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การประชุมโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2561

ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
กล่าวเปิ ดการประชุม

ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

เมือ่ วันที่ 28 – 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 สวทช. จัดงานประชุมโครงการ
Chair Professor Grants ประจาปี 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
แอนด์ สวีทส์ ระยอง ซิต้ ี เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง เพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผูร้ บั ทุนโครงการนักวิจยั แกนนา และ NSTDA Chair Professor
รวมทั้ ง นั ก วิ จ ั ย สวทช . ได้แ ลก เปลี่ ย น ประสบก ารณ์ วิ จ ั ย
การสร้า งสรรค์ผ ลงาน และเป็ น สื่อ กลางในการเชื่ อ มโยงบู ร ณาการ
ระหว่างกลุม่ วิจยั โดยได้รบั เกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ประธาน
คณะกรรมการร่วมทุนโครงการ NSTDA Chair Professor กล่าวเปิ ด
การประชุม และปาฐกถาพิเศษ “ประเด็นใหญ่สาหรับการวิจยั ไทย”
การประชุมในครัง้ นี้ มีผูเ้ ข้าร่วมประชุมกว่า 140 คน

ผูเ้ ข้าร่วมการประชุม

NSTDA Chair Professors นักวิจยั แกนนา และผูบ้ ริหาร สวทช.
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ภาพบรรยากาศการเสวนา และการบรรยายภายในงานประชุมฯ
ดร.ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล
“Exponential Technologies and Disruptions”
ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร
“การปรับตัวของวงการวิจยั สู่การแข่งขันในระดับโลก”

ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา
แนะนาโครงการ EECi

เสวนา “งานวิจยั สู่การประยุกต์ใช้ดา้ นไอที”

เสวนา “หลังวิจยั เดินต่ออย่างไร”

เสวนา “ระดมสมอง สร้างมิตใิ หม่ ให้แก่ทนุ วิจยั มูลค่ าสูง”

เยีย่ มชมสถาบันวิทยสิรเิ มธี
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งานประชุมวิชาการ
Neurologic and Cardiac Electrophysiology Symposium (NCES) ครัง้ ที่ 16
วันที่ 25 มิถนุ ายน 2561 ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. นพ. นิพนธ์ ฉัตรทิพากร นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2557
และผูอ้ านวยการศูนย์วจิ ยั และฝึ กอบรมสาขาโรคทางไฟฟ้ าของหัวใจ (Cardiac Electrophysiology Research
& Training Center: CERT Center) คณะแพทยศาสตร์ ร่วมมือกับ ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ทพญ. สิรพิ ร
ฉัตรทิพากร คณะทันตแพทยศาสตร์ และ ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. วัชระ กสิณฤกษ์ นักวิจยั แกนนา ประจาปี
2552 ศูนย์วจิ ยั เทคโนโลยีชวี การแพทย์ (Biomedical Technology Research Center) คณะเทคนิค
การแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประชุมวิชาการ Neurologic and Cardiac Electrophysiology
Symposium (NCES) ครัง้ ที่ 16 ร่วมกับงานประชุม Neuroscience and Immunology Conference
ประจาปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อเรือ่ ง “Gut Microbiota-Immune Response: At the Crossroad from
Gut, Immunity, Brain and Heart” ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จ. เชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติจาก
ดร. ทวีศกั ดิ์ กออนันตกูล ทีป่ รึกษาอาวุโส ผูอ้ านวยการสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการประชุม และมีผูเ้ ข้าร่วมประชุมรวมทัง้ สิ้น 104 คน
การประชุมวิชาการครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ นาเสนอผลงานวิจยั ความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทัง้ แลกเปลีย่ น
ความคิดเห็นและประสบการณ์ในด้านสรีรวิทยาทางไฟฟ้ า พยาธิสรีรวิทยาของสมองและหัวใจ และวิทยาการ
ภูมคิ มุ ้ กันทีเ่ กี่ยวข้อง มุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือและแนวทางการวิจยั ใหม่ทจ่ี ะเป็ นประโยชน์ในระดับประเทศ
และนานาชาติ และอาจช่วยเปลีย่ นแปลงแนวทางใหม่ในการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด รวมทัง้ โรคทาง
สมองทีเ่ กี่ยวข้องกับการตอบสนองต่อระบบภูมคิ ุม้ กันของร่างกายในอนาคต
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Compound Semiconductor Week (CSW 2018) ที่ MIT
ผลงานวิจยั ด้านโครงสร้างนาโน ของ Antimonide Compound Semiconductor ซึ่งได้รบั
การสนับสนุ นภายใต้โครงการนักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558 โดยมี ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
เป็ นหัวหน้าโครงการ ได้ถูกนาเสนอในการประชุม Compound Semiconductor Week
(CSW-2018) ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (Massachusetts Institute of Technology)
หรือ MIT เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม ถึงวันที่ 1 มิถนุ ายน
2561 ผลงานวิจยั ที่นาเสนอ 2 ชิ้น ได้แก่ “GaSb/GaAs QDs on Ge” นาเสนอผลงานวิจยั ด้วย
วาจา และ “InSb/GaSb Nano-Stripes” นาเสนอผลงานด้วยโปสเตอร์ ทัง้ นี้ ภายในงานประชุม
มีการแลกเปลีย่ นข้อมูลวิจยั สาหรับความร่วมมือต่อในอนาคตด้วย

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์
ดร.พัทจารี พิจยเวทินท์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร

