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1. หลักการและเหตุผล
อาจารย์เป็นทรัพยากรบุคคลที่ทรงคุณค่าของมหาวิทยาลัย นอกจากการทําหน้าที่หลักด้านการวิจัยเพื่อสร้าง
องค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้เพื่อผลิตบัณฑิตที่เป็นคนดีและเก่ง ให้บริการทางวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว
อาจารย์ยังเป็นกลไกสําคัญในการนํามหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายในการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนําระดับโลก ผลิตงานวิจัยที่
มีคุณภาพสูงที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ด้วยความสําเร็จและความก้าวหน้าทางวิชาการของอาจารย์จึงเป็นสิ่งบ่งชี้ถึง
ความสําเร็จและความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยโดยรวมด้วย ดังนั้นการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ได้รับการ
ยอมรับในฐานะนักวิชาการที่เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน วิจัย หรือบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับใน
วงวิชาการ และมีความก้าวหน้าในตําแหน่งวิชาการในเวลาที่เหมาะสม จึงเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนา
ด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย การสนับสนุนและส่งเสริมให้อาจารย์ได้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากจะเป็น
การสร้างขวัญและกําลังใจให้กับอาจารย์แล้ว ยังเป็นสิ่งสําคัญยิ่งในการพัฒนาไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกด้วยความ
ภาคภูมิใจ
สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล จึ งเห็นสมควรจัดเสวนาวิ ชาการ เรื่ อง “ทิ ศทางทุนสนับสนุนการวิ จัย ยุ ค
ประเทศไทย 4.0” ซึ่งจะเป็นเวทีที่ให้คําแนะนํา และมีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบผลสํ า เร็ จ ในการทํ า วิ จั ย และขอทุ น วิ จั ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งแรงจู ง ใจและกระตุ้ น ให้ อ าจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล เห็นความสําคัญและเตรียมความพร้อมในการทําวิจัยได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ กระตุ้ น ให้ อ าจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ตื่ น ตั ว เตรี ย มพร้ อ ม และวางแผนงานวิ จั ย ขอทุ น
วิ จั ย และพั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นร่ า งกาย
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้เรียนรู้ประสบการณ์ของวิทยากรผู้ซึ่งประสบความสําเร็จในการวางแผนวิจัย ขอทุน
และมีผลงานวิจัยเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ
2.3 เพื่อให้คณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสนอแนะข้อคิดเห็นใน
การพัฒนากลไกการทําวิจัยและการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัย
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
4. ผู้เข้าร่วมเสวนา

ประกอบด้วยผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้สนใจทั่วไป จํานวน 150 - 200 คน

5. วิทยากร
 ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
 ดร.ธนิต ชังถาวร
 ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
 รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์
 ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

6. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รบั
6.1 อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลเกิดแรงจูงใจและตื่นตัว ในการวางแผนการวิจัยและขอทุนวิจัย
6.2 อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย และการนําผลการวิจัยไปประยุกต์
7. งบประมาณ จากเงินรายได้มหาวิทยาลัยประจําปีงบประมาณ 2559
-------------------------------

กําหนดการ
โครงการเสวนาวิชาการ
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เวลา 12.30 น.
เวลา 13.00–13.30 น.

เวลา 13.30-14.00 น.

เวลา 14.00-14.45 น.

เวลา 14.45-15.00 น.

เวลา 15.00-15.15 น.

เวลา 15.15-15.30 น.

เวลา 15.30-16.00 น.
เวลา 16.00 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิด
กล่าวรายงาน โดย ศาสตราจารย์ พญ.อลิสา ลิม้ สุวรรณ
ประธานคณะกรรมการฝ่ายวิชาการและวิจัย สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
กล่าวเปิดการเสวนาวิชาการ โดย รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง ทิศทางการวิจัย และการสนับสนุนการวิจัยในยุคประเทศไทย 4.0
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ ไชยโรจน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพย์สนิ ทางปัญญา
โดย ดร.ธนิต ชังถาวร
ผู้อํานวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เรื่อง ทําวิจัยอย่างไรให้ประสบความสําเร็จ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ
คณะวิทยาศาสตร์
เรื่อง การสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับต่างประเทศ...โอกาสในการได้รับทุน
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นริศรา จันทราทิตย์
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
เรื่อง โครงการ Talent Mobility
โดย ดร.พัฒนาช พัฒนะศรี
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
ตอบข้อซักถาม
กล่าวปิดการเสวนาวิชาการ
โดย รองศาสตราจารย์ พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล
ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล

แบบตอบรับ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางทุนสนับสนุนการวิจยั ยุคประเทศไทย 4.0”
วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องเอนกประสงค์ 411 ชัน้ 4
อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/สํานัก/ศูนย์ ..............................................................................................................................
ขอเสนอรายชื่อผู้เข้าร่วมการเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางทุนสนับสนุนการวิจัย ยุคประเทศไทย 4.0” ดังนี้
(โปรดพิมพ์หรือเขียนตัวบรรจง)
ลําดับที่

ชื่อ-สกุล

ตําแหน่งทางวิชาการ

ภาควิชา

โปรดส่งแบบตอบรับไปยัง สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5 สํานักงานอธิการบดี ศาลายา
โทร. 0-2849-6350-2 โทรสาร 0-2849-6351 ระบบ Intra-Phone โทร/โทรสาร i+49 ต่อ 6351
โทรศัพท์มือถือ 089-897-9844 (สุจิรา)
ภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2559

