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การประชุมวิชาการ สวทช. ประจําปี 2560
วันพุธที 29 มีนาคม 2560 สองนักวิจยั แกนนํ า ประจําปี 2559 ได้แก่ ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ จากโครงการ "การ
พัฒนานวัตกรรมเพือการรักษามะเร็งด้วยวิธีการเพิมภูมคิ ุม้ กัน" และ ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา จากโครงการ
"เครือข่ายวิจยั และนวัตกรรมเพือการค้าและการผลิตอาหารและพลังงานอย่างยังยืน" รวมทัง- ทีมนักวิจยั เข้ารับ
พระราชทานประกาศนี ยบัต รจากสมเด็ จ พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ ในการประชุ ม วิ ช าการ สวทช.
ประจําปี 2560 (NAC2017) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ศ.นพ.สุรเดช หงส์องิ และทีมผูว้ จิ ยั

ศ.ดร.แชบเบียร์ กีวาลา และทีมผูว้ จิ ยั

ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
ทีปรึกษาอาวุโส
ผูอ้ าํ นวยการ สวทช.
ร่วมถ่ายภาพกับสอง
นักวิจยั แกนนํา
ดร.ทวีศกั ดิC กออนันตกูล
ทีปรึกษาอาวุโสผูอ้ าํ นวยการ สวทช.
ร่วมถ่ายภาพกับสองนักวิจยั แกนนํา

การประชุมวิชาการ สวทช. ประจําปี 2560 (ต่อ)
วันพฤหัสบดีที 30 มีนาคม 2560 ศ.นพ.ประสิทธิC ผลิตผลการพิมพ์ รองผูอ้ าํ นวยการ สวทช.
กล่าวเปิ ดการเสวนา ในหัวข้อ "พัฒนาคุณภาพงานวิจยั อย่างไรดี" โดยมีวทิ ยากรร่วมเสวนา ได้แก่
ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักวิจยั แกนนํา
ประจําปี 2558 ผศ.ดร.สมชาย รัตนชือสกุล จากคณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิตย์ และ คุณเอก เอื-อตระการวิวฒั น์ จากสถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ประเทศไทย โดย ศ.นพ.ยง ภูว่ รวรรณ ให้การบรรยายหัวข้อ "ทําอย่างไร ไม่ให้ละเมิดจริยธรรม
การวิจยั " เพือเพิมความตระหนักและส่งเสริมให้สร้างผลงานวิจยั ทีมีความน่าเชือถือ โดยให้ความรู ้
เกียวกับเรืองการประพฤติมชิ อบในการวิจยั (Research Misconduct) เช่น การสร้างข้อมูล
(Fabrication) การดัดแปลงข้อมูล (Falsification) การคัดลอกผลงาน (Plagiarism)

การบรรยายและการสร้างความร่วมมือเรื7องการแลกเปลี7ยนความร้อน
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจยั แกนนํ า ประจําปี 2556 เดินทางไปบรรยายให้ความรู ้ และแลกเปลียน
ประสบการณ์เรืองการแลกเปลียนความร้อน ณ ประเทศอิหร่าน

วันที 5 มีนาคม ให้การบรรยาย และแลกเปลียนประสบการณ์ในหัวข้อ "Forced
convection and boiling of nanofluid" ณ Fedowsi University of Mashad

วันที 6 มีนาคม 2560 ให้การบรรยาย และแลกเปลียนประสบการณ์ในหัวข้อ "SinglePhase and Two-Phase Flow Heat Transfer Enhancement" ณ Quchan
University of Advanced Technology

การบรรยาย ณ Fedowsi University of Mashad

นอกจากนี- ศ.ดร.สมชาย ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่ ว มมือ (MOU) ระหว่ า งคณะวิศ วกรรมศาสตร์,
Quchan University of Advanced Technology และ
หน่วยวิจยั Fluid Mechanics, Thermal Engineering
and Multiphase Flow Research Lab (FUTURE)
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื องกล คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพือส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างกัน และเปิ ดโอกาสให้บุคลากรของทังสองสถาบัน ได้ร่ ว มศึ ก ษาและปฏิบ ตั ิ ก ารวิจ ยั ให้เ กิด การ
แลกเปลียนข้อมูลด้านการวิจยั ในอนาคต
การบรรยาย ณ Quchan University of
Advanced Technology
พิธลี งนามใน MOU

การเผยแพร่งานวิจยั Nanoelectronic
คณะวิ จ ัย และนิ สิ ต ของห้อ งปฏิ บ ตั ิ ก ารวิ จ ัย สิ งประดิ ษ ฐ์ส ารกึ งตัว นํ า ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมไฟฟ้ า คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การดู แลของ ศ.ดร.สมศักดิT ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนํ า
ประจําปี 2558 ได้จดั ให้มีการนํ าเสนอผลงานวิจยั เรือ7 ง “Antimonide Nanostructure for Nanoelectronic
and Nanophotonic Applications” ในงาน Chula Expo 2017 ระหว่างวันที 15-19 มีนาคม 2560 ทีคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสเฉลิมฉลอง 100 ปี จุฬาฯ มีผูเ้ ข้าชมทัง- ทีเป็ นเยาวชน และ
ประชาชนทีสนใจในงานวิจยั ชิ-นนี- โดยเฉพาะงานวิจยั เกียวกับ Tandem Nanostructure Solar Cells ซึงมี
ศักยภาพในการใช้งานกับแสงอาทิตย์ความเข้มสู ง งานชิ-นนี-จะถูกนําเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติของ
Material Research Society (MRS Spring Meeting) ทีเมืองฟี นิกส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พร้อมกับ
ผลงานวิจยั เรือง “Twin InSb Nanostructure” ซึงได้รบั เชิญให้ส่งผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ MRS
Communication และ MRS Advanced

ผลงานวิจยั เกี7ยวกับเซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ดโครงสร้างนาโนซ้อน
(Tandem Nanostructure Solar Cells)
งานวิจยั ชิ-นนี-เป็ นแนวคิดใหม่ในการนําเอาโครงสร้างนาโนของสารประกอบกึง
ตัวนํากลุ่ม III-V ได้แก่ InAs/ GaSb/InSb ซึงเตรียมขึ-นด้วยเทคนิค
Molecular Beam Epitaxy มาซ้อนกันหลายๆ ชัน- โดยสอดแทรกอยู่ระหว่าง
ระหว่างหัวต่อพีเอ็นชนิดเดียว (Single PN Junction) โครงสร้างนาโนแบบซ้อนนี-จะทําให้เซลล์แสงอาทิตย์ชนิ ด
ใหม่ นc ี สามารถดู ดกลืนแสงอาทิตย์ในช่ วงสเปคตรัมที7กว้างขึcนโดยเฉพาะส่วนเป็ นแสงอินฟราเรด ซึงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดอืนๆ ไม่สามารถดูดกลืนช่วงคลืนดังกล่าวได้ แสงพระอาทิตย์มสี ่วนทีเป็ นแสงอินฟราเรดสูงกว่า
50 % ดังนัน- เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดใหม่ทใช้
ี โครงสร้างนาโนแบบซ้อนนี-จึงมีศกั ยภาพทีจะให้ประสิทธิภาพในการ
แปรพลังงานแสงอาทิตย์เป็ นไฟฟ้ าได้ดกี ว่า และใช้งานได้ดกี บั แสงอาทิตย์ความเข้มสูง
หากแนวคิด Concentrator PV System สามารถ
ประยุกต์ใ ช้ในอุตสาหกรรมได้ จะสามารถประหยัด
พืcนที7ใช้สอย และวัตถุดิบอันมีจาํ กัดได้หลายเท่าตัว
ควอนตัมด็อตโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ทท7ี าํ จากซิลกิ อนที7ออกแบบ
เพือ7 ใช้งานกับแสงอาทิตย์ความเข้มสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ

รายละเอียด

การเปิ ดรับ สมัค รข้อ เสนอ โครงการทุนนักวิจยั แกนนํา และ NSTDA Chair Professor เปิ ดรับสมัครข้อเสนอโครงการวิจยั
โครงการวิ จ ัย ทุ น นัก วิ จ ัย ประจําปี 2560 ตัง- แต่บดั นี- จนถึง 30 มิถนุ ายน 2560 ผูท้ สนใจสามารถติ
ี
ดตามรายละเอียดการเปิ ดรับ
แกนนํ า และโครงการทุ น สมัครได้ที http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/
NSTDA Chair Professor
ประจําปี 2560
ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
 วันที 11 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจยั
 วันที 15 พฤษภาคม 2560 ณ กทม. (ระหว่างจัดหาสถานที)
ทุ น นั ก วิ จ ั ย แ กน นํ า แล ะ
 วันที 19 พฤษภาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โครงการทุน NSTDA Chair กิจกรรมภายในงาน ได้แก่
Professor ประจําปี 2560
 ประชาสัมพันธ์เกียวกับการเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ ประจําปี 2560 และตอบข้อซักถามต่างๆ
(Road show)
 บรรยายพิเศษ เพือสร้างความตระหนักเกียวกับพฤติกรรมมิชอบทางจริยธรรมการวิจยั
(Research Misconduct) เช่น การสร้างข้อมูล (Fabrication) การดัดแปลงข้อมูล
(Falsification) การคัดลอกผลงาน (Plagiarism) จาก ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ
ที7ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิC ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์ เอืc อเฟืc อข้อมูล
ศ.ดร.สมศักดิC ปัญญาแก้ว ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

