


  โดยลักษณะงานวิจัยที่เข้าข่ายในการขอทุนนี้ คือ   
 งานวิจัยที่เป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ

หรือเป็นแนวคิดในการสร้างผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถต่อยอด

ผลงานวิจัยในเชิงพาณิชยไ์ด้โดยไม่ติดปัญหาด้าน
ทรัพย์สินทางปญัญาหากต้องผลิต 

ในเชิงพาณชิย์ในอนาคต 
 
 

 
 

นักวิจัยที่สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอทุน
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได้ ในวงเงินตั้งแต่ 50,000 
ถึง 2,000,0000 บาท (ถ้ามากกว่า 2,000,000 บาท ให้
พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป) ทุนนี้ นักวิจัยสามารถใช้เป็น 
ค่าจ้างออกแบบ ค่าทดสอบแนวคิด (proof-of-concept) 
ค่าวัสดุเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ (prototype) ค่า 
software ฯลฯ  

 ผมขอใช้โอกาสนี้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนต่อยอดงานวิจัยเพื่อร่วมกับภาคเอกชน 
หรือที่เรียกง่ายๆ ว่า  “ Pre-seed fund ”  โดยทุนนี้มหาวิทยาลัยต้องการสนับสนุน      
นักวิจัยให้มีความร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากขึ้น เป็นการส่งเสริม entrepreneurial         
ecosystem และ Technology   Commercialization ของมหาวิทยาลัย เป็นกลไกเร่ง
ให้เกิดการสร้าง startup จาก intellectual property ของมหาวิทยาลัยบนรูปแบบ
ธุรกิจที่สามารถขยายผลได้และแก้ปัญหาข้อจ ากัดต่างๆ ที่มักพบจากการขอทุนจาก
แหล่งทุนภายนอก อาทิ แหล่งทุนขอแบ่งปันผลประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญา      
มี KPI มาก ระยะเวลาจ ากัดและเงินทุนไม่มากพอ เป็นต้น  

  ทุนวิจัย Pre-seed fund 

 รองวิจัยไขขาน :       โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายสัตวแพทย์ วิทวัช วิรยิะรัตน ์

ช่องทางติดต่อ  
  
งานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและสร้างเครือข่าย  
คณะสัตวแพทยศาสตร์  
ช้ัน 4 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ โทร 1423 
   
อีเมล: muvs.researchunit@gmail.com,  
Facebook: Researchunit Muvs 
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 ผมคิดว่านักวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มีผลงานวิจัยหรือแนวคิดที่เข้าข่ายในการขอทุนนี้ได้ จึงอยากจะ
เชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอขอทุนนี้ครับ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการต่อยอดงานวิจัยให้น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง
แท้จริงยิ่งขึ้น ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกองบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย หรือ
สอบถามได้จากงานบริหารการวิจัยของคณะฯ ครับ  
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ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 
(องค์การมหาชน) ประกาศรับสมัคร
ทุนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย 
ประจ าปี 2560 เปิดรับสมัครทั้งปี 
http://www.op.mahidol. ac.th/orra/
research_news/2560_ ARDA.pdf 

วช. ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทย 
เข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัย ตาม
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
ทางด้านสังคมศาสตร์ ระหว่างไทย 
- อินเดีย ประจ าปี 2560 รับสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 21 กรกฎาคม 2560 
http://www.op.mahidol.ac.th/
orra/ research_news/ 
20170721_ NRCT-ICSSR.pdf  

บริษัทเซเรบอส (ประเทศไทย) 
ประกาศเปิดรับทุนวิจัย BRAND'S 
Health Research Awards 2017 
ผู้สนใจสามารถร่วมขอรับทุนวิจัย
ได้ถึง ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 
2560 
http://www.op.mahidol.ac.th/
orra/research _news/2017_ 
CEREBOS .pdf 

คอบช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจ าปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 27 
กรกฎาคม 2560 [ผู้สมัครต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบ NRMS พร้อมส่งเอกสาร
ข้อเสนอการวิจัย จ านวน 10 ชุด ตามเงื่อนไขของประกาศส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง การรับข้อเสนอการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2561 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 น้ีเท่าน้ัน] 
http://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2097 

Grand Challenges Canada ประกาศรับข้อเสนอ
โครงการ ภายใต้ประกาศทุน เรื่อง "Stars in      
Reproductive, Maternal, Newborn and Child 
Health" ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนได้ถึง 
ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_ 
news/20170803_GRAND-CHALLENGES-CA.pdf 

สกว. ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) โดยส านัก
ประสานงาน "ชุดโครงการอุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ" เปิดรับข้อเสนอโครงการ
ชุดโครงการวิจัยเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 
ประจ าปี 2560 ผู้สนใจสามารถสมัครขอทุนได้ ตั้งแต่
บัดนี้ - 30 กันยายน 2560 
http://www.op.mahidol.ac.th/orra/research_ 
news/2560_TRF-BIOINDUSTRY.pdf 
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Characterization of cross-clade monoclonal antibodies against H5N1 
highly pathogenic avian influenza virus and their application to the     
antigenic analysis of diverse H5 subtype  viruses. 

อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดุลยทรรศน์ กรณฑ์แสง ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์

สัตวแพทย์หญิงอาภรณ์ ลี้สมบุญ (ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์),  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สัตวแพทย์หญิงสุขฤทัย บุญมาไสว (ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์),  

 

สัตวแพทย์หญิง ปณิธิ สุโข ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกและการสาธารณสุข 

“Treatment 
with P.betle extract 
increased mouse 

survival 
against N.caninum 

infection compared with 
the untreated mice. ” 

Gronsang D., Bui AN., Trinh DQ., Bui VN., Nguyen KV., Can MX., Omatsu T., Mizutani T.,  
Nagai M., Katayama Y., Thampaisarn R.,Ogawa H., Imai K. 

Sukho, P., Kirpensteijn, J., Hesselink, J. W., van Osch, G. J. V. M., Verseijden, F.,  
& Bastiaansen-Jenniskens, Y. M.  

Effect of Cell Seeding Density and Inflammatory Cytokines on 
Adipose Tissue-Derived Stem Cells: an in Vitro Study. 

Táncos, Z., Nemes, C., Varga, E., Bock, I., Rungarunlert, S., Tharasanit, T., Techakumphu, M.,    
Kobolák, J, Dinnyés, A.  

อาจารย์ ดร.สัตวแพทย์หญิง ศศิธร รุ่งอรุณเลิศ ภาควิชาปรีคลินิกและสัตวศาสตร์ประยุกต์ 

Establishment of a rabbit induced pluripotent stem cell (RbiPSC) 
line using lentiviral delivery of human pluripotency factors. 

Leesombun, A.,  Boonmasawai, S.,  Nishikawa, Y.  

Effects of Thai piperaceae plant extracts on  
Neospora caninum infection. 

Parasitology International 66, Issue 3, (1) 219-226. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138357691630277X 

Stem Cell Research 21, 16-18.  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187350611730048X 

Stem Cell Reviews and Reports, 13(2), 267-277.  
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12015-017-9719-3 

https://www.cdc.gov/flu/images/
virus/fluvirus-antigentic-
characterization-large.jpg 

Archives of Virology, 1-13 
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00705-017-3350-0 
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 วิจัยเด่น 
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        ชีวิตการท างานในระบบงานสมัยใหม่ ที่มาพร้อม
กับยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นระบบของการแบ่ง
งานกันท า การบริหารแบบส่ังการเป็นช่วงชั้น และ
ท างานแยกส่วน ซึ่งมีต้นแบบมาจากการบริหาร
กิจการของบริษัทผลิตรถยนต์อย่าง Henry Ford โดย
มีจุดดีในการจัดการงานขนาดใหญ่ได้ แต่มีข้อจ ากัด
อยู่มากเช่นกัน ดังจะเห็นได้จากภาพยนตร์ล้อเลียน 
เรื่อง Modern Time ของชาร์ลี แชปลิน อันสะท้อนถึง
การท างานแบบแยกส่วน มองคนท างานเสมือนเครื่อง 
จักรกล มีการควบคุมและตรวจสอบทุกขั้นตอนเพื่อให้
ได้ผลผลิตตามความต้องการ รวมถึงการใช้เครื่องทุ่น 

 

แรงมาอ านวยความสะดวกและควบคุมโดยไม่ค านึงถึง
ความมีชีวิตและจิตใจของคนในระบบงาน  
       ระบบราชการที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ไม่ต่างกับระบบ
ดังกล่าว ผู้ปฏิบัติงานต้องตกอยู่ในวงจร 3 ป. “ประชุม 
ประเมิน และประกวด” และแยกงานกันท าเป็นส่วน 
ย่อยๆ “คนท างานไม่เห็นภาพใหญ่ ไม่รู้สึกถึงคุณค่าและ
ความหมายของงานที่ท า ทุกอย่างมีคู่มือไม่ต้องใช้ความ 
รู้และตัดสินใจเองไม่ได้ ไม่ต้องคิดสร้างสรรค์ รอเขา
ประเมินผลเชิงปริมาณที่ไม่สะท้อนคุณค่า และมีเครื่อง
ทุ่นแรงเสมือนเครื่องจักรกล” การจะก้าวข้ามสภาวะ
เช่นนี้ต้องเปลี่ยนแปลงอะไร จะใช้เครื่องมือใด และจะใช้
มันอย่างไร  

Sky123.Org 

         R2R โดน ฉบับนี้ขอน าบทอภิปรายของวิทยากรในงาน การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวจิัย 
(R2R) ครั้งที่ 9 ซึ่งมีเนื้อหาน่าสนใจ โดยวิทยากรคือ นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคม
และสุขภาพ และคุณทรงวุฒิ ท่าจีน สังกัดส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง เป็นผู้บันทึก 

     

“การสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปลี่ยนแปลง” จะต้องเปลี่ยน  
   “...เปลี่ยนงานประจ าให้เป็นการเรียนรู้ ...เปลี่ยนคนท างานเป็นผู้สร้างสรรค์ความรู้  
   ...เปลี่ยนการท างานให้ง่ายขึ้น,ผลงานดีขึ้น ...เปลี่ยนเป็นคิดเองแก้ปัญหาเอง  

   ...เปลี่ยนองค์กรที่มีวัฒนธรรมความเห็นเป็นวัฒนธรรมความรู้ และเปลี่ยนการท างาน
แบบเดิมๆให้เป็นการริเร่ิมสร้างสรรค์”  

  

 ความรู้และข้อมูลคือเครื่องมือสร้างความเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีอยู่ในการปฏิบัติงาน แต่กระบวนการสร้างความรู้ด้วย 
“งานวิจัย” ถูกท าให้เป็นเรื่องยาก เรื่องใหญ่ และเป็นเรื่องของคนอื่น ดังนั้นหากจะก้าวข้ามระบบงานสมัยใหม่และความ
กลัวงานวิจัย จึงจ าเป็นต้องท างานวิจัยให้เป็น เพราะงานวิจัยสร้างวัฒนธรรมการใช้ความรู้ สร้างคนท างานให้รู้ทัน
งานวิจัยและทวงคืนฐานะ “ผู้สร้างความรู้” เป็นการพัฒนาคนให้เก่งขึ้น รวมถึงพัฒนางานให้ง่ายขึ้นและได้ผลมากขึ้น  

 การสร้างความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้วยการวิจัย R2R ซ่ึงเป็นการวิจัยจากปัญหาหรือส่ิงที่ต้องการพัฒนา
หน้างาน ใช้กระบวนการและเทคนิคการวิจัยที่ไม่ยุ่งยากโดยอาศัยข้อมูลในระบบหรือเก็บข้อมูลจากการท างาน
ประจ า น ามาจัดระบบ หมวดหมู่ หาความสัมพันธ์และความหมายของข้อมูล เพื่อตอบโจทย์ข้อสงสัย และน า
ผลไปใช้ในการแก้ปัญหาหน้างาน อันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคล/ตนเอง ได้แก่ ทัศนะต่องาน:
เป็นการเรียนรู้ /วิธีมองปัญหา:เป็นการหาทางออก /วิธีคิดการมองปัญหา:เป็นโจทย์วิจัย /แก้ปัญหา:เป็นการ
แก้เชิงระบบ /วิธีวิเคราะห์:มองเป็นระบบ /ทัศนะต่อตนเอง:เป็นผู้กระท า /สัมพันธภาพกับคนอื่น:ใช้ความรู้
มากกว่าความคิดเห็น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงตนเองให้มีขีดความสามารถสูงขึ้น

R2R โดน 
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    สร้างความเปลี่ยนแปลงระดับองค์กร ท าให้งานมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ลดความสูญเปล่าของทรัพยากร ท าให้องค์กรมีชีวิต “เพราะ
คิดว่าสิ่งท่ีท าอยู ่มีโอกาสท าให้ดีขึ้นได้อีก” เน้นการใช้ปัญญาแทน
อ านาจ ท าให้ทุกคนมีความรู้และมีศักดิ์ศรีเพราะ ทุกคนท า R2R 
หน้างานของตนเองได้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น     

 กระบวนการสร้างความรู้สู่การเปลี่ยนแปลง   
สามารถแบ่งเป็น 4 ระยะ ได้แก่ ระบุปัญหา 
(เป็นการค้นปัญหาหน้างานและสร้างความ 
สัมพันธ์ของปัญหากับภาพใหญ่ขององค์กร)  
พัฒนางานวิจัย (ต้องสร้างการมีส่วนร่วมของ
ผู้เกี่ยวข้องตั้งแต่การหารือ พัฒนาเค้าโครง 
และด าเนินการ) สังเคราะหอ์งค์ความรู้ (หา 
รือกันเป็นระยะและสรุปผลรว่มกัน) และน า 
สู่การเปลี่ยนแปลง ด้วยการสื่อสารที่ก่อให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยทุกกระบวนการ
ด าเนินควบคู่ไปกับการท างานประจ า  

 การวิจัย R2R ไม่ใช่ “วิจัยขึ้นหิ้ง” ดังที่มีคนกล่าวถึงผลงานวิจัยอื่นๆที่ท าแล้วเก็บไว้บนช้ันวาง มีการน าไปใช้ 
ประโยชน์น้อย แต่วิจัย R2R ต้องมีกระบวนการสื่อสารเพื่อน าไปใช้ในลักษณะการคืนข้อมูลที่มุ่งผลลัพธ์ให้เกิดการ 
เปลี่ยนแปลง กระบวนการส่ือสารผลการวิจัย R2R จึง...ไม่ใช่การเผยแพร่ทั่วไปแบบไร้จุดหมาย แค่เขียนรายงานหรือ 
ตีพิมพ์ แต่...ต้องสื่อสารอย่างมีเป้าหมายที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟังด้วยประเด็นที่ใช่ เลือกใช้วิธีการที่ได้ผลในเวลาที่
เหมาะสม โดยสามารถเลือกใช้วิธีการน าเสนอผลงานจากหลายๆ วิธี ได้แก่ การคืนข้อมูล การตีพิมพ์ จดหมายข่าว ท า
ข้อเสนอเชิง นโยบาย และการท า Fact sheets ฯลฯ  

การท าข้อเสนอเชิงนโยบาย (Policy Briefing) 
อาจจะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นการน าเสนอ
เพื่อให้เกิดการตัดสินใจสั้นกระชับเท่าที่จ าเป็น สร้าง
ทางเลือกด้วย   Policy options พร้อมประเมินทางเลือก 
ความเส่ียงและผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น ภายใต้กรอบเวลาที่
ชัดเจน ทั้งนี้ต้องเข้ากับสไตล์การตัดสินใจของผู้บริหาร 
โดยใช้สัญชาตญาณพิจารณาว่าเป็นแบบใด (ชอบ
ของใหม่ หรือระมัดระวังตัว หรือฟังที่ปรึกษาที่ไว้วางใจ 
หรือใช้การต่อรอง หรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือใช้
เหตุผลและข้อมูล หรือใช้อิทธิพลจากอ านาจอื่น หรืออิง
นโยบาย) 

 การท า Fact sheets คือ การท าเอกสารข้อมูลเผยแพร่
ส้ันๆ สามารถเข้าใจได้เพียงแค่ดูแบบผ่านๆ ให้ข้อมูล 
ส าคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาองค์กรหรือกิจกรรม ซึ่ง
อาจใช้ประกอบการน าเสนอนโยบาย การให้ข่าว ใช้แทน
แผ่นพับ ส าหรับให้ข้อมูลแก่สาธารณะ นอกจากนี้การ
ส่ือสารองค์กรก็มีความส าคัญและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ 
โดยต้องเลือกใช้เครื่องมือส่ือสารที่เหมาะสมตามบริบท 
ได้แก่ ข่าวแจก จดหมายข่าว เอกสารข้อมูล ชุดข้อมูล
ส าหรับส่ือ การสัมภาษณ์ พานักข่าวไปดู เสนอบทความ 
จัดประชุมสัมมนา การ Lobby การเซ็นข้อตกลงต่างๆ และ
ใช้ Social media เป็นต้น  
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การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก่อเกิด “สินทรัพย์ความรู้” ท่ีมีค่า ลด
ความขัดแยง้ในองค์กรเพราะใช้ความรู้แทนความคิดเห็น ท่ีส าคญั
คือเปลี่ยนองค์กรปรนัย (มีค าตอบแนวทางอยู่แล้วในลักษณะ      
“เดินตามช่อง มองแค่ท่ีเห็น เนน้ตัวชี้วดั วิสัยทัศน์มีไว้ท่องจ า งาน
ท่ีท าไม่มีความหมาย”) เป็นองคก์รแห่งการเรียนรู้  

 R2R โดน 



  

 งานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงต้องมีคุณภาพดี ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ และผู้มีอ านาจตัดสินใจเห็น 
ประโยชน์ ซึ่งมีความส าคัญตั้งแต่การตั้งโจทย์วิจัย โดยที่มาของโจทย์วิจัย ได้แก่ โจทย์วิจัยจากข้อมูลที่มีอยู่แล้ว (การ
เปลี่ยนแปลงอัตราเกิด, อัตราตาย, re-admission, การขาดนัด, จ านวนการส่งต่อ, ลักษณะประชากร, length of stay ของ
โรค, การเกิดการกระจายของโรค, วิเคราะห์ใบส่งต่อ, ยาที่หมอแต่ละคนจ่ายในโรคเดียวกัน เป็นต้น) โจทย์งานคุณภาพ 
(สิ่งแวดล้อมการเยียวยาใน รพ., คุณภาพบริการ) และโจทย์ตามนโยบาย “service Plan/DHS/FCT” (ระยะเวลาส่งต่อ, 
การดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยที่บ้าน, ภาระ 3 ป., ความพึงพอใจ)  

Sky123.Org 

การสร้างความเปลี่ยนแปลงในยุคการท างาน
ระบบสมัยใหม่ ควรมีพื้นฐานมาจากการสร้าง
ความรู้ หนทางที่จะ ได้มาซึ่งความรู้คือการท า
วิจัยให้เป็น ส่วนความรู้จะสร้างความเปลี่ยน 
แปลงได้นั้นจะต้องใช้รูปแบบและเทคนิคการ
ส่ือสารที่เหมาะสมกับบริบทผู้รับข้อมูลความรู้ 
โดยกระบวนการตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนา
งานวิจัย สังเคราะห์องค์ความรู้ และ น าสู่การ
เปลี่ยนแปลง ต้องท าด้วยกระบวนการมีส่วน
ร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ควบคู่ผสานกลมกลืนไป
ในงานประจ า สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
ง่ายๆและไม่รู้สึกเป็นภาระ ด้วยแนวคิด เดินที
ละก้าว กินข้าวทีละค า (10 ขั้นง่ายๆ วิจัยไม่ยาก) “เริ่มต้น ค้นคว้า หาเป้า เหลาโจทย์ ก าหนดวิธีการ ท างานภาคสนาม 
ถามหาความรู้ใหม่ ใช้บทคัดย่อน าทาง น าเสนอ อย่างสร้างสรรค์ และมุ่งมั่นสู่ขั้นเทพ”  

ที่มา :   
1. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ, “ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้างความเปล่ียนแปลง”, การประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 9 “R2R ๙แห่งการเรียนรู้ ๙ สู่นโยบาย” วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 :ทรงวุฒิ ท่าจีน ผู้บันทึก สังกัดส านัก 
งานสาธารณสุขจังหวดัตรัง  
2. นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ, เอกสารประกอบการบรรยาย“ก้าวใหม่ R2R: จากการสร้างความรู้ สู่การสร้าง
ความเปล่ียนแปลง” การประชุมแลกเปล่ียนเรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ครัง้ที่ 9 “R2R ๙แห่งการเรียนรู ้๙ สู่นโยบาย” วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 

สามารถดาวน์โหลด บทคัดย่อผลงาน R2R ปี 2560 การประชุมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้จากงานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) ครั้งที่ 10 “ ทศวรรษ R2R พัฒนา
คนไทยสู่สังคม 4.0 ” วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค
ฟอรั่ม เมืองทองธานี ได้ที่ 

http://www.r2rthailand.org/sites/default/files/scridb/abstractr2r10.pdf 

R2R โดน 
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 เห็นโลกกว้าง 

 
เจ้าของผลงาน:  

นางสาววีณา พ่วงปิ่น 
ชื่อผลงาน:  

Serosurveillance for the 2009 pandemic influenza A (H1N1) virus infection in  
domestic elephants Thailand. 

การน าเสนอผลงาน: Oral presentation 
สถานที่: เมืองเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมณี 

วันที่: 20 – 28 มิถุนายน 2560 

 

เจ้าของผลงาน:  
รองศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กัมพล แก้วเกษ 

ชื่อผลงาน:   
( 1 )  Using multi-strains probiotic Bactosac-P in late pregnant and lactation sow to enhance  

piglet survivability and growth during PED outbreak. 
(2) Penicillamine supplementation improved   progressive motility of cryopreserved boar semen. 

การน าเสนอผลงาน: Oral presentation  
สถานที่: สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ว ันที่: 12 - 16 พฤษภาคม 2560 
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Sky123.Org เราไปถึงไหนกันแล้ว  

จ านวนผลงานตีพิมพ์งานวิจัยของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  
ปี 2555-2559 
ที่มา : ฐานข้อมูล Scival  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 

  
1.  Mahidol University Thailand จ านวน 145 เร่ือง  
2. Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine Japan จ านวน 68 เร่ือง 
3. Chulalongkorn University Thailand จ านวน 16 เร่ือง 
4. Kasetsart University Thailand จ านวน 26 เร่ือง 
5. University of Tokyo Japan จ านวน 28 เร่ือง 
6. Kyoto Sangyo University Japan จ านวน 19 เร่ือง 
7. RIKEN Japan จ านวน 7 เร่ือง 
8. Chiang Mai University Thailand จ านวน 9 เร่ือง 
9. Hokkaido University Japan จ านวน 5 เร่ือง 
10. North Carolina State University United States จ านวน 7 เร่ือง 
11. Royal Veterinary College University of London United Kingdom จ านวน 13 เร่ือง 
12. University of Stirling United Kingdom จ านวน 9 เร่ือง 
13. Utrecht University Netherlands จ านวน 9 เร่ือง 
14. Lund University Sweden จ านวน 11 เร่ือง 
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