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นักวิจัยแกนน ำรับพระรำชทำนเกียรติบัตรในงำน NAC2019

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นประธานในพิธีเปิด
การประชุมวิชาการประจ าปี สวทช. ครั้งที่ 15 (NAC 2019) ในหัวข้อ 
“เศรษฐกิจแห่งอนาคตไทย ก้าวไกลด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มีนาคม 2562
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ใ น โ อ ก าสนี้ ไ ด้พร ะ ร ำ ชท ำน เ กี ย ร ติ บั ต ร แ ก่ นั ก วิ จั ย แ กนน ำ  ป ร ะจ ำ ปี  2561 แ ล ะ คณะผู้ วิ จั ย
ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรำงกูร สังกัดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้โครงการ 
“การพัฒนานวัตกรรมใหม่ในทางการแพทย์ที่มีมูลค่าและคุณค่าสูง: ฟื้นฟูภาพดีเอ็นเอโดยโมเลกุลที่ท าให้จีโนมเสถียร 
และการตรวจกรองมะเร็งจากโปรตีนหรืออาร์เอ็นเอในเม็ดเลือดขาว ” และ ศ.ดร.สมชำย วงศ์วิเศษ สังกัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้โครงการ “การพัฒนากระบวนการ
ถ่ายเทความร้อนสมัยใหม่ส าหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต”
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เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 โปรแกรมการส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนน าและฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมวิจัย ได้จัดการ
เสวนาเรื่อง “ถอดประสบกำรณ์บริหำรกลุ่มวิจัยขนำดใหญ่ ภำยใต้หัวข้อ กำรพัฒนำศักยภำพทีมวิจัยเพื่อมุ่งสู่
ควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร” ณ ห้องประชุม ออดิทอเรียม ชั้น 1 อาคารศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ 
(ไบโอเทค) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยง 

เสวนำ ถอดประสบกำรณ์บริหำรกลุ่มวิจัยขนำดใหญ่

งานเสวนานี้ได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ รักษาการ รองผู้อ านวยการ สวทช. เป็นประธาน
กล่าวเปิดงาน และ ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
เป็นผู้ด าเนินการเสวนา ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ศ.ดร.จ ำรัส ลิ้มตระกูล NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2552 
ศ.ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล NSTDA Chair Professor ประจ าปี 2558 และ ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ ผู้ร่วมทีมวิจัย
ของ ศ.นพ.ดร.สุรเดช หงส์อิง นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2559

ภายในงานมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ การบริหารกลุ่มวิจัยขนาดใหญ่ 
และเทคนิคในการบริหารกลุ่มวิจัยให้ประสบความส าเร็จ เช่น การท างานเป็นทีมและการสื่อสารในกลุ่มวิจัย
อย่างเป็นมิตร การสร้างแรงบันดาลใจในการท าวิจัย การลงมือท างานให้เห็นเป็นแบบอย่างและเป็นแกนน า
กลุ่มวิจัยให้แก่ผู้ร่วมทีม การบริหารทรัพยากรการวิจัยที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด และความมุ่งมั่นใน
เส้นทางการวิจัยของตนเอง โดยได้รับความสนใจจาก ศ.นพ.สุทัศน์ ฟู่เจริญ ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบ ารุงรัตน์ และ 
ดร.สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล รวมทั้งบุคลากรท้ังภายในและภายนอก สวทช. เข้าร่วมงานกว่า 80 คน
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ที่ปรึกษำ ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลติผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกดิสมบุญ บรรณำธิกำร และออกแบบ ดร.สิริกญัจณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญำแก้ว นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2558 ได้น าเสนอหัวข้อเรื่อง “Quantum Nanostructure 
and Its Challenging Applications” ได้แก่ การน าโครงสร้างดังกล่าวไปใช้ทางด้าน Night Vision เพื่อประโยชน์
ทำงด้ำนกำรทหำรและด้ำนกำรแพทย์ การใช้โครงสร้าง Twin Nanostructures เพื่อใช้เป็น Entangled Photon 
Source ในงานด้าน Quantum Telecommunication ส าหรับการสื่อสารในยุค Big Data ในอนาคต และท้ายสุด 
คือ งานวิจัยด้าน InSb Nano-stripe ที่มีศักยภาพในการตรวจจับสัญญาณคลื่นสนามแม่เหล็กจากสมอง 
ซึ่งมีประโยชน์ในงานด้านการแพทย์ Magneto Encephalogram (MEG)

“นักวิจัยจาก ASEAN IVO เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านควอนตัมนาโน
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 นักวิจัยจากประเทศอาเซียน และนักวิจัย
จากประเทศญี่ปุ่น ในโครงการ ASEAN IVO ด้านการสื่อสารทางแสง 
ไ ด้ เ ข้ า เ ยี่ ย ม ช ม ห้ อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร วิ จั ย ด้ า น ค ว อ น ตั ม น า โ น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

Disease X: Advanced Diagnostics for Emerging Threats

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑำ นักวิจัยแกนน า ประจ าปี 2556 หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์
สุขภาพโรคอุบัติใหม่ ได้จัดงำนประชุมวิชำกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร Disease X ในหัวข้อ Advanced
Diagnostics for Emerging Threats ณ โรงแรมนารายณ์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์ในการให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีการวินิจฉัยโรค และเตรียมความพร้อมรับกับโรคอุบัติใหม่ผ่านการท างานของเครือข่ายห้องปฏิบัติการ

กิจกรรมในงานประกอบด้วยการบรรยายโดยวิทยากร
ชั้นน าจากในและต่างประเทศ การจัด workshop Nipah
virus outbreak และ Dinner Networking ในลักษณะ 
Edutainment ท้ังนี้ ได้รับความสนใจจากท้ังภาครัฐและ
ภาคเอกชนเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

อยู่ภายใต้ความร่วมมือของ National Institute of Information and Communications 
Technology (NICT) กับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาชิก
จากประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ มีวัตุประสงค์ในการแสวงหาและระบุพื้นที่การวิจัย 
ICT เชิงกลยุทธ์ในภูมิภาคอาเซียนและส่งเสริมโครงการความร่วมมือของประเทศอาเซียน

IVO : Information Communication Technology (ICT) Virtual Organization


