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การประชมุโครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2561

เมือ่วนัที่ 28 – 30 มถินุายน พ.ศ. 2561 สวทช. จดังานประชุมโครงการ 

Chair Professor Grants ประจ าปี 2561 ณ โรงแรมฮอลเิดย ์อนิน์

แอนด ์สวีทส ์ระยอง ซติี้  เซ็นเตอร ์จงัหวดัระยอง เพื่อเปิดโอกาสให ้

ผูร้บัทุนโครงการนกัวิจยัแกนน า และ NSTDA Chair Professor

รวมท ั้ง  นัก วิจ ัย  สวทช .  ได ้แลก เปลี่ ย นประสบก า รณ์ วิ จ ัย                                           

การสรา้งสรรค์ผลงาน และเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงบูรณาการ

ระหว่างกลุม่วจิยั โดยไดร้บัเกียรตจิาก ศ.ดร.ยงยทุธ ยทุธวงศ ์ประธาน

คณะกรรมการรว่มทุนโครงการ NSTDA Chair Professor กล่าวเปิด

การประชุม และปาฐกถาพิเศษ “ประเด็นใหญ่ส าหรบัการวิจยัไทย” 

การประชมุในคร ัง้น้ี มผูีเ้ขา้ร่วมประชมุกว่า 140 คน

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ ์

กลา่วเปิดการประชมุ

ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ์

กลา่วรายงานวตัถปุระสงคก์ารจดังาน

NSTDA Chair Professors นกัวจิยัแกนน า และผูบ้รหิาร สวทช. 

ผูเ้ขา้ร่วมการประชมุ
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เสวนา “หลงัวจิยัเดนิต่ออย่างไร”

เสวนา “งานวจิยัสู่การประยุกตใ์ชด้า้นไอท”ีดร.เจนกฤษณ ์คณาธารณา 

แนะน าโครงการ EECi

เสวนา “ระดมสมอง สรา้งมติใิหม ่ใหแ้ก่ทนุวจิยัมลูค่าสูง” เยีย่มชมสถาบนัวทิยสริเิมธี

ดร.ไพรนิทร ์ชูโชตถิาวร

“การปรบัตวัของวงการวจิยัสู่การแขง่ขนัในระดบัโลก”

ภาพบรรยากาศการเสวนา และการบรรยายภายในงานประชมุฯ

ดร.ทวศีกัดิ์ กออนนัตกูล 

“Exponential Technologies and Disruptions”
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งานประชมุวชิาการ 

Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) คร ัง้ที่ 16

วนัที่ 25 มถินุายน 2561 ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉตัรทพิากร นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2557

และผูอ้  านวยการศูนยว์จิยัและฝึกอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้าของหวัใจ (Cardiac Electrophysiology Research

& Training Center: CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ ร่วมมอืกบั ศ. (เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร. ทพญ. สริพิร

ฉตัรทพิากร คณะทนัตแพทยศาสตร์ และ ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร. วชัระ กสณิฤกษ์ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี

2552 ศูนยว์จิยัเทคโนโลยชีวีการแพทย์ (Biomedical Technology Research Center) คณะเทคนิค

การแพทย์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ จดังานประชุมวชิาการ Neurologic and Cardiac Electrophysiology

Symposium (NCES) คร ัง้ที่ 16 ร่วมกบังานประชุม Neuroscience and Immunology Conference

ประจ าปี พ.ศ. 2561 ในหวัขอ้เรือ่ง “Gut Microbiota-Immune Response: At the Crossroad from

Gut, Immunity, Brain and Heart” ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮลิล ์ จ. เชยีงใหม่ โดยไดร้บัเกียรตจิาก

ดร. ทวศีกัดิ์ กออนนัตกูล ทีป่รกึษาอาวุโส ผูอ้  านวยการส านกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีห่งชาติ

(สวทช.) เป็นประธานในพธิีเปิดการประชมุ และมผูีเ้ขา้ร่วมประชมุรวมท ัง้สิ้น 104 คน

การประชมุวชิาการคร ัง้น้ีมวีตัถปุระสงคเ์พือ่น าเสนอผลงานวจิยั ความกา้วหนา้ทางวชิาการ รวมท ัง้แลกเปลีย่น

ความคิดเหน็และประสบการณใ์นดา้นสรีรวทิยาทางไฟฟ้า พยาธสิรีรวทิยาของสมองและหวัใจ และวทิยาการ

ภูมคุิม้กนัทีเ่กี่ยวขอ้ง มุ่งหวงัใหเ้กิดความร่วมมอืและแนวทางการวจิยัใหม่ทีจ่ะเป็นประโยชนใ์นระดบัประเทศ

และนานาชาติ และอาจช่วยเปลีย่นแปลงแนวทางใหม่ในการรกัษาโรคหวัใจและหลอดเลอืด รวมท ัง้โรคทาง

สมองทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการตอบสนองต่อระบบภูมคุิม้กนัของร่างกายในอนาคต
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Compound Semiconductor Week (CSW 2018) ที่ MIT

ผลงานวจิยัดา้นโครงสรา้งนาโน ของ Antimonide Compound Semiconductor ซึ่งไดร้บั                         

การสนบัสนุนภายใตโ้ครงการนกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 โดยม ีศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้      

เป็นหวัหนา้โครงการ ไดถู้กน าเสนอในการประชุม Compound Semiconductor Week 

(CSW-2018) ที่สถาบนัเทคโนโลยแีมสซาชูเซตส ์(Massachusetts Institute of Technology) 

หรอื MIT เมอืงบอสตนั ประเทศสหรฐัอเมรกิา ระหวา่งวนัที ่29 พฤษภาคม ถงึวนัที่ 1 มถินุายน 

2561 ผลงานวจิยัที่น าเสนอ 2 ชิ้น ไดแ้ก่ “GaSb/GaAs QDs on Ge” น าเสนอผลงานวจิยัดว้ย

วาจา และ “InSb/GaSb Nano-Stripes” น าเสนอผลงานดว้ยโปสเตอร ์ท ัง้นี้ ภายในงานประชมุ

มกีารแลกเปลีย่นขอ้มลูวจิยั ส าหรบัความร่วมมอืต่อในอนาคตดว้ย

ที่ปรกึษา ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ์ เนาวพนัธ์

ดร.พทัจารี พจิยเวทนิท์ เอื้อเฟ้ือขอ้มลู ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ ศ.(เชี่ยวชาญพเิศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉตัรทพิากร


