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ความร่วมมืองานวจิยัดา้น Sensors and Photonic Devices 

ในกิจกรรมครัง้นี้คณะผูว้จิยัยงัไดน้ ำเสนอผลงำนวจิยัเกี่ยวกบั GaSb/GaAs QDs on Ge

ที่พฒันำเป็น Polarized IR Detector ที่ควำมยำวคลืน่ 1.3 ไมครอน และกำรพฒันำโครงสรำ้งนำ

โนของอินเดยีมแอนติโมไนด ์(InSb) แบบต่ำงๆ ที่จะน ำไปใชง้ำนช่วง Mid-infrared Detectors 

ตลอดจนแนวคิดกำรพ ัฒนำเซลล์แสงอำทิตย์ที่ ใช โ้ครงสร ำ้งควอนตัมดอทแบบผสม                    

(Hybrid QDs) ซึ่ ง มี น ำ ย ธ น วิ ชญ์  ชุ ลิ ก ำ วิ ท ย์  ผู ้อ  ำ น ว ย ก ำ ร ศู น ย์น ว ัต ก ร ร ม ข อ ง

มหำวิทยำลยัเชียงใหม่ และนกัวิจยัจำกหน่วยงำนที่ร่วมงำนในโครงกำรวิจยัจำกมหำวิ ทยำลยั

นเรศวร NECTEC, TMEC ของ สวทช. เขำ้ร่วมฟงักำรบรรยำยดว้ย

เมือ่วนัที่ 21 กุมภำพนัธ์ Dr. Tony Kim จาก Air Force Office of Scientific Research 

(AFOSR) ไดเ้ดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามงานวิจยั ศ.ดร. สมศกัด์ิ ปญัญาแกว้ นักวิจยัแกนน า 

ประจ าปี 2558 ในดา้น Antimonide Nanostructures for Infrared Detector Applications 

ซึ่งไดร้บัทุนวจิยัสนบัสนุนส่วนหนึ่งจำก Office of Aerospace Research and Development 

(AOARD) ร่วมกบั Office of Naval Research Global (ONRG) เสริมกบัทุนนกัวจิยัแกนน ำ

ท ัง้นี้  Dr. Tony Kim ไดแ้ลกเปลีย่นขอ้มลูวจิยัของ Air Force Research Laboratory (AFRL) 

ที่เกี่ยวขอ้งกบักิจกรรมของ US Air Force โดยเฉพำะในดำ้น Sensors and Photonic Devices 

และขอ้มลูเกี่ยวกบักำรสนบัสนุนทุนวจิยัของ AOARD ซึ่งเป็นหน่วยงำนของ AFOSR และเขำ้พบ 

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีของคณะวิศวกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลยั                        

เพือ่ยนืยนัควำมร่วมมอืทำงกำรวจิยั



กำรมอบรำงวลัวิทยำนิพนธ์นี้ จดัขึ้นเป็นประจ ำทุกปี โดยก่อตัง้ขึ้ นใน พ.ศ.2552

เป็นรำงวลัที่มอบใหก้บันกัวจิยัที่ส  ำเร็จกำรศึกษำระดบัปริญญำเอกในแต่ละสำขำวชิำ

กำร ท ำงำนวจิยัทีม่คีุณภำพสูงเป็นประโยชนต่์อวงวชิำกำร และเป็นประโยชนต่์อกำร

พฒันำประเทศอย่ำงแทจ้รงิ

พธิมีอบรางวลัสภาวจิยัแหง่ชาต:ิ รางวลัวทิยานิพนธ ์ประจ าปี 2560

เมือ่วนัที ่2 กมุภำพนัธ ์2561 สภำวจิยัแห่งชำต ิ

ไดจ้ ัดพิธีมอบ “รางว ัลสภาวิจ ัยแห่งชาติ : 

รางว ัลวิทยานิพนธ์ ประจ าปี 2560” ทั้ง น้ี     

ดร.นพพล วีระนพนันท ์ผูร้่วมวิจยัในโครงการ

ของ ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ นักวิจยัแกนน า

ประจ าปี 2560 ไดร้บัรางวลัวิทยานิพนธร์ะดบั

ดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม

วิจยั ห ัวข ้อเรื่อง “การพฒันากระบวนการ

สงัเคราะหส์ารเคมีที่ มีหลายขั้นตอนใหไ้หล

เช่ือม และต่อเน่ืองกนั โดยใช้การแยกสาร

หลายชั้น” ซึ่งผลงำนจำกหวัขอ้วจิยัดงักล่ำวได ้

น ำมำประยุกตใ์ชก้บักำรวจิยัภำยใตโ้ครงกำรทุน

นกัวจิยัแกนน ำดว้ย



นักวจิยัแกนน า รบัรางวลัผลงานประดิษฐค์ิดคน้ วช.

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสทิธิ์ ผลติผลกำรพมิพ์ คุณฐติวิรรณ เกดิสมบญุ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สริกิญัจณ์ เนำวพนัธ์ เอื้อเฟ้ือขอ้มูล

ศ.ดร.สมชำย วงศว์เิศษ ศ.ดร.สมศกัดิ์ ปญัญำแกว้ ศ.ดร.มำโกโตะ โอกำวะ

ศ.ดร.สมชาย วงศว์ิเศษ นักวิจยัแกนน า ประจ าปี 2556 ไดร้บัรางวลัผลงาน

ประดิษฐค์ดิคน้ ประจ าปี 2561 ระดบั “รำงวลัระดบัดมีำก” เรื่อง เครื่องท ำน ำ้แขง็

ส ำหรบัใชใ้นกำรผ่ำตดั และระดบั “รำงวลัประกำศเกียรตคิุณ” เรื่อง นวตักรรม

ใหม่ของท่อเพิ่มควำมรอ้นเพื่อเพิม่สมรรถนะกำรถ่ำยเทควำมรอ้น จำกส ำนกังำน

คณะกรรมกำรวจิยัแห่งชำต ิ(วช.)               เมือ่วนัที ่2 กมุภำพนัธ์ 2561

ทัง้นี้  ลกัษณะของผลงำนประดิษฐค์ิดคน้ที่

ได ร้ ับร ำงว ัลจะ เ ป็นผลงำน ผลผลิต 

ผลติภณัฑ ์กรรมวธิี กระบวนกำร วธิีกำร 

มำตรกำรหรือระบบ ตลอดจนนวตักรรม 

วทิยำกำรต่ำงๆ ที่ดีเด่นและพสูิจนแ์ลว้ว่ำ

เป็นประโยชนแ์ก่สงัคมและประเทศชำติ

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

วนั และเวลา หวัขอ้ สถานที่

13 มนีำคม 2561

เวลำ 13.30- 16.30 น.

งำนเสวนำ “ถอดประสบกำรณก์ำรบริหำรกลุม่วจิยัขนำดใหญ่: 

แนวทำงกำรพฒันำศกัยภำพนกัวจิยั”  

ในงำนประชมุวชิำกำร สวทช. ประจ ำปี 2561

(วทิยำกร: ศ.ดร.วชัระ กสณิฤกษ ์ศ.ดร.โสพศิ วงศค์ ำ และ 

ดร.สุมำล ีก ำจรวงศไ์พศำล)

หอ้งประชมุออดิทอเรยีม ช ัน้ 1

อำคำรไบโอเทค 

อทุยำนวทิยำศำสตรป์ระเทศไทย

จ.ปทมุธำนี


