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เดือนกุมภาพันธ์ 2561

ความร่วมมืองานวิจยั ด้าน Sensors and Photonic Devices
เมือ่ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ Dr. Tony Kim จาก Air Force Office of Scientific Research
(AFOSR) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมและติดตามงานวิจยั ศ.ดร. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว นักวิจยั แกนนา
ประจาปี 2558 ในด้าน Antimonide Nanostructures for Infrared Detector Applications
ซึ่งได้รบั ทุนวิจยั สนับสนุนส่วนหนึ่งจำก Office of Aerospace Research and Development
(AOARD) ร่วมกับ Office of Naval Research Global (ONRG) เสริมกับทุนนักวิจยั แกนนำ
ทัง้ นี้ Dr. Tony Kim ได้แลกเปลีย่ นข้อมูลวิจยั ของ Air Force Research Laboratory (AFRL)
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ US Air Force โดยเฉพำะในด้ำน Sensors and Photonic Devices
และข้อมูลเกี่ยวกับกำรสนับสนุนทุนวิจยั ของ AOARD ซึ่งเป็ นหน่วยงำนของ AFOSR และเข้ำพบ
รศ.ดร.สุ พ จน์ เตชวรสิน สกุ ล คณบดีข องคณะวิศ วกรรมศำสตร์ จุฬ ำลงกรณ์ม หำวิท ยำลัย
เพือ่ ยืนยันควำมร่วมมือทำงกำรวิจยั

ในกิจกรรมครัง้ นี้คณะผูว้ จิ ยั ยังได้นำเสนอผลงำนวิจยั เกี่ยวกับ GaSb/GaAs QDs on Ge
ที่พฒั นำเป็ น Polarized IR Detector ที่ควำมยำวคลืน่ 1.3 ไมครอน และกำรพัฒนำโครงสร้ำงนำ
โนของอินเดียมแอนติโมไนด์ (InSb) แบบต่ำงๆ ที่จะนำไปใช้งำนช่วง Mid-infrared Detectors
ตลอดจนแนวคิ ด กำรพัฒ นำเซลล์แ สงอำทิ ต ย์ ท่ี ใ ช้โ ครงสร้ำ งควอนตัม ดอทแบบผสม
( Hybrid QDs) ซึ่ ง มี น ำ ย ธ น วิ ช ญ์ ชุ ลิ ก ำ วิ ท ย์ ผู ้อ ำ น ว ย ก ำ ร ศู น ย์ น วั ต ก ร ร ม ข อ ง
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และนักวิจยั จำกหน่ วยงำนที่ร่วมงำนในโครงกำรวิจยั จำกมหำวิ ทยำลัย
นเรศวร NECTEC, TMEC ของ สวทช. เข้ำร่วมฟังกำรบรรยำยด้วย

พิธมี อบรางวัลสภาวิจยั แห่งชาติ: รางวัลวิทยานิ พนธ์ ประจาปี 2560
เมือ่ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561 สภำวิจยั แห่งชำติ
ได้จ ัด พิ ธี ม อบ “รางวัล สภาวิ จ ัย แห่ ง ชาติ :
รางวัล วิ ท ยานิ พนธ์ ประจ าปี 2560” ทั้ง นี้
ดร.นพพล วีระนพนันท์ ผูร้ ่วมวิจยั ในโครงการ
ของ ศ.ดร.มาโกโตะ โอกาวะ นักวิจยั แกนนา
ประจาปี 2560 ได้รบั รางวัลวิทยานิ พนธ์ระดับ
ดีมาก สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรม
วิ จ ยั หัว ข้อ เรื่ อ ง “การพัฒ นากระบวนการ
สัง เคราะห์ส ารเคมี ท่ี มี ห ลายขั้นตอนให้ไหล
เชื่ อ ม และต่ อ เนื่ อ งกัน โดยใช้ก ารแยกสาร
หลายชั้น” ซึ่งผลงำนจำกหัวข้อวิจยั ดังกล่ำวได้
นำมำประยุกต์ใช้กบั กำรวิจยั ภำยใต้โครงกำรทุน
นักวิจยั แกนนำด้วย
กำรมอบรำงวัล วิทยำนิพนธ์น้ ีจ ดั ขึ้นเป็ นประจำทุกปี โดยก่ อตัง้ ขึ้ นใน พ.ศ.2552
เป็ นรำงวัลที่มอบให้กบั นักวิจยั ที่สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกในแต่ละสำขำวิชำ
กำร ทำงำนวิจยั ทีม่ คี ุณภำพสูงเป็ นประโยชน์ต่อวงวิชำกำร และเป็ นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำประเทศอย่ำงแท้จริง

นักวิจยั แกนนา รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช.
ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ นักวิจยั แกนนา ประจาปี 2556 ได้รบั รางวัลผลงาน
ประดิษฐ์คดิ ค้น ประจาปี 2561 ระดับ “รำงวัลระดับดีมำก” เรื่อง เครื่องทำนำ้ แข็ง
สำหรับใช้ในกำรผ่ำตัด และระดับ “รำงวัลประกำศเกียรติคุณ” เรื่อง นวัตกรรม
ใหม่ของท่อเพิ่มควำมร้อนเพื่อเพิม่ สมรรถนะกำรถ่ำยเทควำมร้อน จำกสำนักงำน
คณะกรรมกำรวิจยั แห่งชำติ (วช.)
เมือ่ วันที่ 2 กุมภำพันธ์ 2561
ทัง้ นี้ ลักษณะของผลงำนประดิษฐ์คิดค้นที่
ได้ร ับ รำงวัล จะเป็ นผลงำน ผลผลิ ต
ผลิตภัณฑ์ กรรมวิธี กระบวนกำร วิธี กำร
มำตรกำรหรือระบบ ตลอดจนนวัตกรรม
วิทยำกำรต่ำงๆ ที่ดีเด่นและพิสูจ น์แลว้ ว่ำ
เป็ นประโยชน์แก่สงั คมและประเทศชำติ
ข่าวประชาสัมพันธ์
วัน และเวลา

หัวข้อ

สถานที่

13 มีนำคม 2561
เวลำ 13.30- 16.30 น.

งำนเสวนำ “ถอดประสบกำรณ์กำรบริหำรกลุม่ วิจยั ขนำดใหญ่:
แนวทำงกำรพัฒนำศักยภำพนักวิจยั ”
ในงำนประชุมวิชำกำร สวทช. ประจำปี 2561
(วิทยำกร: ศ.ดร.วัชระ กสิณฤกษ์ ศ.ดร.โสพิศ วงศ์คำ และ
ดร.สุมำลี กำจรวงศ์ไพศำล)

ห้องประชุมออดิทอเรียม ชัน้ 1
อำคำรไบโอเทค
อุทยำนวิทยำศำสตร์ประเทศไทย
จ.ปทุมธำนี

ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลกำรพิมพ์ คุณฐิตวิ รรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญั จณ์ เนำวพันธ์ เอื้อเฟื้ อข้อมูล
ศ.ดร.สมชำย วงศ์วเิ ศษ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญำแก้ว ศ.ดร.มำโกโตะ โอกำวะ

