
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกในหัวขอ 

 “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน” 

 

หลักการและเหตุผล 

 
       ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกส สถาบันวิจัยและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนหนวยงานวิจัยดานเทคโนโลยี
เทอรโมอิเล็กทริก เชน การใชบริการเครื่องมือวิจยัแก นักวิจัย 
อาจารย นักเรยีน นักศึกษา และบุคคลท่ัวไปท้ังในหนวยงาน
ภายในและภายนอก เปนตน รวมท้ังเปนท่ีปรึกษางานวิจัยและ
สถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพแกนักเรียน  นักศึกษา  และ
บุคลากรผูท่ีสนใจ  โดยศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกสไดดําเนินการ
วิจัยเก่ียวกับการคาํนวณ  การสังเคราะห และการประดิษฐเซลล
เทอรโมอิเล็กทริก มีการพัฒนาและคนพบวัสดเุทอรโมอิเล็กทริก
ชนิดใหมดวยวิธีการสังเคราะหแบบใหม และมีวิธีการคัดเลือก
วัสดุเทอรโมอิเล็กทริกเพ่ือการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 
สูการประยุกตใชงานจริง จึงมีการนําเสนอผลงานวิจัย ลงพิมพ
บทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ  จนไดรบัความ
สนใจและสนับสนุนใหมีการวิจยัอยางจริงจัง เพ่ือพัฒนาในเชิง
พาณิชยตอไป ซึ่งเทอรโมอิเล็กทรกิเซลล  น้ันสามารถผันความ
รอนใหเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรงมีกระบวนการผันไฟฟาจาก
ความรอนภายในตัววัสดุเทอรโมอิเล็กทริกเทาน้ัน  จึงเปนพลังงาน
สะอาด ไมกอมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

และไดนํามาประยุกตใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริก
ท่ีคาดวาจะไดใชงานในอนาคตอันใกล 
       ดวยเหตุน้ี  ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกสจึงจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทรกิเซลลเบ้ืองตน”  
แก ครู/อาจารย และนักเรียนระดบัมัธยมศึกษาตอนปลาย/
นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจ เพ่ือสรางองคความรู   
ความเขาใจในการวิจัยเทคโนโลยเีทอรโมอิเล็กทริก ในสวนการ
ประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบ้ืองตน และเสริมสรางทักษะ
การเรยีนการสอนดานวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงค 

 

- เพ่ือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลย ี
  เทอรโมอิเล็กทริกในหัวขอ การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริก   
  เซลลเบ้ืองตน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

- ครู/อาจารย และนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
  นักศึกษา หรือบุคคลท่ัวไปท่ีสนใจในพ้ืนท่ีภาคอีสานตอนบน 
  มีความรู ทักษะในการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 
  เบ้ืองตนและพัฒนางานสูงานวิจยัและกระบวนการเรียนรู 
  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยไีด 
- ไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการของศูนยวิจัย 
  เทอรโมอิเล็กทริกสกับหนวยงานอ่ืนๆ 
- โอกาสในการจัดประกวดแขงขันการประดิษฐ 
  เทอรโมอิเล็กทริกเซลลของสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย 

 
 
 

สถานท่ีในการอบรม 

 

วิทยากรการอบรม 
 

- นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย  
  (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน)  
- คณะนักวิจัย ศูนยวิจยัเทอรโมอิเล็กทริกส สถาบันวิจัยและ     
  พัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร 

 

การลงทะเบียน 
 

    การลงทะเบียน (รับจํานวน ๑๕ ทีม) ของแตละสถานท่ี 

ในการจัดอบรม โดยเลือกสงใบสมคัรเขารวมโครงการอบรม ดังน้ี  

     ๑. อบรม คร้ังที่ ๑ วันที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๕๗ (รร.เตางอยพัฒน

ศึกษา) สงใบสมัคร ภายในวันที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

    ๒. อบรม ครั้งท่ี ๒ วันท่ี  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๕๗ (ม.ราชภฏั

อุบลราชธานี) สงใบสมัคร ภายในวันท่ี  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

 

คร้ังท่ี 
วัน/

เดือน/ป 
สถานท่ีดําเนนิการ 

จัดอบรม 
โรงเรียน/จังหวัดท่ี

ใกลเคียง 

๑ 
๑๓ 

มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

โรงเรียนเตางอย 
พัฒนศึกษา อําเภอเตางอย 

จังหวัดสกลนคร 
โรงเรียนเตางอยพัฒนศึกษา 

๒ 
๑๖ 

มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

หองศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน ี

อุบลราชธาน,ีศรีสะเกษ 
ยโสธร,มุกดาหาร

,อํานาจเจริญ 

๓ 
๑๙ 

มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

หองศูนยวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุดรธาน ี
อุดรธาน,ีบึงกาฬ,หนองคาย 

๔ 
๒๐

มิถุนายน 
๒๕๕๗ 

หองศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม 

มหาสารคาม,สุรินทร,
รอยเอ็ด,กาฬสินธุ 



การลงทะเบียน (ตอ)  
 

    ๓. อบรม ครั้งท่ี ๓ วันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ (ม.ราชภฏั

อุดรธานี) สงใบสมัคร ภายในวันท่ี  ๑๘  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

    ๔. อบรม ครั้งท่ี ๔ วันท่ี  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๕๗ (ม.ราชภฏั

มหาสารคาม) สงใบสมัคร ภายในวันท่ี  ๑๙  มิถุนายน  ๒๕๕๗ 

            สงใบสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย ถึง ศูนยวิจัย

เทอรโมอิเล็กทริกส  สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนคร  ๖๘๐/๑๑  ถ.นิตโย  ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  จ.สกลนคร  

๔๗๐๐๐ 

           สงใบสมัครเขารวมโครงการทางโทรสาร   

หมายเลข  ๐-๔๒๗๔-๔๓๑๙ 

           สงใบสมัครเขารวมโครงการทางอีเมล 

Piangjaras-puy@outlook.com 

คาลงทะเบียน ทีมละ ๓๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวัน ๑ มื้อ/วัน 

และอาหารวาง ๒ มื้อ/วัน) โดยชําระคาลงทะเบียน  ณ  วันท่ีจัด

อบรมในแตละจังหวัด ตามกําหนดการ     

     ท้ังน้ี สามารถตดิตอสอบถามไดท่ี   

          นายธีรวุฒิ  สําเภา  โทร. ๐๘-๒๖๑-๓๑๗๐   

          นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข โทร. ๐๘-๕๐๐-๐๓๙๐๒   

     หรือ ดูรายละเอียดเพ่ิมเตมิ / ดาวนโหลดขอมลู 

ไดท่ี ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  http://trc.snru.ac.th 

ตารางการอบรม  
(ใชตารางนี้ในการจัดอบรม คร้ังท่ี ๑-๔) 

เวลา รายการอบรม 
๐๘.๐๐–๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปดการฝกอบรม โดย นายกสมาคม 

เทอรโมอิเล็กทริกไทย (ผูชวยศาสตราจารย  
ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ น. รับฟงบรรยายพิเศษ หัวขอเรื่อง : “เทคโนโลย ี
เทอรโมอิเล็กทริก”โดย นายกสมาคมเทอรโมอิเล็ก 
ทริกไทย (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สตีะวัน) 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ น. รับฟงบรรยายพิเศษ หัวขอเรื่อง : “การประดิษฐ

เทอรโมอิเล็กทริกเซลล” 
โดย นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริก 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สตีะวัน) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ฝกอบรมปฏิบัติการหัวขอเรื่อง : การประดษิฐและ
ทดสอบเทอรโมอเิล็กทรกิเซลล 
โดย คณะนกัวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทรกิส 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝกอบรมปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง : “การประดิษฐและ

ทดสอบเทอรโมอิเล็กทริกเซลล” (ตอ) 
โดย คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกส 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวาง 
๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น. ฝกอบรมปฏิบัติการ หัวขอเรื่อง : “การประดิษฐและ

ทดสอบเทอรโมอิเล็กทริกเซลล” (ตอ) 
โดย คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกส 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. มอบวุฒิบัตรและพิธีปดการฝกอบรม 
โดย นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย  
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สตีะวัน) 

หมายเหต ุ

   ๑. ผูเขารวมโครงการนี้  สามารถสงผลงานประดิษฐเขารวม

แขงขันการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล ในกิจกรรมสปัดาห

วันวิทยาศาสตร ประจาํป ๒๕๕๗ วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

โดยลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น.  เริ่มแขงขันตั้งแตเวลา 

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.   ณ  อาคารศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกส 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภฏัสกลนคร (ไดรับเกียรติ

บัตรทุกคนท่ีเขารวมแขงขัน)  

   ๒. รางวัลการแขงขันการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 

ดังนี้ (จะตองไดกําลังไฟฟาสูงสุด) 

 

 

รางวัล เงินรางวัล ถวยรางวัล เกียรติบัตร 

ชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๕,๐๐๐ Platinum  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ๔,๐๐๐ Gold  

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ๓,๐๐๐ Silver  

ชมเชยอันดับ ๑ ๒,๐๐๐ Born ๑  

ชมเชยอันดับ ๒ ๑,๐๐๐ Born ๒  

 

   ๓. ประกาศผลการแขงขันรับรางวัลและใบเกียรติบัตร 

ในวันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

 
 
 

 

แผนท่ีการเดินทางเขารวมการแขงขัน 
งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําป  ๒๕๕๗ 

วันท่ี  ๒๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗ 

 

 

http://trc.snru.ac.thl/

