๓.๓

โครงการความสัมพันธไทย-เซิรนตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ผูถวายรายงาน : นายไพรัช ธัชยพงษ, นายศรัณย สัมฤทธิ์เดชขจร, นายสราวุฒิ สุจิตจร, นายวีระพงษ แพสุวรรณ,
นางสาวสาคร ริมแจม, นายชิโนรัตน กอบเดช, นายบุรินทร อัศวพิภพ)

๑. เซิรน
เซิรน (The European Organization for Nuclear Research : CERN) กอตั้งเมื่อ ค.ศ. ๑๙๕๔ ตั้งอยูทางตะวันตกเฉียง
เหนือบริเวณชานเมืองเจนีวาบนพรมแดนฝรั่งเศสและสวิตเซอรแลนด สมาชิกกอตั้งเปนประเทศในทวีปยุโรปจํานวน ๒๑ ประเทศ
(อิสราเอลเปนสมาชิกเต็มรูปแบบแรกที่มิใชยุโรป) ใน ค.ศ. ๒๐๑๓ มีพนักงาน ๒,๕๑๓ คน และมีผูมารวมทํางานและใชงาน จํานวน
๑๒,๓๑๓ คน จาก ๖๐๘ ประเทศ/สถาบันวิจัย และ ๑๑๓ เชื้อชาติ หนาที่หลักของเซิรนคืออํานวยความสะดวกแกผูมาใชเครื่องเรง
อนุภาคและโครงสรางพื้นฐานอื่นสําหรับงานวิจัยฟสิกสพลังงานสูง ในป ค.ศ. ๒๐๑๔ เซิรนไดรับงบประมาณจากการบริจาคราว
๑,๒๐๐ ล า นฟรั ง กสวิ ส (ราว ๔๐,๐๐๐ ล า นบาท) จากประเทศซึ่ง มีป ระชากรรวมกัน ๕๑๗ ล า นคน เฉลี่ ย ราว ๒.๒ ฟรั ง กสวิส
(ราว ๗๓ บาท)/คน/ป เซิรนสิ้นสุดการทํางานระยะที่ ๑ ของเครื่องเรงอนุภาค LHC ระยะเวลา ๓ ป (ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๓) และเริ่ม
ดําเนินการระยะที่ ๒ เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. ๒๐๑๕
เครื่องเรงอนุภาคโปรตอน (LHC : Large Hadron Collider) มีเสนรอบวง ๒๗ กิโลเมตร อยูในอุโมงคลึกใตผิวดิน ๑๐๐ เมตร
ในพรมแดนทั้งสวิตเซอรแลนดและฝรั่งเศส เครื่องเรงอนุภาค LHC เรงโปรตอนใหมีความเร็ว ๙๙.๙๙๙๙๙๙๑% ของความเร็วแสงใน
สูญญากาศ แตละลําโปรตอนสามารถมีพลังงานไดสูงสุดถึง ๗ TeV สถานีตรวจวัดที่สําคัญ ๔ สถานี ไดแก ATLAS, CMS, ALICE,
LHCb ลงทุนเปนเงิน ๖,๐๓๐ ลานฟรังกสวิส
๒. เครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรง (linac : linear electron accelerator)
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงนําคณะนักวิทยาศาสตรไทยไปเยือน
เซิรน ณ สมาพันธรัฐสวิส จํานวน ๕ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓, ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๔๖,
ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒, ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๓ และครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
ในการเสด็จเยือนเซิรน ครั้งที่ ๕ นี้ Prof. Rolf-Dieter Heuer และ Dr. Fabiola Gionetti เลขาธิการคนปจจุบันและคนใหม
ตามลําดับ ถวายการตอนรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับเปนองคประธานการลงนามขอตกลงความ
รวมมือระหวางเซิรนและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) โดยเนนไปทางความรวมมือการประยุกตเครื่องเรงอนุภาค
แผนการดําเนินงาน : สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ไดแตงตั้ง “คณะทํางานวิจัยและพัฒนาเครื่อ งเรง
อนุภาคและการใชประโยชน” เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ เปนประธาน และไดกําหนดกลยุทธดังนี้
- กลยุทธที่ ๑ : สรางความสามารถในการผลิตเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรง (linac : linear electron accelerator)
ในประเทศไทย
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ จะจัดหาอุปกรณ brazing facilities และ brazing furnace ใน
การประกอบชิ้นสวนยอย (cavities and parts) เขาดวยกันใหเปนเครื่องเรงดังกลาว
- หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจะสามารถมาใชบริการได
- กลยุทธที่ ๒ : พัฒนาเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรงเพื่อประยุกตดานเกษตรและอุตสาหกรรม เชน ทํายางใหคงรูป
(vulcanization) กําจัดแมลงในผลไม และเปลี่ยนสีอัญมณี เปนตน
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม, เอ็มเทค สวทช., ศูนยความเปนเลิศทางฟสิกส, สถาบันเทคโนโลยี
นิวเคลียรและสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ จะรวมมือกันทําโครงการเครื่องเรงอิเล็กตรอน
ทางตรง เพื่อทําใหยางคงรูป ระยะแรกอาจใชเครื่องเรงมือสองที่ไดรับบริจาคไปพลางกอน

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

-

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ ศึกษาความเปนไปไดในการทําเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรง
เพื่อการกําจัดแมลงในผลไม และเปลี่ยนสีอัญมณี
- กลยุทธที่ ๓ : พัฒนาเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรงเพื่อการแพทย
- สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนฯ, สวทช. และโรงพยาบาลศรีนครินทร มหาวิทยาลัยขอนแกน
จะรวมกันพัฒนาเครื่องเรงอิเล็กตรอนทางตรงเพื่อการบําบัดมะเร็ง
โดยมีการจัดทําโครงการตางๆ ที่จะดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑ โครงการสรางเตาสุญญากาศการเชื่อมประสาน (Vacuum Furnace for Brazing) เพื่อการสรางชิ้นสวนเครื่องเรงอนุภาค
วัตถุประสงค : สรางเตาสุญญากาศเพื่อการเชื่อมประสาน (brazing) ใชในการเชื่อมตอวัสดุตางชนิดกันใหมีเทคนิคที่
หลากหลายรองรับการสรางชิ้นสวนของเครื่องเรงอนุภาคและระบบลําเลียงแสง
หนวยงาน :
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ผูดําเนินงาน : - ที่ปรึกษา : ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร, ดร.สาโรช รุจิรวรรธ
- หัวหนาโครงการ : นายสําเริง ดวงนิล
- ผูรวมโครงการ : นายสําเริง ดวงนิล, นายเดนชาย บํารุงเกาะ, นายสุพรรณ บุญสุยา, ดร.นิลเพชร รัศมี,
นายณัฐพล สุมะโน, นายปยวัฒน ปรึกไธสง
แผนงาน :
- ปงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ : ออกแบบสรางและทดสอบ
- ปงบประมาณ ๒๕๖๑ : ทดสอบการทํางานของเตาสุญญากาศแลนประสานโลหะกับทั้งวัสดุชนิดเดียวกัน
ตางชนิดกันภายในสถาบันรวมทั้งการพัฒนาเครื่องเรง (linear accelerator)
งบประมาณ : งบป ๒๕๖๐ เปนเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบลงทุน ๒,๒๑๐,๐๐๐ บาท, งบดําเนินการ ๔,๗๙๐,๐๐๐ บาท)
๒.๒ โครงการสรางเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนเพื่ออาบผลไมและอัญมณี (และการแพทยในอนาคต)
เปาหมาย :
ออกแบบ คํานวณ และสรางเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน (Linac) ตนแบบ พรอมกับอุปกรณรายรอบตางๆเพือ่
เพื่อ (๑) นําไปสูการประยุกตเอนกประสงค เชน การอาบผลไม, การเปลี่ยนสีอัญมณี เปนตน
(๒) เมื่อสะสมประสบการณและทรัพยากรเพียงพอจึงจะนําไปใชทางการแพทยตอไป
หนวยงาน :
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
ผูดําเนินงาน : - ผูควบคุมโครงการ : ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร
- หัวหนาโครงการ : ดร.สุพัฒน กลิ่นเขียว
- ผูรวมโครงการ : ดร.สมใจ ชื่นเจริญ, ดร.เริงรุจ รุจนะไกรกานต, ดร.นิลเพชร รัศมี, ดร.นาวิน จันทรทอง
การดําเนินงาน: - ปงบประมาณ ๒๕๕๗ : ศึกษาเรียนรูระบบเครื่องฉายรังสีชนิดเครื่องเรงอนุภาคสําหรับรักษามะเร็งที่
ไดรับบริจาคเพื่อการออกแบบพัฒนาและสรางตอไป
- ปงบประมาณ ๒๕๕๘ : ถอด ประกอบ และทดสอบอุปกรณ และชิ้นสวนตางๆ จากเครื่องเรงอนุภาค
รักษามะเร็งที่ไดรับบริจาค ดวยหลักการวิศวกรรมยอนรอย
- ปงบประมาณ ๒๕๕๙ : สามารถผลิตและควบคุมรูปรางรังสีเอ็กซจากเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสนที่ไดรับ
บริจาค ดวยระบบรายรอบที่พัฒนาขึ้นมาใหมไดสําเร็จ
แผนงาน :
- ปงบประมาณ ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ : สรางระบบทั้งหมดดวยอุปกรณจัดหาใหม โดยมิตองใชเครื่องบริจาค
เพื่อผลิตรังสีเอ็กซประยุกตตามตองการ
งบประมาณ : งบประมาณป ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ รวมเปนเงิน ๑๙,๑๙๖,๙๘๔ บาท ประกอบดวย
- ปงบประมาณ ๒๕๕๗
เปนเงิน ๖,๔๑๐,๙๙๘ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๕๘
เปนเงิน ๓๒๘,๘๑๘ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๕๙
เปนเงิน ๖,๖๙๓,๑๖๘ บาท
- ปงบประมาณ ๒๕๖๐
เปนเงิน ๕,๗๖๔,๐๐๐ บาท
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

การเกิดสีในพลอยหรืออัญมณีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการสงผานแสงของศูนยกลางสี (color centers)
เขาสูตาเรา อันเนื่องจาก ๒ สาเหตุหลัก คือ การปนเปอนของอะตอมอื่น, ความบกพรองในโครงสรางอะตอมของอัญมณี ซึ่งเกิดจากการ
อาบรังสีในธรรมชาติ หรือนําไปอาบรังสีแกมมา รังสีเบตา (หรือลําอิเล็กตรอน) โดยมนุษย
การอาบรังสีเบตา (หรือลําอิเล็กตรอน) เมื่ออิเล็กตรอนพลังงาน ๑๐ - ๒๐ MeV ฉายบนอัญมณี จะทําใหการจัดเรี ย ง
อิเล็กตรอนเปลี่ยนแปลงไป สงผลใหการสงผานแสงของศูนยกลางสี color centers เปลี่ยนแปลง
การอาบผลไมสดดวยลําอิเล็กตรอน จะทําลายจุลินทรียและแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรค, ปองกันการเสื่อมเสียของอาหาร
ยับยั้งการงอกของผักและผลไม, เปลี่ยนแปลงองคประกอบทางเคมีบางอยางเพื่อปรับปรุงคุณภาพผลไม, รักษาคุณภาพทางประสาท
สัมผัสของผักผลไมเมื่อเปรียบเทียบกับการถนอมโดยวิธีอื่น (เชน การแชเย็น การใชสารเคมี เปนตน)
การดําเนินงานป ๒๕๖๐
๑. การสรางอุปกรณรายรอบ (สีเขียว) ทดสอบกับสวนเครื่องเรงอนุภาค (สีแดง) ทางการแพทยที่ไดรับบริจาคแลวเสร็จในป พ.ศ. ๒๕๖๐
• อุปกรณรายรอบ หมายถึง สวนสีเขียวที่แสดงในภาพ เชน
vacuum system, Dosimetry, AFC module etc.) เปนตน
ซึ่งทําหนาที่สนับสนุนการทํางานของสวนเครื่องเรงอนุภาค (สี
แดง)
• ตัวอยางของอุปกรณรายรอบ ไดแก
 แหลงจายและควบคุมความถี่อัตโนมัติ (Automatic Frequency
Control : AFC)
 ระบบประมวลผลกลางและควบอัตโนมัติ ระบบวัดปริมาณรังสี
(Dosimetry System) และระบบ Interlock
 ระบบควบคุมการขับเคลื่อน X-Y collimators และ ระบบชุดกั้น
ลํารังสีแบบหลายซี่ (Multileaf Collimator : MLC)
 ระบบสาธารณูปโภค เชน ระบบน้าํ หลอเย็นที่อณ
ุ หภูมิ และระบบ
สุญญากาศ เปนตน
• สําหรับระบบเครื่องเรง (Accelerating structure) หมายถึงสวน
สีแดงนั้นเปนทางการแพทยทไี่ ดรบั บริจาคจึงนํามาใชเพื่อเปนตัว
้
๒. การออกแบบและสรางทอเรงอิเล็กตรอน ๒ ชุด
ชุดที่ ๑ สงไปสรางที่ไตหวัน (เพราะ brazing furnace ในไทยยังไมแลวเสร็จ) ปลายป พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อนํากลับมาประกอบ
กับระบบตนแบบการอาบผลไมแทนเครื่องเรงทางการแพทย ในป พ.ศ. ๒๕๖๑
ชุดที่ ๒ สรางเองในระเทศไทย ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ เพราะ brazing furnace ของไทยจะใชไดในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามขั้นตอน
สําคัญดังนี้
๑. ขึ้นรูปดวยเครื่อง CNC สําหรับโพรงคูควบและโพรงหลักและลางชิ้นสวนดวยสารละลายที่เปนกรด Citranox®
และ เครื่อง Ultrasonic
๒. ประกอบบนฐานรองรับเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
๓. ทดสอบคุณสมบัติ

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๓. การสรางและทดสอบสวนที่จะนําอิเล็กตรอนออกไปกระทบเปาใหเกิดรังสีเอกซเพื่อการอาบผลไม
• แมเหล็ก ๒ ขั้ว เพื่อกวาดลําอิเล็กตรอน
• การกําบังรังสี เนื่องจาก ionization ดวย scanning horn
• เปา (กําเนิด) รังสีเอ็กซ
๒.๓ โครงการพัฒนาระบบเครื่องเรงอิเล็กตรอนเชิงเสนสําหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคาไนซยางธรรมชาติ
เปาหมาย :
เครื่องเรงที่พัฒนามาจาก Medical Linac และระบบฉายลําอิเล็กตรอน โดยการสแกนลําอิเล็กตรอนและ
การเลื่อนถาดบรรจุน้ํายาง เพื่อใชในการสราง optimum condition ในการผลิตตนแบบน้ํายาง EBVNRL
และผลิตภัณฑ เชน ถุงมือ หัวนมยาง สายสวนปสสาวะ และแผนยางใชในทางทันตกรรม
หนวยงาน :
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สกอ., อุทยานวิทยาศาสตรภาคเหนือ สวทช.,
เอ็มเทค สวทช.
ผูดําเนินงาน : ผศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ, ผศ.ดร.สาคร ริมแจม, ดร.จตุพร สายสุด, ผศ.ดร.ปยรัตน นิมมานพิภักดิ์,
ดร.ภาสรี เลากิจเจริญ, Mr. Michael Rhodes
การดําเนินงาน: เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๕๙ ติดตั้งระบบเครื่องเรงอนุภาค, พัฒนาและทดสอบระบบผลิตขยายคลืน่
อารเอฟ, พัฒนาและทดสอบระบบควบคุม, ศึกษาปนอิเล็กตรอนและทอเรง, ศึกษาพลศาสตรและสมบัติ
ลําอิเล็กตรอน, ปรับปรุงโถงสําหรับเครื่องเรงอนุภาคเชิงเสน เปนตน
แผนงาน :
- ระยะที่ ๑ (ปที่ ๑ - ปที่ ๑.๕) : จัดเตรียมสถานที่และระบบสาธารณูปโภค, สรางประกอบระบบเครื่อง
เรงอิเล็กตรอนเชิงเสนที่ปรับคาพลังงานไดในชวง ๐.๕ - ๔.๐ ลานอิเล็กตรอนโวลต, ศึกษาการผลิตและ
ตรวจวัดสมบัติของลําอิเล็กตรอน
- ระยะที่ ๒ (ปที่ ๑.๕ - ปที่ ๓) : พัฒนาระบบสแกนลําอิเล็กตรอนและระบบหนาตางสุญญากาศ, ระบบ
ถาดบรรจุ, ระบบลําเลียงถาดบรรจุน้ํายาง ตลอดจนการทดลองฉายลําอิเล็กตรอนบนวัสดุโพลิเมอร และ
ทดลองวัลคาไนซน้ํายางดวยลําอิเล็กตรอนเบื้องตน
งบประมาณ : ๒๖,๘๕๐,๐๐๐ บาท (ระยะเวลา ๒ ป)
วัลคาไนเซชัน
• กระบวนการทางเคมีที่เปลีย่ นยางธรรมชาติใหมีความคงทนมากขึ้นโดยการเติมกํามะถันหรือสารเทียบเทาอื่นหรือการใช
เครื่องเรงอนุถาค
• กระบวนการดังกลาวทําใหเกิดปฏิกิริยาที่สรางพันธะโคเวเลนตเชื่อมระหวางโซพอลิเมอรทั้งหลายใหเปนโมเลกุล
เดียวกันทําใหยางมีคณ
ุ ภาพคงตัวในอุณหภูมติ างๆ ยืดหยุนไดมากขึ้น ทนความรอนและแสงแดด ละลายในตัวทํา
ละลายไดยากขึ้น
• ชารลส กูดเยียร เปนผูค นพบโดยบังเอิญ (ปรับปรุงจาก Wikipedia)
ขอดีของการวัลคาไนเซชันดวยลําอิเล็กตรอน
• ไมใชสารเคมีมากเมื่อเทียบกับระบบกํามะถัน และระบบเปอรออกไซด
• สามารถทําลายหรือลดโปรตีนที่อาจทําใหเกิดการแพแกผิวหนังได
• เปนกระบวนการที่อุณหภูมิหองสงผลใหผลิตภัณฑมีอายุการใชงานนาน
• ไมมสี ารกัมมันตรังสีตกคาง
(๑) การดําเนินงานวิจัยระยะที่ ๑ (เดือนพฤษภาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
๑.๑ การปรับปรุงโถงสําหรับเครื่องเรงอนุภาค
๑.๒ การติดตั้งระบบเครื่องเรงอนุภาคในบริเวณทดสอบนอกโถงเครือ่ งเรง
๑.๓ การพัฒนาระบบไฟฟาและระบบผลิต/ขยายคลื่นอารเอฟ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๑.๔ การพัฒนาและทดสอบระบบควบคุม
๑.๕ การทดสอบระบบผลิต/ขยายคลื่นอารเอฟ และการติดตั้งระบบปรับพลังงาน
๑.๖ การทดสอบการเกิดเรโซแนนซในทอเรงเชิงเสน
๑.๗ การศึกษาโครงสรางปนอิเล็กตรอนและทอเรง
๑.๘ การศึกษาพลศาสตรและสมบัติของลําอิเล็กตรอน
๑.๙ การคํานวณหาปริมาณโดสของลําอิเล็กตรอนในน้ํายาง
๑.๑๐ การศึกษาการผลิตและการเรงอิเล็กตรอนในปนอิเล็กตรอน
๑.๑๑ การออกแบบและประกอบสรางอุปกรณวัดลําอิเล็กตรอน
(๒) การดําเนินงานวิจัยระยะที่ ๒ (เดือนมกราคม – ตุลาคม ๒๕๖๐)
๒.๑ การสั่งทําคาโทดชุดใหม
๒.๒ การศึกษาความสัมพันธของพลังงานลําอิเล็กตรอนและกําลังของคลื่นอารเอฟ
๒.๓ การออกแบบ การสราง และทดสอบระบบเลื่อนถาดน้ํายาง
๒.๔ การติดตั้งเครื่องเรงและระบบฉายลําอิเล็กตรอนในหองโถงผนังกันรังสี
๒.๕ การติดตั้งระบบฉายลําอิเล็กตรอนจากปนอิเล็กตรอนแบบอารเอฟ
๒.๖ การทดลองการวัลคาไนซน้ํายางและการทดสอบเบื้องตน
๒.๗ การศึกษาการเกิดวัลคาไนซของน้ํายางธรรมชาติ
นอกจากโครงการดังกลาวขางตนแลว ยังมีโครงการและกิจกรรมอื่นๆ ที่มีหรือจะมีการดําเนินงานตามที่จะไดกลาวถึงตอไป
๓. กิจกรรมการพัฒนากําลังคน
๓.๑ โครงการจัดสงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิรน
ในคราวเดินทางมายังประเทศไทยของ Prof. Emmanuel Tsesmelis เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๕ Prof. Emmanuel Tsesmelis
ไดกราบบังคมทูลตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอใหจัดสงนักเรียนไทยไปศึกษาดูงานที่เซิรน เพื่อเปด
โอกาสใหนักเรียนไดรับประสบการณจากนักวิทยาศาสตรและเครื่องมือทดลองขนาดใหญระดับโลก และสรางแรงบันดาลใจใหกับ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการศึกษาตอดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชั้นสูง
ป พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งเปนปแรกของการดําเนินโครงการฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแส
รับสั่งใหดําเนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีศักยภาพ เพื่อเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิรน โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งมีความพรอม ณ
ขณะนั้น ไดรับสนองพระราชดําริ โดยไดคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม จํานวน ๑๐ คน และครูผูควบคุมนักเรียน จํานวน ๑ คน
เดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิรน ในชวงระหวางวันที่ ๔ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๕๗ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ไดแตงตั้งคณะทํางานโครงการจัดสงนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิรน เพื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงาน กําหนดคุณสมบัติผูสมัคร และดําเนินการคัดเลือก
นักเรียนที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั้นตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักเรียนในขั้นตอนสุดทายใหเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโครงการฯ ซึ่งประกอบดวย นักเรียน ๑๒ คน และ
ครูผูควบคุมนักเรียน ๒ คน
ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ การคัดเลือกครูนักเรียนเขารวมโครงการฯ ดําเนินการดวยความรวมมือจาก ๗ หนวยงาน ประกอบดวย
(๑) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) จากโครงการ พสวท./โครงการโอลิมปค / โครงการแขงขันฟสิกส
สัประยุทธ ระดับนานาชาติ (๒) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.) จากกลุมหองเรียนวิทยาศาสตรโรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย (๓) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทางโครงการหองเรียนวิทยาศาสตร (วมว.) (๔) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
(๕) โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน (Junior Science Talent Project, JSTP)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ของ สวทช. (๖) โรงเรียนจิตรลดา และ (๗) สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ โดยหนวยงานทั้ง ๗ แหง
รับผิดชอบคาใชจายในการเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิรนใหแกผูแทนของหนวยงานตน (วงเงินคนละ ๖๕,๐๐๐ บาท) ซึ่งนักเรียนและครู
ผูควบคุมนักเรียนที่ไดรับการคัดเลือกไดเดินทางไปศึกษาดูงานที่เซิรน ในชวงระหวางวันที่ ๒๘ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยมี
รายชื่อครูและนักเรียนที่เขารวมโครงการจัดสงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานที่เซิรน ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ครู (ผูควบคุมนักเรียน) จํานวน ๒ คน ดังนี้
๑) นายฐิตินันท กาศโอสถ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
๒) นายธีรถตม บุญมา
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
นักเรียน จํานวน ๑๒ คน ดังนี้
๑) นายฐณพงศ ชวงยรรยง
โรงเรียนเทพศิรินทร
๒) นายสาววิลาสินี คุปตนิรัติศัยกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
๓) นางสาวณาตยานี ศรีสําราญ
โรงเรียนปยะมหาราชาลัย
๔) นางสาววรกมล จงศุจิพันธุ
โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย
๕) นายสราวุฒิ สิรโฆษิต
โรงเรียนกําเนิดวิทย
๖) นายธีระพงษ พลตื้อ
โรงเรียนขอนแกนวิทยายน
๗) นายพงศเทพ ชาญสัมพันธ
โรงเรียนบุญวัฒนา
๘) นายปญลักษณ เดชรัตนวิชไชย
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
๙) นายรัฐธีร ธีระเกียรติสกุล
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
๑๐) นายเพิ่มพัชร บํารุงสุข
โรงเรียนจิตรลดา
๑๑) นางสาวสรนลัท วิทยาเศรษฐกุล
โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๑๒) นายธีรเมธ กันตพิทยา
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
กิจกรรมของผูแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและครู ประจําป ๒๕๖๐ หลังกลับจากเขารวมกิจกรรมที่เซิรน ดังนี้
กอนการเดินทาง : อบรมเตรียมความพรอมดังนี้
- ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ไดจัดอบรมฟสิกสอนุภาคพื้นฐานระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
เพื่อเตรียมความพรอมดานฟสิกสอนุภาคกอนการเขารวมกิจกรรมที่เซิรน
- การเตรียมความพรอมกอนการเดินทาง และประสบการณจากรุน พี่สูรุนนอง เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐
ณ
ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กิจกรรมหลังเดินทาง :
๑. ผูแทนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและครูผูดูแลป ๒๕๖๐
รายงานผลการเขารวมกิจกรรม ผูแ ทนนักเรียนม.ปลายและครู จํานวน ๗ คน ไดรายงานผลการเดินทางเขารวมโครงการ
จัดสงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แกคณะทํางานฯ เพื่อรับฟงและใหขอเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ
สํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ถนนพระรามที่ ๖ กทม.
๒. นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายป ๒๕๖๐ เผยแพรประสบการณ
- เมื่อ ๘ และ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายรัฐธีร ธีระเกียรติสกุล เผยแพรประสบการณ ใหแกรุนนอง ณ โรงเรียนจุฬาภรณ
ราชวิทยาลัยเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
- เมื่อ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายปญลักษณ เดชรัตนวิชไชย เผยแพรประสบการณ ใหแกรุนนอง ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เมื่อ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางสาววิลาสินี คุปตนิรัตศิ ัยกุล เผยแพรประสบการณใหแกแกนักเรียนของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ ในกิจกรรมหนาเสาธง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๓.๒ โครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟสิกส เขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนเซิรนครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ไดมีการลงนาม
EOI (Expression of Interest) ระหว า งสถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค ก ารมหาชน) ของไทยและ CMS (Compact Muon
Solenoid Experiment) ของเซิรน
สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค ก ารมหาชน) จึ ง ได ร ว มกั บ สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี แ ห ง ชาติ
สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการ
มหาชน) สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) จัดทําโครงการคัดเลือกนักศึกษา
และครูสอนฟสิกส เพื่อเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรน โดยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) ไดมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกฯ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๒ ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟสิกสที่มีศักยภาพและคุณสมบัติ
เหมาะสมในขั้นตน แลวนําความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกนักศึกษาและครู
สอนฟสิกสในขั้นตอนสุดทาย ใหเปนตัวแทนประเทศไทยเขารวมโครงการ Summer Student Programme และโครงการ Physics
High School Teacher Programme
ในป พ.ศ. ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖ มีจํานวนผูเขารวมโครงการภาคฤดูรอนเซิรน จํานวนปละ ๔ คน (นักศึกษา ๒ คน, ครู ๒ คน)
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ ไดเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรนเปน ๓ คน โดยขยายคุณสมบัติผูสมัคร
(นักศึกษา) จากเดิมที่รับเฉพาะนักศึ กษาที่ศึ กษาในสาขาวิ ชาฟสิกส ไปถึงนักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิ ชาวิศ วกรรมคอมพิวเตอร /
วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร/วิทยาการคอมพิวเตอร ซึ่งมีความรูทางดาน Parallel and Distributed Computing และ/หรือ Cloud
Computing และตั้งแตป พ.ศ.๒๕๖๐ จะเพิ่มจํานวนผูเขารวมโครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรนเปน ๔ คน โดยรับเพิ่มนักศึกษาใน
สาขาวิศวกรรมไฟฟา/อิเล็กทรอนิกส/เครื่องกล
ผู ไ ด รั บ การคัด เลื อ กเข า รว มโครงการฯ จนถึ ง ป จ จุ บั น มี จํ า นวน ๘ รุ น (พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๑) รวม ๔๓ คน โดยในป
พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเปนรุนที่ ๘ มีรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก ดังนี้
(๑) Summer Student Programme
เขารวมกิจกรรมที่เซิรน ๘ - ๑๒ สัปดาห ระหวางวันที่ ๔ มิถุนายน - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๔ คน ไดแก
๑. นายวิชญนันท วชิรภูษิตานันท นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ สาขาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๒. นายจิรายุ มงคลเกียรติชัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ สาขาฟสิกส มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๓. นายธนัช จตุภัทรฉัตร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔. นายณัฐภพ หลักดี นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๔ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
(๒) Physics High School Teacher Programme
เขารวมกิจกรรมที่เซิรน ๓ สัปดาห ระหวาง ๑ กรกฎาคม - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ จํานวน ๒ คน ไดแก
๑. ร.ต.ต.ศิริพงศ ศรีสุวรรณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. นางสาวสายใย ไชยวัณณ โรงเรียนสองแคววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม
(๓) กิจกรรมหลังการเดินทางนักศึกษาและครูของโครงการภาคฤดูรอนเซิรน ป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้
๑. นักศึกษาและครูฟสิกส จํานวน ๖ คน ไดรายงานผลการเดินทางเขารวมโปรแกรมภาคฤดูรอนเซิรนแกคณะอนุกรรมการฯ
เพื่อรับฟงและใหขอเสนอแนะ เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ณ สํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
๒. นักศึกษาและครูฟสิกส ป ๒๕๖๐ เผยแพรประสบการณ
- เมื่อ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวสายใย ไชยวัณณ และ ร.ต.ต.ศิริพงศ ศรีสุวรรณ ไดเผยแพรประสบการณในการ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร คณิตศาสตรในโรงเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๓ ณ ไบเทค บางนา
- เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ นางสาวสายใย ไชยวัณณ และนายจิรายุ มงคลเกียรติชัย ไดเผยแพรประสบการณ ในงาน
สัมมนาพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

- ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ นายศิริพงษ ศรีสุวรรณ เสนอประสบการณแกคณะกรรมการสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
ในป พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งเปนรุนที่ ๙ มีรายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือก ดังนี้
(๑) Summer Student Programme จํานวน ๔ คน ไดแก
๑. นายสรวิชญ ใหมชุม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๓ สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
๒. นายวรินท แพททริค แม็คเบลน นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๓ สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. นายจิรพนธ เย็นพระพาย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๓ สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหา
วิทยาลัย
๔. นายนรงฤทธิ์ สมใจอุไรกุล นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปที่ ๓ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
(๒) Physics High School Teacher Programme จํานวน ๒ คน ไดแก
๑. นายณัฐวินทร โช โรงเรียนกําเนิดวิทย จังหวัดระยอง
๒. นางศรุตยา ลุนสะแกวงษ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
๔. โครงการสงเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก และนักวิจัยไปทํางานวิจัย ณ เซิรน
หลังจากลงนามความรวมมือระหวางหนวยงานไทย และกลุมทดลองของเซิรน ไดมีการจัดสงนักวิจัยไปรวมทํางานวิจัยกับ
กลุมการทดลอง CMS และ ALICE ณ เซิรน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยไทย และถายทอดเทคโนโลยีที่ไดกลับมาสูไทย ดังนี้
๑) สาขาฟสิกสอนุภาค (เชิงการทดลอง) ภายใต ALICE Collaboration, CERN
- นายกฤษดา กิตติมานะพันธ นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- นายณรงค จันทรเล็ก อดีตนักเรียนทุน พสวท. นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- นายวันเฉลิม พูนสวัสดิ์ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นายอานนท สงมูลนาค นักเรียนทุน พสวท. นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- นายณัฐวุฒิ เหลาจํานงควงษ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- นายอนันตชัย ลากระโทก นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- นายศักดินันท แนวสุภาพ นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
- นายปริญญา นามวงศา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
๒) สาขาฟสิกสอนุภาค (เชิงการทดลอง) ภายใต ATLAS Collaboration, CERN
- นายเชาวโรจน วโนทยาโรจน นักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ DESY ประเทศเยอรมนี
- นางเพียรเพ็ญ สีมา-แมรเกลไมแยร (อดีตนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี่) นักศึกษาปริญญาเอก ณ University of Bonn,
Germany รอสอบวิทยานิพนธ
- นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ (อดีตนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรน) จบปริญญาโทสาขาฟสิกสจาก Lund University
ขณะนี้กําลังศึกษาปริญญาเอกชั้นปที่ ๑ สาขาฟสิกสอนุภาคที่ Stockholm University
๓) สาขาฟสิกสอนุภาค (เชิงการทดลอง) ภายใต CMS Collaboration, CERN
- ดร.นรพัทธ ศรีมโนภาษ อดีตนักเรียนทุน พสวท. ปจจุบันเปนอาจารย ณ ภาควิชาฟสิกส จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- ดร.ทุตานนท สินธุประสิทธิ์ อดีตนักเรียนทุน พสวท. ปจจุบันเปนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ณ University of
Virginia, USA
- ดร.กิตติกุล โกวิทางกูร อดีตนักศึกษาทุนสวนตัว จบปริญญาเอกจาก Texas Tech University ปจจุบันเปนนักวิจัย
ระดับหลังปริญญาเอกที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

-

ดร.ชญานิตย อัศวตั้งตระกูลดี อดีตนักศึกษาทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สําเร็จการศึกษาปริญญาเอกมหาวิทยาลัยปกกิ่ง ปจจุบันทําวิจัยหลังปริญญาเอก ณ DESY ประเทศเยอรมนี
- นายอภิชาต หอเที่ยงธรรม นักศึกษาปริญญาเอก ณ Northeastern University, USA
- นายวิชญนันท วชิรภูษิตานันท (อดีตนักศึกษาภาคฤดูรอนเซิรน) นักศึกษาปริญญาโท จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๔) สาขาฟสิกสอนุภาค (เชิงการทดลอง) ภายใต LHCb Collaboration, CERN
- นายชิษณุ เครือวัฒนกุล นักศึกษาปริญญาเอก ณ École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland
(รอสอบวิทยานิพนธ)
- นายสุรพัช เอกอินทร นักศึกษาปริญญาโท ณ École polytechnique fédérale de Lausanne, Switzerland
๕) สาขาเครื่องเรงอนุภาค
นายพิริยะ ชัยชนะศิริ เขียนเฟรมแวรใหมแทนรุนเกาในระบบตรวจวัดของวงแหวน PS (Proton Synchrotron)
ปจจุบันเปนวิศวกรควบคุมการทํางานของเครื่องเรงอนุภาค Proton Synchrotron ณ เซิรน
๕. โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิรนครั้งที่ ๓ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีไดทอดพระเนตรโครงการ
WLCG : Worldwide LHC Computing Grid ของเซิรน และมีพระราชดําริวา ประเทศไทยควรจะจัดทําโครงการคํานวณลักษณะกริด
ดวย เพื่อประยุกตใชงานภายในประเทศและขณะเดียวกันก็สามารถเชื่อมโยงกับ WLCG ไดดวย
คณะอนุกรรมการความรวมมือดานวิชาการและวิจัยเซิรนไดจัดตั้งภาคีโครงสรางพื้นฐานระดับชาติดาน e-Science ซึ่งเปน
ความรวมมือที่ริเริ่มโดย ๗ หนวยงานคือ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องคการมหาชน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) และสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) โดยมีการลงนาม
ขอตกลงความรวมเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๔ ในการรวมกันพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทางดานการคํานวณสมรรถนะสูง ไดแก ระบบ
คอมพิวเตอร ระบบจัดเก็บขอมูล เครือขายคอมพิวเตอรและฐานขอมูล เพื่อรองรับการวิจัยดาน e-Science ในสาขาฟสิกสอนุภาค
พลังงานสูง และในสาขาอื่นๆ ไดแก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, การบริหารทรัพยากรน้ํา, พลังงานและสิ่งแวดลอม, Big Data,
จักรวาลวิทยา ฟสิกสดาราศาสตร, วิจัยผลกระทบของอวกาศที่มีตอโลก เปนตน
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ ไดมีการลงนามบันทึกความความรวมมือ (MOU) ระหวางเซิรนในฐานะ “หองปฏิบัติการ
เจ า ภาพ” (Host Laboratory) ในการดํ า เนิ น งานของ Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) กั บ สวทช. จุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในนามของภาคีโครงสรางพื้นฐานระดับชาติดาน e-Science (National e-Science
Infrastructure Consortium) กิจกรรม National eScience ในป ๒๕๖๐ ไดแก
• สัมมนา eHPC2017 : Workshop on e-Science and High Performance Computing
โดยเปนสวนหนึ่งของการจัดประชุมนานาชาติ JCSSE2017 :The 13nd International Joint Conference on
Computer Science and Software Engineering ณ โรงแรม Twin Lotus จัง หวัด นครศรีธ รรมราช
เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
• กิจกรรมตางๆ อาทิ อบรมการใชงานดานวัสดุศาสตรและเครื่องมือ Big Data, สนับสนุนทรัพยากรจัดการแขงขัน
ดานเคมีคํานวณรวมกับภาคเอกชน, พบปะนักวิจัย, แนะนําโครงการในมหาวิทยาลัยตางๆ, การจัดนิทรรศการ
ประชาสัมพันธโครงการ
๑) ตัวอยางโครงการวิจัยในประเทศที่เขาใชงานทรัพยากร National e-Science Infrastructure ไดแก
• Coastal Ocean Circulation โดย ดร.ศิโรจน ศิริทรัพย หองปฏิบัตกิ ารวิจัยการจําลองขนาดใหญ ( LSR )
เนคเทค สวทช.
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

• Thai-CERN Collaboration Project โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบัง
• สรางแบบจําลอง 3C โปรทีเอส/สารยับยั้งที่เกี่ยวของกับโรคมือเทาปาก โดย นางสาววารินทร เจษฎาวิสุทธิ์
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
• โครงการตอเนื่องจากการสังเคราะหฟอสฟอรีน (Study of Chemical Gas Detection) โดย ธนายุทธ แกวมาลา
มหาวิทยาลัยขอนแกน
๖. ความรวมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และหนวยวิจัย ALICE
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนประธานพิธีลงนาม MOU ระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี แ ละ ALICE ณ วั ง สระปทุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ ธั น วาคม ๒๕๕๕ มี ผู เ ข า เฝ า จากเซิ ร น คื อ Dr. Paolo Giubellino (ALICE
Spokesperson), Prof. Emmanuel Tsesmelis, CERN Directorate Office และ Dr. Luciano Musa, Head of the ITS upgrade
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความรวมมือกับ ALICE ทําโครงการวิจัย ITS (Inner Tracking System) และ O2 (Online
and Offline computing System) ซึ่งเปนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานวิจัยในประเทศกับ ALICE และประเทศตาง ๆ ดังนี้
• ระบบ ITS (Inner Tracking System) เปนระบบที่อยูชั้นในสุดใกลกับทอลําเลียงอนุภาค มีลักษณะเปนทอทรงกระบอก
ลอมรอบบริเวณที่เกิดการชนกันของอนุภาค ใชเทคโนโลยีของเซนเซอรในการตรวจวัดทางเดินของอนุภาคที่เกิดขึ้นหลัง
การชนกัน
• O2 (Online and Offline computing System) เปนระบบคอมพิวเตอรสําหรับจัดการขอมูลขนาดใหญเพื่อรองรับ
ขอมูลจาก ระบบ ITS แลวสงผานระบบกริดไปยังศูนยคอมพิวเตอรตางๆ ทั่วโลก
• หนวยงานรวมโครงการ ไดแก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี (มทส.), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.), สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน),
เนคเทค สวทช. โดย ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC)
• ระยะเวลาดําเนินโครงการ ป พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓ ทั้งนี้ ไดรับสนับสนุนทุนจาก สวทช. ในรูปแบบเงินสมทบรวมกับ
หนวยงานตนสังกัด เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ เปนวงเงินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘ ลานบาท (สวทช. ๕๐%, หนวยงาน
ตนสังกัด ๕๐%) และโครงการมีศักยภาพที่จะผลิตนักศึกษาปริญญาเอก จํานวน ๑๐ คน (จบการศึกษาระดับปริญญา
เอกแลว ๒ คน กําลังศึกษาอยู ๖ คน (ปริญญาเอก ๒ คน ปริญญาโท ๔ คน)
การดําเนินงานภายใตโครงการวิจัย ITS และ O2 ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ มีรายละเอียดดังนี้
๑) ความกาวหนาของประเทศไทย
หัวขอ
ผลการดําเนินการ
แหลงทุน
จนถึงปจจุบัน
๑. หาวัสดุที่เหมาะสมในการผลิตเซนเซอร
๙๕%
TMEC, NSTDA, SUT
๒. ทดสอบการทํางานและประสิทธิภาพของเซนเซอรตนแบบ
๗๐%
KMUTT, SLRI, SUT, NSTDA
๓. จําลองสถานการณการวัดอนุภาคที่สนใจ
๓๐%
SUT, NSTDA
๔. ทดสอบการส ง ข อ มู ล ของหั ว วั ด เข า กั บ ระบบกริ ด และ
๘๐%
SUT, KMUTT, NSTDA
การวิเคราะหผล
๒) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)
หัวขอ Detector Simulation และ Physics Performance โดย ผศ.ดร.ชิโนรัตน กอบเดช
๒.๑) จําลองผลของรังสีพื้นหลังที่เกิดจากวัสดุที่ใชเปนโครงสรางสนับสนุน (เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๖)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

-

ความสําเร็จ ๑๐๐% (ป ๒๕๕๙ สําเร็จ ๙๕%)
นักศึกษาปริญญาโทในโครงการ : นายปริญญา นามวงศา
นําเสนอผลงานทางวิชาการหัวขอ Material budget calculation of the inner DC-to-DC converters
for ALICE Inner Tracking System upgrade งา น international Graduate Research Conference
ครั้งที่ ๗ ระหวางวันที่ ๑๙ - ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
๒.๒) การออกแบบเซนเซอรดวยโปรแกรม Sentaurus TCAD
- ความสําเร็จ ๑๐๐% (เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๙)
- นักศึกษาปริญญาตรีในโครงการ : นายอดิศร ดิษฐเจริญ ปจจุบันสําเร็จการศึกษาแลว
๓) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
- หัวขอ Beam Test Facility โดย ดร.กฤษดา กิตติมานะพันธ (เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๗)
- ติดตั้งและทดสอบการใชงานระบบลดจํานวนอิเล็กตรอน
- ความสําเร็จ ๑๐๐% (ป ๒๕๕๘ สําเร็จ ๙๐%)
- นักศึกษาปริญญาโทในโครงการ : นายอนันตชัย ลากระโทก (SUT) ทําการศึกษาและทดสอบคุณสมบัตหิ ัววัด
อนุภาคชนิด ALPIDE ดวยลําอิเล็กตรอน
๓.๑) นักศึกษาปริญญาตรีในโครงการ : นายเจตนิพิจฐ แกวใจ (SUT) ปจจุบันสําเร็จการศึกษาแลว และไดศึกษาตอ
ระดับปริญญาโท ที่ มทส. ในหัวขอ คุณสมบัติการแปลงสัญญาณจากดิจิตัลเปนสัญญาณอนาลอกของหัววัด
อนุภาคชนิด ALPIDE
๓.๒) หัวขอ Sensor Characterization โดย ดร.ณรงค จันทรเล็ก (เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๘)
- ทดสอบระบบเก็บขอมูลจากหัววัดอนุภาค (ชนิด ALPIDE)
- ความสําเร็จ ๘๐% (ป๒๕๕๙ สําเร็จ ๕๐%)
- นักศึกษาในโครงการ : นายณัฐวุฒิ เหลาจํานงควงค (SUT) ทําการศึกษาและทดสอบคุณสมบัติเบื่องตนของ
เซนเซอรหัววัดอนุภาค ชนิด ALPIDE
๔) ศูนยเทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส (TMEC เนคเทค สวทช.)
๔.๑) การตรวจสอบเวเฟอรที่มีความตานทานสูง โดย ดร.จิรวัฒน ปราบเขต
(Sensor QA : XSEM & SRP measurement) เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๖
- ความสําเร็จ ๙๐% รอ ALICE สงเวเฟอรรอบสุดทาย ในเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
- นักศึกษาปริญญาโทในโครงการ : นายศักดินันท แนวสุภาพ (SUT) ทําการศึกษาและตรวจสอบสมบัตขิ อง
เวเฟอรที่จะไปใชสรางและออกแบบหัววัดรังสีแกมมาประเภทสารกึ่งตัวนํา
๔.๒) การจัดสรางระบบระบายความรอนแบบซิลิกอน โดย นายจักรพงศ ศุภเดช
(Silicon micro-channel heat exchanger) เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๖
- ความสําเร็จ ๗๐%
- นักศึกษาปริญญาเอกในโครงการ นายปณณสิทธิ์ บวรปยาวัฒน (KMUTNB) (เริ่มตนการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ โดยมีอาจารยที่ปรึกษาคือ รองศาสตรจารย ดร.เอกชัย จันทสาโร)
๔.๓) การจําลองการทํางานของ detector โดย นายวิทวัส แยมวงษ (Process & Device Simulation) รวมกับทีม
จาก TCAD CERN, ฝรั่งเศส และ ปากีสถาน เริ่มดําเนินการป ๒๕๕๙
- นักศึกษาปริญญาเอกในโครงการ : นายอานนท สงมูลนาค ทําการศึกษาเรื่องการ ออกแบบหัววัดรังสีแกมมา
ประเภทสารกึ่ง ตัวนําดวยโปรแกรม TCAD
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

๕) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.)
หัวขอ Online and Offline computer system หรือ O2 โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
• ป ๒๕๕๗ มีนักศึกษาทั้งหมด ๒ คนรวมกับ CERN งานเสร็จสิ้นพรอมผลงานตีพิมพ ใน Future Generation
Computer Systems by Elsevier) และสําเร็จการศึกษาระดับ ป.โท แลว
- นางสาวศรัณยา ภุมมา (นักศึกษาในโครงการภาคฤดูรอน ไทย-เซิรน ป ๒๕๕๗) ปจจุบันเปน Ph.D.
Student ของ Argonne National Laboratory, USA.
- นายบุญฤทธิ์ จันทรไกลวัล (นักศึกษาในโครงการ O2 ป ๒๕๕๗) ปจจุบันเปน Ph.D. Student ของ
University of Luxembourg
• ป ๒๕๕๘ มีนักศึกษาทั้งหมด ๔ คน รวมกับ CERN ทั้ง ๔ คน มีผลงานตีพิมพใน IEEE Conferences และสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโทแลว
- นายกฤตภาส ภักดีทศพล (นักศึกษาในโครงการภาคฤดูรอน ไทย-เซิรน ป ๒๕๕๘) ปจจุบันเปน Ph.D.
Student ของ Syracuse University, USA.
- นายคณาสิน แยมนวล (นักศึกษาในโครงการ O2 ป ๒๕๕๘) ไดรางวัล Best Paper Award
- นายสิรภพ ณ ระนอง (นักศึกษาในโครงการ O2 ป ๒๕๕๘) ทํากิจการ startup เกีย่ วกับดานการวิเคราะห
ขอมูล
- นางสาวพัชรพร เจนวิรยิ ะกุล (นักศึกษาในโครงการ O2 ป ๒๕๕๘) ทํากิจการ startup เกีย่ วกับดานการ
วิเคราะหขอมูล รอผลพิจารณาตีพมิ พที่ FGCS
• ป ๒๕๕๙ มีนักศึกษาทั้งหมด ๒ คนรวมกับ CERN ๑ คน มีผลงานตีพิมพและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทแลว
และอีก ๑ คนกําลังศึกษาอยู
- นายกันตภณ ชลัมพร (นักศึกษาในโครงการภาคฤดูรอน ไทย-เซิรน ป ๒๕๕๘) ปจจุบันเปน Ph.D.
Student ของ Texas Tech University, USA.
- นายณัฐภัทร เลาหระวี (นักศึกษาในโครงการ O2 ป ๒๕๕๘)
• ป ๒๕๖๐ มีนักศึกษาทั้งหมด ๒ คน รวมกับ CERN เพิ่งเริ่มโครงการ นักศึกษาจะเดินทางชวงเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑
(งานวิจัยในสาขา Network Optimization)
• ป ๒๕๖๑ มีนักศึกษาทั้งหมด ๓ คน รวมกับ CERN กําลังเจรจา scope งาน จะเริม่ โครงการในเดือนมกราคม ๒๕๖๑
นักศึกษาจะเดินทางชวง Summer ๒๕๖๑ (งานวิจัยในสาขา Big Data)
๖) เขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณวัดอนุภาคพลังงานสูง (High energy particle detector) สําหรับโครงการ
ALICE ITS upgrade ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตร ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ ดร.บุรินทร อัศวภิภพ และ
คณะไดเขาเยี่ยมชมหองปฏิบัติการพัฒนาอุปกรณวัดอนุภาคพลังงานสูง (High energy particle detector) สําหรับโครงการ ALICE
ITS upgrade ที่ เซิรน สมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
๗. ความรวมมือจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และหนวยวิจัย CMS
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปนประธานพิธีลงนาม MOU ระหวางจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ
CMS ณ วังสระปทุม เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ผูเขาเฝาจากเซิรน คือ Dr.Joe Incandela (CMS Spokesperson) และ
Dr.Albert De Roeck (Ex-CMS Deputy Spokesperson) ซึ่งมีการดําเนินงานที่เกี่ยวของในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
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๑) งานวิจัย
เนน Beyond Standard Model Physics รวมตีพิมพกวา ๗๐ บทความ ในป ๒๕๖๐ ตัวอยางเชน
- Search for Dark Matter and Supersymmetry with a Compressed Mass Spectrum in the Vector
Boson Fusion Topology in Proton-Proton Collisions at sqrt(s) = 8 TeV, Phys. Rev. Lett. 118,
021802
- Inclusive search for supersymmetry using razor variables in pp collisions at sqrt(s) = 13 TeV,
Phys. Rev. D 95, 012003
- The CMS trigger system, JINST 12 (2017) P01020
๒) การพัฒนากําลังคน
๑.๑) นิสิตที่รวมทํางานวิจัยที่ใชขอมูลจาก CMS
- นายจิตพันธ อินทรเอียด ปริญญาเอก ปที่ ๒
- นายธีระภัทร พายุพล ปริญญาโท ปที่ ๓
- นายวิชญนันท วชิรภูษิตานันท ปริญญาโท ปที่ ๑
- นายจิตรเทพ สุกุลธนาศร ปริญญาตรี (จบการศึกษาแลว ไดเกียรตินิยมอันดับ ๑)
- นายณรงคเกียรติ รอดภัย ปริญญาตรี ปที่ ๔
- นายนันทนนท วิศิษฎพงศอารีย ปริญญาตรี ปที่ ๓
- นางสาววริศรา จารุจินดา ปริญญาตรี ปที่ ๓
๑.๒) นักวิจัยหลังปริญญาเอก
Dr. Gurpreet Singh Chahal :
- กํากับและควบคุมคุณภาพของซอฟตแวรที่ใชในการวิเคราะหขอมูลในแตละ releaseของ CMS ใหไดผลที่
สอดคลองกัน ควบคุมคุณภาพของขอมูลจากการทดลองและขอมูลจาก Monte Carlo simulation
ตลอดจน Calibration และ Pileup
- ปฏิบัติงานที่จุฬาฯ ๙๐% ที่ CERN ๑๐%
ดร.กิตติกุล โกวิทางกูร :
- รวมพัฒนา algorithm c-tagger เพื่อระบุ jet ของ charm quark เพื่อใชในการคนหาอนุภาคสมมาตรยวดยิ่ง
- ปฏิบัติงานที่จุฬาฯ ๑๐๐%
๓) การทํางานอื่นรวมกับ CMS
๓.๑) CMS School Committee : อ.ดร.นรพัทธ ศรีมโนภาษ (เดือนกันยายน ๒๕๖๐ – สิงหาคม ๒๕๖๒) ทําหนาที่
ประสานงานจัดการอบรม CMS-CERN ไดแก
- “Data-Monte Carlo preparation at CMS” ณ Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai,
อินเดีย, วันที่ ๑๒ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
- “ Getting start with CMS operation and data analysis” ณ Sultan Qaboos University, Muscat,
โอมาน, วันที่ ๒ - ๔ มีนาคม ๒๕๖๐
- “From RAW Data to Physics Publication” ณ National Centre for Physics, Islamabad, ปากีสถาน
, วันที่ ๒๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
๓.๒) การเดินทางไปเซิรนหารือความรวมมือ CMS Phase II Upgrade วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผศ.ดร.บุรินทร
อัศวพิภพ, ผศ. ดร.นฤมล สุวรรณจันทรดี และ อ.ดร.นรพัทธ ศรีมโนภาษ ไดพาคณาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาฯ
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
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เดินทางไปเซิรนเพื่อปรึกษาหารือรวมกับ Prof.Jim Virdee เกี่ยวกับความรวมมือในโครงการ HGCAL (High Granularity
Calorimeter) สําหรับ CMS Upgrade Phase II ดังมีรายนามดังนี้
ผศ.ดร.เกริก ภิรมยโสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
รศ.ดร.พงศแสน พิทักษวัชระ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
รศ.ดร.สมชัย รัตนธรรมพันธ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
รศ.ดร.สัญชัย นิลสุวรรณโฆษิต ภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียรเทคโนโลยี
ในเบื้องตนอาจารยจากวิศวกรรมคอมพิวเตอรและเครื่องกลใหความสนใจ โดย ดร.เกริก จะใหความชวยเหลือในการยาย
CMS Tier-๒ จากเนคเทคมาไวรวมที่จุฬาฯ รวมกับ e-Science ของจุฬาฯ
๔) การสรางความตระหนักดานฟสิกสอนุภาค(CMS-CERN Outreach)
๑. อบรมฟสิกสอนุภาคใหกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ของประเทศไทยและสิงคโปรภาคฤดูรอน ที่
CERN, สมาพันธรัฐสวิส, วันที่ ๒๙ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
๒. จัดแสดงนิทรรศการ “Particle Physics: Accelerator for Future of Humankind” ในงาน CU Expo 2017
วันที่ ๑๕ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยยืมอุปกรณจาก CERN ไดแก ภาคตัดขวางของ Dipole magnet, Beam
pipe, Superconducting wire และ CMS preshower electronics รวมทั้งแสดงการทํางานของ spark
chamber ตรวจวัด muon
๓. จัดแสดงนิทรรศการ CMS/CERN รวมกับ สวทช. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
วันที่ ๑๗ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
๔. จัด school และ workshop ระดับนานาชาติ ภายใตโครงการ CUniverse (ไดรับทุนจากจุฬาฯ เพื่อสรางความ
เปลี่ยนแปลงและความเขมแข็งทางวิชาการในวโรกาส ๑๐๐ ปจุฬาฯ)
• Public talk โดย Prof. Gerard 't Hooft (นักฟสิกสโนเบลป ๑๙๙๙) “The Mystery of the Quantum
Black Hole” วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐
• Bangkok School on High Energy Physics วันที่ ๑๕ - ๒๖ กรกฎา ๒๕๖๐ โดยมีวิทยากรประกอบดวย
- Ignatios Antoniadis (U. of Pierre and Marie Curie, France)
- Dan Israel (Laboratory of Theoretical and High Energy Physics, France)
- Shiraz Minwalla (Tata Institute of Fundamental Research, India)
- Viatcheslav Mukhanov (Ludwig-Maximilian University of Munich, Germany)
- Albert De Roeck (CERN)
ประเด็นเสนอตอที่ประชุม
ขอเสนอเพื่อทราบ
-----------------------------------------------------------------------------------------รายชื่อคณะอนุกรรมการความรวมมือดานวิชาการและวิจัยกับเซิรน-เดซี
๑. ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช
ที่ปรึกษา
๒. ดร.กอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๓. ดร.กฤษณพงศ กีรติกร
ที่ปรึกษา
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๔. ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ธัชยพงษ
ที่ปรึกษาอาวุโสสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๕. รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๖. อธิการบดีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๗. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๘. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
๙. ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
๑๐. ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
๑๑. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน)
๑๒. ผูอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียรแหงชาติ (องคการมหาชน)
๑๓. ผูอํานวยการสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
๑๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชิโนรัตน กอบเดช
อาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
๑๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุรินทร อัศวพิภพ
อาจารยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
๑๖. ดร.ศรเทพ วรรณรัตน
นักวิจัยศูนยเทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
๑๗. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
๑๘. นางสาวศศิพันธุ ไตรทาน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
๑๙. นางอุมารัชนี แกวบุดตา
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ประธานอนุกรรมการ

รองประธานอนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

