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การประชมุวชิาการ สวทช. ประจาํปี 2560
วนัพธุที	 29 มนีาคม 2560 สองนักวจิยัแกนนํา ประจาํปี 2559 ไดแ้ก่ ศ.นพ.สุรเดช หงสอ์งิ จากโครงการ "การ
พฒันานวตักรรมเพื	อการรกัษามะเร็งดว้ยวธิีการเพิ	มภูมคุิม้กนั" และ ศ.ดร.แชบเบียร ์กีวาลา จากโครงการ 
"เครอืข่ายวจิยัและนวตักรรมเพื	อการคา้และการผลติอาหารและพลงังานอย่างย ั 	งยนื" รวมท ั-ง ทมีนกัวจิยั เขา้รบั
พระราชทานประกาศนียบ ัตรจากสมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯ ในการประชุมวิชาการ สวทช. 
ประจาํปี 2560 (NAC2017) ณ อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทย จ.ปทมุธานี

ศ.ดร.แชบเบยีร ์กีวาลา และทมีผูว้จิยัศ.นพ.สุรเดช หงสอ์งิ และทมีผูว้จิยั

ศ.ดร.มรกต ตนัตเิจริญ 
ที	ปรกึษาอาวุโส

ผูอ้าํนวยการ สวทช. 
ร่วมถ่ายภาพกบัสอง
นกัวจิยัแกนนาํ

ดร.ทวศีกัดิC กออนนัตกูล
ที	ปรกึษาอาวุโสผูอ้าํนวยการ สวทช. 
ร่วมถ่ายภาพกบัสองนกัวจิยัแกนนาํ



การประชมุวชิาการ สวทช. ประจาํปี 2560 (ต่อ)
วนัพฤหสับดีที	 30 มนีาคม 2560 ศ.นพ.ประสิทธิC ผลติผลการพมิพ ์รองผูอ้าํนวยการ สวทช. 
กลา่วเปิดการเสวนา ในหวัขอ้ "พฒันาคุณภาพงานวิจยัอย่างไรดี" โดยมวีทิยากรร่วมเสวนา ไดแ้ก่ 
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั และนกัวจิยัแกนนํา 
ประจาํปี 2558 ผศ.ดร.สมชาย รตันชื	อสกุล จากคณะนิติศาสตรป์รีดีพนมยงค ์มหาวทิยาลยั  
ธุรกิจบณัฑติย ์และ คุณเอก เอื-อตระการววิฒัน ์จากสถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดย ศ.นพ.ยง ภูว่รวรรณ ใหก้ารบรรยายหวัขอ้ "ทําอย่างไร ไม่ใหล้ะเมิดจริยธรรม
การวิจยั" เพื	อเพิ	มความตระหนกัและส่งเสริมใหส้รา้งผลงานวจิยัที	มคีวามน่าเชื	อถอื โดยใหค้วามรู ้
เกี	ยวกบัเรื	องการประพฤติมชิอบในการวจิยั (Research Misconduct) เช่น การสรา้งขอ้มูล 
(Fabrication) การดดัแปลงขอ้มลู (Falsification) การคดัลอกผลงาน (Plagiarism)



การบรรยายและการสรา้งความร่วมมือเรื7องการแลกเปลี7ยนความรอ้น
ศ.ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ นักวิจยัแกนนํา ประจาํปี 2556 เดนิทางไปบรรยายใหค้วามรู ้และแลกเปลี	ยน
ประสบการณเ์รื	องการแลกเปลี	ยนความรอ้น ณ ประเทศอหิร่าน 

� วนัที	 5 มนีาคม ใหก้ารบรรยาย และแลกเปลี	ยนประสบการณใ์นหวัขอ้ "Forced 
convection and boiling of nanofluid"  ณ Fedowsi University of Mashad 

� วนัที	 6 มนีาคม 2560 ใหก้ารบรรยาย และแลกเปลี	ยนประสบการณใ์นหวัขอ้ "Single- 
Phase and Two-Phase Flow Heat Transfer Enhancement" ณ Quchan
University of Advanced Technology 

การบรรยาย ณ Fedowsi University of Mashad 

นอกจากนี-  ศ.ดร.สมชาย ไดร่้วมลงนามในบนัทกึขอ้ตกลง
ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์, 
Quchan University of Advanced Technology และ 
หน่วยวจิยั Fluid Mechanics, Thermal Engineering 
and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE) 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื	 องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี เพื	อส่งเสริม
ความร่วมมอืระหว่างกนั และเปิดโอกาสใหบุ้คลากรของท ั-ง
สองสถาบนัไดร่้วมศึกษาและปฏิบตัิการวิจยัใหเ้กิดการ
แลกเปลี	ยนขอ้มลูดา้นการวจิยัในอนาคต

การบรรยาย ณ Quchan University of 
Advanced Technology 

พธิลีงนามใน MOU



การเผยแพร่งานวจิยั Nanoelectronic
คณะวิจ ัยและนิสิตของหอ้งปฏิบตัิการวิจ ัยสิ	งประดิษฐ์สารกึ	 งต ัวนํา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ภายใตก้ารดูแลของ ศ.ดร.สมศกัดิT ปญัญาแกว้ นักวิจยัแกนนํา 
ประจาํปี 2558 ไดจ้ดัใหมี้การนําเสนอผลงานวจิยัเรื7อง “Antimonide Nanostructure for Nanoelectronic
and Nanophotonic Applications” ในงาน Chula Expo 2017 ระหว่างวนัที	 15-19 มนีาคม 2560 ที	คณะ
วศิวกรรมศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ในโอกาสเฉลมิฉลอง 100 ปี จุฬาฯ  มผูีเ้ขา้ชมท ั-งที	เป็นเยาวชน และ
ประชาชนที	สนใจในงานวจิยัชิ-นนี-   โดยเฉพาะงานวจิยัเกี	ยวกบั Tandem Nanostructure Solar Cells ซึ	งมี
ศกัยภาพในการใชง้านกบัแสงอาทิตยค์วามเขม้สูง  งานชิ-นนี-จะถูกนาํเสนอในการประชุมวชิาการนานาชาติของ 
Material Research Society (MRS Spring Meeting) ที	เมอืงฟีนิกส ์ประเทศสหรฐัอเมริกา พรอ้มกบั
ผลงานวจิยัเรื	อง “Twin InSb Nanostructure” ซึ	งไดร้บัเชิญใหส่้งผลงานตีพมิพใ์นวารสารวชิาการ MRS 
Communication และ MRS Advanced 

ผลงานวิจยัเกี7ยวกบัเซลลแ์สงอาทิตยช์นิดโครงสรา้งนาโนซอ้น 
(Tandem Nanostructure Solar Cells)
งานวจิยัชิ-นนี- เป็นแนวคิดใหม่ในการนาํเอาโครงสรา้งนาโนของสารประกอบกึ	ง
ตวันํากลุ่ม III-V ไดแ้ก่ InAs/ GaSb/InSb ซึ	งเตรียมขึ-นดว้ยเทคนิค 
Molecular Beam Epitaxy มาซอ้นกนัหลายๆ ช ั-น โดยสอดแทรกอยู่ระหว่าง
ระหว่างหวัต่อพเีอน็ชนิดเดี	ยว (Single PN Junction)  โครงสรา้งนาโนแบบซอ้นนี-จะทาํใหเ้ซลลแ์สงอาทิตยช์นิด
ใหม่นีc สามารถดูดกลืนแสงอาทิตยใ์นช่วงสเปคตรมัที7กวา้งขึc นโดยเฉพาะส่วนเป็นแสงอินฟราเรด ซึ	งเซลล ์
แสงอาทติยช์นิดอื	นๆ ไม่สามารถดูดกลนืช่วงคลื	นดงักล่าวได ้ แสงพระอาทติยม์ส่ีวนที	เป็นแสงอนิฟราเรดสูงกว่า 
50 %  ดงันั-น เซลลแ์สงอาทติยช์นิดใหม่ที	ใชโ้ครงสรา้งนาโนแบบซอ้นนี-จึงมศีกัยภาพที	จะใหป้ระสทิธิภาพในการ
แปรพลงังานแสงอาทติยเ์ป็นไฟฟ้าไดด้กีว่า และใชง้านไดด้กีบัแสงอาทติยค์วามเขม้สูง

หากแนวคิด Concentrator PV System สามารถ
ประยุกตใ์ชใ้นอุตสาหกรรมได ้จะสามารถประหยดั
พืcนที7ใชส้อย และวตัถดิุบอนัมีจาํกดัไดห้ลายเท่าตวั

ควอนตมัด็อตโซลา่เซลล์ โซลา่เซลลท์ี7ทาํจากซิลกิอนที7ออกแบบ
เพื7อใชง้านกบัแสงอาทติยค์วามเขม้สูง



ข่าวประชาสมัพนัธ ์

หวัขอ้ รายละเอยีด

การเปิดร ับสมัครข้อเสนอ
โครงการวิจ ัย ทุนนักวิจ ัย   
แกนนํา  และโครงการทุน 
NSTDA Chair Professor 
ประจาํปี 2560

โครงการทุนนกัวจิยัแกนนาํ และ NSTDA Chair Professor เปิดรบัสมคัรขอ้เสนอโครงการวจิยั 
ประจาํปี 2560 ตั-งแต่บดันี- จนถงึ 30 มถินุายน 2560 ผูท้ี	สนใจสามารถติดตามรายละเอยีดการเปิดรบั
สมคัรไดท้ี	 http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/

ก า ร ป ร ะ ช า ส ัมพัน ธ์ก า ร
เปิดรบัขอ้เสนอโครงการวิจยั
ทุ นนัก วิ จ ัย แ กนนํ า  แล ะ
โครงการทุน NSTDA Chair 
Professor ประจาํปี 2560 
(Road show)

�  วนัที	 11 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัขอนแก่น จ.ขอนแก่น
�  วนัที	 15 พฤษภาคม 2560 ณ กทม. (ระหวา่งจดัหาสถานที	)
�  วนัที	 19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่จ.เชยีงใหม่

กจิกรรมภายในงาน ไดแ้ก่
� ประชาสมัพนัธเ์กี	ยวกบัการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ ประจาํปี 2560 และตอบขอ้ซกัถามต่างๆ
� บรรยายพเิศษ เพื	อสรา้งความตระหนกัเกี	ยวกบัพฤตกิรรมมชิอบทางจรยิธรรมการวจิยั      
     (Research Misconduct) เช่น การสรา้งขอ้มลู (Fabrication) การดดัแปลงขอ้มลู   
     (Falsification) การคดัลอกผลงาน (Plagiarism) จาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ

ที7ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิC ผลติผลการพมิพ ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ ์ เนาวพนัธ ์ เอืcอเฟืc อขอ้มูล         ที7ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิC ผลติผลการพมิพ ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ ์ เนาวพนัธ ์ เอืcอเฟืc อขอ้มูล         
ศ.ดร.สมศกัดิC ปญัญาแกว้ ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ


