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วทิยากร ไดแ้ก่  

• ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ,์ 

คุณวลยัทพิย ์โชตวิงศพ์พิฒัน,์ คุณฐติวิรรณ 

เกดิสมบญุ น าเสนอรายละเอยีดโครงการทนุฯ 

และทนุวจิยัมุง่เป้า สวทช.    

• ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ รศ.ดร.นิมติ มรกต

บรรยายใหค้วามรูเ้รื่องจรยิธรรมกบัการวจิยั

ผูส้นใจเขา้ร่วมจากภาครฐั และเอกชน จ านวน

กวา่ 100 คน

ฝ่ายเลขานุการโครงการทุนฯ ได ้จ ัดงาน

ประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัขอ้เสนอโครงการฯ 

(Roadshow) ข้ึน เพือ่ประชาสมัพนัธใ์หท้ราบ

ถงึรายละเอียดขอ้เสนอโครงการ ขอบเขตการ

สนับสนุน แนวทางและเกณฑ์การพิจารณา  

รวมทั้ง การบรรยายพิเศษเพื่อสรา้งความ

ตระหนั ก เกี่ ย วก ับ  RCR โ ดยวิทย าก าร

ผูท้รงคุณวุฒิ งานดงักล่าวจดัขึ้นแลว้ 2 ครัง้     

ณ โรงแรมเซ็นจูรี่  พาร์ค กรุงเทพฯ และ

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ดว้ย สวทช. เปิดรบัขอ้เสนอโครงการวิจยัภายใตโ้ครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560

ประกอบดว้ย ทุนนกัวจิยัแกนน า จ านวน 2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จ านวน 1 ทุน

งบประมาณทนุละไมเ่กนิ 20 ลา้นบาท ระยะเวลา 5 ปี เปิดรบัขอ้เสนอโครงการจนถงึวนัที่ 30 มิ.ย. น้ี 

วนัที่ 15 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่

การประชาสมัพนัธโ์ครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 และ

การบรรยายพเิศษเพื่อสรา้งความตระหนักเกี่ยวกบั Responsible Conduct of 

Research (RCR)

วนัที่ 19 พ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



Hotel ibis Phuket Patong

การประชุมระดบันานาชาติท ัง้สอง จะจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 3 – 5 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมไอบสิ ภูเก็ต 

ป่าตอง ซึง่ม ีศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ เป็นหนึ่งใน Invited keynote speakers

จงึขอเรยีนเชิญผูส้นใจเขา้ร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอยีดเพิ่มเตมิดดท้ี่ 

http://www.icaes2017conference.com/index.php

http://www.ictf2017conference.com/index.php

ประชาสมัพนัธ ์ International Conference on Advances in Engineering 

Science / International Conference on Thermal and Fluid Engineering 

:Thailand 2017

เมือ่วนัที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา ศ. ดร. สมชาย  วงศว์เิศษ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2556 จดัการอบรม

เชิงปฏิบตัิการ เรื่อง “การออกแบบและผลการทดสอบอปุกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้นส าหรบั Mini 

CHP for Engine Driven Air Compressor”

WORKSHOP: อปุกรณ์แลกเปลี่ยนความรอ้น

ผูเ้ขา้อบรม ไดแ้ก่ นกัวจิยั และวศิวกรจากสถาบนัวจิยัและเทคโนโลย ีการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย 

(ปตท.) ฝ่ายตลาดท่อจดัจ าหน่ายกา๊ซธรรมชาติ ส่วนบริการลูกคา้กา๊ซ และฝ่ายวจิยัพล ังงานประยุกต์

และยานยนต ์

วตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอผลการทดสอบสมรรถนะของ

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนรอ้นที่ถูกออกแบบส าหรับแทนที่

อุปกรณ์แลกเปลีย่นรอ้นแบบเดมิที่ใชใ้น Mini CHP for 

Engine Driven Air Compressor และแลกเปลี่ยน

ข้อมู ล เ ชิ ง เทค นิคระหว่ า งห ้อ งปฏิบ ัติ ก า ร   Fluid 

Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase 

Flow Research Lab  (FUTURE) กบั หอ้งปฏบิตัิการ

ของสถาบนัวิจยัและเทคโนโลยี การปิโตรเลียมแห่ง

ประเทศไทย (ปตท.) ส าหรบัการวิจยัร่วมกนัในอนาคต

รวมท ั้ง  จ ัดใหม้ีการปฏิบ ัติการจริงการใช โ้ปรแก รม 

ANSYS CFX ส าหรบัการจ าลองการไหลที่มกีารถ่ายเท

ความรอ้นอกีดว้ย

http://www.icaes2017conference.com/index.php
http://www.ictf2017conference.com/index.php


เมือ่วนัที ่23 พ.ค. ที่ผ่านมา หอ้งปฏบิตัิการวจิยัสิ่งประดษิฐส์ารกึ่งตวัน า (Semiconductor Device 

Research Laboratory / SDRL) โดย ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ นกัวจิยัแกนน า ประจ าปี 2558 

จดัประชมุการน าเสนอผลงาน Senior Project ของนิสติช ัน้ปีที ่4 วตัถปุระสงค ์เพื่อน าเสนอผลงาน

ของนิสติ เสรมิสรา้งทกัษะการท าวิจยั แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สูรุ่่นน้อง ซึ่งนิสติเหลา่นี้จะ

เป็นก าลงัส าคญัของการท าวจิยัในระดบัแนวหนา้ไดไ้ม่แพน้ิสติระดบัโท-เอก

Senior Project Meeting

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา Senior Project ที่ด  าเนินการเกี่ยวกบั Compound Semiconductor 

Quantum Nanostructure ทีใ่ชเ้ทคนิคการเตรยีมดว้ย Molecular Beam Epitaxy (MBE) ไดแ้ก่

 การศึกษาโครงสรา้งควอนตมันาโนส าหรบัเซลลแ์สงอาทติย ์ไดแ้ก่ Tandem 

Nanostructure Solar cells

 งานวจิยัดา้นโครงสรา้งนาโนของ GaSb/GaAs ส าหรบัการประยุกตเ์ป็นตวัตรวจจบัแสง    

อนิฟราเรด ส าหรบัการดูในทีม่ดื (Night Vision) สามารถน าไปใชง้านดา้นการทหารและ     

การแพทยใ์นอนาคต

 การศึกษาโครงสรา้งนาโนของ InSb/GaAs แบบเดีย่วและแบบแฝด

 งานวจิยัโครงสรา้งควอนตมันาโนของ InAs และ GaSb ทีป่ลูกบนฐานผลกึ InP ทีม่ี

ช ัน้ผลกึผวิแบบไขว ้เพือ่เป็นแหลง่ก าเนิดแสงอนิฟราเรดในช่วง Mid-Infrared ส าหรบัการ

ตรวจสายตาของจกัษุแพทย์



ข่าวประชาสมัพนัธ ์

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลการพมิพ ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ์ เนาวพนัธ์ เอื้อเฟ้ือขอ้มูล

ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญาแกว้ ศ.ดร.สมชาย วงศว์เิศษ

การเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 

สวทช. เปิดรบัขอ้เสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 ไดแ้ก่ ทุนนักวจิยัแกนน า จ านวน 

2 ทนุ และทนุ NSTDA Chair Professor จ านวน 1 ทนุ ต ัง้แต่บดัน้ีจนถงึ 30 มิถนุายน 2560 งบประมาณรวม 

ทนุละดม่เกนิ 20 ลา้นบาท ระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี โดยมขีอบเขตงานวจิยัทีใ่หก้ารสนบัสนุน  

รายละเอยีดเพิม่เตมิ

เวบ็ไซต:์ http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/ โทรศพัท:์ 0 2644 8150 ต่อ 81832 (ดร.สริกิญัจณ์) และ 81833 (สุขฤทยั)

0 2644 8083 (ฐติวิรรณ) โทรสาร: 0 2644 8100 e-mail: chair@nstda.or.th

โครงการทนุนักวิจยัแกนน า

ทนุที ่1 : สนบัสนุนการวจิยัและพฒันาเพือ่เสรมิสรา้งศกัยภาพใหก้บั

อุตสาหกรรมของประเทศที่มีอยู่แลว้ และ/หรือ อุตสาหกรรม

อนาคต น าไปสู่การเพิ่มคุณค่า ผลผลิต และการเติบโตทาง

เศรษฐกิ จของประ เทศในอนาคต โดยไม่ จ าก ัดสาขาวิจ ัย                    

ท ัง้น้ี ไม่นบัรวมอตุสาหกรรมการบรกิาร

ทุนที่  2  : สนับส นุนภาย ใต ้ 4  ส า ข า เทค โน โลยีหล ัก  คื อ 

เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีวสัดุ เทคโนโลยี

ดจิทิลั และสอดคลอ้งกบัคลสัเตอรแ์ละโปรแกรม ของ สวทช.

โครงการทนุ NSTDA Chair Professor

สนับสนุนงานวิจยัในะดบั Translational หรือ Applied 

Research

ประชาสมัพนัธ ์Road show โครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560

โครงการ Chair Professor Grants ประจ าปี 2560 ขอเชิญนกัวิจยั คณาจารย ์และผูส้นใจร่วมงาน 

ประชาสมัพนัธก์ารเปิดรบัขอ้เสนอโครงการ “ทนุนกัวจิยัแกนน า” และ “ทุน NSTDA Chair Professor” พรอ้มท ัง้

การบรรยายพเิศษ เพือ่สรา้งความตระหนกัเกี่ยวกบั “Responsible Conduct of Research”

 วนัพฤหสับดีที่ 15 มิถนุายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ หอ้งประชมุสริคุิณากร 3 ช ัน้ 2 

อาคารสริคุิณากร ส านกังานอธิการบด ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น

http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/
mailto:chair@nstda.or.th

