
 
 
 
 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริกในหัวขอ 

 “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน” 

 

หลักการและเหตุผล 

 
       ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เปนหนวยงานดานวิจัย
ดานเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก เชน การใชบริการเครื่องมือวิจัย
แก นักวิจัย อาจารย นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งใน
หนวยงานภายในและภายนอก เปนตน รวมทั้งเปนที่ปรึกษา
งานวิจัยและสถานที่ฝกประสบการณวิชาชีพแกนักเรียน  
นักศึกษา  และบุคลากรผูที่สนใจ  โดยศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก
ไดดําเนินการวิจัยเก่ียวกับการคํานวณ  การสังเคราะห และการ
ประดิษฐเซลลเทอรโมอิเล็กทริก มีการพัฒนาและคนพบวัสดุ
เทอรโมอิเล็กทริกชนิดใหมดวยวิธีการสังเคราะหแบบใหม และมี
วิธีการคัดเลือกวัสดุเทอรโมอิเล็กทริกเพื่อการประดิษฐเทอรโม 
อิเล็กทริกเซลลสูการประยุกตใชงานจริง จึงมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัย ลงพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาตแิละ
นานาชาติ  จนไดรับความสนใจและสนับสนุนใหมีการวิจัยอยาง
จริงจัง เพื่อพัฒนาในเชิงพาณิชยตอไป ซ่ึงเทอรโมอิเล็กทริกเซลล  
น้ันสามารถผันความรอนใหเปนกระแสไฟฟาไดโดยตรง 
มีกระบวนการผันไฟฟาจากความรอนภายในตัววัสดุเทอรโมอิเล็ก 
ทริกเทาน้ัน  จึงเปนพลังงานสะอาด ไมกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม 

และไดนํามาประยุกตใชเปนเครื่องกําเนิดไฟฟาเทอรโมอิเล็กทริก
ที่คาดวาจะไดใชงานในอนาคตอันใกล 
       ดวยเหตุน้ี  ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริกจึงจัดทําโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน”  
แก ครู/อาจารย และนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/
นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อสรางองคความรู   
ความเขาใจในการวิจัยเทคโนโลยีเทอรโมอิเล็กทริก ในสวนการ
ประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลเบื้องตน และเสริมสรางทักษะ
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร 

 

วัตถุประสงค 

 

- เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดเทคโนโลยี 
  เทอรโมอิเล็กทริกในหัวขอ การประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริก   
  เซลลเบื้องตน 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

- คร/ูอาจารย และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย/ 
  นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ 
  มีความรู ทักษะในการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 
  เบื้องตนและพัฒนางานสูงานวิจัยและกระบวนการเรียนรู 
  ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได 
- ไดเครือขายความรวมมือทางวิชาการของศูนยวิจัย 
  เทอรโมอิเล็กทริกกับหนวยงานอ่ืนๆ 
- โอกาสในการจัดประกวดแขงขันการประดิษฐ 
  เทอรโมอิเล็กทริกเซลลของสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย 

 
 
 

สถานท่ีในการอบรม 

 
หองประชุมใหญศูนยวิทยาศาสตร (อาคาร ๙ ชั้น ๑) 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

ระยะเวลาการอบรม 

 

วันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๐๐-๑๖.๓๐ น. 

 

วิทยากรการอบรม 
 

- นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย  
  (ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน)  
- คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก คณะวิทยาศาสตร  
  และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

การลงทะเบียน 

 

       การลงทะเบียน (รับจํานวน  ๑๕  ทีม) โดยเลือกสงใบสมัคร

เขารวมโครงการฯ (ภายในวันที ่ ๑๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖) ดังน้ี 

        สงใบสมัครเขารวมโครงการทางไปรษณีย 

ถึง  ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๖๘๐ หมู ๑๑ ถนนนิตโย  

ตําบลธาตุเชิงชุม อําเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ๔๗๐๐๐ 

           สงใบสมัครเขารวมโครงการทางโทรสาร   

หมายเลข  ๐-๔๒๗๔-๔๓๑๙ 



การลงทะเบียน (ตอ) 

 

        สงใบสมัครเขารวมโครงการทางอีเมล 

Piangjaras-puy@outlook.com 

         คาลงทะเบียน  ทีมละ  ๕๐๐  บาท (รวมอาหารกลางวัน  

๑  ม้ือ/วัน และอาหารวาง  ๒  ม้ือ/วัน) โดยชําระคาลงทะเบียน  

ในวันที่  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

       ทั้งน้ี สามารถติดตอสอบถามไดที่   

นายอาธรณ  วรอัด  โทร. ๐๘-๐๗๘-๑๐๗๐๘   

นางสาวเพียงจรัส  รัตนทองสุข โทร. ๐๘-๕๐๐-๐๓๙๐๒   

       หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม / ดาวนโหลดขอมูล 

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

หมายเหตุ 

   ๑. ผูเขารวมโครงการนี ้ สามารถสงผลงานประดิษฐเขารวม

แขงขันการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลลคร้ังที่ ๑ 

ในกิจกรรมสัปดาหวันวิทยาศาสตร  ประจําป  ๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 

เริ่มแขงขันตั้งแตเวลา  ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ  หองประชุม

ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดรับเกียรติบัตรทุกคนที่เขารวมแขงขัน  

   ๒. รางวัลการแขงขันการประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 

คร้ังที่ ๑  ดังนี้ (สําหรับทีมทีไ่ดกําลังไฟฟาสูงสุด) 

 - รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท และใบเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล ๑,๒๐๐ บาท และใบเกียรติบัตร 

 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท และใบเกียรติบัตร 

   ๓. ประกาศผลการแขงขัน  รับรางวัลและใบเกียรติบัตร 

วันที่  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เปนตนไป 

ณ  หอประชุมมหาวชิราลงกรณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ตารางการอบรม 

 
วันที ่ เวลา รายการอบรม 

๑๙ ก.ค. 
๒๕๕๖ 

๐๘.๐๐–๐๘.๓๐  ลงทะเบียน 
๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  พิธีเปดการฝกอบรม โดย อธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชนินทร  วะสีนนท) 

๐๙.๐๐ – ๐๙.๕๐ รับฟงบรรยายพิเศษ หัวขอเร่ือง : “เทคโนโลยี
เทอรโมอิเล็กทริก” 
โดย นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริกไทย 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) 

๐๙.๕๐ – ๑๐.๑๐ พักรับประทานอาหารวาง 
๑๐.๑๐ – ๑๑.๐๐ รับฟงบรรยายพิเศษ หัวขอเร่ือง : “การ

ประดิษฐเทอรโมอิเล็กทริกเซลล” 
โดย นายกสมาคมเทอรโมอิเล็กทริก 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทศวรรษ  สีตะวัน) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ ฝกอบรมปฏิบัติการหัวขอเรื่อง : การประดิษฐ
และทดสอบเทอรโมอิเล็กทริกเซลล 
โดย คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ ฝกอบรมปฏิบัติการ (ตอ) หัวขอเร่ือง : “การ

ประดิษฐและทดสอบเทอรโมอิเล็กทริกเซลล”
โดย คณะนักวิจัย ศูนยวิจัยเทอรโมอิเล็กทริก 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๒๐ พักรับประทานอาหารวาง 
๑๕.๒๐ – ๑๖.๓๐ มอบวุฒบิัตรและพิธีปดการฝกอบรม 

โดยคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
(อาจารย ดร.มาลี ศรีพรหม) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แผนท่ีในการเดินทางเขารวมอบรม 
วันท่ี  ๑๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนท่ีการเดินทางเขารวมการแขงขัน 

งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร ประจําป  ๒๕๕๖ 
วันท่ี  ๑๗  สิงหาคม  ๒๕๕๖ 

 


