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วาระที" ๓.๕
ความสมัพนัธไ์ทย - เซริน์

ตามพระราชดํารสิมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
(ประจําปี ๒๕๖๓)

รายงานเมื'อ
๕ มนีาคม ๒๕๖๔

หนว่ยงานความรว่มมอื
• มลูนธิเิททคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารสิมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
• สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาติ
• สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน)
• จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี
• มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
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2 1. เซริน์ : หอ้งปฏบิตักิารของโลก(1/2)

• กอ่ตั ;งเมื'อ ค.ศ. 1954 ตั ;งอยูท่างตะวนัตกเฉียงเหนอื
บรเิวณชานเมอืงเจนวีาบนพรมแดนฝร ั"งเศสและ
สวติเซอรแ์ลนด์

• สมาชกิกอ่ต ั=งเป็นประเทศยโุรป 21 ประเทศ อสิราเอล
เป็นสมาชกิเต็มรปูแบบแรกที"มใิชย่โุรป

• ใน ค.ศ. 2020 มพีนักงาน 3,430 คนและมผีูม้ารว่มทํางาน
และใชง้านจํานวน 14,232 คน จาก 926 ประเทศ/
สถาบันวจัิยและ 113 เชื;อชาติ

• หนา้ที'หลักของเซริน์คอือํานวยความสะดวกแกผู่ม้าใช ้
เครื'องเรง่อนุภาคและโครงสรา้งพื;นฐานอื'นสําหรับงานวจัิย
ฟิสกิสพ์ลังงานสงู

• ค.ศ. 2019 ไดรั้บงบประมาณจากการบรจิาคราว 1,200 
ลา้นฟรังกส์วสิ (ราว 40,000 ลา้นบาท) จากประเทศซึ'งมี
ประชากรรวมกัน 517 ลา้นคนเฉลี'ยราว2.2 ฟรังกส์วสิ (ราว 
73 บาท)/คน/ปี

• สิ;นสดุการทํางานระยะที' 1 ของ LHC 3 ปี (ค.ศ. 2009 - 
13) และระยะ 2 (ม.ีค.2015-ต.ค.2018) ระยะที'3เริ'มฤดู
ใบไมผ้ล ิ2021 

เซริน์อยูห่า่งจากเจนวีา่ 9.68  กโิลเมตร
(6.02 ไมล)์

แผนที'แสดงเครื'องชนอนุภาค LHC 
และเครื'องป้อนลําโปรตอน Super 
Proton Synchrotron ใหแ้ก่ LHC 
ที'เซริน์

เครื"องเรง่อนภุาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider)
• เสน้รอบวง 27 กโิลเมตรอยูใ่นอโุมงคล์กึใตผ้วิดนิ 100 เมตรใน

พรมแดนทั ;งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรั'งเศส
• เรง่โปรตอนใหม้คีวามเร็ว 99.9999991% ของความเร็วแสงใน

สญุญากาศ แตล่ะลําโปรตอนสามารถมพีลงังานไดส้งูสดุถงึ 7 TeV
• สถานตีรวจวัดที'สําคญั 4 สถาน ีไดแ้ก ่ATLAS, CMS, ALICE, LHCb, 
• คา่กอ่สรา้งราว4พนัลา้นสวสิฟรังก์ คา่ใชจ้า่ยราว 1 พันลา้นสวสิฟรังก/์ปี
(https://home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc) 2

4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012 
แถลงการณ์คน้พบอนุภาค
คลา้ยฮกิสแ์ละยนืยัน
เมื'อ 14 มนีาคม ค.ศ. 
2013 

2013 Nobel 
Prize in 
Physics: 
Francios
Englert and 
Peter Higgs 

Dr.  Fabiola Gianotti 
เลขาธกิารปัจจบุนั(1 มกรา 
คม ค.ศ.2016-20) ไดรั้บ
การแตง่ตั ;งเป็นวาระที'2ตั ;ง 
แต1่มกราคม ค.ศ.2021-25



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

3

Next-generation LHC: CERN 
lays out plans for €21-billion 
supercollider (Nature, 15 Jan 
2019).The proposed facility would be 
the most powerful collider ever built.

สสารที'เรารูจั้ก(normal matter)ในเอกภพนี;มเีพยีง4%และที'ไมรู่จั้กไดแ้ก่
สสารมดื(dark matter) 21%และพลังงานมดื(dark energy) 74%

 1. เซริน์ : หอ้งปฏบิตักิารของโลก(2/2) 

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารเีสด็จเยอืนเซริน์ 6 ครั;งและโปรด
เกลา้ฯใหผู้บ้รหิารระดับสงูของเซริน์ได ้
เขา้เฝ้าที'วงัสระปทมุ5ครั;งนํามาซึ'งการ
ยกระดับวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีอง
ไทยสูแ่นวหนา้ของสากล

เสด็จเซริน์ครั ;งแรก18 พค ค.ศ.2000 เสด็จเซริน์ครั ;งที'6:4 กย ค.ศ.2019
เลขาธกิารเซริน์Mr. Rolf-Dieter Heuerเขา้
เฝ้าณวงัสระประทมุเมื'อ10ตลุาคม 2013

• ตั ;งแตพ่.ศ.2543หนว่ยงานไทยกบัหนว่ยงานของเซริน์มMีoUรว่ม6ุฉบบั
ตอ่มาครม.มมีตเิม ื"อ 20 ก.พ. 61 อนมุตัใิหล้งนามในรา่งขอ้ตกลงความ
รว่มมอืระหวา่งประเทศระหวา่งราชอาณาจักรไทยกับเซริน์(ICA : Interna 
tional Cooperation Agreement)

• สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราช
กมุารทีรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหจ้ดัพธิลีงนามICAในวนัที" 13 ก.ย. 
61 เวลา 17.00 น. ณ วงัสระปทมุ สง่ผลใหป้ระเทศไทยยกระดบัจาก non-
member states with scientific contactsเป็นnon-member states with 
co-operation agreements

• เนื"องจากปี2563จะครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์คร ั=งแรกและมคีวามกา้วหนา้ของความรว่มมอืกันหลายประการจนปัจจบุนั
คณะ กรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบังคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลองความสมัพันธ2์0ปีในการประชมุประจําปีของสวทช2021
(NAC: NSTDA Annual Conference 2021)ที'อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศไทยวนัที'25มนีาคม 2564(เลื'อนมาจากปี2563เนื'องจาก
COVID-19)

 การบรรยายพเิศษโดยสมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี
 การจัดทําหนังสอื20ปีลงในNational Geographicฉบับภาษาไทย
 การจัดกจิกรรมและนทิรรศการ
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ประกอบดว้ยหวัขอ้ยอ่ยและเนื;อหาตอ่ไปนี; 
20.5.1 อนภุาคมลูฐาน

 ประวตักิารคน้พบอนุภาคมลูฐาน เชน่ โพซติรอน มวิออน ควารก์
20.5.2 แบบจําลองมาตรฐาน

 การจัดหมวดหมูอ่นุภาคมลูฐาน และการอธบิายพฤตกิรรมและ
อนัตรกริยิาของอนุภาคมลูฐานโดยอาศัยแบบจําลองมาตรฐาน                

การคน้พบอนุภาคฮกิสโ์บซอน

20.5.3 ประโยชนจ์ากการคน้ควา้วจิยัดา้นฟิสกิสอ์นภุาค
 เครื'องเพท (PET), การบําบัดดว้ยโปรตอน (proton therapy) 

เวลิดไ์วดเ์ว็บ (World Wide Web)

หนงัสอืเรยีนรายวชิาเพิ"มเตมิวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ฟิสกิส ์เลม่ 6 ช ั=นมธัยมศกึษาปีที" 6 

ที'มาของรปู: CERN

2. สสวท.ผลติหนังสอืเรยีนฟิสกิสอ์นุภาค
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4กนัยายน2562เสด็จทอดพระเนตรเครื'องวดัอนุ
ภาค ALICE ที'ชั ;นใตด้นิซึ'งจะตดิตั ;งITS2ในค.ศ. 2020

โครงการวจัิย ITS2 และ O2 

5

ดร.กฤษดา กติตมิานะพันธ์
สถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอน 

ตวัอยา่งการทํางานของดร.กติพัินธท์ี'ALICE
(สค.62-พย.63)

ระยะเวลา:  2556 – 2563 งบประมาณ:28 ลา้นบาท 
(สวทช. 50 % ตน้สงักดั 50%)กําลงัคน: นักวจัิยไทยและ
นักศกึษาปรญิญาเอก

3.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. เนคเทค/
สวทช. สซ. มจธ)(1/2)
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63.ความรว่มมอืALICE-SUT(มทส. เนคเทค/สวทช. สซ.มจธ)(2/2)

การดาํเนนิงานในปี 2563
• มกราคม - กรกฎาคม: ตดิตั ;ง Elasticsearch, Logstrash, Kibana (ELK) บน

สภาพแวดลอ้มเครื'องจําลองเพื'อทํางานรว่มกับซอฟตแ์วรต์า่งๆที' ALICE O2 แนะนําใหใ้ช ้
และตดิตั ;ง Beat เพื'อรวบรวมขอ้มลูเครื'องจากโหนดตา่งๆ ของระบบเพื'อศกึษาองคป์ระกอบ
ของขอ้มลูเครื'องเพื'อออกแบบสว่นแสดงผลขอ้มลู (Dashboard) เวอรช์ั'นแรกและนําไปใช ้
ในการวเิคราะหข์อ้มลู และประเมนิความตอ้งการของทรัพยากรที'ใชใ้นการประมวลผลระบบ

• สงิหาคม - ตลุาคม: เขยีนสครปิตคํ์าสั'งในการตดิตั ;ง ELK และ Beat รวมเขา้กับ FLP 
suite ที'ทาง ALICE O2 ใชใ้นการตดิตั ;งซอฟตแ์วรบ์นโหนดของระบบจรงิ (Production) 
และทําการสํารวจและวเิคราะหข์อ้มลูเครื'องเบื;องตน้และ จัดการขอ้มลูเครื'องเบื;องตน้ใหอ้ยู่
ในรปูแบบทใีชส้ําหรับวเิคราะห์

แผนการดาํเนนิงานในชว่งปลายปี 2563-2564
• พฤศจกิายน 63 – กรกฏาคม 64: ออกแบบโมเดล เพื'อปรับแตง่ประสทิธภิาพของ ELK 

และ Beat และประเมนิความตอ้งการของทรัพยากรที'ใชใ้นการประมวลผลบนระบบจรงิ
และออกแบบโมเดลวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองระบบ รวมถงึปรับปรงุสว่นแสดงผลขอ้มลู
(Dashboard) เวอรช์ั'นที'สอง และออกแบบสว่นแสดงผลสําหรับผลลัพธข์องโมเดล

• สงิหาคม 64 - ธนัวาคม 64: ทดสอบประสทิธภิาพ โมเดลปรับแตง่ประสทิธภิาพของ 
ELK และ Beat โมเดลของการประเมนิความตอ้งการของทรัพยากรที'ใชใ้นการประมวลผล 
และ โมเดลวเิคราะหค์วามผดิปกตขิองระบบ รวมถงึจัดทําสว่นแสดงผลสําหรับผลลัพธ์
ของโมเดล

ประชมุผา่นออนไลน์
เพราะCOVID-19

โครงการ AI-based Logging System ระหวา่ง ALICE/CERN และ มจธ (ปี 63-65)
วตัถปุระสงค:์ พัฒนาระบบเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐเ์พื'อทํานาย เฝ้าระวงั และ ตรวจสอบการ
ทํางานของเครื'องประมวลผลและอปุกรณ์ตา่งๆในศนูยข์อ้มลูเพื'องานวจัิยของนักฟิสกิสท์ี' ALICE 
ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ: สวทช 9.89 ลา้นบาท และ มจธ 6.6 ลา้นบาท (ทนุการศกึษา 
คา่จา้งวศิวกร) และจะมกีารขอเพิ'มเตมิอกี 4.52 ลา้นบาทในปี 2564

กาํลงัคน: (1) วศิวกรระบบซอฟตแ์วร ์2 คนเต็มเวลารว่มกับทมี O2 ในปี 63  (2) นักศกึษาระดับ
บัณฑติศกึษาอยา่งนอ้ย 6 คน โดยเริ'มงานกับทมี O2 แลว้ 6 คน (3) นักวทิยาศาสตรข์อ้มลู
ปรญิญาเอกอยา่งนอ้ย 3 คน

ผลที"คาดวา่จะไดร้บั: (1) ระบบ AI-based Logging System ที'มศีักยภาพพอที'จะไปสูเ่ชงิ
พาณชิยใ์นอนาคตได ้ (2) บทความวชิาการนานาชาตอิยา่งนอ้ย 8 บทความ (3) บัณฑติระดับ
บัณฑติศกึษาอยา่งนอ้ย 6 คน (4) ถา่ยทอดความรูจ้ากหอ้งปฏบัิตกิารระดับโลกสู ่อดุมศกึษาไทย



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

7

2.1ภายในสถาบนั 3ชิ=น
(ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย)

FE Screen for 
CM =2 Sets

Rear Chamber 
ABS for YAG

Special  tools, บรษิทั ทโีร
ลทิ ไทย ไดมอนด ์จํากดั 

2.2ภายนอก147 ชิ=น
(คดิคา่ใชจ้า่น)

ภายในสถาบนั
 3 ชิ=น

ภายนอก
สถาบนั 147

ชิ=น

ความรว่วมมอื
 1 งาน

ปี 2562 ทํางานทั;งสิ;น 150 ชิ;น
ซึ'งคดิคา่ใชจา่ย147ชิ;นของงาน
ภายนอกสถาบัน สําหรับภายใน
สถาบัน3ชิ;นนั;นประหยัดงบประ 
มาณไดก้วา่  1.5  ลา้นบาท

2.สถติกิารใหบ้รกิารปี62

4.1 โครงการสรา้งเตาสญุญากาศการแลน่ประสาน (Vacuum 
Furnace for Brazing ) เพื"อการสรา้งชิ=นสว่นเครื"องเรง่อนภุาค

สถาบนัวจิยัแสงซนิโครตรอน(องคก์ารมหาชน)
วตัถปุระสงค(์1)สรา้งเตาสญุญากาศเชื'อมประสานใชใ้นการเชื'อมตอ่
วสัดชุนดิเดยีวและตา่งชนดิกัน(2)สรา้งชิ;นสว่นของเครื'องเรง่อนุภาคและ
ระบบลําเลยีงแสง 

เตาสญุญากาศแลน่
ประ สานที'สรา้งและ
เริ'มใชง้านแลว้ในปี
2561 ดว้ยงบประ 
มาณ 7 ลา้นบาท

Mask Slit

1.ผลงานปีงบประมาณ 61:ใชส้รา้ง
ชิ;นสว่นโลหะกับทั;งวสัดชุนดิเดยีวกันตา่ง
ชนดิกันทั;งภายนอกและภายในสถาบัน

 GISTDAเขา้ใชง้านเตา
สญุญากาศเชื"อมประสานเพื"อ
ทําการทดสอบ Scientific 
Payload NSE (National 
Space Exploration) กลอ่ง
บรรจชุุดทดลองอวกาศ 

2.3 หนว่ยงานภายนอกขอความรว่มมอื 1 งาน(ไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย)

ปี 2563 สถาบันไดใ้หบ้รกิาร
เชื'อมแลน่ประสานชิ;นสว่นประกอบ
ของเครื'องเรง่อนุภาคและระบบ
ลําเลยีงแสงรวมถงึหน่วย งาน
ภายนอกที'ขอรับบริ การทั;งส ิ;น  100 
ชิ;น ทําใหส้ามารถประหยัด
งบประมาณไดก้วา่  1 ลา้นบาท

3.1 ตวัอยา่งชิ=นงาน 

บรษัิท อสัโตรเบอรร์ี' จํากดั ใชเ้ตาเพื'อการ
ทําทดสอบความทนทานของดาวเทยีม 
BCCSAT-1 ของนักเรยีนรร.กรงุเทพครสิ
เตยีนรว่มกบัม.พระจอมเกลา้พระนครเหนอื
ในสภาวะอวกาศ(60องศาเซลเซยีส) 

4.แผนปี 2564-65 ทําทอ่เรง่อนุภาคทางตรงแทน
การนําเขา้จากตา่งประเทศ
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                                  (1)ออกแบบและสรา้งเครื'องเรง่
อเิล็กตรอนเชงิเสน้พลังงาน 6 MeV เพื'อผลติรังสเีอ็กซอ์าบ
ผลไมใ้หป้ลอดเชื;อและยดือายขุองผลผลติทางการเกษตร 
(2)ถา่ยทอดเทคโนโลยทีี'เกี'ยวขอ้ง สูภ่าคเอกชนระดับ
อตุสาหกรรมและผูป้ระกอบการรายยอ่ย

1. วตัถปุระสงค์

รายชื"อนกัวจิยั
• ดร.สพัุฒน ์กลิ'นเขยีว (ที'

ปรกึษา)
• ดร.สมใจ ชื'นเจรญิ 
• ดร. นลิเพชร รัศมี
• ดร. กรีต ิมานะสถติพงศ์
• ดร. เรงิรจุ รจุนะไกรกานต์
• วศิวกรจากฝ่ายเทคนคิและ

วศิวกรรม

2. แผนการดาํเนนิงาน

3.1 ตดิตั ;งชดุกําบงัสนามแมเ่หล็ก
3.2 ทดสอบระบบปรบัความถี"ของแหลง่กําเนดิ
คลื"นวทิย ุ(Magnetron) แบบอตัโนมัต ิหรอื 
Automatic Frequency Control, AFCและ
 3.3 ทดสอบการผลติรงัสเีอ็กซ์

งบประมาณ

(ปี64งบประมาณ 
400,000บาท)

4.2 โครงการสรา้งเครื"องเรง่อนุภาคเชงิเสน้เพื"ออาบ ผลไม ้สถาบนัวจิยัแสงซนิ โครตรอน(องคก์ารมหาชน) 

4. การดาํเนนิงาน
ปี 2564

เสดจ็ทอดพระเนตร10พย63ณ.สสซ

4.1 ขณะนี;สามารถผลติอตัราปรมิาณรังสเีอ็กซป์ระมาณ 1 Gy(ยอ่มาจาก
GRAY หน่วยวัดปรมิาณรังส)ีไดแ้ลว้
4.2 ตอ้งบบีลําอเิล็กตรอนจากปืนอเิล็กตรอนเขา้สูก่ารเรง่ใหเ้หมาะสม
เพื"อใหไ้ดร้งัสเีอ็กซส์งูอกีราว 1000 เทา่เพยีงพอเพื"อทดสอบฉาย
ผลไมต้อ่ไป

3.การดําเนนิงานปี2563
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95.โครงการพฒันาระบบเครื"องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรบัปรบัปรงุวสัดแุละการวลัคาไนซย์างธรรมชาติ

ขอ้ดขีองการวล้คาไนซด์ว้ยลาํอเิล็กตรอน

• การวล้คาไนซด์ว้ยลําอเิล็กตรอน ใชโ้ดสอยา่งนอ้ย 
50 kGy และสามารถลดโดสลงเหลอื 15 kGy เมื'อ
ใชส้ารเตมิ เชน่ HDDA (Hexanediol diacrylate), 
EDMA (ethylene glycol dimethacrylate), 

• ไมใ่ชส้ารเคมมีากเมื'อเทยีบกบัระบบกํามะถันและ
ระบบเปอรอ์อกไซด์

• สามารถทําลายหรอืลดโปรตนีที'อาจทําใหเ้กดิการ
แพแ้กผ่วิหนังได ้

• เป็นกระบวนการที'อณุหภมูหิอ้งสง่ผลใหผ้ลติภัณฑม์ี
อายกุารใชง้านนาน 

หนว่ยงานรว่มโครงการ
• มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่
• ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์สกอ.
• อทุยานวทิยาศาสตรภ์าคเหนอื
• ศนูยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัด ุ

สวทช.

รายชื"อนกัวจิยั
• รศ.ดร.จติรลดา ทองใบ
• ผศ.ดร.สาคร รมิแจม่
• ผศ.ดร.จตพุร สายสดุ
• รศ.ดร.ปิยรัตน ์นมิมานพภัิกดิ�
• ดร.ภาสร ีเลา้กจิเจรญิ
• Mr. Michael Rhodes

1.ความเป็นมา

• สามารถวลัคาไนซนํ์=า
ยางที"ปราศจาก
sensitizer ดว้ยลํา
อเิล็กตรอนที"โดส 50 
kGy ใชเ้วลา 80 นาที

• หากเตมิสาร 
sensitizerสามารถวลั
คาไนซท์ี"โดสราว5-15
kGyใชเ้วลา 10-30
นาที

2.สถานภาพเมื"อต.ค.63

• ทําการถอดปืนอเิล็กตรอนเพื'อ
ตรวจสอบปรับปรงุใหก้ารเพิ'ม
กระแส(เพื'อเพิ'มโดส)โดยสญูเสยี
ความรอ้นนอ้ยสดุจากนั;นประกอบ
เขา้กบัระบบเครื'องเรง่

• ทดลองวลัคาไนเซชนัตอ่ใหไ้ด ้
อเิล็กตรอนโดสที"อยา่งนอ้ย 
50 kGy ดว้ยเวลาที"ลดลงนอ้ย
กวา่20นาที

3.การดําเนนิงานปลายปี63-64 
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วตัถปุระสงค:์ (1)สรา้งโครงสรา้งพื;นฐานดา้นการคํานวณ(Grid Computing) ไดแ้ก ่ทรัพยากรคอมพวิเตอรป์ระมวลผล ระบบจัดเก็บขอ้มลู และ
โปรแกรมดา้นการคํานวณเฉพาะทางเพื'อรองรับการวจัิยดา้นวทิยาศาสตร ์การประมวลผลขอ้มลูขนาดใหญ ่(2) สรา้งประชาคมเพื'อรว่มพัฒนา 
ใหบ้รกิาร และใชง้านโครงสรา้งพื;นฐานดา้นการคํานวณ และ(3)ความรว่มมอืกับเซริน์ 
สมาชกิสามญั (9แหง่) สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สพร. สซ. และ สทน. สมาชกิสมทบ (3 แหง่): เกษตร แมฟ้่าหลวง วลัยลักษณ์

6. ภาคโีครงสรา้งพื=นฐานชาตดิา้น e-Science(National e-Science Infrastructure Consortium) (1/2)

1. ทรพัยากร การใหบ้รกิารทรพัยากรและผลงานตพีมิพ์

การใหบ้รกิารทรพัยากร (ณ ส.ค.63)

MEMBERS HII NSTDA NARIT SUT SLRI CU KMUTT DGA TINT

CPU (cores) 896 960 708 592 616 380 224 80 64

Storage (TB) 107 400 260 150 64.5 106 30 13 3.8

หนว่ยงาน:      สสน.    สวทช.    สดร.    มทส.     สซ.    จฬุา    มจธ.     สพร.    สทน.       รวม 

โครงการ

ชม.
คํานวณ

1.9         5.2         1.2      0.03       0.4        *       0.3          0.5      0.05         9.58 
ลา้น ชม.

%Average
Utilization

23          79          52        44          85        *        45           52       18

5            41         15         5           13        *          6            4          7            96                                                             

เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชง้าน 4 ปียอ้นหลงั

2. ความรว่มมอืกบัเซริน์(tier-2)
T2-TH-CUNSTDA
• เปิดบรกิารเมื'อ 2557 สําหรับ CMS ม ี260 CPU cores,ความจํา300 TB  อยูร่ะหวา่งจัดซื;อ

ระบบแมข่า่ยความเร็วสงูเพิ'มเตมิเพื'อเนน้การใชง้าน GPU ในการประมวลผล คาดวา่จะ
ใหบ้รกิารอกีครั;ง ไตรมาส 2/2564

• ไดรั้บการสนับสนุนทรัพยากรจากภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จํานวน CPU รวม 72 Cores 
ความจํารวม 1.152 TB เพื'อใชร้ว่มกับ e-Science

T2-TH-SUT
• ใหบ้รกิาร ปี 2557 สําหรับ ALICE มทีรัพยากร 256 CPU cores,หน่วยความจํา 100 TB 
• มคีวามพรอ้มในการใหบ้รกิารมคีา่ service availability 25-94%
• ปัญหาระบบไฟฟ้าของมหาวทิยาลัยไมเ่สถยีร ทําให ้Hard disk ของระบบเครื'องแม่

ขา่ยเสยีหายและไมส่ามารถกูข้อ้มลูคนืได ้จงึตอ้งตดิตั ;งระบบใหมท่ั ;งหมด

การจดัเตรยีมระบบเพื"อพฒันาประสทิธภิาพการใชง้าน
มทส. ทดลองเชื'อมโยงขอ้มลูระหวา่ง Global Science Experimental Data Hub Center, KISTI ของเกาหลใีต ้และ มทส. 
จฬุา เตรยีม GPU ตามแนวทาง CMS Collaboration ที'ไดศ้กึษาไวค้อืนํา GPU มาใชร้ว่มกับ CMS Online Software ไดใ้น Run-3 (ปลายปี 2021)
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116. ภาคโีครงสรา้งพื=นฐานชาตดิา้น e-Science (National e-Science Infra. Consortium) (2/2)

3.4 ศนูยท์รพัยากรคอมพวิเตอรเ์พื"อการคาํนวณข ั=นสงูที"สวทช. 
(NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)

วตัถปุระสงค:์ สรา้ง National computing platform สําหรับงานวจัิยวทิยาศาสตร ์
เทคโนโลยแีละนวตักรรมของประเทศไทย ต ั=งอยูท่ ี": สวทช อทุยานวทิยาศาสตรปืระเทศ
ไทย

ตอบโจทยค์วามตอ้งการ HPC: 
o รองรับโจทยปั์ญหาขนาดใหญข่องประเทศ เนน้งานดา้น Computational Science, 

Data Analytic และ AI 
o บรูณาการทรัพยากร เพื'อชว่ยแกโ้จทยปั์ญหาของประเทศที'ซบัซอ้นหลากมติิ
o เพิ'มขดีความสามารถในการแขง่ขนักับประเทศคูแ่ขง่ทางเศรษฐกจิ

โครงการขนาดใหญท่ี"เขา้ใชง้าน

Big project 1 โครงการ: การศกึษาความหลากหลายทางพันธกุรรมและความสมัพันธก์ับสภาวะแวดลอ้มของพชืป่าชายเลน เพื'อการอนุรักษ์และ
ฟื;นฟใูนถิ'นกําเนดิ และสรา้งองคค์วามรู ้

Big Science 2 โครงการ:(1)งานวจัิยดา้น COVID จาก จฬุาฯ ชื'อโครงการ "การคัดกรองยาที'ไดรั้บอนุญาตจาก FDA และคัดสรรสารออกฤทธิ�ตา้น
ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์หม ่2019 ดว้ยเทคนคิทางเคมคีอมพวิเตอรข์ั ;นสงู และการทดสอบประสทิธภิาพการยับยั ;งเอนไซมโ์ปรตเีอส (จฬุา)
(2) การใชเ้ทคโนโลย ีRT-LAMP และ Genome Evolution Analysis เพื'อการตรวจวนิจิฉัยเชื;อโควดิ-19 (มหดิล)

3. กจิกรรมของภาค ีปี 63

3.1eHPC2020: Workshop on e-
Science and High Performance 
Computing 2020 ณ 17 ธ.ค. 2563
“20 ปี ไทย-เซริน์; การพัฒนาและการใช ้
งานระบบ HPC ดา้น AI และ Big Data”

3.2 ASEAN HPC Infrastructure
• การประชมุ ASEAN HPC Task Force ครั;งที' 

4 วนัที' 21 ก.พ. 2563 ผา่นระบบ Online 
Conference โดย ดร.ปิยวฒุ ิศรชียักลุ (Co-
Chair) และ ผศ.ดร.ภชุงค ์อทุโยภาศ เป็น
ผูแ้ทนของประเทศไทย

3.3 ตวัอยา่งงานวจิยัที"ใช้ HPC

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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12ผศ. ดร.นรพทัธ ์ศรมีโนภาษ 
• ประสานงาน(Convenor)ใหก้บัCMS  (ก.ย. 61 – ส.ค. 63)
• วจิยั(1)Search for magnetic monopole at CMS – คน้หาแมเ่หล็กขั ;วเดยีวที'มปีระจแุมเ่หล็กและไร ้
ประจไุฟฟ้า(2) Mixing of fast and full simulations in CMSSW – เพิ'มอัตราเร็วการทํางานของซอฟตแ์วรง์านจํา
ลอง(simulation software)สําหรับอนุภาคพลังงานตํ'า
• ที"ปรกึษานสิติป.โท:CMS software loop optimizations รว่มกับ รศ. ดร.เกรกิ ภริมยโ์สภา ภาควชิาวศิว
กรรม คอมพวิเตอร ์จฬุาฯและ David Lange (Princeton University)นักศกึษาชื'อนายธรีทิธิ� เพลนิสนิธุ์
• ที"ปรกึษานสิติป.เอก: Four top quark analysis (คน้หากระบวนการที'เกดิขึ;นไดย้ากใน Standard 
Model) รว่มกับ Prof. Dr. Freya BLEKMAN (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)และกลุม่วจัิยที' Brown 
University นักศกึษาชื'อ นายวชิญนันท ์วชริภษิูตานันท ์

ดร.ชญานษิฐ ์อศัวต ั=งตระกลูดี
• ประสานงาน(convener (ก.ย. 61 – ส.ค. 63) (1)ควบคมุคณุภาพและการผลติขอ้มลู และ Monte-Carlo simula
tion เพื'อใชใ้นงานวจัิยทกุชิ;นรวมทั;งการปรับปรงุDetector Phase2 เชน่ HGCAL, Tracker, Level-1 Track Triggerเป็น
ตน้(2)ประสานงานของทมีควบคมุคณุภาพดา้นเครื'องตรวจจับอนุภาค และทมีควบคมุคณุภาพ
• วจิยั (Beyond the Standard Model)โดยใช ้Machine Learning(1)รว่มกับคณะนักวจัิยสถาบัน DESYและ 
CERN คน้หาอนุภาคฮกิสโ์บซอนที'ประพฤตติวันอกเหนอืแบบจําลองมาตรฐาน ผา่นกระบวนการสลายตัวเป็นคูบ่อตทอม
ควารก์และปฏคิวารก์ โดยใชข้อ้มลูจากเครื'องเรง่อนุภาค LHC ปี 2016-2018 (2)รว่มกับคณะนักวจัิยมหาวทิยาลัยปักกิ'ง 
และ Princeton ศกึษาและคน้หากระบวนการเกดิคูอ่นุภาคฮกิสโ์บซอน ตามแบบจําลองมาตรฐานผา่นการสลายตัวเป็นคู่
บอตทอมควารก์และปฏคิวารก์ โดยใชข้อ้มลูจากเครื'องเรง่อนุภาค LHC ปี 2016-2018

7.จฬุาและความรว่มมอืกบัCMS

รศ. ดร.เกรกิ ภริมยโ์สภา ภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์จฬุาฯ 
• พฒันาเครื"องมอืสนบัสนนุการพฒันาซอฟตแ์วรแ์ละการประมวลผลของ CMS  (1) เพิ'มความสามารถ
การประมลผวลโดยการหาคา่ที'เหมาะสม (optimization) และการแปลงชดุคําสั'ง (code transformation) เขา้
ไปในการแปลภาษาของซอฟตแ์วรร์ะบบ CMs(2) ทดลองสรา้งเครื'องมอืใหเ้ขา้เป็นสว่นหนึ'งของชดุพัฒนาซอฟ
ตแ์วรม์าตรฐานของระบบ CMSSW(3)ผลงานจะไดล้งตพีทิพใ์น 2021 11th International Conference on 
Applied Physics and Mathematics  ชื'อ“Code Transformation Impact on Compiler-based Optimization:
A Case Study in the CERN’s CMSSW,” ICAPM 2021 
• การตดิต ั=งและการดแูลรกัษาระบบแมข่า่ยในการประมวลผลในสว่นของ e-Science ที"จฬุาฯ(1)ซื;อและตดิตั ;งเครื'องแมข่า่ย 3 เครื'องซึ'งมี
หน่วยประมวลผล 144 cores หน่วยความจํา 1.1TB  เพื'อใชง้านรว่มกันระหวา่ง eScience  และภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร ์(2)ตดิตั ;งระบบ
kubernetes เพื'อใชง้านวจัิยทั;ง CMS ภาควชิาฟิสกิส ์และภาควชิาวศิวกรรมคอมพวิเตอร์

ศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูชยั ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า จฬุาฯใน โครงการ CMS Detector Upgrade Project 
 Low-temperature photoluminescence of irradiated Si:B and Si:P This project collaborates with 
TMEC(p-n fabrication) and TINT (irradiation, mainly high energy neutrons). After the materials are ready 
(from TMEC-TINT),the students will characterize the materials by low-temperature photoluminescence (PL) 
spectroscopy. The data (PL spectra) will shed light on whether/how dopants are affected by irradiation. 
 Degradation of Si p-n junction in high-energy environments This project employs a commercial p-n juction (BPW 34 photodiode, 
Osram Opto), irradiate them (at 1013, 1014, 1015 neq/cm2), and study the changes in electrical characteristics as a function of irradiated dose. 
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13
ปี พ.ศ. 2556 

โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์ 
(4 - 11 มถินุายน 2556)

ปี พ.ศ. 2557 จากหลายโรงเรยีน
(1 - 8 มถินุายน 2557)

ปี พ.ศ. 2558 จากหลายโรงเรยีน
(1 - 7 มถินุายน 2558)

ปี พ.ศ. 2559 จากหลายโรงเรยีน
(29 พฤษภาคม - 5 มถินุายน 2559)

ปี พ.ศ. 2560 จากหลายโรงเรยีน
(28 พฤษภาคม - 4 มถินุายน 2560)

ปี พ.ศ. 2561 จากหลายโรงเรยีน
(28 พฤษภาคม - 1 มถินุายน 2561)

2. หนว่ยงาน กลุม่โรงเรยีน และโรงเรยีนที"รว่มโครงการในปี  พ.ศ. 2563
(สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมโครงการวงเงนิ 78,000 บาท/คน)
1. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)
     - โครงการ พสวท./โครงการโอลมิปิก / โครงการแขง่ขนัฟิสกิสส์ปัระยทุธ ์ระดบั

นานาชาติ
2. สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาพื;นฐาน (สพฐ.)   
     - กลุม่หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนจฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั 
3. โครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์(วมว.)
4. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
5. โครงการ JSTP ของ สวทช.
6. โรงเรยีนจติรลดา 
7. สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์
8. โรงเรยีนกําเนดิวทิย์

2. หนว่ยงาน กลุม่โรงเรยีน และโรงเรยีนที"รว่มโครงการในปี  พ.ศ. 2563
(สนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเขา้ร่วมโครงการวงเงนิ 78,000 บาท/คน)
1. สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(สสวท.)
     - โครงการ พสวท./โครงการโอลมิปิก / โครงการแขง่ขนัฟิสกิสส์ปัระยทุธ ์ระดบั

นานาชาติ
2. สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาพื;นฐาน (สพฐ.)   
     - กลุม่หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรโ์รงเรยีนจฬุาภรณ์ราชวทิยาลยั 
3. โครงการหอ้งเรยีนวทิยาศาสตร ์(วมว.)
4. โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
5. โครงการ JSTP ของ สวทช.
6. โรงเรยีนจติรลดา 
7. สมาคมวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศไทยในพระบรมราชปูถัมภ์
8. โรงเรยีนกําเนดิวทิย์

รายชื"อนกัเรยีนและคร ูที"ไดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563รายชื"อนกัเรยีนและคร ูที"ไดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563

   นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
1. นายณัฐภัทร      เมอืงโคตร โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั 
(สละสทิธิ�เนื'องจากไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ)
2. นางสาวไซม๊ะห ์ ปาทาน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั

สงขลานครนิทร์
3. นางสาวชาตญิา  อาจชน โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยั
                                                  ศรนีครนิทรวโิรฒ ปทมุวนั
4. นายพชรภณ      อาภานันทกิลุ โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา
5. นายณัฐดนัย      องอาจวาจา โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั
6. นายบณุยวรี ์      เกษมสงคราม โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัขอนแกน่         

(ศกึษาศาสตร)์
7. นายณภัทร        นาวานุเคราะห์ โรงเรยีนจติรลดา
8. นายภัทรพล ธนลขิติ โรงเรยีนกําเนดิวทิย์
9. นายแทนทยั      หลอ่ชชัวาลกลุ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
10.นายกรณิ         วเิศษกลุ โรงเรยีนจติรลดา
11.นายณัฏฐ ์        วารวีนชิ โรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์
12.นายชนน         ฮาสวุรรณกจิ โรงเรยีนกําเนดิวทิย ์
(สละสทิธิ�เนื'องจากไดรั้บทนุไปศกึษาตอ่ตา่งประเทศ)
ครู (ผูค้วบคมุนกัเรยีน)
1.นายกลุวรรธน ์   อนิทะอดุ โรงเรยีนยพุราชวทิยาลยั
หมายเหต:ุ เซริน์ยกเลกิการอบรมในปี 2563 เนื"องจากโควดิ

ปี พ.ศ. 2562 จากหลายโรงเรยีน
(3 – 7 มถินุายน 2562)

8.1 โครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย
ไปศกึษาดงูานที"เซริน์ ปี 2563
1. ความเดมิ
• เริ'มในปี พ.ศ. 2556 โดยโรงเรยีนมหดิลวทิยานุสรณ์เทา่นั;น เพื'อไปศกึษางานที'เซริน์

ในฤดรูอ้นราว 1 สปัดาห ์ปลายเดอืน พ.ค.–ม.ิย. จํานวน 12 คน พรอ้มครูผูด้แูล 2 คน
• ตั ;งแต ่พ.ศ. 2557 จนปัจจบุนัเปิดโอกาสใหโ้รงเรยีนหลากหลายมากขึ;นไดเ้ขา้ร่วม

โครงการ นับตั ;งแต ่56-62 รวมทั ;งสิ;น 8 รุ่น นักเรยีน 96 คน และครูผูด้แูล 16 คน
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148.2 โครงการนกัศกึษาและครสูอนวทิยาศาสตร์
ภาคฤดรูอ้นเซริน์ ปี 2563

นกัศกึษา ประจําปี 2563 (Summer Student Programme)
1. นายสทิธา เจยีมบรุเศรษฐ ปรญิญาตร ีชั ;นปีที' 4 สาขาฟิสกิส์
มหาวทิยาลัยมหดิล
2. นายทตัเทพ รกัพาณิชย ์ปรญิญาตร ีชั ;นปีที' 4 สาขาฟิสกิส ์
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีรุนารี (สละสทิธิ�เขา้รว่มกจิกรรมในปี 2564 
เพราะเรยีนตอ่ป.โท ที"ม.VISTEC)
3. นายฐณพงศ ์ชว่งยรรยง ปรญิญาตร ีชั ;นปีที' 3 สาขาวศิวกรรมหุน่ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี
4. นายศรณัย ์นนัทวริยิกลุ ปรญิญาตร ีชั ;นปีที' 3 สาขาวชิาวศิวกรรม
สารสนเทศและการสื'อสาร จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (เขา้รว่มทํา
โครงการกบั Professor ของเซริน์เม ื"อปี 2563 และสละสทิธิ�เขา้รว่ม
กจิกรรมในปี 2564)
หมายเหต:ุ เซริน์แจง้วา่จะมกีจิกรรมแบบออนไลนใ์นปี 2564 ซึ"ง
เรยีกลาํดบัสาํรอง 1คน แทนผูส้ละสทิธิ� และกาํลงัคดัเลอืกอกี 1 คน

นายทัตเทพ รักพาณิชย์ นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยงนายสิทธา เจียมบุรเศรษฐ นายศรัณย์ นันทวิริยกุล 

รายชื"อนกัศกึษาและคร ูที"ไดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563รายชื"อนกัศกึษาและคร ูที"ไดร้บัการคดัเลอืก พ.ศ. 2563

ครวูทิยาศาสตร ์ประจําปี 2563 
(International High School Teacher 
Programme 2020)
1. นางสาวสรุนนัท ์อนนัตชยัศลิป์  

โรงเรยีนกําเนดิวทิย ์จังหวดัระยอง

(International Teacher Weeks
Programme 2020)
1. นางสาวกลุธดิา สวุชัระกลุธร  

โรงเรยีนมาบตาพดุพันพทิยาคาร จังหวดัระยอง
หมายเหต:ุเขา้รว่มกจิกรรมที"เซริน์ในปี 2564 



การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

158.3 Emails จากเซริน์ แจง้เกี'ยวกบักจิกรรมปี 2563 และ 2564 เนื'องจากCOVID-19(1/2)

1. E-mail จากเซริน์แจง้เมื"อวนัที" 30 เมษายน 2563 เลื"อนการจดัโครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายไปเซริน์ ปี 2020 เป็นชว่งปลายเดอืนพฤษภาคมหรอืตน้เดอืนมถินุายน ปี 2021

1. E-mail จากเซริน์แจง้เมื"อวนัที" 30 เมษายน 2563 เลื"อนการจดัโครงการจดัสง่นกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนปลายไปเซริน์ ปี 2020 เป็นชว่งปลายเดอืนพฤษภาคมหรอืตน้เดอืนมถินุายน ปี 2021

2. E-mail จากเซริน์เมื"อวนัที" 27 พฤศจกิายน 2563  แจง้ดาํเนนิกจิกรรมแบบออนไลนโ์ครงการ 
CERN Summer Student 2021
2. E-mail จากเซริน์เมื"อวนัที" 27 พฤศจกิายน 2563  แจง้ดาํเนนิกจิกรรมแบบออนไลนโ์ครงการ 
CERN Summer Student 2021

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
สมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ี วนัที" ๕ มนีาคม ๒๕๖๔

168.3 Emails จากเซริน์ แจง้เกี'ยวกบักจิกรรมปี 2563 และ 2564 เนื'องจากCOVID-19(2/2)

3. E-mail จากเซริน์เมื"อวนัที" 1 ธนัวาคม 2563 แจง้การจดัอบรม High School Teacher 2021 
ชว่ง 4-17 กรกฏาคม 2021และ International Teacher Week 2021 ชว่ง 1-14 สงิหาคม 2021
3. E-mail จากเซริน์เมื"อวนัที" 1 ธนัวาคม 2563 แจง้การจดัอบรม High School Teacher 2021 
ชว่ง 4-17 กรกฏาคม 2021และ International Teacher Week 2021 ชว่ง 1-14 สงิหาคม 2021
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179. นักศกึษาปรญิญาโท/เอก และนักวจัิยไทย ณ เซริน์

เชาวโรจน์

สรุพชั

LHCb Collaboration, CERN
นายสรุพชั เอกอนิทร ์
นักศกึษาปรญิญาเอก ณ École polytechnique fédérale de Lausanne (Switzerland) คาด
วา่จะสําเร็จการศกึษาในระยะเวลาประมาณ 2 ปี ทําวทิยานพินธเ์รื'อง Model-independent 
measurement of charm-mixing parameters in multibody decays

CERN Fellow
ดร.เชาวโรจน ์วโนทยาโรจน์
อดตีนักศกึษาปรญิญาเอก University of Oregon และอดตีนักวจัิยหลงัปรญิญาเอก ณ DESY
(Germany) ปัจจบุนัเป็น CERN Fellow ทํางานในสงักดั EP-ESE-BE (Electronic Systems for 
Experiments, Back-End Systems Section) เพื'อพัฒนา Future High Speed Optical Link

• ดว้ยสถานการณ์โควดิยังคงระบาดอยา่งตอ่เนื'องในยโุรป เซริน์จํากดัใหค้นทํางานที'ไซตไ์ดเ้ฉพาะเทา่ที'จําเป็นเทา่นั;น 
งานที'สามารถทําจากทางไกลไดใ้หย้า้ยไปทําทางไกลใหห้มด (ประกาศนี;จนถงึสิ;นเดอืนมกราคม 2564) นักศกึษาหรอื
นักวจัิยไทยสว่นใหญเ่ดนิทางกลบัประเทศไทย หรอืประเทศที'กําลงัศกึษาอยูเ่กอืบทั ;งหมด

• แตย่ังมยีังมนัีกวจัิยและนักศกึษาไทย 2 คนดงันี;

การประชุมคณะกรรมการมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดาํร ิ
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หมายเหต:ุ(1) หน่วยงานของรัฐสนับสนุนปีละประมาณ 200,000/250,000 บาท (2) บรษัิท IRPC สนับสนุนครั;งเดยีว 1 
ลา้นบาท (3) มลูนธิสิรา้งสรรคน์วตักรรม (ปตท.) สนับสนุนครั;งเดยีว 250,000 บาท (4) มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดําร ิสนับสนุนในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 500,000 บาท เพื'อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่นักศกึษาและครภูาคฤดรูอ้น
เซริน์ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่นักศกึษาเขา้รว่มโครงการภาคฤดรูอ้น GSI และ ITER การจัดอบรมใหค้วามรูท้างดา้นฟิสกิส์
อนุภาคพื;นฐาน เพื'อเตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทางไปเซริน์

หมายเหต:ุ(1) หน่วยงานของรัฐสนับสนุนปีละประมาณ 200,000/250,000 บาท (2) บรษัิท IRPC สนับสนุนครั;งเดยีว 1 
ลา้นบาท (3) มลูนธิสิรา้งสรรคน์วตักรรม (ปตท.) สนับสนุนครั;งเดยีว 250,000 บาท (4) มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม
พระราชดําร ิสนับสนุนในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 500,000 บาท เพื'อเป็นคา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่นักศกึษาและครภูาคฤดรูอ้น
เซริน์ คา่ใชจ้า่ยในการจัดสง่นักศกึษาเขา้รว่มโครงการภาคฤดรูอ้น GSI และ ITER การจัดอบรมใหค้วามรูท้างดา้นฟิสกิส์
อนุภาคพื;นฐาน เพื'อเตรยีมความพรอ้มกอ่นเดนิทางไปเซริน์

10. เงนิสนับสนุนการดําเนนิงานของโครงการความรว่มมอืไทย-เซริน์ พ.ศ. 2553-256310. เงนิสนับสนุนการดําเนนิงานของโครงการความรว่มมอืไทย-เซริน์ พ.ศ. 2553-2563

หนว่ยงาน จํานวนเงนิ
(บาท)

สถาบนัวจัิยแสงซนิโครตรอน (องคก์ารมหาชน) (สซ.) 2,850,000
สํานักงานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ
(สวทช.) 

2,550,000

สถาบนัวจัิยดาราศาสตรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) (สดร.) 2,499,925

ศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นฟิสกิส ์ 2,250,000
สถาบนัเทคโนโลยนีวิเคลยีรแ์หง่ชาต ิ(องคก์ารมหาชน) 
(สทน.) 

2,199,976

สถาบนัสง่เสรมิการสอนวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
(สสวท.) 

2,200,000

บรษัิท IRPC จํากดั (มหาชน)  1,000,000
มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชดํารฯิ 500,000
มลูนธิสิรา้งสรรคน์วตักรรม (ปตท.) 250,000
การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย 500,000

รวมจํานวนเงนิสนบัสนนุ 16,799,901

ในปี พ.ศ. 2563 เลื'อนทกุการจัดกจิกรรมเนื'องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า 
จงึมเีพยีงคา่ใชจ้า่ยในการโอนเงนิ และภาษีดอกเบี;ย รวมจํานวนเงนิใชจ้า่ยเพยีง 3,129.47 บาท 

ณ วนัที' 15 ธันวาคม 2563 คงเหลอืเงนิจํานวน 4,634,462.79 บาท

ในปี พ.ศ. 2563 เลื'อนทกุการจัดกจิกรรมเนื'องจากการแพรร่ะบาดของไวรัสโคโรน่า 
จงึมเีพยีงคา่ใชจ้า่ยในการโอนเงนิ และภาษีดอกเบี;ย รวมจํานวนเงนิใชจ้า่ยเพยีง 3,129.47 บาท 

ณ วนัที' 15 ธันวาคม 2563 คงเหลอืเงนิจํานวน 4,634,462.79 บาท
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1. เซริน์สิ;นสดุขั ;นตอนการสรา้งและทดสอบเครื'อง LHC ในปี 2010 และเริ'ม Run-1 ของ LHC 2 ปี (ค.ศ. 2011-2012) และ Run-2 4 ปี 

(ค.ศ. 2015-2018) ใน Run-3 มแีผนเดนิเครื'องฤดรูอ้น ค.ศ. 2021 และกําลังพจิารณาเพื'อเดนิเครื'องจนถงึปลายปี ค.ศ. 2024 
จากนั;นจะเขา้สูก่ารอัพเกรดเขา้สู ่High Luminosity LHC ซึ'งคาดวา่จะเดนิเครื'องในปี ค.ศ. 2027

2. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารเีสด็จเยอืนเซริน์ 6 ครั ;งระหวา่งพ.ศ. 2543-2562 
และทรงเป็นประธานในการลงนามกบัหน่วยงานของเซริน์และหน่วยงานของไทยทั ;งหมด 7 ครั ;ง

3. สมเด็จพระกนษิฐาธริาชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารทีรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯใหจั้ดพธิลีงนาม ICA ใน
วนัที' 13 ก.ย. 61 ณ วงัสระปทมุ นับเป็นครั ;งที' 7 ที'ประทบัเป็นประธานในพธิลีงนามระหวา่งไทยและเซริน์ โดยการลงนาม ICA เป็น
การยกระดบัความสมัพันธจ์ากระดับหน่วยงานเป็นระดับรัฐบาล

4. ปี2563ครบ20ปีของการเสด็จเยอืนเซริน์ครั ;งแรกคณะกรรมการไทย-เซริน์ไดก้ราบบงัคมทลูขอพระราชาณุญาตจัิดงานฉลอง
ความสมัพันธ2์0ปีในการประชมุประจําปีของสวทช2020 (NAC: NSTDA Annual Conference 2020)ที'อทุยานวทิยาศาสตรป์ระเทศ
ไทยวนัที'25มนีาคม 2564(เลื'อนมาจากปี2563เนื'องจากCOVID-19

5. สสวท.ผลติหนังสอืเรยีนฟิสกิสอ์นุภาคประกอบดว้ย(i)อนุภาคมลูฐาน(ii)ประวัตกิารคน้พบอนุภาคมลูฐาน เชน่ โพซติรอน มวิออน 
ควารก์และ(iii)แบบจําลองมาตรฐาน

6. ม.เทคโนโลยสีรุนารมีหีลักสตูรฟิสกิสพ์ลังงานสงู และรว่มมอืกบั ALICE ทางโครงการ ITS และ O2 กบัมหาวทิยาลัยและหน่วยงาน
วจัิยในประเทศไทยอยา่งมคีวามกา้วหนา้ที'วัดผลได ้รวมทั ;งประเทศไทยโดย มทส, เนคเทค, สซ และ มจธ ไดรั้บเชญิใหเ้ขา้รว่ม
โครงการ ALICE ITS Upgrade ซึ'งเป็นความรว่มมอืนานาชาต ิ

7. ม.จฬุาทั ;งคณะวทิยาศาสตร ์และคณะวศิวกรรมศาสตรม์คีวามรว่มมอืกบั CMS มอีาจารย ์และนสิติทําวทิยานพินธใ์นหวัขอ้รว่มกบัทาง 
CMS รว่มถงึโครงการปรญิญาเอกรว่มกับสถาบนัการศกึษาอื'นที'เป็นสมาชกิ CMS ดว้ยกนั

8. ขณะนี;มกีารกําหนดกลยทุธก์ารวจัิยและพัฒนาการประยกุตเ์ครื'องเรง่อนุภาคอเิล็กตรอนทางตรง สซ. ดําเนนิโครงการสรา้งเตา
สญุญากาศการเชื'อมประสานเพื'อ การสรา้งชิ;นสว่นเครื'องเรง่อนุภาค และโครงการสรา้งเครื'องเรง่อนุภาคเชงิเสน้เพื'ออาบผลไม ้
และอญัมณี (และการแพทยใ์นอนาคต) ม.เชยีงใหมดํ่าเนนิโครงการพัฒนาระบบเครื'องเรง่อเิล็กตรอนเชงิเสน้สําหรับปรับปรงุวสัดแุละ
การวลัคาไนซย์างธรรมชาติ

9. National e-Science Infrastructure Consortium เป็นความรว่มมอืของ 5 พันธมติร: สวทช. จฬ. มทส. สสนก. และ มจธ. ตั ;งแต่
พ.ศ. 2554 ปัจจบุนัเพิ'มเป็น 9 หน่วยงาน ไดแ้ก ่สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สรอ. และ สซ.

10.การพัฒนากําลังคนประกอบดว้ยโครงการจัดสง่นักเรยีนระดับมัธยมศกึษาตอนปลายไปศกึษาดงูานที'เซริน์ โครงการคดัเลอืก
นักศกึษาและครวูทิยาศาสตร ์(เดมิเฉพาะครฟิูสกิส)์ เขา้รว่มโครงการภาคฤดรูอ้น โครงการสง่เสรมินักศกึษาปรญิญาโท-เอก และ
นักวจัิยไปทํางานวจัิย ณ เซริน์ รวมทั ;งการสนับสนุนการจัดอบรมฟิสกิสอ์นุภาคและสาขาที'เกี'ยวขอ้งในประเทศไทยครอบคลมุทั ;งแก่
บคุคลทั'วไป นักเรยีน นสิติ นักศกึษา ซึ'งดําเนนิการตอ่เนื'องมาทกุปี แตใ่นปี2563จําเป็นตอ้งยกเลกิการเดนิทางและการจัดอบรม
เนื'องจากสถานการณ์COVID-19

11.โครงการไทย-เซริน์ในการพัฒนากําลังคนไดรั้บการสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยทั ;งจากภาครัฐและเอกชนเพยีงพอภายใตร้ะเบยีบการเงนิและ
การตรวจสอบโดยสถาบันวจัิยแสงซนิโครตรอนอยา่งสมํ'าเสมอ

11. สรปุ


