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เจ้าของลิขสิทธิ์
จัดพิมพ์และเผยแพร่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
เลขที่ 680 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
ถนนนิตโย ตำ�บลธาตุเชิงชุม
อำ�เภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 47000
โทรศัพท์/โทรสาร 0 4274 4319
Website : http://ceae.snru.ac.th
E-mail : ceae@snru.ac.th

สาส์นจากผูบ้ ริหาร

ปี พ.ศ. 2559 นับเป็นปีแรกที่ได้ดำ�เนินงานในนามของ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ในปีนี้ศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ ก มี ก ารพั ฒ นาในหลาย ๆ ด้ า น ทั ้ ง ในด้ า น
ของงานวิจัยบุคลากร และผลงาน ที่ได้ดำ�เนินการตามภารกิจของ
หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ การสร้ า งสรรค์ อ งค์ ค วามรู ้ แ ละนวั ต กรรมใหม่
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก การพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จ ั ย การสนั บ สนุ นดำ � เนิ นการ เผยแพร่
องค์ความรู้ นวัตกรรม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ  ในปีนี้
มีกิจกรรมเด่น ได้แก่ การเข้าร่วมงานสิ่งประดิษฐ์ ณ สหพันธรัฐสวิส
และประเทศเกาหลีใต้ การเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
ประจำ�ปี 2559  ซึง่ ก่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือกับมณฑลทหารบก
ที่ 29 สำ�หรับงานบริการพื้นฐาน เช่น การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ของนักเรียนนักศึกษาจากต่างสถาบัน เช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัยเลย
ก็ได้รับความไว้วางใจด้วยดีเช่นเคย งานแข่งขันการประดิษฐ์และ
ประยุกต์เทอร์โมอิเล็กทริก ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ระดับ
มัธยมศึกษามีจำ�นวนทีมที่เข้าแข่งขันที่มากขึ้น ในการเป็นเจ้าภาพ
หลักจัดการประชุมวิชาการเทอร์โมอิเล็กทริกระดับภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 4 ณ ประเทศเวียดนาม ได้มีการจัดเตรียม
วารสารรองรับงานประชุมที่มีความเป็นสากลมากขึ้น โดยมีวารสาร
ที่อยู่ในฐานข้อมูล ISI SCOPUS และ TCI  อีกหนึ่งเรื่องที่น่ายินดี
เป็นอย่างยิ่งคือวารสาร JMSAE ได้ผ่านการรับรองให้อยู่ในฐานข้อมูล
TCI กลุ่ม 2  จากการทำ�งานอย่างต่อเนื่องของกองบรรณาธิการ
วารสาร JMSAE นอกจากนี้ ผลงานวิจัยของศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
พลังงานทางเลือก ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติใน
ฐานข้อมูล ISI จำ�นวน 5 เรื่อง และมีค่า Impact Factor (IF) สูงสุด
7.145 ในวารสาร Applied Materials & Interfaces และ IF =
4.820 ในวารสาร Inorganic Chemistry, ซึ่งถูกจัดอยู่ใน Nature
Index ลำ�ดับที่ 10 ของประเทศไทย
สุดท้ายนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการดำ�เนินงานและบุคลากร
ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก ไว้ ณ ที่นี้ และหวัง
เป็นอย่างยิง่ ว่าข้อมูลเหล่านีจ้ ะเป็นประโยชน์ส�ำ หรับหน่วยงานอืน่ ๆ ต่อไป
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ผู้บริหาร

Executive

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 08-5861-7815
E-mail : t_seetawan@snru.ac.th

ธีรวุฒิ สำ�เภา
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : รองหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
โทรศัพท์ : 09-3392-4390
E-mail : kenig32@gmail.com

เพียงจรัส รัตนทองสุข
Piangjaras Ratanatongsuk
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าสำ�นักงาน
โทรศัพท์ : 09-3526-5590
E-mail : piangjaras-puy@outlook.com
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หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัย
ครรชิต สิงห์สุข
Kunchit Singsoog
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
โทรศัพท์ : 08-8312-1858
E-mail : kunchitsingsoog@yahoo.com

มีนา ฤทธิร่วม
Meena Rittiruam
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยจำ�ลอง
โทรศัพท์ : 09-1867-2682
E-mail : meena@snru.ac.th

อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร
Hassakorn Wattanasarn
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
โทรศัพท์ : 09-9474-6269
E-mail : w_hussakorn@hotmail.com

อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด
Athorn Vora-ud
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
โทรศัพท์ : 06-3969-0453
E-mail : √ a_thorn2008@hotmail.com
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ธีรวุฒิ สำ�เภา
Teerawut Sumphao
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยแสง
โทรศัพท์ : 09-3392-4390
E-mail : kenig32@gmail.com

สุภศิษฎ์ แพงสอน
Supasit Paengson
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
โทรศัพท์ : 08-4921-1437
E-mail : supasit8-@hotmail.com

สันติ ผิวผ่อง
Sunti Phewphong
ตำ�แหน่ง : หัวหน้าหน่วยปฎิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล
โทรศัพท์ : 08-1717-4238
E-mail : sunti-sc@hotmail.com
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คณะกรรมการดำ�เนินงาน

ประธานกรรมการ

รองประธานกรรมการ

ธีรวุฒิ สำ�เภา

อาจารย์ ดร.มาลี ศรีพรหม

ครรชิต สิงห์สุข

สันติ ผิวผ่อง

จักรกฤษ กองพิมาย

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน

กรรมการ

กรรมการ

อาจารย์ ดร.หรรษกร วรรธนะสาร อาจารย์ ดร.อาธรณ์ วรอัด
กรรมการ

กรรมการ

กรกช มาตะรัตน์

วีระศักดิ์ เจริญรัตน์

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

สุรสิทธิ์ อุ้ยปัดฌาวงศ์
กรรมการ

อรรคเดช ราชสินธ์
กรรมการ
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ผศ.วาสนา เกษมสินธ์

ไวรุจน์ อิ่มโพ

ภาณุวัฒน์ วงค์แสงน้อย

สาคร อินทะชัย

สุวิพงษ์ เหมะธุลิน

ลฎาภา ศรีพสุดา

สิทธิศักดิ์ สุวรรณี

วัสยษฏิ์ อนันต์ปรีชากร

ประภาวรรณ ทองศรี

สุภาวดี สุวรรณเทน

เกษสุดา คำ�ภูษา

นภาพร บุตรบุญ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
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พนิดา พิลาสุตา

วนัชพร นามหงษา

กนกวรรณ ณะใจ

สุภศิษฎ์ แพงสอน

นัทที โคตรทุมมี

มีนา ฤทธิร่วม

สมพร เถาวัลแก้ว

วัฒนา โพธิ์ตันคำ�

ศิรกรานต์ โยคะสิงห์

สุรศักดิ์ ร่วมรักษ์

William Clyde Nixon

เพียงจรัส รัตนทองสุข

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
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1

ปรัชญา
มุ่งเน้นงานวิจัยพลังงานทางเลือก

1

วิสัยทัศน์

เป็นเลิศทางการวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก

1

พันธกิจ
1. ดำ�เนินงานวิจัย พัฒนา เพื่อสร้างสรรค์องค์ความรู้
และนวัตกรรมใหม่ในด้านพลังงานทางเลือก
2. พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ให้เป็นที่ยอมรับในด้านพลังงานทางเลือก
3. สนับสนุนดำ�เนินการเผยแพร่ องค์ความรู้ นวัตกรรม
และบริการวิชาการด้านพลังงานทางเลือก
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในด้านพลังงานทางเลือก
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

รายงานประจำ�ปี 2559
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Philosophy
Research focuses on alternative energy

Vision
Excellence in research and development of
alternative energy

Missions
1. Operational research to create knowledge and
innovation in the f ifield of alternative energy.
2. Researchers have developed a specialist knowledge
to be recognized in the f ifield of alternative energy.
3. Supported operating dissemination of knowledge,
innovation and technical alternative energy.
4. Created a network of cooperation in the f ifield of
alternative energy at both the nation and
international.
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งบประมาณประจำ�ปี 2559
ในปีงบประมาณ 2559 ได้รบั การสนับสนุนการดำ�เนินงานโครงการดังนี้
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สถิติงบประมาณ
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สถิติผลงานวิจัยตีพิมพ์
ในปีนผ้ี ลงานตีพมิ พ์เพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นผลงานจากนักวิจยั ประจำ� อาจารย์ และนักศึกษา
ที่เข้ามาร่วมทำ�วิจัยภายในศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือกเพิ่มมากขึ้น จำ�แนก
เป็น บทความวิจัยที่ลงตีพิมพ์ในวารสารที่ยังไม่มีฐานข้อมูลรองรับ และบทความตีพิมพ์ใน
วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล ซึ่ง สกว. ยอมรับ TCI, AGRIS, ACI, SCOPUS และ ISI
จำ�นวน (ฉบับ)

รายงานประจำ�ปี 2559

Annual Report 2016

หน่วยปฏิบัติการวิจัย
CEAE - SNRU
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หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
Thermoelectric Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก ดำ�เนินงานวิจัยด้านการสังเคราะห์วัสดุ
เทอร์โมอิเล็กทริก การพัฒนาวัสดุฐานรองและขั้วไฟฟ้า การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก และการประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก
  การสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก (Synthesis Thermoelectric Material)
มีการสังเคราะห์ 2 วิธี ได้แก่ วิธีปฏิกิริยาสถานะของแข็ง และวิธีอัดร้อน โดยมุ่งเน้นวัสดุ
ที่ไม่ก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างการสังเคราะห์วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก

(a) สัมประสิทธิ์ซีเบก
(c) สภาพนำ�ความร้อน

(b) สภาพต้านไฟฟ้า
(d) ฟิกเกอร์ออฟเมริท ของ Sr1-xLaxTiO3 (x = 0, 0.08, 0.13)

รายงานประจำ�ปี 2559
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การพัฒนาวัสดุฐานรองและขั้วไฟฟ้า (Substrate
and Electrode) การพัฒนาวัสดุฐานรองมุ่งเน้นการใช้
วัสดุที่มีในท้องถิ่น เช่น ดินขาว เป็นต้น ตัวอย่างการ
พัฒนาวัสดุฐานรองพร้อมขั้วไฟฟ้า
วัสดุฐานรองพร้อมขั้วไฟฟ้าเงิน
การประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Device Fabrication)
มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้จริง ตัวอย่างการประดิษฐ์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก

19

(a) ความต่างศักย์ไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิ (b) ความต่างศักย์ไฟฟ้าเทียบกับกระแสไฟฟ้า
(c) กำ�ลังไฟฟ้าเทียบกับอุณหภูมิ ของอุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก p–Ca3Co4O9 และ
n–Sr0.87La0.13TiO3
การประยุกต์ใช้เทอร์โมอิเล็กทริก (Thermoelectric Application) มุ่งเน้นการ
ประยุกต์ด้านการทำ�ความเย็น ความร้อน การผลิตไฟฟ้า และอุปกรณ์รับรู้ ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็กทริก
c

b
a
d

(a) ชุดปรับอุณหภูมิส่วนตัว
(b) อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ
(c) หมวกกันน็อคสมาร์ท
(d) เตาผลิตไฟฟ้าเทอร์โมอิเล็กทริก
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Sakon Nakhon Rajabhat University
หน่ ว ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย จำ � ลอง
Simulation Research Laboratory

หน่วยปฏิบัติการวิจัยจำ�ลอง ดำ�เนินงานวิจัยด้านการจำ�ลองเพื่อใช้อธิบาย ขยาย
ผลการทดลอง ตลอดจนทำ�นายสมบัติต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวัสดุไปสู่การ
ใช้งานจริง ไม่วา่ จะเป็น สมบัตทิ างเทอร์โมอิเล็กทริก ทางแสง ทางแม่เหล็ก และทางเทอร์โมไดนามิกส์ เป็นต้น
ข้อดีของการจำ�ลอง คือ ประหยัดงบประมาณ และประหยัดเวลา มีหลายวิธี
และยืดหยุ่น เมื่อเปรียบเทียบกับการทดลอง
ข้อเสียของการจำ�ลอง คือ มีข้อจำ�กัดตามขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์
การจำ�ลองออร์บทิ ลั โมเลกุล (Molecular Orbital) ใช้ศกึ ษาโครงสร้างอิเล็กทรอนิก
ในระดับโมเลกุล หน่วยเซลล์ และพลังงานในแต่ละออร์บิทัลของแต่ละวัสดุ นอกจาก
นี้ยังใช้วิเคราะห์สมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกได้
ผลการจำ�ลอง (a)
สัมประสิทธิ์ซีเบก (b)
สภาพต้านไฟฟ้า และ
(c) ตัวแปรกำ�ลัง ของ
CaMnO3 และ CaMnO3
เติมท่อนาโนคาร์บอน
ตามลำ�ดับ
(อ่านเพิ่มเติมที่ DOI: 10.4028/www.scientific.net/KEM.675-676.171)
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การจำ�ลองพลศาสตร์โมเลกุล (Molecular Dynamics) ใช้ศึกษาสมบัติทาง
เทอร์โมไดนามิกส์ของวัสดุ
การลดสภาพนำ�ความร้อนของวัสดุสตรอน
เทียมไททาเนต (SrTiO3) ด้วยการแทนที่
อะตอมสตรอนที ย ม (Sr) ด้ ว ยธาตุ ก ลุ ่ ม
แลนทาไนด์ ซึง่ ในการทดลองต้องใช้งบประมาณ
สูงในการสั่งซื้อวัสดุกลุ่มนี้ แสดงสภาพนำ�
ความร้อนที่ลดลง และสามารถทำ�นายได้ที่
อุณหภูมิสูงดังภาพ

ภาพแสดงสภาพนำ�ความร้อนของ Sr0.9R0.1TiO3 เมื่อ R คือ La Sm และ Er
(อ่านเพิ่มเติมได้ที่ DOI: 10.1021/acs.inorgchem.6b01313 )

ทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่น (Density Functional Theory) ใช้ศึกษาโครงสร้าง
อิเล็กทรอนิกของวัสดุตง้ั แต่ระดับโมเลกุล จนถึงระดับพืน้ ผิวของวัสดุ เป็นวิธที ท่ี ง้ั โลก
นิยมใช้มากในปัจจุบนั
การศึกษาจุดสมดุลของโครงสร้าง เพื่อหา
โครงสร้างแถบพลังงาน และสมบัติทางแม่
เหล็กของ ณ จุดสมดุลของ CaMnO3 ซึง่ มี
ความสำ�คัญต่อการนำ�ไปประยุกต์ใช้เป็นวัสดุ
เทอร์โมอิเล็กทริก พิโซอิเล็กทริก และวัสดุ
ทางแม่เหล็ก

ภาพแสดงความสัมพันธ์ของปริมาตรและพลังงานของ CaMnO3
จุดที่พลังงานต่ำ�สุดคือจุดสมดุลของโครงสร้าง

(a) แสดงโครงสร้างแถบพลังงาน (b) ความหนาแน่นสถานะของสปินลง และสปินขึ้นของ CaMnO3
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Sakon Nakhon Rajabhat University

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
Piezoelectric Research Laboratory

Hassakorn Wattanasarn

Wattana Photankham

Jukkrit Kongphimai

หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั พิโซอิเล็กทริก ดำ�เนินงานวิจยั ด้านการพัฒนาวัสดุพโิ ซอิเล็กทริก
โดยมุง่ เน้นการสังเคราะห์วสั ดุใหม่ทม่ี สี มบัตพิ โิ ซอิเล็กทริกดี รวมทัง้ ศึกษาสมบัตไิ ดอิเล็กทริก
เฟร์โรอิเล็กทริก และการนำ�วัสดุพิโซอิเล็กทริกที่มีสมบัติที่ดีมาสร้างเป็นนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
ข้อดีของวัสดุพิโซอิเล็กทริก คือ สามารถผันพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า
และผันพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล
ข้อเสียของวัสดุพิโซอิเล็กทริก คือ วัสดุพิโซอิเล็กทริกที่ดีมีตะกั่วเป็นองค์
ประกอบ เมื่อใช้งานในที่อุณหภูมิสูงตะกั่วจะเกิดการระเหยและเป็นพิษต่อผู้ใช้งาน
การสังเคราะห์วสั ดุพโิ ซอิเล็กทริกงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
การศึกษาสมบัตไิ ดอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริกของ
0.7Pb (Mg1/3Nb2/3)O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3
เติมด้วย Ba(Zn1/3Nb2/3)O3
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ผลการศึกษา
สมบัตทิ างกายภาพของวัสดุ
พิโซอิเล็กทริกชนิด
0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)
O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3
เติมด้วย Ba(Zn1/3Nb2/3)O3

การศึกษาสมบัตไิ ดอิเล็กทริก เฟร์โรอิเล็กทริก และพิโซอิเล็กทริกงานวิจยั ทีผ่ า่ นมา
การศึกษาสมบัตไิ ดอิเล็กทริกและเฟร์โรอิเล็กทริกของ  0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)
O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 เติมด้วย Ba(Zn1/3Nb2/3)O3

ผลการศึกษา
สมบัตไิ ดอิเล็กทริก เฟร์โรอิเล็กทริกของ
วัสดุพโิ ซอิเล็กทริกชนิด
0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3
เติมด้วย Ba(Zn1/3Nb2/3)O3
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Sakon Nakhon Rajabhat University
หน่ ว ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย ฟิ ล ์ ม บาง
Thin Film Research Laboratory

Ph. D. (Physics)

M. Sc. Physics (candidate)
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ในรอบ 1 ปี ทีผ่ า่ นมา (1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2559) หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟิลม์ บาง
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก  ได้เน้นงานวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกฟิล์มบาง
เป็นหลัก โดยเฉพาะวัสดุโลหะผสมกลุม่ เจอร์มาเนียม-แอนติโมนี-่ เทลลูเรียม (Ge-Sb-Te)
ทีม่ คี วามพิเศษในการเปลีย่ นโครงสร้างผลึกของฟิลม์ บางเมือ่ ให้ความร้อนแก่วสั ดุ  ซึง่ มีผล
ต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริกฟิล์มบางได้โดยตรง กล่าวคือ เมื่อวัสดุฟิล์ม
บางดังกล่าวได้รับความร้อนจะเปลี่ยนจากโครงสร้างอสัญฐานเป็นโครงสร้างผลึกแบบ
ลูกบาศก์และแบบหกเหลี่ยม ด้วยความร่วมมือกับนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเชิงแสง  
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และห้องปฏิบัติ
การวิเคราะห์วัสดุ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ทำ�ให้หน่วยปฏิบัติการ
วิจยั ฟิลม์ บางสามารถผลิตผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสารระดับนานาชาติทม่ี ี Impact factor
กว่า 3 ฉบับ ตัวอย่างงานวิจยั เด่น อาทิเช่น บทความเรือ่ ง “Affected Annealing Time
Treatment on Preferred Orientation and Thermoelectric Properties of
h–GeSbTe0.5 Alloy Thin Films”  ลงพิมพ์ในวารสาร Current Applied Physics
ฉบับที่ 16 ปี 2016 หน้า 305-310 (Impact factor: 2.212) และบทความเรื่อง
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Sakon Nakhon Rajabhat University

“Power Factor Investigation of RF Magnetron Sputtered c-GeSbTe Thin Films”,
ลงพิมพ์ในวารสาร Surface and Coating Technology ฉบับที่ 291 ปี 2016 หน้า
15-20 (Impact factor: 1.998) เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น หน่วยปฏิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
ได้ร่วมมือกับนักวิจัยต่างประเทศ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีพื้นผิวพลาสมาขั้นสูง
มหาวิทยาลัยซุงคุนกวาน ประเทศเกาหลีใต้ ในการวิจัยด้านเทอร์โมอิเล็กทริกฟิล์มบาง
ของ Ge2Sb2Te5 ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์เด่นเรื่อง “Study of Pulsed-DC Sputtering
Induced Ge2Sb2Te5 Thin Films using Facile Thermoelectric Measurement”,
ลงพิมพ์ในวารสาร Materials & Design ฉบับที่ 98 ปี 2016 หน้า 254-261
(Impact factor: 3.999) งานวิจัยในปี 2560 จะเน้นการศึกษาคุณสมบัติเชิงลึกของ
ฟิล์มบางกลุ่มดังกล่าว

อุปกรณ์เทอร์โม
อิเล็กทริกฟิล์มบาง

การทดสอบอุปกรณ์
เทอร์โมอิเล็กทริก
ฟิล์มบางเพื่อการ
ประยุกต์ใช้งานจริง
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Theerawut Sumphao

หน่ ว ยปฏิ บ ั ต ิ ก ารวิ จ ั ย แสง
Optic Research Laboratory

Nattee Khottummee

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง ดำ�เนินงานวิจัยด้านการประยุกต์และสังเคราะห์วัสดุ
เชิงแสง ในช่วงเริม่ ต้นมีความมุง่ เน้นด้านการสังเคราะห์เซลล์แสงอาทิตย์ CZTS (Copper
Zinc Tin Sulfifide) ประสิทธิภาพการทำ�งานที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาเป็นนวัตกรรมรูปแบบใหม่
ตัวอย่า งการสั ง เคราะห์ช ั้นดูดกลืนแสงของเซลล์แสงอาทิ ต ย์ CZTS กระบวนการ
โซลเจล เป็นกระบวนเตรียมสารละลายเพื่อเตรียมฟิล์มโดยอาศัยการแตกตัวของสาร
ตั้งต้นและจับตัวกันด้วยพันธะขึ้นใหม่ ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้ศึกษาการเตรียมฟิล์มชั้น
ดูดกลืนแสงสำ�หรับเซลล์แสงอาทิตย์แบบฟิล์มบาง CZTS เคลือบโดยวิธีการเคลือบ
แบบ Screen coating, Spin-coating และ Dip-coating technique
a

(a) ภาพกระบวนการสังเคราะห์และเตรียมฟิล์ม

c

b

d

(c) กราฟแสดงค่าการส่องผ่านของแสงผ่านฟิล์มตัวอย่าง

(b) แสดงคุณสมบัติทางโครงสร้างผลึกของฟิล์ม

(d) แสดงค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสงและ
    optical band gap ของฟิล์ม
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Sakon Nakhon Rajabhat University

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่
Battery Research Laboratory

Supasit Paengson

Wassana Kasemsin Watsayod Ananpreechakorn

หน่วยปฏิบัติการวิจัยแบตเตอรี่ ได้ทำ�การจัดตั้งและสังกัดภายใต้ศนู ย์ความเป็น
เลิศด้านพลังงานทางเลือกเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
วัตถุประสงค์
เพื่อดำ�เนินงานวิจัยและสร้างงานวิจัย พร้อมกับพัฒนาสู่นวัตกรรมแบตเตอรี่
สำ�หรับเก็บพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้ในระบบต่าง ๆ
ระยะที่ 1 การสังเคราะห์วัสดุแบตเตอรี่
ในการวิจยั ในช่วงแรก หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั แบตเตอรีม่ กี ารจัดเตรียมห้องวิจยั
และเครื่องมือวิจัยพื้นฐานที่ใช้สำ�หรับงานวิจัย มีการจำ�ลองวัสดุด้วยโปรแกรม ต่าง ๆ
เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการสังเคราะห์ ต่อจากนั้น เริ่มต้นการสังเคราะห์วัสดุแบตเตอรี่
ในแบบต่าง ๆ เช่น วัสดุแบตเตอรี่ลิเทียม วัสดุตัวเก็บประจุยิ่งยวด เป็นต้น
ระยะที่ 2 การสร้างแบตเตอรี่เซลล์
     แบตเตอรี่ นำ�มาประกบเป็นเซลล์แบตเตอรี่เพื่อเป็นต้นแบบเซลล์ และหา
ประสิทธิภาพของเซลล์แบตเตอรี่ที่สร้างขึ้นเพื่อนำ�ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ และ
สร้างต้นแบบนวัตกรรมจากเซลล์แบตเตอรี่ที่ประดิษฐ์ขึ้นในระบบเก็บพลังงานไฟฟ้า
ระยะที่ 3 การนำ�ไปประยุกต์ใช้
ในขั้นนี้จะเป็นการนำ�เอาแบตเตอรี่ที่ผลิตได้นำ�ไปประยุกต์ใช้กับระบบต่าง ๆ ที่
ต้องการการกักเก็บไฟฟ้า แต่อย่างไรก็ตามการนำ�เอาไปประยุกต์ใช้ในปริมาณมาก
จำ�เป็นต้องสร้างระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและเป็นโรงงานต้นแบบในการ
ผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานอย่างหลากหลายและ
กว้างขวาง
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หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล
Biomass Energy Research Laboratory

Wuttichai Roschat Sunti Phewphong Kanokwan Najai Muijalin Khuntimon Phongsakorn Pholsupho

หน่วยปฏิบัติการวิจัยพลังงานชีวมวล ดำ�เนินการวิจัยด้านการผลิตไบโอดีเซล
โดยการสกัดหรือสังเคราะห์ตัวเร่งปฏิกิริยา แล้วนำ�มาใช้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
ซึ่งในการผลิตไบโอดีเซลในปัจุบันนิยมใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ์ NaOH และ
KOH ซึ่งมีข้อเสียหลายประการ เช่น ต้องผ่านกระบวนการล้างนํ้า อาจเกิดปฏิกิริยาข้าง
เคียงกลายเป็นสบู่  ดังนั้นในงานวิจัยจึงศึกษาตัวเร่งปฏิกิริยาวิวิธพันธ์ ซึ่งเป็นกระบวน
การที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดพลังงานค่าใช้จ่ายในกระบวนการผลิต ต้นทุนการผลิต
ลดลง
การสกัดหรือสังเคราะห์และศึกษาสมบัตขิ องตัวเร่งปฏิกริ ยิ า

29

Center of Excellence on Alternative Energy

30

Sakon Nakhon Rajabhat University

ศึกษาการเกิดปฏิกริ ยิ าในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
สมการเคมีการเกิดปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล
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ผลการด�ำเนินงาน ปี 2559
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
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พั น ธกิ จ ที่ 1 ด� ำ เนิ น งานวิ จั ย พั ฒ นา เพื่ อ สร้ า งสรรค์ องค์ ค วามรู ้
และนวั ต กรรมใหม่ ในด้ า นพลั งงานทางเลื อ ก
ร่ ว มประกวดและจั ด แสดงนิ ท รรศการในงาน

“Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF 2016)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร ร่วมกับส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ น�ำสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วม
ประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Seoul International Invention Fair 2016”
(SIIF 2016) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ซึง่ จัดขึน้ ระหว่าง วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2559
จ�ำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

ชุดปรับอุณหภูมิส่วนตัว (Personal Temperature Control Devices)
       สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัล
       พิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุ่ม Sanitation / Ventilation / Heating
เทอร์โมอิเล็กทริกมอดูลสูเ่ ชิงพาณิชย์ (Thermoelectric Module to Commercial)
สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัล
       พิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุ่ม Commercial, Industrial, and
       Offififice equipment
ลูกประคบร้อน-เย็น (A Hot-Cool Compress) สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่
        เหรียญเงิน (SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศการ์ตา ในกลุม่
        Medical Technology /Medicine / Hygiene / Cosmetics
ระบบเตือนเพลิงใหม้ดว้ ยเทอร์โมอิเล็กเซนเซอร์ (Fire Alarm System with
Thermoelectric Sensor) สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญทองแดง
        (BRONZE MEDAL) และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศซีเรียร์ ในกลุม่ Security /
        Rescue / Alarm
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ร่ ว มประกวดและจั ด แสดงนิ ท รรศการในงาน

“44 th International Exhibition of Inventions of Geneva”

44th International

Exhibition of Inventions of Geneva”
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เข้า
ร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน   44th
International Exhibition of Inventions of Geneva
ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 13 – 17
เมษายน 2559 จ�ำนวน 2 ผลงาน ได้แก่ หมวกกันน็อค
สมาร์ท (Smart Motorcycle Helmet) และ อุปกรณ์
รับรู้อัจฉริยะ (Genius Sensor)
ผลการประกวดครั้งนี้ ผลงาน“หมวกกันน็อค
สมาร์ท” สามารถคว้า 2 รางวัล ได้แก่ เหรียญเงิน
(SILVER MEDAL) และเหรียญรางวัลพิเศษจากประเทศ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ในกลุ่ม Transport – Motor
vehicles – Ships – Aviation Accessories ส่วน
“อุปกรณ์รับรู้อัจฉริยะ” ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
(BRONZE MEDAL) ในกลุ่ม Foodstuffs – Drinks –
Cosmetics – Paramedical – Health Hygiene
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พั น ธกิ จ ที่ 2 พั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก วิ จั ย ให้ มี ค วามรู ้ ค วามเชี่ ย วชาญ
ให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ในด้ า นพลั งงานทางเลื อ ก
ศึ ก ษาดู ง าน
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
และสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา เข้ า ศึ ก ษาดู ง าน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ในเรื่องภารกิจการด�ำเนินงาน การบริหารจัดการ
งานวิจัยการเผยแพร่งานวิจัย และแลกเปลี่ยน
เรียนรูง้ านด้านอืน่ ๆ ในวันที่ 19   พฤษภาคม 2559

ร่ ว มงานประชุ ม วิ ช าการ
International Conference on Science and Technology of
Emerging Materials (STEMa2016)

รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน ได้รับเชิญ เป็น
Invited Speakers ในงานประชุ ม วิ ช าการ
International Conference on Science
and Technology of Emerging Materials
(STEMa2016), Pattaya, Thailand ในวันที่
27-29 กรกฎาคม 2559 โดยมี นั ก ศึ ก ษา
นายสุภศิษฎ์ แพงสอน นายสมพร เถาวัลแก้ว
และนายวัฒนา โพธิ์ตันค�ำ  เข้าร่วมน�ำเสนอผล
งานวิจัยแบบโปสเตอร์
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บรรยายพิ เ ศษ

“Nanostructured Materials Applied in Resistive
Memory (RERAM), Memristive Biosensor and
Thermoelectric Conversion”

อาจารย์ นักศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก) และบุคลากร
จากสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์
และศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ ก เข้ า ร่ ว มฟั ง บรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ ง
“Nanostructured Materials Applied in Resistive Memory (RERAM), Memristive Biosensor and Thermoelectric Conversion” โดย Assoc. Prof. Dr. Phan
Bach Thang จาก Department of Nano and Thin Film Materials, University of
Science, Vietnam National University Ho Chi Minh City, Vietnam ในวันที่
26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 – 11.30 น. นอกจากนี้   Assoc. Prof. Dr. Phan
Bach Thang เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
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พั น ธกิ จ ที่ 3 สนั บ สนุ น ด� ำ เนิ น การเผยแพร่ องค์ ค วามรู ้ นวั ต กรรม และ
บริ ก ารวิ ช าการด้ า นพลั งงานทางเลื อ ก

Thailand Research Expo 2016
“งานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2559”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรนิทรรศการ
Smart Soldier SNRU ในงาน Thailand Research Expo 2016
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร โดย ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ
ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ ก สถาบั น วิ จั ย และพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยี อุ ต สาหกรรม และคณะวิ ท ยาการ
จั ด การ ร่ ว มกั บ มณฑลทหารบกที่ 29 จั ง หวั ด สกลนคร น�ำ
ผลงานวิ จั ย เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการ ในกลุ ่ ม งานวิ จั ย เพื่ อ พลั ง งาน
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม โดยน�ำเสนอผลงานวิ จั ย
การพั ฒ นานวั ต กรรมการผลิ ต ความเย็ น ส�ำหรั บ เครื่ อ งแบบทหาร
(Smart Soldier SNRU) ในงาน “การน�ำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ
2559” (Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17 - 21
สิ ง หาคม 2559 ณ ห้ อ งบางกอกคอนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ โรงแรม
เซนทาราแกรนด์ ราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร โดย สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินเป็นองค์ประธาน
เปิดงานและได้ทอดพระเนตรนิทรรศการการนวัตกรรมการผลิตความ
เย็นส�ำหรับเครื่องแบบทหาร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและ
ซักถามทีมนักวิจัยด้วยความสนพระทัย ในวันที่ 17 สิงหาคม 2559
ซึ่งตลอดทั้ง 5 วัน งานนิทรรศการดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้เข้า
ชมงานเป็นจ�ำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้เครือข่ายพัฒนางานวิจัยเพื่อ
ต่อยอดให้สมบูรณ์และใช้ได้ในอนาคต
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อบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร

เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก

“การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน”

ระดับประเทศ ปี 2559

ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ ก คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ร่วมกับ สมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โม
อิเล็กทริกเซลล์เบื้องต้น” ระดับประเทศ ปี 2559 เมื่อวันที่
17 มิถุนายน 2559 ณ  หอประชุม 1 เพื่อถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยีเทอร์โมอิเล็กทริก ในหัวข้อ “การประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์เบือ้ งต้น” ให้กบั ครู นักเรียน และบุคคลทัว่ ไปที่
สนใจด้านวิทยาศาสตร์ โดยมีผสู้ นใจให้การตอบรับเข้าร่วมการ
อบรมครัง้ นีจ้ �ำนวน 61 ทีม จาก 32 โรงเรียน
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การเผยแพร่ ผ ลงานวิ จั ย ผ่ า นสื่ อ โทรทั ศ น์

บรรณาธิการข่าว ศูนย์ขา่ วภูมภิ าคขอนแก่น
สถานี โ ทรทั ศ น์ ก องทั พ บก ช่ อ ง 5 น�ำที ม ข่ า ว
ถ่ายท�ำรายการ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยการผลิต
นวัตกรรมความเย็นส�ำหรับเครื่องแบบทหาร และ
ผลงานวิจัยที่ได้รางวัล ณ กรุงเจนีวา สวิตเซอร์
แลนด์ และผลงานที่จะจัดแสดงภายในมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติประจ�ำปี 2559 ในช่วงเดือน
สิงหาคม 2559 นี้
ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก นักวิจัย และ
บุคลากร ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
จ�ำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวสุดารัตน์  จันดาเวียง นางสาวอินทุอร
สิ น ตะนิ ส และนางสาวอารี ย า นั น ทสุ ธ า เริ่ ม ฝึ ก ตั้ ง แต่ วั น ที่
30 พฤษถาคม – 29 กรกฎาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี จ�ำนวน 3 คนได้แก่ นางสาวพิมพ์ชนก ชนะเคราะห์
นางสาวสุจิตตรา นามจันทรา และ นางสาวพัชรี ศรีวะอุไร เริม่ ฝึก
ตัง้ แต่วนั ที่ 23 พฤษภาคม– 8 กรกฎาคม 2559
ล�ำดับขั้นตอนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประกอบด้วย
การเรียนรูง้ านสารบรรณ การประสานกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ
และการเรียนรู้ในหน่วยปฏิบัติการวิจัย ได้แก่ หน่วยปฏิบัติการวิจัย
เทอร์โมอิเล็กทริก ฟิล์มบาง พิโซอิเล็กทริก สกัดสาร แสง จ�ำลอง
และแบตเตอรี่ มีการฝึกท�ำงานด้านบริการวิชาการ ได้แก่ งาน
อบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการประดิษฐ์เทอร์โมอิเล็กทริกเซลล์
เบื้องต้น

รายงานประจำ�ปี 2559

ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ในงานแถลงข่ า ว
การน� ำ เสนอผลงานวิ จั ย และสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไทย

ตัวแทนนักวิจยั หน่วยปฏิบตั กิ ารวิจยั เทอร์โมอิเล็กทริก
และผูร้ ว่ มคิดค้นสิง่ ประดิษฐ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงาน
ทางเลือก เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าวการน�ำเสนอ
ผลงานวิจยั และสิง่ ประดิษฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง
นิทรรศการในเวทีนานาชาติ 44th International Exhibition
of Invention of Geneva ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส
เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ การน�ำผลงานวิจัยและ
ผลงานประดิษฐ์คิดค้น อีกทั้งเพื่อเข้าร่วมเป็นเกียรติและ
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลงานที่ได้รับรางวัลในการแถลงข่าว ใน
วั น พุ ธ ที่ 18 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชัน้ 2 อาคาร วช. 1
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีผลงานร่วม
จัดแสดงทั้งหมด 2 ผลงาน ได้แก่ หมวกกันน็อคสมาร์ท
และอุปกรณ์รบั รูอ้ จั ฉริยะ มีผนู้ �ำเสนอผลงาน 3 คน ได้แก่
อ.วีระศักดิ์ เจริญรัตน์ ผศ.วาสนา เกษมสินธ์ และนาย
สุภศิษฏ์ แพงสอน
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การฝึ ก ประสบการณ์ ก ารท� ำ วิ จั ย ให้ กั บ
นั ก เรี ย นห้ องฟิ สิ ก ส์ จ าก โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เลย

ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นพลั ง งานทางเลื อ กได้ ท�ำการฝึ ก ประสบการณ์ ก ารท�ำ
วิ จั ย ให้ กั บ นั ก เรี ย นโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เลย ห้ อ งเรี ย นฟิ สิ ก ส์ เป็ น เวลา
5 วัน ตั้งแต่วันที่ 7-11 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยการฝึกในห้องปฏิบัติการเทอร์โม
อิเล็กทริก ได้เรียนรู้การค�ำนวณ การสังเคราะห์และการอัดขึ้นรูป วัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก
การฝึกในห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั ฟิลม์ บางได้เรียนรูก้ ารเตรียมวัสดุส�ำหรับเครือ่ งสปัตเตอริง
แสดงนิ ท รรศการ
งานรวมน�้ ำ ใจไทสกล จั ง หวั ด สกลนคร ประจ� ำ ปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
เเสดงนิทรรศการในงานรวมน�้ำใจไทสกล จังหวัด
สกลนคร ประจ�ำปี 2559 ในวันที่ 29 มกราคม
ถึง 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ราชการ
จังหวัดสกลนคร โดยมีผลงานของหน่วยปฏิบตั กิ าร
วิจัยพิโซอิเล็กทริก และหน่วยปฏิบัติการวิจัยแสง
จัดแสดงในครัง้ นี้
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นิ ท รรศการการจั ด การความรู ้ ป ระจ� ำ ปี 2559

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
ได้ เ ข้ า ร่ ว มนิ ท รรศการแสดงผลงานการ
จั ด การความรู ้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันพฤหัสบดีที่
21 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ บริเวณห้องโถงชัน้ 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร
การบรรยายพิ เ ศษใน หั ว ข้ อ
เทคนิ ค การเขี ย นบทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ เทคนิค
การเขี ย นบทความวิ ช าการและบทความวิ จั ย  
จัดโดยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร โดยมี น ายมี น า ฤทธิ ร ่ ว ม
เป็นผู้ช่วยวิทยากร เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
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แสดงนิ ท รรศการผลงานสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ได้ รั บ รางวั ล จากเวที น านาชาติ ในงาน

“วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ” ประจ� ำ ปี 2559

นั ก วิ จั ย หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารวิ จั ย เทอร์ โ มอิ เ ล็ ก ทริ ก ศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ า นพลั ง งาน
ทางเลื อ กเข้ า ร่ ว มจั ด แสดงนิ ท รรศการผลงาน
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากเวที น านาชาติ
ในงาน “วั น นั ก ประดิ ษ ฐ์ ” ประจ�ำปี 2559
Thailand Inventors  Day 2016 ระหว่างวันที่
2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศูนย์นิทรรศการเเละ
การประชุม ไบเทค บางนา โดยมีผลงานร่วม
จัดแสดงทั้งหมด 3 ผลงาน ได้แก่ หมวกกันน็อค
ม หั ศ จ ร ร ย ์ ห ม ้ อ ส ม า ร ์ ท แ ล ะ อุ ป ก ร ณ ์
รับรู้อัจฉริยะ มีผู้น�ำเสนอผลงาน 4 คน ได้แก่
นายครรชิต สิงห์สุข นางสาวพนิดา พิลาสุตา
นายสุ ภ ศิ ษ ฏ์ แพงสอน และนางสาววนั ช พร
นามหงษา
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พั น ธกิ จ ที่ 4 สร้ า งเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในด้ า นพลั งงานทางเลื อ ก
ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ
ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ก ารท� ำ วิ จั ย จาก

Tan Trao University เวี ย ดนาม
นายธีรวุฒิ ส�ำเภา รองหัวหน้าศูนย์ความ
เป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก และทีมนักวิจัย
ให้ ก ารต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ จ าก
เวียดนาม  Lam Hai Dang จาก มหาวิทยาลัย
Tan Trao ซึง่ มาเรียนรูก้ ารท�ำวิจยั ในหน่วยปฏิบตั ิ
การวิจยั ฟิลม์ บาง เป็นระยะเวลา 1 เดือน
ต้ อ นรั บ อาจารย์ และ นั ก ศึ ก ษา

มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม

อาจารย์ จ ากสาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ จ�ำนวน 6 ท่ า น และนักศึกษา 2 ท่าน จาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก เพื่อ
สร้างความร่วมมือด้านการวิจัย และการเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานประชุมวิชาการ SACT
2016
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Journal of Materials Science and Applied Energy
We accept contributions full paper in the
material science and renewable energy such as
thermoelectrics, piezoelectrics, dielectric, ferroelectric, magnetic, thin films, solar cells, fuel cells,
wind, battery, nanomaterials, electronic devices,
water and other applied material sciences and
technology including all branches of energy.
JMSAE is peer-reviewed and published
as hardcopy and online open-access journal.
Every published article was peer-reviewed for
the academic correctness by 2 qualified persons.
The research recommendations depend on the
researcher. It is not necessary to get the consent
of the editorial board. It is indexed/abstracted
in:
Thai Journal Citation Index (TCI 2)
Print ISSN: 2286-7201
Frequency: 3 issues/Year
January – April
May – August
September – December
Website : http://jmsae.snru.ac.th
E-mail : jmsae@snru.ac.th
Editor in Chief Assoc. Prof. Dr. Tosawat Seetawan
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ครุภัณฑ์ที่ได้รับการสนับสนุน
ในปี 2559

กล้องถ่ายภาพความร้อน   
จำ�นวน 1 เครื่อง

เครื่องจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง  
จำ�นวน 1 เครื่อง

เครื่องวัดสัมประสิทธิ์พิโซอิเล็กทริก
(d33 meter) จำ�นวน 1 เครื่อง

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง   
จำ�นวน 1 เครื่อง

45

Center of Excellence on Alternative Energy

46

Sakon Nakhon Rajabhat University

เครื่องปฏิกรณ์เคมีทนแรงดัน
จำ�นวน 1 เครื่อง

เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)
แบบตั้งโต๊ะ จำ�นวน 1 เครื่อง

เครื่องคอมพิวเตอร์  สำ�หรับงานประมวลผล  แบบที่ 1 จำ�นวน 2 เครื่อง
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ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในรอบปี
ผลงานตีพิมพ์ในปี 2559 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่ามีจำ�นวนมากขึ้นและได้ตีพิมพ์
ในวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงขึ้น
1. Hassakorn Wattanasarna, Wattana Photankhama, Tosawat Seetawan,
Rattikorn Yimnirunb, Chanchana Thanachayanontc, Napatporn Petnoid, Soodkhet
Pojprapaid. Dielectric and ferroelectric properties modification of 0.7Pb(Mg1/3Nb2/3)
O3–0.3Pb(Zr0.52Ti0.48)O3 ceramics by Ba(Zn1/3Nb2/3)O3. Materials Research Bulletin. 76,
292–299, (2016). (ISI Web of Knowledge, Impact factor (2015/2016) = 2.435)
2. Athorn Vora–ud, Somporn Thaowonkaew, Meena Rittiruam, Mati Horprathum,
Tosawat Seetawan, Affected annealing time treatment on preferred orientation and
thermoelectric properties of h–GeSbTe0.5 alloy thin  f ifilm. Current Applied Physics. 16(3),
305–310, (2016). (ISI Web of Knowledge, Impact factor (2015/2016) = 2.144)
3. Athorn Vora–ud, Mati Horprathum, Pitak Eiamchai, Pennapa Muthitamongkol,
Chanchana Thanachayanont, Weerasak Somkhunthot, Tosawat Seetawan. Power factor
investigation of RF magnetron sputtered c-GeSbTe thin f ifilm. Surface and Coatings
Technology. 291, 15–20, (2016). (ISI Web of Knowledge, Impact factor (2015/2016)
=  2.139)
4. Athorn Vora-ud, Mati Horprathum, Pitak Eiamchai, Pennapa Muthitamongkol, Chanchana Thanachayanont, Somporn Thaowankaew, Weerasak Somkhunthot,
Tosawat Seetawan. Power Factor of Germanium Antimony Tellurium Thin Film on Al2O3
Ceramic Substrate Deposited by Pulsed–DC Magnetron Sputtering, Key Engineering
Materials, 675-676, 257-260, (2016). (SCOPUS)
5. M. Rittiruam, A. Vora-Ud, T. Seetawan. Investigating Power Factor of
CaMnO3 Added Carbon Nanotubes. Key Engineering Materials. 675-676, 171-174,
(2016). (SCOPUS)
6. T. Sumphao, A. Vora-Ud, S. Thaowankaew, S. Phewphong, N. Khottoommee,
T. Seetawan. Investigation of Structural and Thermoelectric Properties of Lead
Telluride Thin Films Deposited by DC Magnetron Sputtering. Key Engineering Materials.
675-676, 253-256, (2016). (SCOPUS)
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ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในรอบปี
7. J. Kongpimy, H. Wattanasarn, T. Seetawan. Synthesis and Dielectric
Properties of [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 Added with Mn for Piezoelectric
Ceramic. Key Engineering Materials. 675-676, 635-638, (2016).  (SCOPUS)
8. S. Phewphong, K. Najai, T. Seetawan. The Various Concentration
Effected on Crystallite Size of Calcium Carbonate. Key Engineering Materials.
675-676, 667-670, (2016). (SCOPUS)  
9. K. Singsoog, C. Thanachayanont, A. Charoenphakdee, T. Seetawan.
Thermoelectric Properties and Power Generation of p–Ca3Co4O9and n–Sr0.87La0.13TiO3
Thermoelectric Modules. Key Engineering Materials. 675-676, 679-682, (2016).
(SCOPUS)
10.  A. Vora-ud, S. Thaowonkaew, T. Sompao, P. Wongsangnoi, S. Samapisut,
N. Pimprabute, W. Somkhunthot. Effects annealing treatment on thermoelectricity of
Lead Telluride thin films on Si-Wafer prepared by DC magnetron sputtering system.
J. Mater. Sci. Appl. Energ. 5(1), 14-17, (2016).  
11. J. Kongpimy, H. Wattanasarn, S. Phewphong. Synthesis and fabrication
of [(K0.5Na0.5)0.935Li0.065]NbO3 added with Mn for piezoelectric module. J. Mater.
Sci. Appl. Energ. 5(1), 34-37, (2016).
12. T. Seetawan. Possibility of Thermoelectric Oxide for Thermal Sensors.
Key Engineering Materials. 675-676, 601-606, (2016). (SCOPUS)  
13. Meena Rittiruam, Tosawat Seetawan, Sirakan Yokhasing, Korakot Matarat,
Phan Bach Thang, Manish Kumar, Jeon Han. La/Sm/Er cation doping induced
thermal properties of SrTiO3. Inorganic Chemistry. 2016, 55(17), pp 8822–8826,
(2016). (ISI Web of Knowledge, Impact factor (2015/2016) =  4.820)
14. K. Singsoog, T. Seetawan, P. B. Thang, J. G. Hand and C. Thanachayanont.
Enhanced Thermoelectric Properties of Ca 3Co 4O 9 by Post Sintering Method.
J. Mater. Sci. Appl. Energ. 5(2), 48-51, (2016). (TCI2)
15. S. Thaowonkaew, N. Khottoommee, W. Chao-moo A. Vora-ud.
Investigation on Optictal Properties and   Application of ZnO Thin Film. J. Mater.
Sci. Appl. Energ. 5(2), 52-55, (2016). (TCI2)
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ผลงานวิ จั ย ที่ ตี พิ ม พ์ ในรอบปี
16. Panida Pilasuta, Kunchit Singsoog, Supasit Paengson, Wanatchaporn
Namhongsa, Phanuwat Wongsangnoi, Wairut Impho, Suwipong Hemathulin,
Sakorn Inthachai, Tosawat Seetawan. Effect of dopant on thermal conductivity of ZnO.
Suranaree J. Sci. Technol. 23(1), (2016) 11-15. (AGRIS, ACI)
17 Panida Pilasuta, Kunchit Singsoog, Supasit Paengson, Wanatchaporn
Namhongsa, Ladapa Sripasuda, Tosawat Seetawan. Enhancement of thermoelectric
properties induced by Co in ZnO. Suranaree J. Sci. Technol. 23(1), (2016), 25-29.
(AGRIS, ACI)  
18. Kunchit Singsoog, Panida Pilasuta, Supasit Paengson, Wanatchaporn
Namhongsa, Chanchana Thanachayanont, Anek Charoenphakdee, Weerasak
Charoenrat, Tosawat Seetawan. Enhancement of thermoelectric properties of
Sr1-XLaXTiO3 (X=0, 0.08, 0.13). Suranaree J. Sci. Technol. 23(1), (2016), 31-35. (AGRIS,
ACI)  
19. Nhat Hong Tran Nguyen, Truong Huu Nguyen, Yi-ren Liu§, Masoud
Aminzare, Anh Tuan Thanh Pham, Sunglae Cho, Deniz P. Wong, Kuei-Hsien Chen,
Tosawat Seetawan, Ngoc Kim Pham, Hanh Kieu Thi Ta, Vinh Cao Tran, Thang Bach
Phan. Thermoelectric Properties of Indium and Gallium Dually Doped ZnO Thin Films.
ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8 (49), 33916–33923. (ISI Web of Knowledge,
Impact factor (2015/2016) =  7.145)
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คณะผู้จัดทำ�
ที่ปรึกษา
รศ.ดร.ทศวรรษ สีตะวัน
คณะทำ�งาน
หน่วยปฎิบัติการวิจัยเทอร์โมอิเล็กทริก
หน่วยปฎิบัติการวิจัยจำ�ลอง
หน่วยปฎิบัติการวิจัยพิโซอิเล็กทริก
หน่วยปฎิบัติการวิจัยฟิล์มบาง
หน่วยปฎิบัติการวิจัยแสง
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