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รองวจิยัไขขาน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วิทวัช วิริยะรัตน์ 

ผมได้มีโอกาสลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับคณะของกระทรวงการคลัง กรมธนารักษ์ 

และอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อท าการส ารวจพื้นที่

เป้าหมาย ในการด าเนินการโครงการน าร่อง “producer company” ที่มีจุดมุ่งหมายในการสร้าง

โอกาสให้เกษตรกรรายย่อยในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในเกษตรกรรมแบบครบวงจรเพื่อการผลิตสินค้า

ที่มีมูลค่าสูงของภาคเอกชน  เช่น ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิค ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ต้องเทคโนโลยี

ขั้นสูงในการผลิต  ผลิตภัณฑ์เกษตรที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication, GI)  

เป็นต้น  

การพฒันาคุณภาพชีวติของเกษตรกรรายยอ่ยกับโอกาสในการ

สร้างงานวิจยัของนักวิจัย 

 โดยแนวคิด “producer company” นี้

เป็นวิธีการใหม่ ที่ยังไม่เคยด าเนินการใน

ประเทศไทย ซึ่งหากแนวคิดนี้ประสบ

ความส าเร็จจะเป็นต้นแบบให้กับพื้นที่อื่นๆ 

ต่อไป  แต่สิ่งที่ผมอยากจะน าเรียนในที่นี้คือ 

สภาพความจริงในเรื่องความรู้ ความเข้าใจ 

และวิธีปฏิบัติของเกษตรกรในการปลูกพืช

นั้น ตามที่นักวิชา- การเกษตรและอาจารย์

ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อมูลไว้คือ ส่วนใหญ่ยัง

ไม่ถูกต้องเหมาะสมตามหลักวิชาการ ใน

เรื่องเทคนิคการปลูกพืช การบ ารุงดิน และ

การคิดต้นทุนการผลิต  ประกอบกับปัญหา

ข้อจ ากัดเรื่องการตลาด ปัจจัยการผลิต และ

ทุนในการผลิต ท าให้ส่งผลกระทบต่อรายได้

ของเกษตรกรอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  และเมื่อ

คิดถึงเกษตรกรรายย่อยที่ผลิตและเล้ียงปศุ

สัตว์และสัตว์เล้ียงอื่นๆ ที่พวกเราเก่ียวข้องอยู่ 

ก็ประสบปัญหาดังกล่าวคล้ายๆ กัน  

  ดังนั้นการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้ดียิ่งขึ้นนั้น ยังคงต้องการพลัง

ความคิดสร้างสรรค์จากการวิจัยของนักวิจัย เพื่อค้นหารูปแบบและวิธีการผลิตสินค้าแบบใหม่ตาม

ความต้องการของตลาด ที่จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ ให้สูงยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งต่างๆ 

เหล่านี้ ล้วนเป็นโอกาสในการสร้างงานวิจัย และกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ ของหน่วยงานวิชาการ

ที่เก่ียวข้องได้เป็นอย่างดีครับ 

http://espcl.org/img/home-slider/slide-4.jpg 



ทนุด ี

 

 ส านักงานพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค์การมหาชน)  

ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย ประจ าปี 2560 เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี 

โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol. ac.th/orra/

research_news/2560  _ARDA.pdf 

 

 

 ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ  

ประกาศรับสมัครโครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก (Postdoctoral Fellowship  

Program 2016) สามารถสมัครขอรับทุนได้โดยไม่มีก าหนดระยะเวลา โดยสามารถดู

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.op.mahidol. ac.th/orra/research_news/ 

2559_MTEC-POSTDOC.pdf 

 

 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.)  

ประกาศรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดม ศึกษาไปปฏิบัติงาน 

เพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent 

Mobility) ประจ าปีงบประมาณ 2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2560_TM.pdf 

https://epthinktank.eu/2015/09/22/overview-of-eu-funds-for-research-and-innovation/ 
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เพิม่เตมิ                      อบรม  “Tackling Antimicrobial Resistance in the Food Chain  

                                                : An ASEAN-EU Partnership”  

 The workshop will focus on better and safer production of food by industry, the    

establishment of a Center for Epidemiological investigation of food borne pathogens, and a 

discussion of new tools for surveillance and control. The key speakers in this workshop are 

an international and multidisciplinary group of experts, national practitioners, and industrial 

sectors from Europe and Southeast Asia.  

วันที่ 3-4 เมษายน 2560 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย  จ.ปทุมธานี 

สนใจสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่  

http://www2.mtec.or.th/eventnstda/Template/index.aspx?EventID=S17007&ContentID=3130 

http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2560_ARDA.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2560_ARDA.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2559_MTEC-POSTDOC.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2559_MTEC-POSTDOC.pdf
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_news/2560_TM.pdf


 

https://www.enago.com/academy/how-to-select-the-right-journal-for-publication/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00436-016-5345-2 

Jirapattharasate C., Adjou Moumouni P., Cao S., Iguchi A., Liu M., Wang G., Mo Zhou, Patrick Vudriko,  

Efstratiou A., Changbunjong T., Sungpradit S., Ratanakorn P., Moonarmart W., Sedwisai P., 

Weluwanarak T., Wongsawang W., Suzuki H. , Xuan X., (2017) Molecular detection and genetic 

diversity of bovine Babesia spp., Theileria orientalis, and Anaplasma marginale in beef cattle 

in Thailand. Parasitology Research 116(2) : 751-762 

 

อาจารย ์ดร. สัตวแพทยห์ญิง จารุญลักษณ ์จริภทัรเศรษฐ ์(ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์),  

อาจารย ์ดร. นายสัตวแพทย ์ธนศกัดิ ์ชา่งบรรจง (ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์),  

อาจารย ์ดร. นายสัตวแพทย ์ศวิะพงษ ์สังขป์ระดษิฐ์ (ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์),  

รองศาสตราจารย ์นายสัตวแพทย ์ปานเทพ รัตนากร (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข),  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. สัตวแพทย์หญงิ วลาสนิี มูลอามาตย์ (ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข),  

นางสาวปุญญพฒัน ์เศษวสิยั (ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ),  

นายทฆิเวท เวฬวุนารกัษ ์(ศูนย์เฝ้าระวังและติดตามโรคจากสัตว์ป่า สัตว์ต่างถ่ินและสัตว์อพยพ),  

นายวษิณ ุวงษส์วา่ง (โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน) 
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http://www.theriojournal.com/article/S0093-691X(16)30508-8/abstract  

Prapaiwan N., Manee-in S., Olanratmanee E., Srisuwatanasagul S., (2017) Expression of oxytocin,  

progesterone, and estrogen receptors in the reproductive tract of bitches with pyometra. Theriogenology  

89 : 131-139 

รองศาสตราจารย ์ดร.สัตวแพทย์หญิง สกุัญญา มณอีินทร ์(ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข) 

วจิยัเดน่ (ผลงานตพีมิพว์ารสารระดบันานาชาติ) 

R2R โดน 

   R2R โดน ฉบับนี้จะมาแนะน าวารสาร Mahidol R2R e-Journal เป็นวารสารที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้

จัดท าขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้มีโอกาสเผยแพร่และแลกเปลี่ยนผลงาน R2R ใน

สาขาวิชาต่างๆ เป็นการเพิ่มช่องทางในการเผยแพร่ผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนและสามารถน าผลงานนั้นมา

เสนอขอต าแหน่งสูงขึ้นได้ โดยบุคลากรสายสนับสนุนสามารถใช้ผลงานที่เผยแพร่ในวารสาร Mahidol R2R           

e-Journal เพื่อขอต าแหน่งผู้ช านาญการพิเศษได้  

   วารสาร Mahidol R2R e-Journal เป็น  Peer-reviewed Journals คือวารสารมีกระบวนการกลั่นกรอง 

ตรวจสอบคุณภาพผลงานจากคณะผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา  เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพของบทความ และ

รับประกันว่าผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่นั้น เป็นผลงานที่ดีและมีคุณภาพ มีความเชื่อถือในสาขาวิชานั้นๆ 

โดยวารสาร Mahidol R2R e-Journal จัดเผยแพร่ผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพด้านการ

พัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย โดยบทความทางวิชาการ คือ งานเขียนทางวิชาการที่มีการก าหนดประเด็นหรือ

วิเคราะห์อย่างชัดเจน ทั้งนี้ มีการวิเคราะห์ประเด็นดังกล่าว ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ใน

ประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการน าความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียง เพื่อวิเคราะห์เป็นระบบ โดยที่ผู้เขียน

แสดงทัศนะทางวิชาการของตนไว้อย่างชัดเจน ส่วนบทความทางวิจัย คือ การประมวลสรุปกระบวนการวิจัยใน

งานวิจัยนั้น ให้มีความกระชับ และสั้นส าหรับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ ประกอบด้วย การสร้างสมมุติฐาน

หรือการก าหนดแนวคิด วัตถุประสงค์ที่ชัดเจน สอดคล้องกับสมมุติฐานหรือแนวคิด วิธีวิจัยที่เชื่อถือได้ และ

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ การวิจารณ์ เพื่อแสดงหลักการ หรือข้อสรุปรวมที่จะไปสู่

ความก้าวหน้าทางวิชาการหรือเอื้อต่อการน าวิชาการนั้นไปประยุกต์ การอ้างอิงที่เขียนตามระบบสากล  

  โดยวารสาร Mahidol R2R e-Journal มีก าหนดการส่งบทความปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - 

มิถุนายน และฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม โดยสามารถศึกษารายละเอียดการเสนอบทความเพื่อตีพิมพ์และ

ผลงานตีพิมพ์ได้ที่ http://www.r2r.mahidol.ac.th/ 
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http://www.theriojournal.com/article/S0093-691X(16)30508-8/abstract


 โปรแกรม Scival เป็นระบบปฏิบัติการข้อมูลงานวิจัย (Research platform) ที่น ิยมน ามาใช้ในการวิเคราะห์ 

สมรรถนะผลงานวิจัย (Research performance) ของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย เพื่อน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน

การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย โดยใช้ในการประเมินสถานการณ์งานวิจัยและเปรียบเทียบงานวิจัยในระดับ

หน่วยงาน สถาบันและระดับประเทศได ้  

 สามารถใช้โปรแกรม Scival วิเคราะห์ข้อมูลหลักๆ คือ  1. การแสดงภาพรวม (Overview) วิเคราะห์ภาพรวม

งานวิจัยของสถาบัน เป็นการแสดงผลข้อมูลสถานะด้านงานวิจัยท ั้งในระดับประเทศและนานาชาติโดยรวมว่ามีก่ี

ชิ้นงาน ก่ีสาขาวิชาและค่าเฉลี่ยของผลงานวิจัยที่เผยแพร่ 2. Benchmarking  เปรียบเทียบสมรรถนะผลงานวิจัย

ระหว่างสถาบันหรือประเทศ ผ่านการแสดงผลแบบ Metrics (เช่น แสดงผลในรูปกราฟค่า Field-weighted citation 

impact ) และ 3. collaboration ข้อมูลเครือข่ายความร่วมมือ  

 จากรูปแผนภูมิแสดงการท า Benchmarking ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในช่วง ปี 2554-2559 ในปี 2555 

และ ปี 2559  ค่า Field-Weighted Citation Impact  มีค่ามากกว่า 1 ซึ่งหมายถึงในปีนั้นมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 

แล้วมีผู้สนใจในวงกว้าง คือมีสัดส่วนการอ้างอิงในเกณฑ์สูงเมื่อเทียบกับงานวิจัยในกลุ่ม/สาขาวิชาเดียวกัน 

 ค่า Field-weighted citation impact ที่ได้สามารถน ามาประกอบเพื่อก าหนดในทิศทางงานวิจัยของ

หน่วยงาน เพื่อดูสถานะการวิจัยในภาพรวมของสถาบัน ดูความสามารถในการวิจัยและวิชาการของอาจารย์ ของ

คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อน าไปสู่การวางแผนกลยุทธ์การวิจัย ไปจนถึงการจัดการความรู้ภายในองค์กรต่อไป... 

 

จดหมายขา่ว งานบรหิารการวจิยั นวตักรรมและสรา้งเครอืขา่ย  

: กมุภาพนัธ-์มนีาคม  2560 5 

แผนภูมแิสดงการท า Benchmarking ของคณะสตัวแพทยศาสตร ์ในชว่ง ป ี2554-2559 

ที่มา : ฐานข้อมูล Scival  ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560 

     2554    2555             2556          2557            2558    2559 

* ค่า Field-weighted citation impact เป็นอัตราส่วนระหว่างจ านวนการอ้างอิงที่เกิดขึ้นจริงและจ านวนการอ้างอิงที่

คาดว่าจะได้รับจากค่าเฉลี่ยของบทความในสาขาวิชาเดียวกัน หากค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีการ อ้างอิงสูงกว่า

ค่าเฉลี่ยระดับโลก (ข่าวสารวิจัย มช., 2557)  


