Association Southeast Asia Chapter ประจาประเทศไทย

Research Funding Opportunities in the UK – Newton Fund โดย คุณพิจารณา สมัครการ ผู้จัดการโปรแกรมวิจั ยและ
นวัตกรรม สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ ประจาประเทศไทย

Research Funding Opportunities in France โดย Dr Guillaume Da, Attache for Scientific and Higher Education
Cooperation, French Embassy แ ล ะ Ms. Lisa Louveton, Programme Manager for Scientific and Higher Education
Cooperation, French Embassy

Research Funding Opportunities in Germany โดย Dr Georg Verweyen, Director of DAAD Information Centre Bangkok

Research Funding Opportunities in Spain โดย Mr Roberto Rodriguez Pineda, Deputy Directorate of Technology
Cooperation, CDTI-Spin’s National Innovation Agency, Ministry of Science, Innovation and Universities, Spain

Southeast Asia- Europe Joint Funding Scheme for Research and Innovation โดย คุณภาวิกา เรือนน้อย เจ้าหน้าที่
วิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สวทช.
การประชุมในช่วงบ่ายเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่มตามหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมการประชุมสนใจ ซึ่งมี
หัวข้อดังต่อไปนี้
Session 1: How to Manage your Research Project Budget
โดย ดร. อังคณา เจริญวรลักษณ์ นักวิจัยอาวุโส MTEC, NSTDA

Session 2: How to Define the Impact of Your Research
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศร กิติยานันท์ รองผู้อานวยการฝ่ายคลัง พัสดุ และรายได้ สถาบันชีววิท ยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทน Marie Curie Alumni Association Southeast Asia Chapter ประจาประเทศไทย

Session 3: How to Manage Risk in your Research Project
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. วรรณสิริ พันธ์อุไร ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Session 4: How to Communicate Your Science Effectively
โดย ดร.ข้าว ต้นสมบูรณ์ เจ้าของรางวัล FameLab คนแรกในไทย และนักวิจัยจาก BIOTEC

หลังจากการแบ่งกลุ่ม ตัวแทนในแต่ละกลุ่มนาเสนอประเด็นสาคัญต่อนักวิจัยอาวุโส 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.สุภา
พรรณ เสราภิน ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ ดร. สุชนา ชวนิชย์ คณะ
วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแนะนาให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการทางานวิจัยซึ่งการประชุมภายในงานครั้งนี้เปิดโอกาส
ให้ นั ก วิ จั ย และผู้ เ ข้ า ร่ ว มการประชุ ม ซั ก ถามค าถามเพื่ อ แลกเปลี่ ย นประสบการณ์ แ ละความรู้ ร่ ว มกั น โดยมี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มจาก
มหาวิทยาลัยมหิดลจานวน 68 ท่านจากผู้เข้าร่วมทั้งสิ้นจานวน 220 ท่าน

ข้อมูลข่าว : จิตติพร นวลละออง
วรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์
งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย

