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การประชุมและเยี่ยมชมโครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2558 ของ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สวทช. โดยโปรแกรมส่งเสริมกลุ่มนักวิจัยแกนนา จัดการประชุมเยี่ยมชมโครงการ
“โครงสร้ า งควอนตั ม นาโนกลุ่ ม แอนติ โมนี ส าหรั บ การพั ฒ นาตั ว ตรวจจั บ แสงอิ น ฟราเรด ” ซึ่ ง มี
ศ.ดร.สมศั กดิ์ ปั ญญาแก้ว นักวิ จั ยแกนนา ประจ าปี 2558 เป็ นหัวหน้าโครงการ ณ ห้องประชุมสวนรวมใจ 1
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการด้านการส่งเสริม
กลุ่ มนั กวิ จั ยแกนน า เป็ นประธานการประชุ ม ร่ วมด้ วยคณะผู้ เชี่ ยวชาญ ได้ แก่ รศ.ดร.วี ระศั กดิ์ อุ ดมกิ จเดชา
ศ.นพ.สุ ทัศน์ ฟู่ เจริ ญ ศ.ดร.สุ พล อนั นตา ศ.ดร.สนอง เอกสิ ทธิ์ ศ.ดร.สุ ทธิ ชั ย อั สสะบารุงรัตน์ รศ.ดร.สุ ธี บุ ญช่ วย
ดร.อุ รชา รั ก ษ์ ตานนท์ ชั ย ดร.ศรั ณ ย์ สั มฤทธิ์ เดชขจร ดร.อดิ ส ร เตื อ นตรานนท์ กลุ่ ม นั ก วิ จั ยจากนาโนเทค
เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานจั ดการสิ ท ธิ เ ทคโนโลยี สวทช. และยั ง ได้ รั บ เกี ยรติ จ าก รศ.ดร.สุ พ จน์ เตชวรสิ นสกุ ล
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการประชุม

วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบความก้าวหน้า และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของโครงการวิจัย และเปิดโอกาสให้
คณะผู้เชี่ยวชาญและคณะผู้วิจัยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาโครงการวิจัย
เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดาเนินงานของโครงการวิจัยต่อไป โครงการวิจัยนี้เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ต้นแบบตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดเน้นสารกลุ่มแอนติโมไนด์ โดยใช้เครื่อง Molecular Beam Epitaxy (MBE) ซึ่งผลงาน
ที่วิจัยและพัฒนาขึ้นอาจนาไปสู่การประยุกต์ใช้งานด้านทหารในการตรวจจับภาพในที่มืด และทางด้านการแพทย์
ในอนาคต
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การประชุมและเยี่ยมชมโครงการนักวิจัยแกนนา ประจาปี 2558 ของ ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว
จากการประชุม เห็นว่า โครงการวิจัยมีความก้าวหน้าที่ดี เป็นไปตามแผน มีความโดดเด่นในการสร้างความร่วมมือกับ
นักวิจัยต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรผลักดันให้เกิดกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้นิสิต/นักศึกษา สนใจในการทา
วิจัยในเชิงลึกมากขึ้น หรือการเพิ่มจานวนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกในโครงการวิจัย นอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญ
ยังให้คาแนะนาเกี่ยวกับการพัฒนาต้นแบบ การนาไปใช้ประโยชน์ และการจดสิทธิบัตร
ตัวอย่างงานวิจัย โครงการมีการแสดงตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ ตัวตรวจจับแสงอินฟราเรดที่ใช้โครงสร้างนาโน
ชนิดไฮบริดของควอนตัมด็อตแบบ I และแบบ II ของสารกลุ่มแอนติโมไนด์

ตัวอย่างงานวิจัย การสร้าง Quantum Dots (QDs) Nano รูปแบบ Single และ Double Stripe InSb/GaAs
บน GaAs และ GaSb/GaAs บน Ge ให้ผลการทดลองว่า QDs ที่ได้วางตัวอยู่ในแนวตั้งฉากซึ่งกันและกัน ทา
ให้ได้คุณสมบัติพิเศษคือ Polarization ซึ่งจะแสดงคุณสมบัติทางไฟฟ้าได้เพิ่มขึ้น รวมถึงมีต้นแบบสิ่งประดิษฐ์
การตรวจจับแสงอินฟราเรดที่ใช้ QDs ของสารกลุ่มแอนติโมไนด์ด้วย
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การจัดและนาเสนอผลงานด้านอุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชีวภาพ
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์ นักวิจัยแกนนา ประจาปี 2560 และอาจารย์
ประจาภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงาน “e-Asia Kick-off Meeting
and Joint Symposium on Biorefinery” ณ ตึก 4 ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการร่วมนาเสนอผลงานในด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
และเคมีชีวภาพ (Biorefinery) อีกทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิจัย ภาคอุตสาหกรรม
นิสิต/นักศึกษา จากทั้งในและต่างประเทศ
โดยการดาเนินการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับ
การสนับสนุนจาก โครงการวิจัยนักวิจัยแกนนา
สวทช. และ และทุน e-Asia Joint research
program

ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการนักวิจยั แกนนา
ประจาปี 2562
โครงการนักวิจั ยแกนนา มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนนักวิจั ย
ศักยภาพสูงเทียบเคียงระดับศาสตราจารย์ ให้สร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็ง
และสร้างสรรค์งานใหม่หรือต่อยอดจากความเชี่ยวชาญที่มี
ภายใต้ขอบเขตการสนับสนุน
1.งานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ
2.งานวิ จั ย และพั ฒ นาที่ มุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด การใช้ ป ระโยชน์ ที่ ต อบโจทย์
ประเทศ สังคม และ/อุตสาหกรรมในอนาคต

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สนับสนุน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี
ที่ปรึกษา ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ คุณฐิติวรรณ เกิดสมบุญ บรรณาธิการ และออกแบบ ดร.สิรกิ ญ
ั จณ์ เนาวพันธ์ คุณณัฐณิชา ศิรริ ัตน์
เอื้อเฟื้อข้อมูล ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว ศ.ดร.สุทธิชัย อัสสะบารุงรัตน์

