เรือ
่ งที่ ๔.
โครงการความร่วมมือไทย-สภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติจน
ี
(Chinese Academy of Sciences: CAS)
เพือ
่ พัฒนากาลังคนและการวิจัยพัฒนา
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจาปี ๒๕๖๑)
รายงานเมือ
่
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
SLRI: Synchrotron Light Research Institute
NARIT: National Astronomical Research Institute of Thailand
NECTEC: National Electronics and Computer Technology Center
NANOTEC: National Nanotechnology Center
HAII: Hydro and Agro Informatics Institute
SUT: Suranaree University of Technology
GISTDA: Geo-Informatics and Space Technology Development Agency
NIDA: National Institute of Development Administration
KU: Kasetsart University
TINT: Thailand Institute of Nuclear Technology

1.CAS: Chinese Academy of Sciences
•

•

สานักงานใหญ่ในปั กกิง่

1.1 CAS Innovation Expo(Bangkok) 2018
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดาเนินเป็ นประธาน
เปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) 2018 เมือ
่ 10 ตุลาคม 2561
ณ ห ้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ ซงึ่ งาน “CAS Innovation Expo
(Bangkok) 2018” นับเป็ นครัง้ แรกทีส
่ ถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จน
ี ได ้นาเอา
ผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมาแสดงต่างประเทศ
CAS ได ้แถลงข่าวการจัดตัง้ สานั กงานความร่วมมือนวัตกรรมในประเทศไทย (CAS
Innovation Cooperation Centre(Bangkok))เมือ
่ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เพือ
่
สนับสนุนความร่วมมือด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างจีน ไทยและ
ี น(Source: Xinhua| 2017-12-08 )
อาเซย

1.2 สถาบ ันของ CAS ประกอบด้วย
ึ ษา 12 สาขา, (3) มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และ (4)
(1) สถาบันวิจัย 104 แห่ง (2) สถาบันการศก
หน่วยสนับสนุน 11 แห่ง ใน 23 เมืองทั่วประเทศ, (5) บริษัทลักษณะ holding companies 22
แห่ง (6) สานักงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation
ี ราว 56,000 คน
Center(Bangkok) ด ้วย) (7)บุคลากรหลัก 67,900 คน ซงึ่ เป็ นนักวิจัยอาชพ
12 สาขา ในจานวนนักวิจัยเหล่านี้ มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์จานวน 22,800 คน

(ข ้อมูล ณ ปี ค.ศ. 2016http://english.cas.cn/about_us/introduction/201501/t20150114_135284.shtml และ http://english.cas.cn/institutes/)

1.3การเสด็จเยือนUCASและความร่วมมือก ับกพ.
ั พันธ์
• สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดาริทจ
ี่ ะสร ้างความสม
ระหว่างไทยและจีนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ต่อมาได ้เสด็จพระราชดาเนินเยือน UCAS ถึง 5 ครัง้ มีการลงนามMoUระหว่างUCASกับกพ.
แล ้ว 4 ครัง้ และต่ออายุทก
ุ 5 ปี (ครัง้ สุดท ้ายเมือ
่ 7 เมษายน 2560 )เพือ
่ พัฒนากาลังคนด ้าน
ปริญญาโทและเอก

การเสด็จครัง้ ที่ 1 เมือ
่ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548

1.4 การเสด็จเยือนCASและความร่วมมือด้านวิจ ัยไทย-แคส
•

•

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือน
สถาบันวิจัยของแคสหลายแห่งและโปรดเกล ้าฯให ้มีการลงนาม
MoUระหว่างเสด็จเยือนทาให ้เกิดความการวิจัยพัฒนาในห ้วข ้อที่
สนใจร่วมไทย-จีนกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย
สมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็ นองค์ประธาน ในพิธล
ี งนามความร่วมมือระหว่าง
ปัการประชุ
จจบันสถาบั
นวิจัยของแคส ล13
งลงนามความร่
วมมือ(MoU)
มคณะกรรมการมู
นิธแห่
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชด
าริ
ิ ส์พลังงานสูง (IHEP)2ของแคส กับ มทส.,จุฬาและ สดร.เมือ
สถาบันฟิ สก
่ 72
กัสมเด็
บสถาบั
นวิจัย/มหาวิ
ทยาลัดยาไทย
11 แห่ง
จพระเทพร
ัตนราชสุ
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
ิ ส์พลังงานสูง กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมษายน 2560 ณ สถาบันฟิ สก

ทุนปี 2560น.ส.พิรณ
ุ รัตน์ เดช
บารุงและน.ส.ณั ฏฐา สกานุ
พงษ์ เข ้าเฝ้ ากราบบังคมทูล
ึ ษาเมือ
ลาไปศก
่ วันที่ 10
กรกฎาคม 2561 ณ อาคาร
ั พัฒนา
ชย

2.นักเรียนทุนปี 2561รอเดินทางกันยาย2562จานวน 4 คน

2.นักเรียนทุนกพ-UCAS
1.สถิตต
ิ งแต่
ั้
2552-61
ิ้ 31 คน (1.2)จบป.เอกและ ป.โท
(1.1)รับทุนทัง้ สน
ึ ษา 13
กลับมารับราชการแล ้ว 14 คน (1.3)กาลังศก
ึ ษาอีก 4 คน
คน รอเดินทางไปศก
สาหร ับปี 62
ึ ษาระดับป.เอก
เปิ ดรับสมัครทุนสาหรับบุคคลทัว่ ไปศก
จานวน 4 ทุน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 ประกาศ
ื่ ผู ้มีสท
ิ ธิรับทุนเดือน ก.ค. 2562
รายชอ
4.การประชุม 1st OCSC – UCAS Standing Committee
Meeting 9 มีนาคม 61 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

1. นายชยุตม์
บรรเทิงจิตร

2. นายตาวัน
เจริญพิทยา

3. นายสรรค์วท
ิ ย์
เอียบฉุ ้น

4. น.ส.สุขม
ุ าล
แสนแก ้วทอง

ึ ษา14 คน
3. ข ้อมูลผู ้สาเร็จการศก

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

ผลการประชุม และผลการพิจารณาหลังการ
ประชุม

สานั กงาน ก.พ. สนั บสนุนการเรียน
ภาษาจีน ที่ Beijing Language and Culture
University (BLCU) เป็ นเวลา 1 ปี

UCAS จะช่วยจัดหาอาจารย์ ทีป
่ รึกษาที่
ตรงกับการทาวิจัย

เพิม
่ สาขาวิชาสาหรับนักเรียนทุน เช่น (1)
Agricultural Technology (2) Data
Information (Big Data) (3) Internet of
Things 4) Machine Learning (5)
Science Policy และ (6) Logistics เป็ นต ้น

ส่งเสริมโครงการวิจัยร่วมกัน การเยือนของ
นั กวิจัย นั กวิชาการ อาจารย์ นั กเรียนทุน
และนั กศึกษาระหว่างสถาบันวิจัยและ
มหาวิทยาลัยของไทย กับสถาบันวิจัยCAS

ขณะนี้มส
ี านั กงานผู ้ดูแลนักเรีรยนไทยใน
ปั กกิง่ ซึง่ จะร่วมมืออย่างใกล ้ชิดกับ UCAS

3

3

3.สทน.ก ับความร่วมมือNuclear Fusion(1/3) •
ั
[(องค์กรพล ังงานฟิ วชนนานาชาติ
อเี ทอร์(ITER
International Fusion Energy Organization)]•
•

•
•
•

เครือ
่ งปฏิกรณ์โทคาแมค

นิวเคลียร์
ฟิ วชัน

ก่อตัง้ เมือ
่ พ.ย. ค.ศ.2006 โดยการลงนามข ้อตกลงความร่วมมือของ 7 ประเทศ
ี และอเมริกา
หลัก ได ้แก่ สหภาพยุโรป จีน อินเดีย ญีป
่ น
ุ่ เกาหลีใต ้ รัสเซย
ขณะนี3
้ 5ประเทศร่วมมือกันก่อสร ้างเครือ
่ งปฎิกรณ์โทคาแมค(Tokamak) และ
อุปกรณ์รายรอบทีเ่ มืองคาดาราชตอนใต ้ของฝรั่งเศส ด ้วยงบประมาณ 2 หมืน
่
ล ้านเหรีญยุโรป(สหภาพยุโรป48.6% ทีเ่ หลือประเทศละ9.1%)
วัตถุประสงค์เพือ
่ ทดสอบการหลอมพลาสมาของไอโซโทปไฮโดรเจน(ดิวเทอ
เรียมและทริเทรียม)ในเครือ
่ งปฏิกรณ์โทคาแมคเพือ
่ สร ้างพลังงานความร ้อน
ออกมามากว่าทีป
่ ้ อนเข ้าไป 10 เท่า กล่าวคือป้ อนเข ้าไป50เม็กกะวัตต์และได ้
ออกมา500เม็กกะวัตต์
คาดว่าจะเห็นพลาสมาครัง้ แรกในปี ค.ศ. 2025การหลอมเข ้าด ้วยกันให ้พลังงาน
ในค.ศ.2035 มิได ้สร ้างโรงงานผลิตไฟฟ้ าแต่ความรู ้จะสามารถนาไปสร ้างได ้
ี่ วชาญและผู ้รับเหมาราว 800
เจ ้าหน ้าทีป
่ ระจา 850 คน จาก 35 ประเทศ ผู ้เชย
ี่ วชาญเฉพาะด ้านอีกกว่า 3,000 คน จากทั่วโลก
คน และมีผู ้เชย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรการก่อสร ้าง
ของอีเทอร์เมือ
่ ว ันที2
่ 1พฤศจิกายนพ.ศ.2561และประทับเป็ นประธานการลง
ั นานาชาติอเี ทอร์และ
นามข ้อตกลงความร่วมมือระหว่างองค์กรพลังงานฟิ วชน

สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งประเทศไทย(องค์กรมหาชน)เพือ
่ พัฒนา
กาลังคน
ขนาดเป็นเรือ
่ งสาค ัญ:ก่อนทีจ
่ ะมี

โครงการอีเทอร์นัน
้ นักวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได ้ประสบความ
สาเร็จในการทดลองหลอมนิว
เคลียสของไอโซโทปไฮโดรเจน
ด ้วยเครืองโทคาแมคมาก่อนแล ้ว
่ โครงการTore Supra-WEST
เชน
ของฝรั่งเศสและJETของยุโรปแต่
ขนาดไม่ใหญ่พอทีจ
่ ะได ้ค่าพลังงาน
ออกมากกว่าพลังงานทีป
่ ้ อนเข ้าไป

สมเด็จพระเทรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและนาย
เบอร์นาร์ด บิโกต์ ผู ้อานวย
การใหญ่องค์กรพลังงานฟิ ว
ั นานาชาติอเี ทอร์เมือ
ชน
่ 21
พฤศจิกายน2561
ั ด ้วยแม่เหล็ก
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารียังเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมของสถาบันวิจัยฟิ วชน
การประชุมคณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
(Institute for Magnetic Fusion Research:IRFM)สงั ก ้ดกรรมาธิการพลังงานจากอะอมและทางเลือกอืน
่ แห่ง 4
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุ
ด่งาเศส(French
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี วEnergies
ันที่ ๑๒ มีand
นาคม
๒๕๖๒
ฝรั
Alternatives
Atomic
Energy Commission:CEA)เมือ
่ 21พฤศจิกายน2561อีกด ้วย
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3.สทน.ก ับความร่วมมือ Nuclear Fusion(2/3)
[โครงการเครือ
่ งโทคาแมคของประเทศจีนรุน
่ EAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)]
•
•
http://east.ipp.ac.cn/ENGLISH/HT-7U.htm

•
•
•
•

โทคาแมคแรกของไทย

•

+

•

•

ึ ษาและพัฒนาด ้านพลาสมาและฟิ วชน
ั ด ้วยเครือ
เพือ
่ ศก
่ งโทคาแมค
้
ทีใ่ ชสนามแม่
เหล็กจากตัวนายิง่ ยวดในการควบคุมพลาสมา
ิ ส ์ (Institute of Plasma
ดาเนินการโดยสถาบันพลาสมาฟิ สก
Physics)ของ CAS ทีเ่ มืองเหอเฝย์ (Hefei)มณฑลอันฮุย (Anhui)
เริม
่ วางแผน ค.ศ. 1996 และรัฐบาลจีนอนุมัต ิ ค.ศ. 1998 ก่อสร ้าง
เสร็จเมือ
่ ค.ศ. 2003
28 ก.ย. 2006 ทดลองสร ้างพลาสมาสาเร็จเป็ นครัง้ แรก และก.พ.
2007 ได ้กระแสพลาสมา 250 kA ในเครือ
่ งโทคาแมคนาน5 วินาที
งบประมาณก่อสร ้างราว 1,000 ล ้านบาท ซงึ่ ถูกกว่าการก่อสร ้างใน
ประเทศอืน
่ ถึง 15 หรือ 20 เท่า
ในโอกาสทีส
่ มเด็จพระเทพร ัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
เสด็จทอดพระเนตรโครงการEASTเมือ
่ 15ก.ค.61ร ้ฐบาลจีนได ้
จัดพิธม
ี อบเครืองเครือ
่ งโทคาแมครุน
่ HT-6M ให ้ไทยอย่างเป็ น
ทางการ
สว่ นประกอบหลักของ HT-6M ที่ ASIPP จะมอบให ้ไทยคือ
chamber, toroidal field coils, poloidal field coils และ central
solenoid มูลค่าราว 140 ล ้านบาท
HT-6M เป็ นรุน
่ ที่ 2 ทีพ
่ ัฒนาขึน
้ ทีส
่ ถาบัน ASIPP มีขนาดกลาง
สร ้างสนามแม่เหล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวิจัยจีนเอง ใช ้
ั ระหว่าง ค.ศ.1980 – 2000 มี
ทดลองด ้านพลาสมาและฟิ วชน
ั จานวนมาก
ผลงานวิชาการ ผลิตนักวิจัยด ้านพลาสมาและฟิ วชน
ประโยน์หลักคือการเรียนรู ้เชงิ วิศวกรรม และการสร ้างองค์ความรู ้
พลาสมาอุณหภูมส
ิ งู

นามาเพิม
่ สว่ นอืน
่ เพือ
่ เป็ นโทคาแมคแรกของไทยจะตัง้ ที่
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (สทน) กระ ทรวง
วิทยาศาสตร์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก พัฒนาร่วมกับมหา
วิทยาลัย 15 แห่งทั่วประเทศ จีน ญีป
่ นและฝรั
ุ่
่งเศส

•

เป้ าหมายใน 5 ปี แรก
ึ ษาระดับบัณฑิตศก
ึ ษา 500
 พัฒนาบุคลากร (นักวิจัยและเทคโนโลยี 100 คน นักศก
ึ ษา ป.ตรี 5000 คน)
คน และบุคคลทั่วไป นักเรียน และนักศก
 นวัตกรรมด ้านการแพทย์และการเกษตรจานวน 5 เรือ
่ ง
5
 ผลงานตีพม
ิ พ์ระดับนานาชาติ 50 เรือ
่ ง
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3.สทน.กับความร่วมมือNuclear Fusion(3/3)
ั ของยุโรปและจีน]
[แผนพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชน

แผนการพัฒนาเทค
ั ของจีน
โนโลยีฟิวชน

ั ของยุโรป
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชน
2030

2040

่ ารใช ้งานจริง
เริม
่ พัฒนาไปสูก
่ ารใช ้งานจริง
เริม
่ พัฒนาไปสูก
(ความลั
บทางการค
้า)
ั
กิจกรรมเพือ
่ พ ัฒนาด้านเทคโนโลยี
ฟิวช
นในปี
2561
(ความลับทางการค ้า)
th

• การอบรม 4 ASEAN school on plasma and nuclear fusion 29
ี งใหม่ ผู ้เข ้าร่วม 120 คน
ม.ค.-2 ก.พ.61 ม.เชย
ั ของไทย
แผนการพัฒนาเทคโนโลยีฟิวชน
ั 31ม.ค.2561ผู ้เข ้าร่วม 100 คน
• การเสวนาเทคโนโลยีฟิวชน
ึ ษาและออกแบบโทคาแมค HT-6M โดย ม.ทักษิณ
• การศก
ั ที่ CEA ประเทศฝรั่งเศส และ NIFS
• การร่วมวิจัยเทคโนโลยีฟิวชน
ประเทศญีป
่ น
ุ่ จานวน 3 คน
ั
• การสมมนา TINT ASIPP Tokamak Seminar, 8 – 10 ส.ค. 61
ผู ้เข ้าร่วม 60 คน
ั ที่ ASIPP ประเทศจีนจานวน 25 คน
• การฝึ กงานด ้านฟิ วชน
แผนปี 2562
•
The 10th ITER International School 21-25 ม.ค.62 เกาหลีใต ้
ิ สไ์ ทยเข ้าร่วมอบรม 2 คน (1)นายฉั ตรชย
ั ศริ ท
(น.ศ.ฟิ สก
ิ พ
ิ ย์วานิช
จุฬาฯ (2) นางสาวจินตนา ภักดีวานิช มอ.)
•
การอบรม 5th ASEAN school on plasma and nuclear
fusion 21-25 ม.ค.62 ม.มหิดล
•
การอบรม 2nd Training Workshop on Plasma and
Fusion Research 5-7 มิ.ย. 2562
•
การท
าวิจัยร่วมกับ NIFS ญีป
่ น
ุ่ และ CEA ฝรั่งเศส
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
6
• ๒๕๖๒
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโทคาแมค ที่ ASIPP
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม
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4.สดร. มทส.และจุฬาร่วมมือกับจูโน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(1/2)
โครงสร้างและองค์ประกอบของสถานีตรวจว ัดนิวตริโน

หลอดทวีคณ
ู แสง (PMT : Photomultipliers)

ทอดพระเนตรหน่วยเพิม
่ แสง ณ PMT lab
ของ IHEP เมือ
่ 7 เมษายน 2560

การทดลองทีจ
่ โู นจะประกอบด ้วย
1. แหล่งกาเนิดนิวตริโนซงึ่ จะมา
จากโรงงาน ผลิตไฟฟ้ าปรมาณู2
แห่งคือหยางเจียง( Yangjiang)
และไท ้ชาน(Taishan)ราว53กม.
จากสถานีตรวจวัด
2. สถานีตรวจวัดตัง้ อยูท
่ ไี่ ข่ผงิ
(Kaiping)เจียงเหมิน
(Jiangmen)
ผังแสดงทีต
่ งั ้ ของสถานีจโู น
นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบการลาดับของมวลนิวตริโนว่าจะ
ั
หล ักการทางาน:(1)สญญาณที
ป
่ รารถนา นิวตริโนจะทาอันตรกิรย
ิ ากับของเหลว
เป็ผลการทดลองของจู
นปกติ(normal)หรือกลับกัน
(inverted)
โนจะแม่
นยากว่าอดีต
ิ รอนและนิวตรอน โปสต
ิ รอนจะรวมตัวกับอิเล็ก
แสงวับ(liquid scintillator)เกิดโปสต
ตรอน(ซงึ่ มีอยูท
่ วั่ ไป)ทาให ้เกิดโฟตอน2ต ้ว นิวตรอนจะไปกระตุ ้นอะตอมของเหลวแสงวับให ้ปลดปล่อยโฟตอนอีก1ต ้ว หลอดทวีคณ
ู แสง
ั ญาณว่ามีนวิ ตริโนเกิดขึน
ของเครือ
่ งวัดสว่ นกลาง(central detectors)จะตรวจวัดโฟตอนทีเ่ กิดขึน
้ ทัง้ 3ต ้วซงึ่ เป็ นสญ
้ หากนิวตริโนดังกล่าว
ทาอันตรกิรย
ิ ากับของเหลววับต่อไปก็จะเกิดอิเล็กตรอนหรือมิวอ็อนซงึ่ เมือ
่ เคลือ
่ นทีใ่ นของเหลววับก็จะเกิดแสงเชอเรนคอฟซงึ่ ตรวจวัดได ้
ั
่ กัน (2)สญญาณรบกวน นอกจากนีย
ด ้วยหลอดทวีคณ
ู ของเครือ
่ งวัดสว่ นกลางเชน
้ ังมีหลอดทวีคณ
ู แสงวีโต ้ทาหน ้าทีค
่ ัดแยกมิว7ออนหรือ
่
ึ
อิเล็กตรอนทีไ่ ม่ได ้เกิดจากนิวตริโนซงเข ้าไปในของเหลววับดังกล่าวข ้างต ้นทาให ้เราสามารถกาจัดนิวตริโนทีไ่ ม่ปรารถนาได ้

4.สดร. มทส.และจุฬาร่วมมือกับจูโน(JUNO: Jiangmen Underground Neutrino Observatory)(2/2)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็ นประธานการ
ลงนามMoUระหว่างสดร. มทส.จุฬากับIHEP,จีนเมือ
่ 7 เม.ย.2560

2nd Earth Magnetic Field Shielding Workshop for JUNO
2018, 6 – 9 เมษายน 2561,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความร่วมมือไทย-จีนเพือ
่ ห ักล้างสนามแม่เหล็ กโลก(15ล้านบาท 3 ปี )
ิ ธิภาพการทางานของหลอดทวีคณ
• สนามแม่เหล็กโลกมีผลกระทบต่อประสท
ู
แสง มทส จุฬาและสดรจึงได ้ร่วมกับIHEP ออกแบบเพือ
่ สร ้างระบบขดลวด
หักล ้างสนามแม่เหล็กโลก (Earth Magnetic Field Shielding)
้
• การประชุมเชงิ ปฏิบัตก
ิ ารครัง้ ที2
่ เมือ
่ มิถน
ุ ายน 2561ทีจ
่ ฬ
ุ าสรุปว่าจะใชระบบ
้ าศูนย์กลาง 43.3 เมตร
ขดลวดจานวน 32 วงทีป
่ ระกอบกันเป็ นทรงกลมเสนผ่
ในการสร ้างสนาม แม่เหล็ก (ลูกศรสเี ขียวในรูป) เพือ
่ หักล ้างกับสนาม
ี ้ าตาล) โดยมีระยะห่างระหว่างวงลวด
แม่เหล็กโลกในทิศตรงข ้าม (ลูกศรสน
1.48 m ยกเว ้น 4 วงทีอ
่ ยูใ่ กล ้ขัว้ ทรงกลมแต่ละด ้าน และกระแสไฟฟ้ าในวง
ลวดอยูร่ ะหว่าง 26 – 86 A

ต ัวอย่างกิจกรรม
1.

2.

3.

แผนการติดตงอุ
ั้ ปกรณ์ของJUNO

เข ้าร่วมปฏิบต
ั งิ าน optimization ณ มทส. และ สถาบัน IHEP
ส.ค. – ก.ย. 2560 กากับโดย Prof. Yupeng Yan, มทส.

• นายอนุตร สงั ฆะ (ผู ้ชว่ ยนักวิจัย สดร.), นายจุล
นันทน์ ทรงวัฒนา (นศ. ป.โท มทส.), นายธีระภัทร์ พายุพล
ิ ป.โท จุฬาฯ)
(นิสต
จุฬาเป็ นเจ ้าภาพจัด the 2nd workshop on EMF Shielding
for JUNO 2018 วันที่ 6-9 เมษายน 2561

ึ ษาออกแบบและ
ดร.อุเทน แสวงวิทย์, สดร.) นาเสนอผลการศก
optimization ระบบ EMF shielding ต่อคณะกรรมการ review
ของการทดลอง JUNO ณ IHEP และได ้ผ่านการรับรอง เมื1213 มิถน
ุ ายน 2561
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5.ความร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA- NCNST(National
Center for Nanoscience and Technology)/ CAS
1.

ขยายความร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA – NCNST/CAS:
3 เมษายน 2561 ผู ้บริหาร สวทช. และ NCNST ลงนามบันทึก
ข ้อตกลงเพือ
่ ขยายเวลาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนานาโนเทคโนโลยีเพือ
่
การเกษตรและการแพทย์ ณ สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
(Chinese Academy of Sciences, CAS) กรุงปั กกิง่ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ิ ทางปัญญา
2.ทร ัพยสน
โครงการวิจ ัยร่วมBio-adhesive coumarin-based phototrigger
carrier for plant regulated hormones/pesticides encapsulationระหว่างดร. คม
ั ต์ สุทธิสน
ิ ทองและ Prof. Bao-Hang HANซงึ่ จบแล ้ว(57-58)และได ้รับเลขคาขอ
สน
ิ ธิบต
อนุสท
ั ร จานวน 2 ฉบับ
ึ ษา
3.ทีป
่ รึกษาร่วม(Prof. Dr. Xing-Jie Liang และดร. ธีรพงศ ์ ยะทา )ใน ักศก
ปริญญาเอกไทยที่ UCAS
ื่ งานวิจ ัย “An investigation of nanocarrier-mediated delivery of
ชอ
ึ ษาปริญญา
CRISPR-Cas9 to breast cancer cells” โดยนายนวมินทร์ สงวนหมู่ นักศก
ึ ษาที่ National Center for Nanoscience and
เอก UCAS ประจาปี 2558 ศก
Technology (NCNST) เดินทางมาปฏิบต
ั งิ านวิจัยทีน
่ าโนเทค 3 เดือน ระหว่าง 1 ก.พ. –
30 ม.ย. 2561 และระหว่าง 26 ก.ค.– 7 ส.ค. 2561
4. น ักวิจ ัยจาก NCNST เยีย
่ มชมและบรรยายทีศ
่ ูนย์นาโนเทคแห่งชาติ
11 มีนาคม 2561 Prof. Dr. Xing-Jie Liang NCNST เยีย
่ มชม
นิทรรศการการประชุมวิชาการประจาปี 2516ของสวทชและะรายงานความก ้าวหน ้าความ
ร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA และ NCNST/CAS
11 ก ันยายน 2561 Prof. Chunying Chen NCNST บรรยายใน
หัวข ้อ “Near-Infrared Laser Light-Mediated Nanomaterials as Precision
Nanomedicine” ในกิจกรรม NANO Talk ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ึ ษาปริญญาเอกไทยทีU
5 น ักศก
่ CASสนใจทาวิจ ัยร่วม
ึ ษาเอก ป.เอก
21 สงิ หาคม 2561 ภญ.พิรณ
ุ ร ัตน์ เดชบารุง นักศก
ึ ษาที่ NCNSTเข ้าพบดร.วีรกัญญามณีประกรณ์ศน
UCAS ประจาปี 2558 ศก
ู ย์นาโนเทคฯ
เพือ
่ ปรึ
กษาหารืมอคณะกรรมการมู
งานวิจัยชุดตรวจทางด
้านการแพทย์
การประชุ
ลนิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

MoUครัง้ แรกเมือ
่ เสด็จ 7 เมษายน 2556

ดร. คมสันต์

นายนวมินทร์ สงวนหมู่

9

Prof. Dr.
Xing-Jie
Liang

Prof. BaoHang HAN,

ดร. ธีรพงศ์
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6. สดร.ก ับหอดูดาวยูนนานและNAOC/แคส
ประทับเป็ นองค์ประธานการลงนามMoU ระหว่าง สดร.และ
National Astronomical Observatory of China (NAOC)
เมือ
่ 5 เมษายน2560

โครงการวิจัยร่วมกับหอดูดาวยูนนาน
ด ้านการวิวฒ
ั นาการของระบบดาวคู่ โดยเฉพาะอย่างยิง่
ึ ษาระบบดาวคูแ
การศก
่ บบแตะกันลึกและมีคา่ อัตราสว่ น
มวลตา่ (deep and low-mass ratio contact binary
systems) และการค ้นหาแหล่งกาเนิด (progenitor)
ี ดง (Luminous Red Novae)
ของโนวาสว่างสแ
้ ้องโทรทรรศน์ขนาดเสนผ่
้ าน
การใชกล
ศูนย์กลาง 2.4 เมตร ณ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
และหอดูดาวควบคุมระยะไกลทีห
่ อดูดาวเกาเหมยกู่
เมืองลีเ่ จียง และการผลิตผลงานวิจัยร่วม

วิวฒ
ั นาการของ
ระบบดาวคู่

ี ดง
โนวาสว่างสแ
ั่ และ หอดู
สดร. มทส. ม.อูฮ
่ น
ดาวยูนนาน จัดประชุมวิชาการ เรือ
่ ง
“5th Sino-Thai Symposium on
High Energy Physics,
Astrophysics and beyond” เมือ
่
19-21 กรกฎาคม 2561 ณ เมืองลี่
เจียง ประเทศจีน
มีการบรรยายพิเศษ เสนอ
ิ สด
์ าราศาสตร์ 30 เรือ
ผลงานฟิ สก
่ ง
ิ สพ
์ ลังงานสูง 20 เรือ
ด ้านฟิ สก
่ ง

ตัวอย่างผลงานวิจัยตีพม
ิ พ์เผยแพร่ปี พ.ศ. 2561มี ศ.
เฉียน เชงแบง(Qian Shengbang) และอาจารย์บญ
ุ
รักษา สุนทรธรรมเป็ นทีป
่ รึกษาร่วม

ความร่วมมือสดร-หอดูดาวNAOC(National
Astronomy Observatories )/CAS

นักวิจัย สดร. ร่วมการประชุม “
Commensal Radio
้ ้องโทรทรรศน์วท
Astronomy FAST Survey(CRAFTS), เพือ
่ ร่วมวิจัยใชกล
ิ ยุ
้ าศูนย์กลาง 500 เมตร (FAST) ในปี พ.ศ. 2561 ณ เมืองกุ ้ยโจว ประเทศจีน
เสนผ่
• ดร. อุเทน แสวงวิทย์และคณะนั กวิจัยไทยเสนอความร่วมมือการสารวจ HI กา
้ ้อง FAST และการสร ้างแบบจาลองคอมพิวเตอร์เกีย
แลกซโี ดยใชกล
่ วกับการ
ี
กระจายตั
ว
ของ
HI(อ่
า
นว่
า
H
one,
H
คื
อ
ไฮโดรแจน)
กาแลกซ
ด
้วยระบบ
ี่ ว โจ)
นาย ทวิจรัส
Dr. Xiao Zhou(เสย
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (HPC Cluster) ของ สดร. เมือ
่ กันยายน 2561
นักวิจัยดาราศาสตร์หอดูดาว
ั
สาโรชสกุลชย
• ดร. ศริ ประภา สรรพอาษา นั กวิจัยของ สดร.เข ้าร่วมทีมกับนักดาราศาสตร์ของ
ยูนนาน มาปฏิบัตงิ านณ
ึ ษาปริญม
(นักศการประชุ
ก
ญาเอก
คณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด
าริ
10 เมือ่ พฤษภาคม 2561 10
NAOC ในโครงการ
“ CRAFTS Pulsar Survey”
สดร. 2560- ปั จจุบัน
2559-คาดว่
าจบ 62) ัตนราชสุ
สมเด็จพระเทพร
ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

เสด็จเยือนSINAPเมือ
่ 23 กรกฎาคม 2553

ิ โครตรอนก ับหน่วยงานของ CAS
7.สถาบ ันวิจ ัยแสงซน
(SINAP : Shanghai Institute of Applied Physics,
SSRF : Shanghai synchrotron radiation facility,
SIAT : Shenzhen Institutes of Advanced Technology )

ึ ษา
1.น ักเรียนทุนกพ- UCAS จบการศก
ึ ษาปริญญาเอกจาก SINAP,
นายธนะพงษ์ พิมพ์เสน นักเรียนทุนกพ- UCAS จบการศก
UCAS เรือ
่ ง “Beam dynamics of Third Harmonic Cavity in SSRF Storage Ring”เข ้าทางานทีS
่ LRI
ปั จจุบน
ั ประสานงานกับอดีตทีป
่ รึกษาวิทยานิพน์ Prof. Zhentang Zhao , Director of SSRF
ิ โครตรอน พลังงาน 3GeV
เพือ
่ ออกแบบระบบสุญญากาศของเครือ
่ งกาเนิดแสงซน
2. ฝึ กอบรมบุคลากร แลกเปลีย
่ นความรู ้
ี่ วชาญด ้านการประมวล
ว ันที่ 11-16 มิถน
ุ ายน 2561 SLRI Dr. Longwei Lai ผู ้เชย
ั ญาณดิจท
้
สญ
ิ ล
ั (Digital Signal Processing : DSP) จากSSRF) เดินทางมาฝึ กอบรมการใชภาษา
VHDL ใน
้
การเขียนโปรแกรมด ้าน DSP กับแผงงวงจร FPGA พร ้อมทดลองจริงกับชุดบอร์ดทดลอง เพือ
่ นาไปใชในการ
พัฒนาระบบควบคุมการจ่ายกาลังของระบบคลืน
่ วิทยุกาลังตา่ ของSLRI
3.การพ ัฒนาระบบความปลอดภ ัยทางร ังส ี
ระหว่าง 29 – 30 มกราคม 2561 Professor Dr. Xiaobin Xia จาก SINAP
ี่ วชาญด ้าน Radiation Safety Systems สาหรับเครือ
ิ โครตรอนเดินทางมาร่วมกับ
ผู ้เชย
่ งเร่งอนุภาคซน
ี่ วชาญด ้านรังสป
ี ระเทศอืน
ี องสถาบันวิจัยแสงซน
ิ โครตรอน
ผู ้เชย
่ ในการประเมินระบบป้ องกันรังสข
4.การประชุมวิชาการร่วมก ับ SIAT
หล ังลงนาม MOU ก ับ SIAT(Shenzhen Institutes of Advanced Technology), CAS เมือ
่
ิ โครตรอนร่วมกับ Nagaoka University of Technology (NUT)และ SIAT จัด
18 กันยายน 2561 สถาบันวิจัยแสงซน
ั มนาด ้านวัสดุคาร์บอนเสมือนเพชรขึน
ิ โครตรอนเป็ น
สม
้ ประจาทุกปี ผลัดกันเป็ นเจ ้าภาพ ในปี 2561สถาบันวิจัยแสงซน
เจ ้าภาพเรือ
่ ง “3rd SLRI-NUT-SIAT colloquium ” เมือ
่ 21 พ.ย.61 มีผู ้เข ้าร่วมจาก จีน ไทยและ ญีป
่ น
ุ่
ิ โครตรอนก้บSSRF
5.แผนความร่วมมือเครือ
่ งกาเนิดแสงซน
(5.1) ระด ับ 3 GeV(เครือ
่ งใหม่) (1)ปี งบประมาณ 2562: วิจัยและพัฒนาระบบสุญญากาศ(2) ปี งบประมาณ
2563-65: วิจัยและพัฒนา(i)ต ้นแบบท่อสุญญากาศในวงกักเก็บอิเล็กตรอนและ(ii) Photocathode RF gun
ึ ษาและออกแบบ harmonic cavity สาหรับเพิม
(5.2) ระด ับ 1.2 GeV(เครือ
่ งปัจจุบ ัน) ปี งบประมาณ2562:ศก
่ ค่า
ชว่ งชวี ต
ิ และเสถียรภาพของลาอิเล็กตรอนในวงกักเก็บอิเล็กตรอนของเครือ
่ งกาเนิดแสงสยาม
ิ โครตรอน(6.2) SIATสนั บสนุนงบประมาณบางสว่ น
6.แผนความร่วมมือก ับSIAT (6.1)วิจัยด ้านแบตเตอรีด ้วยแสงซน
การประชุ
ม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศตามพระราชด
าริ อด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
11
้ การแสงของ SIAT(6.3) ความร่วมมื
ในการพัฒนาสถานีทดลอง เพือ
่ รองรับการใชบริ
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุ
ด
า
ฯ
สยามบรมราชกุ
ม
ารี
ว
ันที
่
๑๒
มี
น
าคม
๒๕๖๒
ในโครงการ One Belt and One Road

แบบจาลองอาคารเครือ
่ งกาเนิด
แสงซินโครตรอนระดับพลังงาน
11
3GeV

เสด็จเยือนIAPเมือ
่ 5 เมษายน 2555

8 ความร่วมมือสสนก.-IAP (The Institute
1.การพ ัฒนากาล ังคน of Atmospheric Physics ), CAS

ึ ษาปริญญาเอกทุน CAS-TWAS President's
นายกฤตนัย ต่อศรี นักศก
Fellowship 2014สาขาอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา(2557-ปั จบ
ุ ัน) ห ัวข้อวิจ ัย: การ
แปรผันของน้ าแล ้ง/น้ าท่วมในประเทศไทยและการคาดการณ์ราย
ฤดูกาล (Characteristics of drought/flood variabilities in
Thailand and its seasonal prediction)
ึ ษาราว มีนาคม 62 กาลังเขียนวิทยานิพนธ์และรอตีพม
คาดว่าจะสาเร็จการศก
ิ พ์ 4 เรือ
่ ง
ึ ษาการใชแบบจ
้
กาลังศก
าลองพลวัต IAP-AGCM สาหรับการคาดการณ์อากาศราย
ฤดูกาลร่วมกับProf. Zhaohui Lin, IAP


•
•

2. การประชุมวิชาการThe 17th CAS-TWAS-WMO Forum 17-19 ก.ย. 61 ปักกิง่
•
ดร.สุทศ
ั น์ วีสกุล ได ้รับเกียรติให ้กล่าวเปิ ดงาน และเป็ น keynote speaker หัวข ้อ
Development of Hydrological operating system in Thailand
•
นอกจากนีน
้ ักวิจัยไทยดร.วินัย เชาว์ววิ ฒ
ั น์ น.ส.กาญจนา แสงพรายร่วมบรรยาย
“Impact of climate change on direct runoff in Thailand ” และ ““Analysis of
rainfall characteristics over Thailand from 1988 to 2017 ตามลาดับ ”

ตา่

สูง

ึ ษาดูงานและเปลีย
3.การศก
่ นประสบการณ์
ึ ษาดูงานแลกเปลีย
• เมือ
่ 18 ก.ย.2561 คณะจากสสนก. ศก
่ นประสบการณ์ด ้าน
ระบบ High Performance Computing (HPC) ที่ Computer Network
Information Center ของ Chinese Academy of Science กรุงปั กกิง่
ั มนาวิชาการ และการอบรมเชงิ ปฎิบต
4.แผนการดาเนินงาน ปี 2562 การสม
ั ก
ิ าร
้ ตวิ เิ คราะห์ผลแบบจาลอง (MOS)
•
กรกฎาคม 2562ประเทศไทย หัวข ้อ “การเพิม
่ ความสามารถด ้านวิทยาการข ้อมูลสาหรับการใชสถิ
ั ้ และรายฤดูกาล (Increasing Capability (INcap) in Data
และ วิธป
ี รับความคลาดเคลือ
่ นเพือ
่ คาดการณ์สภาพอากาศระยะสน
Science for Model Output Statistics (MOS) and Bias Correction Approach to Short-term and Seasonal Weather
Forecast)
•
กันยายน 2562 สาธารณรัฐประชาชนจีน การร่วมงาน CAS-TWAS-WMO Forum เพือ
่ แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างนักวิจัยเพือ
่
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
12
12
สนับสนุนการบริหารจัดการน้ า
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

9.ความร่วมมือGISTDAก ับประเทศจีน(Wuhan Uni., RADI/CAS, CSU/CAS )
้ าวเทีย มและภูม ส
โครงการวิจ ัยและพ ัฒนาการใชด
ิ ารสนเทศเพือ
่ การบริห ารจ ัดการ
ทร ัพยากรนา้ ร่วมก ับ CAS - Institute of Remote Sensing and Digital Earth:
RADI
• เรือ
่ ง “การประยุกต์ใชข้ ้อมูลดาวเทียมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในภาคตะวันออก เฉียง
ี ร ปลืม
ิ ธิศก
ั ดิ์ หมูคาหล ้า และ นางสาวจิรัตวิ ล
เหนือ” โดย ผศ. วิเชย
้ กมล ม.ขอนแก่น นายสท
ั ย์
ิ ป์ สทอภ. ร่วมกับ Prof. Jiancheng Shi ของ RADI
เครือศล
ิ้ แล ้ว กาลังการสรุปผลซงึ่ จะยุตใิ นปี พ.ศ. 2561
• เริม
่ โครงการต ้นปี พ.ศ. 2560 ปั จจุบน
ั เสร็จสน
ตีพม
ิ พ์ผลงานวิจัย "Soil Moisture Monitoring in a Tropical Monsoon Basin of Thailand
with a Combined Use of Microwave Remote Sensing Technology and Hydrological
Model“ ลงในวารสารวิชาการนานาชาติ International Journal of Remote Sensing.

1.

้ อ
ั
ึ ษาด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สงคมและว
้ ทีต
2. โครงการการใชข
้ มูลเทคโนโลยีดาวเทียมเพือ
่ ศก
ัฒนธรรม ในพืน
่ ามนโยบาย
้ ทาง (Digital Belts and Roads: DBAR) ร่วมก ับ CAS – RADI: กาลังจัดทาแผนดาเนินการวิจัยและพัฒนา
หนึง่ แถบหนึง่ เสน
ด ้าน CAS Earth ร่วมกันระหว่าง วช./ สทอภ./
มหาวิทยาลัยรามคาแหง/AIT/ RADI
่ น ักวิทยาศาสตร์/ การวิจ ัยและทดลองของไทยขึน
่ วกาศ
้ สูอ
3. การเตรียมสง
ร่วมก ับ CAS – Engineering and Technology Center for Space
Utilization (CSU): ปี 2561 มีหวั ข ้อวิจัยผ่านการพิจารณาอีก 2 หัวข ้อ และปี
่ “ผลของสภาวะไร ้แรงโน ้มถ่วงต่อการ
2560 ผ่านการคัดเลือก 4 เรือ
่ งตัวอย่างเชน
ผลิตกรดแกมมาพอลิกลูตามิกโดยแบคทีเรีย Bacillus subtilis” โดย ดร. สุวม
ิ ล เจ
ตะวัฒนะ สถาบัน เทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติเป็ นต ้น

4.หล ักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบ ัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภูมส
ิ ารสนเทศ
ศาสตร์ (SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics)Master
่ั
ึ ษา
Program) ความร่วมมือระหว่าง ม.อูฮ
่ น–
ม.บูรพา –สทอภ. ปฐมนิเทศปี การศก
ึ ษาจานวน 12 คนจาก
แรกเมือ
่ กรกฎาคม 2561 ณ SCGI อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี มีนักศก
ึ ษาทุกคน
ไทย 9 คน จากกัมพูชา ลาวและเมียนมาร์ประเทศละ1คน ซงึ่ ได ้รับทุนการศก
การประชุ
ม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศตามพระราชด
าริ
จากก.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.บูรพา สทอภ. ทุนASEAN
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒

13

13

10 เนคเทค/สวทช-ICT (Institute of
Computing Technology)/CAS
1.สถานภาพปัจจุบ ัน
1.1 จานวนคูป
่ ระโยคและความแม่นยา
• ปั จจุบน
ั คลังประโยค คูภ
่ าษาไทย-จีนมี จานวน 400,000 คู่
ประโยค จากการเปลีย
่ นมาใช ้ NMT (Neural Machine
Translation) ค่า BLEU Score ณ ปั จจุบน
ั ได ้lสูงขึน
้ ไปมาก
TH-CH ที่ 49.92 และ CH-TH ที่ 55.39
1.2 ระบบแปลภาษาผ่าน
ทางสมาร์ตโฟน
้
• หน ้าจอใชงานง่
าย
ทันสมัย
้
• ระบบรองรับการใชงาน
สาหรับหลากภาษาใน
อนาคต
• มีการเก็บ ประวัตก
ิ าร
แปลเอาไว ้
• รองรับ iOS และ
Android

ระบบแปลภาษาอัตโนมัต ิ จีน-ไทย พ.ศ. 2561
BLEU

2014

2015

2016

2017 (NMT)

2018

Thai ->
Chinese

12.04

14.406

17.490

38.57

49.92

Chinese > Thai

12.19

15.448

18.531

33.32

55.39

1.3 น ักเรียนทุน UCAS-กพ.
นายพีรเชษฐ ์ ปอแก้ว จบ
ึ ษาในระดับปริญญาโท
การศก
ใน ห ัวข้อวิจ ัย: การปรับปรุง
ระบบแปล ภาษาอัตโนมัต ิ จีน
ไทย แบบนิวรอลเน็ ตเวิรก
์
(Improvement on ChineseThai Neural Machine
Translation)

1.4 กิจกรรม
ิ Prof. Chengqing ZONG
-ร่วมงานประชุมประจาปี สวทช NAC 2018 โดยได ้เชญ
และ Prof. Hou Zeng-Guang เข ้าร่วมในการประชุมระหว่าง 9-13 มีนาคม 2561
-เดินทางไป CAS เพือ
่ เยืย
่ มชม สองสถาบัน ได ้แก่ Institute of Computing และ
Institute of Automation ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561
-ร่วมงาน CAS innovation Expo 2018 ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2561
1.5 แนวทางการพ ัฒนาในปี 2562
2.1 โครงการต่อเนื่องกับ กพร. ภายใต ้ความร่วมมือ จีน-ไทย ในหัวข ้อ Neural Machine translation ได ้รับการอนุมัต ิ และจะเริม
่ ดาเนิน
การตัการประชุ
ง้ แต่ปี 2562
มคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
14
2.2 แนวคิ
ดพระเทพร
จะเป็ นการผสมผสาน
และ SMT มารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
สมเด็จ
ัตนราชสุดา NMT
ฯ สยามบรมราชกุ

6. สรุป
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

CAS ได ้แถลงข่าวการจัดตัง้ CAS Innovation Cooperation Centre (Bangkok) เมือ
่ 8 ธ.ค. 60
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation
Expo (Bangkok) 2018 เมือ
่ 10 ต.ค. 61 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ์ นับเป็ นครัง้ แรกที่ CAS ได ้
นาเอาผลงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ของชาติมาแสดงต่างประเทศ
UCAS และ กพ. ได ้ลงนาม MOU 4 ครัง้ (ครัง้ ที่ 1 : 2551-53 ครัง้ ที่ 2 : 2555-57 ครัง้ ที่ 3 : 2558-60
ครัง้ ที่ 4 : 2560-2563) กาหนดจานวนทุน 10 ทุน ผู ้รับทุนปี งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2561 รับทุน
ิ้ 31 คน จบป.เอกและ ป.โทกลับมารับราชการแล ้ว 14 คน กาลังศก
ึ ษา 13 คน รอเดินทางไป
ทัง้ สน
ึ ษาอีก 4 คน
ศก
มีการลงนาม MOU ระหว่างสถาบันวิจัยของ CAS 12 แห่งและไทย 10 แห่ง รวม 12 คูเ่ พือ
่ ทางานวิจัย
ร่วมกัน
ั่ โดยทา MoU กับสถาบันฟิ สก
ิ สพ
์ ลาสมาเมือ
สทน. มีความร่วมมือเกีย
่ วกับนิวเคลียร์ฟิวชน
่ เดือนมกราคม
2560 ในโอกาสทีส
่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรโครงการEAST
เมือ
่ 15ก.ค.61ร ้ฐบาลจีนได ้จัดพิธม
ี อบเครืองเครือ
่ งโทคาแมค ให ้ไทยอย่างเป็ นทางการ และ สทน.มี
ความร่วมมือกับ ITER โดย ลงนาม MoU เมือ
่ 21 พ.ย. 61 ซงึ่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม
ราชกุมารีทรงประทับเป็ นประธานในพิธ ี
สถาบันวิจัยต่างๆ ของไทยทีม
่ ค
ี วามร่วมมือกับสถาบันวิจัยของ CAS ได ้มีการแลกเปลีย
่ นนักวิจัย พัฒนา
บุคลากรของไทย และทางานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยของ CAS อย่างต่อเนือ
่ ง
ปั จจุบันเริม
่ มีนักเรียนไทยเข ้าไปทางานวิจัยในสถาบันวิจัยของแคสทีล
่ งนามความร่วมมือกับสถาบันวิจัย
ของไทยแล ้ว
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒
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