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การประชาสัมพันธ์โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560 และ
การบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of
Research (RCR)
ด้วย สวทช. เปิ ดรับข้อเสนอโครงการวิจยั ภายใต้โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560
ประกอบด้วย ทุนนักวิจยั แกนนา จานวน 2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จานวน 1 ทุน
งบประมาณทุนละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี เปิ ดรับข้อเสนอโครงการจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. นี้

วันที่ 15 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี

ฝ่ ายเลขานุ ก ารโครงการทุ น ฯ ได้จ ัด งาน
ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการฯ
(Roadshow) ขึ้น เพือ่ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบ
ถึงรายละเอียดข้อเสนอโครงการ ขอบเขตการ
สนับ สนุ น แนวทางและเกณฑ์ก ารพิจ ารณา
รวมทั้ง การบรรยายพิเ ศษเพื่อ สร้า งความ
ตระหนั กเกี่ ย วกั บ RCR โดยวิ ท ยาการ
ผู ท้ รงคุ ณวุฒิ งานดังกล่าวจัดขึ้นแล้ว 2 ครัง้
ณ โรงแรมเซ็ น จู ร่ี พาร์ ค กรุ ง เทพฯ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิทยากร ได้แก่
• ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์,
คุณวลัยทิพย์ โชติวงศ์พพิ ฒั น์, คุณฐิตวิ รรณ
เกิดสมบุญ นาเสนอรายละเอียดโครงการทุนฯ
และทุนวิจยั มุง่ เป้ า สวทช.
• ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ และ รศ.ดร.นิมติ มรกต
บรรยายให้ความรูเ้ รื่องจริยธรรมกับการวิจยั
ผูส้ นใจเข้าร่ วมจากภาครัฐ และเอกชน จานวน
กว่า 100 คน

วันที่ 19 พ.ค. 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

WORKSHOP: อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน
เมือ่ วันที่ 5 พ.ค. ที่ผ่านมา ศ. ดร. สมชาย วงศ์วเิ ศษ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 จัดการอบรม
เชิงปฏิบตั ิการ เรื่อง “การออกแบบและผลการทดสอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนสาหรับ Mini
CHP for Engine Driven Air Compressor”

Hotel ibis Phuket Patong

วัตถุประสงค์เพื่อนาเสนอผลการทดสอบสมรรถนะของ
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ย นร้อ นที่ถู ก ออกแบบส าหรับ แทนที่
อุปกรณ์แลกเปลีย่ นร้อนแบบเดิมที่ใช้ใน Mini CHP for
Engine Driven Air Compressor และแลกเปลี่ยน
ข้ อ มู ล เชิ งเทคนิ คระหว่ า งห้อ งปฏิ บ ั ติ ก าร Fluid
Mechanics, Thermal Engineering and Multiphase
Flow Research Lab (FUTURE) กับ ห้องปฏิบตั ิการ
ของสถาบัน วิจ ยั และเทคโนโลยี การปิ โตรเลีย มแห่ ง
ประเทศไทย (ปตท.) สาหรับการวิจยั ร่ วมกันในอนาคต
รวมทั้ง จัด ให้มี ก ารปฏิ บ ัติ ก ารจริ ง การใช้โ ปรแก รม
ANSYS CFX สาหรับการจาลองการไหลที่มกี ารถ่ายเท
ความร้อนอีกด้วย

ผูเ้ ข้าอบรม ได้แก่ นักวิจยั และวิศวกรจากสถาบันวิจยั และเทคโนโลยี การปิ โตรเลียมแห่งประเทศไทย
(ปตท.) ฝ่ ายตลาดท่อจัดจาหน่ายก๊าซธรรมชาติ ส่วนบริการลูกค้าก๊าซ และฝ่ ายวิจยั พลังงานประยุกต์
และยานยนต์

ประชาสัมพันธ์ International Conference on Advances in Engineering
Science / International Conference on Thermal and Fluid Engineering
:Thailand 2017
การประชุมระดับนานาชาติทงั้ สอง จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 ก.ค. 2560 ณ โรงแรมไอบิส ภูเก็ต
ป่ าตอง ซึง่ มี ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ เป็ นหนึ่งใน Invited keynote speakers
จึงขอเรียนเชิญผูส้ นใจเข้าร่วมการประชุม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมดด้ท่ี
http://www.icaes2017conference.com/index.php
http://www.ictf2017conference.com/index.php

Senior Project Meeting
เมือ่ วันที่ 23 พ.ค. ที่ผ่านมา ห้องปฏิบตั ิการวิจยั สิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนา (Semiconductor Device
Research Laboratory / SDRL) โดย ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2558
จัดประชุมการนาเสนอผลงาน Senior Project ของนิสติ ชัน้ ปี ท่ี 4 วัตถุประสงค์ เพื่อนาเสนอผลงาน
ของนิ สติ เสริมสร้างทักษะการทาวิจยั แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากรุ่นพี่สูร่ ุ่ นน้อง ซึ่งนิสติ เหล่านี้จะ
เป็ นกาลังสาคัญของการทาวิจยั ในระดับแนวหน้าได้ไม่แพ้นิสติ ระดับโท-เอก

ในปี การศึกษาที่ผ่านมา Senior Project ที่ดาเนินการเกี่ยวกับ Compound Semiconductor
Quantum Nanostructure ทีใ่ ช้เทคนิคการเตรียมด้วย Molecular Beam Epitaxy (MBE) ได้แก่
 การศึกษาโครงสร้างควอนตัมนาโนสาหรับเซลล์แสงอาทิตย์ ได้แก่ Tandem
Nanostructure Solar cells
 งานวิจยั ด้านโครงสร้างนาโนของ GaSb/GaAs สาหรับการประยุกต์เป็ นตัวตรวจจับแสง
อินฟราเรด สาหรับการดูในทีม่ ดื (Night Vision) สามารถนาไปใช้งานด้านการทหารและ
การแพทย์ในอนาคต
 การศึกษาโครงสร้างนาโนของ InSb/GaAs แบบเดีย
่ วและแบบแฝด
 งานวิจยั โครงสร้างควอนตัมนาโนของ InAs และ GaSb ทีป
่ ลูกบนฐานผลึก InP ทีม่ ี
ชัน้ ผลึกผิวแบบไขว้ เพือ่ เป็ นแหล่งกาเนิดแสงอินฟราเรดในช่วง Mid-Infrared สาหรับการ
ตรวจสายตาของจักษุแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560
สวทช. เปิ ดรับข้อเสนอโครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560 ได้แก่ ทุนนักวิจยั แกนนา จานวน
2 ทุน และทุน NSTDA Chair Professor จานวน 1 ทุน ตัง้ แต่บดั นี้ จนถึง 30 มิถนุ ายน 2560 งบประมาณรวม
ทุนละดม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาดาเนิ นงาน 5 ปี โดยมีขอบเขตงานวิจยั ทีใ่ ห้การสนับสนุน

โครงการทุนนักวิจยั แกนนา
ทุนที่ 1 : สนับสนุนการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพให้กบั
อุ ต สาหกรรมของประเทศที่ มีอ ยู่ แ ล้ว และ/หรื อ อุ ต สาหกรรม
อนาคต น าไปสู่ ก ารเพิ่ ม คุ ณ ค่ า ผลผลิ ต และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิ จ ของประเทศในอนาคต โดยไม่ จ ากั ด สาขาวิ จ ัย
ทัง้ นี้ ไม่นบั รวมอุตสาหกรรมการบริการ
ทุ น ที่ 2 : สนั บ สนุ นภายใต้ 4 สาขาเทคโนโลยี ห ลัก คื อ
เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีว สั ดุ เทคโนโลยี
ดิจทิ ลั และสอดคล้องกับคลัสเตอร์และโปรแกรม ของ สวทช.

โครงการทุน NSTDA Chair Professor
สนับ สนุ น งานวิจ ยั ในะดับ Translational
Research

หรือ Applied

รายละเอียดเพิม่ เติม
เว็บไซต์: http://www.nstda.or.th/ChairProfessor/ โทรศัพท์: 0 2644 8150 ต่อ 81832 (ดร.สิรกิ ญั จณ์) และ 81833 (สุขฤทัย)
0 2644 8083 (ฐิตวิ รรณ) โทรสาร: 0 2644 8100 e-mail: chair@nstda.or.th

ประชาสัมพันธ์ Road show โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560
โครงการ Chair Professor Grants ประจาปี 2560 ขอเชิญนักวิจยั คณาจารย์ และผู ส้ นใจร่ วมงาน
ประชาสัมพันธ์การเปิ ดรับข้อเสนอโครงการ “ทุนนักวิจยั แกนนา” และ “ทุน NSTDA Chair Professor” พร้อมทัง้
การบรรยายพิเศษ เพือ่ สร้างความตระหนักเกี่ยวกับ “Responsible Conduct of Research”
 วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถนุ ายน 2560 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสิรคิ ุณากร

3 ชัน้ 2

อาคารสิรคิ ุณากร สานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนาวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล
ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.ดร.สมชาย วงศ์วเิ ศษ

