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งาน “มหกรรมงานวิจ ัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016)
ระหว่างว ันที่ 17-21 สงิ หาคม 2559
ั
็ นเตอร์ เซ็นทร ัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนเซ
ตามทีส
่ านั กงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทัว่ ประเทศ ได ้กาหนดจัดงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2559” (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์
เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ เป็ นประจาทุกปี
เนือ
่ งด ้วยในปี นเี้ ครือข่ายพันธมิตร 7
มหาวิทยาลัยเพือ
่ การวิจัย (RUN) มีดาริจัดการแสดงนิทรรศการผลงานร่วมกันเปิ ดบูธ RUN เพือ
่ แสดงถึงความร่วมมือด ้านการ
วิจัยทีเ่ กิดขึน
้ ในกลุม
่ 7 พันธมิตรอย่างแท ้จริง โดยจะมีผลงานวิจัยของทุกคลัสเตอร์ จัดร่วมกันในงาน Thailand Research
Expo 2016 ภายใต ้หัวข ้อ “RUN Together for Better Thailand” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได ้นาผลงานวิจัยจัดแสดง
นิทรรศการ และนั กวิจัยได ้เข ้าเฝ้ ารับเสด็จพร ้อมถวายรายงานสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันเปิ ด
นิทรรศการ 17 สิงหาคม 2559

โดยในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. มีพธ
ิ เี ปิ ดตัว RUN ทีบ
่ ธ
ู นิทรรศการ และในภาคบ่ายได ้มีการจัดแสดง
ปาฐกถาเรือ
่ ง “THAILAND 4.0” โดย ดร.สุวท
ิ ย์ เมษิณทรีย ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็ นองค์ปาฐก และมีการ
เสวนาวิชาการต่อโดยมีศาสตราจารย์คลินก
ิ นายแพทย์อด
ุ ม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข ้อเรือ
่ ง “ความ
ร่วมมือกับภาคเอกชนและมหาวิทยาลัยเพือ
่ ขับเคลือ
่ น Thailand 4.0” ร่วมกับผู ้บริหารหน่วยงานสาคัญของประเทศ ได ้แก่
นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานสภาหอการค ้าแห่งประเทศไทย คุณเจน นาชัยศิร ิ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เป็ นวิทยากร คุณบัญชา ชุมชัยเวทย์ เป็ นผู ้ดาเนินการอภิปราย ซึง่ ในภาคการประชุมนีม
้ ผ
ี ู ้สนใจเข ้าร่วมฟั งเป็ นจานวนมาก

ทัง้ นีใ้ นวันที่ 20 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. มีการแสดงกิจกรรมภายในบูธ RUN นาโดยมหาวิทยาลัยมหิดลนาเสนอ
ผลงานวิจ ัยเด่น Precision Medicine
1. การแพทย์แม่นยา
โดย รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ ภากร คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และคณะนั กวิจัย
2. คลังเซลล์เพาะเลีย
้ งเพือ
่ การรักษามะเร็งแบบแม่นยา
ิ ฐ์กล
โดย อ.นพ.ไตรรักษ์ พิสษ
ุ
คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศิวนนท์
คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และคณะนักวิจัย
3. ศึกษาไวรัสไข ้เลือดออกเชิงระบบสาหรับการแพทย์แบบแม่นยา
โดย ผศ.ดร.ศรินทร์ ฉิมณรงค์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และคณะนั กวิจัย
4. ชีววิทยาศาสตร์เชิงระบบทีร่ ะดับเซลล์เดีย
่ ว
โดย อ.ดร.สมพลนาท สัมปิ ตตะวนิช คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล และคณะนั กวิจัย
้ างชีวภาพ
5. การศึกษามะเร็งร่วมบริเวณศรีษะและลาคอและหลอดอาหารเพือ
่ หาตัวบ่งชีท
โดย อ.ดร.ณฐินี จินาวัฒน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะนั กวิจัย

จิรวัฒโนทัย

ผลงานวิจ ัยคล ัสเตอร์สข
ุ ภาพ
้ เอชไอวี-1 ในประเทศไทย”
6. ผลงานวิจัยเรือ
่ ง “การให ้วัคซีน “อัลแวค” และ “เอดส์แว็กซ์” เพือ
่ ป้ องกันการติดเชือ
โดย ศ.พญ.พรรณี ปิ ตส
ิ ท
ุ ธิธรรม และคณะ คณะเวชศาสตร์เขตร ้อน
7. ผลงานวิจัยเรือ
่ ง “หุน
่ ยนต์ฟ้าใส : หุน
่ ยนต์เสริมการเรียนรู ้เพือ
่ น ้องคนพิเศษ”
โดย รศ.ดร.ปั ณรสี ฤทธิประวัต ิ คณะวิศวกรรมศาสตร์
8. ผลงานวิจัยเรือ
่ ง “ชีวภัณฑ์สาหรบวินจ
ิ ฉัย ประเมินสภาวะ และรักษาโรคภูมแ
ิ พ ้”
โดย รศ.ดร.นิทศ
ั น์ สุขรุ่ง คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล

คล ัสเตอร์เกษตรและอาหาร
9. ผลงานวิจัยเรือ
่ ง “การกระตุ ้นให ้แม่พันธุว์ างไข่ด ้วยอาร์เอ็นเอสายคูท
่ จ
ี่ าเพาะต่อยีน GIH”
โดย รศ.ดร.อภนันท์ อุดมกิจ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
10. ผลงานวิจัยเรือ
่ ง “เกษตรอัจฉริยะ”
โดย ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ คณะวิทยาศาสตร์

