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วาระที" ๓.๕
ั ันธ์ไทย - เซริ น
ความสมพ
์

ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
(ประจําปี ๒๕๖๓)
รายงานเมือ
'
๕ มีนาคม ๒๕๖๔

หน่วยงานความร่วมมือ
• มูลนิธเิ ททคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• สํานั กงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี
• มหาวิ
ทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล
รี
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธ้าธนบุ
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดําริ
• มหาวิ
ทยาลั
ยเชียงใหม่
สมเด็
จพระเทพร
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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•

•
•

•
เซิรน
์ อยูห
่ า่ งจากเจนีวา่ 9.68 กิโลเมตร
(6.02 ไมล์)

•

•

แผนทีแ
' สดงเครือ
' งชนอนุภาค LHC
และเครือ
' งป้ อนลําโปรตอน Super
Proton Synchrotron ให ้แก่ LHC
ทีเ' ซิรน
์

Dr. Fabiola Gianotti
เลขาธิการปั จจุบน
ั (1 มกรา
คม ค.ศ.2016-20) ได ้รับ
การแต่งตัง; เป็ นวาระที2
' ตัง;
แต่1มกราคม ค.ศ.2021-25

เครือ
" งเร่งอนุภาคโปรตอน (LHC: Large Hadron Collider)
• เส ้นรอบวง 27 กิโลเมตรอยูใ่ นอุโมงค์ลก
ึ ใต ้ผิวดิน 100 เมตรใน
พรมแดนทัง; สวิตเซอร์แลนด์และฝรั'งเศส
• เร่งโปรตอนให ้มีความเร็ว 99.9999991% ของความเร็วแสงใน
สุญญากาศ แต่ละลําโปรตอนสามารถมีพลังงานได ้สูงสุดถึง 7 TeV
• สถานีตรวจวัดทีส
' ําคัญ 4 สถานี ได ้แก่ ATLAS, CMS, ALICE, LHCb,
มคณะกรรมการมู
ลนิงธก์เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
• ค่าการประชุ
ก่อสร ้างราว4พั
นล ้านสวิสฟรั
ค่าใช ้จ่ายราว
1 พันล ้านสวิสฟรังก์
/ปี

สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(https://home.cern/resources/faqs/facts-and-figures-about-lhc)

ก่อตัง; เมือ
' ค.ศ. 1954 ตัง; อยูท
่ างตะวันตกเฉียงเหนือ
บริเวณชานเมืองเจนีวาบนพรมแดนฝรง" ั เศสและ
สวิตเซอร์แลนด์
สมาชิกก่อตงเป
ั= ็ นประเทศยุโรป 21 ประเทศ อิสราเอล
เป็นสมาชิกเต็มรูปแบบแรกทีม
" ใิ ช่ยโุ รป
ใน ค.ศ. 2020 มีพนั กงาน 3,430 คนและมีผู ้มาร่วมทํางาน
และใช ้งานจํานวน 14,232 คน จาก 926 ประเทศ/
; ชาติ
สถาบันวิจัยและ 113 เชือ
หน ้าทีห
' ลักของเซิรน
์ คืออํานวยความสะดวกแก่ผู ้มาใช ้
เครือ
' งเร่งอนุภาคและโครงสร ้างพืน
; ฐานอืน
' สําหรับงานวิจัย
ิ ส์พลังงานสูง
ฟิ สก
ค.ศ. 2019 ได ้รับงบประมาณจากการบริจาคราว 1,200
ล ้านฟรังก์สวิส (ราว 40,000 ล ้านบาท) จากประเทศซึง' มี
ประชากรรวมกัน 517 ล ้านคนเฉลีย
' ราว2.2 ฟรังก์สวิส (ราว
73 บาท)/คน/ปี
; สุดการทํางานระยะที' 1 ของ LHC 3 ปี (ค.ศ. 2009 สิน
13) และระยะ 2 (มี.ค.2015-ต.ค.2018) ระยะที3
' เริม
' ฤดู
ใบไม ้ผลิ 2021

4 กรกฎาคม ค.ศ. 2012
แถลงการณ์ค ้นพบอนุภาค
คล ้ายฮิกส์และยืนยัน
เมือ
' 14 มีนาคม ค.ศ.
2013

2

2013 Nobel
Prize in
Physics:
Francios
Englert and
Peter Higgs
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สสารทีเ' รารู ้จัก(normal matter)ในเอกภพนีม
; เี พียง4%และทีไ' ม่รู ้จักได ้แก่
สสารมืด(dark matter) 21%และพลังงานมืด(dark energy) 74%
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.

•

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีเสด็จเยือนเซิรน
์ 6 ครัง; และโปรด
เกล ้าฯให ้ผู ้บริหารระดับสูงของเซิรน
์ ได ้
เข ้าเฝ้ าทีว' งั สระปทุม5ครัง; นํ ามาซึง' การ
ยกระดับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
่ นวหน ้าของสากล
ไทยสูแ

เสด็จเซิรน
์ ครัง; แรก18 พค ค.ศ.2000 เสด็จเซิรน
์ ครัง; ที6
' :4 กย ค.ศ.2019

•

•

เลขาธิการเซิรน
์ Mr. Rolf-Dieter Heuerเข ้า
เฝ้ าณวังสระประทุมเมือ
' 10ตุลาคม 2013

ตัง; แต่พ.ศ.2543หน่วยงานไทยก ับหน่วยงานของเซิรน
์ มีMoUร่วมุ6ฉบ ับ
ต่อมาครม.มีมติเมือ
" 20 ก.พ. 61 อนุม ัติให ้ลงนามในร่างข ้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างราชอาณาจักรไทยกับเซิรน
์ (ICA : Interna
tional Cooperation Agreement)
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จ ัดพิธล
ี งนามICAในว ันที" 13 ก.ย.
61 เวลา 17.00 น. ณ ว ังสระปทุม ส่งผลให ้ประเทศไทยยกระดับจาก nonmember states with scientific contactsเป็ นnon-member states with
co-operation agreements

• เนือ
" งจากปี 2563จะครบ20ปี ของการเสด็จเยือนเซิรน
์ ครงแรกและมี
ั=
ความก ้าวหน ้าของความร่วมมือกันหลายประการจนปั จจุบน
ั
คณะ กรรมการไทย-เซิรน
์ ได ้กราบบังคมทูลขอพระราชาณุญาติจัดงานฉลองความสัมพันธ์20ปี ในการประชุมประจําปี ของสวทช2021
(NAC: NSTDA Annual Conference 2021)ทีอ
' ท
ุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยวันที2
' 5มีนาคม 2564(เลือ
' นมาจากปี 2563เนือ
' งจาก
COVID-19)
 การบรรยายพิเศษโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
 การจัดทําหนั งสือ20ปี ลงในNational Geographicฉบับภาษาไทย
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
 การจัดกิจกรรมและนิทรรศการ

ื เรียนฟิ สก
ิ สอ
์ นุภาค
2. สสวท.ผลิตหนังสอ

4

หน ังสือเรียนรายวิชาเพิม
" เติมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ั= ัธยมศก
ิ ส ์ เล่ม 6 ชนม
ึ ษาปี ที" 6
ฟิ สก

ทีม
' าของรูป: CERN

ประกอบด ้วยหัวข ้อย่อยและเนือ
; หาต่อไปนี;
20.5.1 อนุภาคมูลฐาน
 ประวัตก
ิ ารค ้นพบอนุภาคมูลฐาน เช่น โพซิตรอน มิวออน ควาร์ก
20.5.2 แบบจําลองมาตรฐาน
 การจัดหมวดหมูอ
่ นุภาคมูลฐาน และการอธิบายพฤติกรรมและ
อันตรกิรย
ิ าของอนุภาคมูลฐานโดยอาศัยแบบจํ าลองมาตรฐาน
การค ้นพบอนุภาคฮิกส์โบซอน
์ นุภาค
ิ สอ
20.5.3 ประโยชน์จากการค้นคว้าวิจ ัยด้านฟิ สก
 เครือ
' งเพท (PET), การบําบัดด ้วยโปรตอน (proton therapy)
เวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

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

4ก ันยายน2562เสด็จทอดพระเนตรเครือ
' งวัดอนุ
ั ; ใต ้ดินซึง' จะติดตัง; ITS2ในค.ศ. 2020
ภาค ALICE ทีช
' น

5

โครงการวิจย
ั ITS2 และ O2

ระยะเวลา: 2556 – 2563 งบประมาณ:28 ล้านบาท
(สวทช. 50 % ต้นส ังก ัด 50%)กําล ังคน: นั กวิจัยไทยและ
นั กศึกษาปริญญาเอก

ดร.กฤษดา กิตติมานะพันธ์
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ตัวอย่างการทํางานของดร.กิตพ
ิ ันธ์ทA
ี' LICE
(สค.62-พย.63)

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

3.ความร่วมมือALICE-SUT(มทส. เนคเทค/สวทช. สซ.มจธ)(2/2)
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โครงการ AI-based Logging System ระหว่าง ALICE/CERN และ มจธ (ปี 63-65)
ว ัตถุประสงค์: พัฒนาระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพือ
' ทํานาย เฝ้ าระวัง และ ตรวจสอบการ
ิ ส์ท ี' ALICE
ทํางานของเครือ
' งประมวลผลและอุปกรณ์ตา่ งๆในศูนย์ข ้อมูลเพือ
' งานวิจัยของนั กฟิ สก
ระยะเวลา 3 ปี งบประมาณ: สวทช 9.89 ล ้านบาท และ มจธ 6.6 ล ้านบาท (ทุนการศึกษา
ค่าจ ้างวิศวกร) และจะมีการขอเพิม
' เติมอีก 4.52 ล ้านบาทในปี 2564
กําล ังคน: (1) วิศวกรระบบซอฟต์แวร์ 2 คนเต็มเวลาร่วมกับทีม O2 ในปี 63 (2) นั กศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างน ้อย 6 คน โดยเริม
' งานกับทีม O2 แล ้ว 6 คน (3) นั กวิทยาศาสตร์ข ้อมูล
ปริญญาเอกอย่างน ้อย 3 คน
ผลทีค
" าดว่าจะได้ร ับ: (1) ระบบ AI-based Logging System ทีม
' ศ
ี ักยภาพพอทีจ
' ะไปสูเ่ ชิง
พาณิชย์ในอนาคตได ้ (2) บทความวิชาการนานาชาติอย่างน ้อย 8 บทความ (3) บัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษาอย่างน ้อย 6 คน (4) ถ่ายทอดความรู ้จากห ้องปฏิบัตก
ิ ารระดับโลกสู่ อุดมศึกษาไทย
การดําเนินงานในปี 2563
•
มกราคม - กรกฎาคม: ติดตัง; Elasticsearch, Logstrash, Kibana (ELK) บน
สภาพแวดล ้อมเครือ
' งจําลองเพือ
' ทํางานร่วมกับซอฟต์แวร์ตา่ งๆที' ALICE O2 แนะนํ าให ้ใช ้
และติดตัง; Beat เพือ
' รวบรวมข ้อมูลเครือ
' งจากโหนดต่างๆ ของระบบเพือ
' ศึกษาองค์ประกอบ
ั' แรกและนํ าไปใช ้
ของข ้อมูลเครือ
' งเพือ
' ออกแบบส่วนแสดงผลข ้อมูล (Dashboard) เวอร์ชน
ในการวิเคราะห์ข ้อมูล และประเมินความต ้องการของทรัพยากรทีใ' ช ้ในการประมวลผลระบบ
•
สิงหาคม - ตุลาคม: เขียนสคริปต์คําสัง' ในการติดตัง; ELK และ Beat รวมเข ้ากับ FLP
suite ทีท
' าง ALICE O2 ใช ้ในการติดตัง; ซอฟต์แวร์บนโหนดของระบบจริง (Production)
และทําการสํารวจและวิเคราะห์ข ้อมูลเครือ
' งเบือ
; งต ้นและ จัดการข ้อมูลเครือ
' งเบือ
; งต ้นให ้อยู่
ในรูปแบบทีใช ้สําหรับวิเคราะห์
แผนการดําเนินงานในช่วงปลายปี 2563-2564
•
พฤศจิกายน 63 – กรกฏาคม 64: ออกแบบโมเดล เพือ
' ปรับแต่งประสิทธิภาพของ ELK
และ Beat และประเมินความต ้องการของทรัพยากรทีใ' ช ้ในการประมวลผลบนระบบจริง
และออกแบบโมเดลวิเคราะห์ความผิดปกติของระบบ รวมถึงปรับปรุงส่วนแสดงผลข ้อมูล
ั' ทีส
(Dashboard) เวอร์ชน
' อง และออกแบบส่วนแสดงผลสําหรับผลลัพธ์ของโมเดล
•
สิงหาคม 64 - ธ ันวาคม 64: ทดสอบประสิทธิภาพ โมเดลปรับแต่งประสิทธิภาพของ
ELK และ Beat โมเดลของการประเมินความต ้องการของทรัพยากรทีใ' ช ้ในการประมวลผล
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธ
ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
และ
โมเดลวิ
เคราะห์ความผิดปกติ
ขเิองระบบ
รวมถึ
งจัดทําส่วนแสดงผลสําหรัาบริผลลัพธ์
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
ของโมเดล

ประชุมผ่านออนไลน์
เพราะCOVID-19

4.1 โครงการสร้างเตาสุญญากาศการแล่นประสาน (Vacuum
= ส่วนเครือ
Furnace for Brazing ) เพือ
" การสร้างชิน
" งเร่งอนุภาค
สถาบ ันวิจ ัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)
' มประสานใช ้ในการเชือ
' มต่อ
ว ัตถุประสงค์(1)สร ้างเตาสุญญากาศเชือ
; ส่วนของเครือ
วัสดุชนิดเดียวและต่างชนิดกัน(2)สร ้างชิน
' งเร่งอนุภาคและ
ระบบลําเลียงแสง
1.ผลงานปี งบประมาณ 61:ใช ้สร ้าง
; ส่วนโลหะกับทัง; วัสดุชนิดเดียวกันต่าง
ชิน
ชนิดกันทัง; ภายนอกและภายในสถาบัน

2.สถิตก
ิ ารให้บริการปี 62
=
2.1ภายในสถาบ ัน 3ชิน
(ไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ย)

ความร่ววมมือ
1 งาน

Mask

Slit
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เตาสุญญากาศแล่น
ประ สานทีส
' ร ้างและ
เริม
' ใช ้งานแล ้วในปี
2561 ด ้วยงบประ
มาณ 7 ล้านบาท

=
2.2ภายนอก147 ชิน
(คิดค่าใช้จา่ น)

ภายนอก
สถาบ ัน 147
=
ชิน

ภายในสถาบ ัน
=
3 ชิน

FE Screen for
CM =2 Sets

; 150 ชิน
;
ปี 2562 ทํางานทัง; สิน
; ของงาน
ซึง' คิดค่าใชจ่าย147ชิน
ภายนอกสถาบัน สําหรับภายใน
; นั น
สถาบัน3ชิน
; ประหยัดงบประ
มาณได ้กว่า 1.5 ล ้านบาท

Rear Chamber
ABS for YAG

Special tools, บริษ ัท ทีโร
ลิท ไทย ไดมอนด์ จําก ัด

2.3 หน่วยงานภายนอกขอความร่วมมือ 1 งาน(ไม่คด
ิ ค่าใช้จา่ ย)
GISTDAเข้าใช้งานเตา
" มประสานเพือ
สุญญากาศเชือ
"
ทําการทดสอบ Scientific
Payload NSE (National
Space Exploration) กล่อง
บรรจุชุดทดลองอวกาศ

= งาน
3.1 ต ัวอย่างชิน

4.แผนปี 2564-65 ทําท่อเร่งอนุภาคทางตรงแทน
การนํ าเข ้าจากต่างประเทศ
ปี 2563 สถาบันได ้ให ้บริการ
' มแล่นประสานชิน
; ส่วนประกอบ
เชือ
ของเครือ
' งเร่งอนุภาคและระบบ
ลําเลียงแสงรวมถึงหน่วย งาน
บริษัท อัสโตรเบอร์รี' จํากัด ใช ้เตาเพือ
' การ
; 100
ทําทดสอบความทนทานของดาวเทียม
ภายนอกทีข
' อรับบริ การทัง; สิน
BCCSAT-1 ของนักเรียนรร.กรุงเทพคริส
; ทําให ้สามารถประหยัด
ชิน
เตียนร่วมกัสบารสนเทศตามพระราชดํ
ม.พระจอมเกล ้าพระนครเหนืาอริ
งบประมาณได
้กว่คณะกรรมการมู
า 1 ล ้านบาท ลนิธเิ ทคโนโลยี
การประชุม
ในสภาวะอวกาศ(60องศาเซลเซียส)
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

้ เพือ
4.2 โครงการสร้างเครือ
" งเร่งอนุภาคเชิงเสน
" อาบ ผลไม้ สถาบ ันวิจ ัยแสงซิน โครตรอน(องค์การมหาชน)
" น ักวิจ ัย
รายชือ
• ดร.สุพัฒน์ กลิน
' เขียว (ที'
ปรึกษา)
' เจริญ
• ดร.สมใจ ชืน
• ดร. นิลเพชร รัศมี
• ดร. กีรติ มานะสถิตพงศ์
• ดร. เริงรุจ รุจนะไกรกานต์
• วิศวกรจากฝ่ ายเทคนิคและ
วิศวกรรม

เสด็จทอดพระเนตร10พย63ณ.สสซ

3.การดําเนินงานปี 2563
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งบประมาณ
(ปี 64งบประมาณ
400,000บาท)

2. แผนการดําเนินงาน

1. ว ัตถุประสงค์
(1)ออกแบบและสร ้างเครือ
' งเร่ง
อิเล็กตรอนเชิงเส ้นพลังงาน 6 MeV เพือ
' ผลิตรังสีเอ็กซ์อาบ
; และยืดอายุของผลผลิตทางการเกษตร
ผลไม ้ให ้ปลอดเชือ
่ าคเอกชนระดับ
(2)ถ่ายทอดเทคโนโลยีทเี' กีย
' วข ้อง สูภ
อุตสาหกรรมและผู ้ประกอบการรายย่อย

4. การดําเนินงาน
ปี 2564

4.1 ขณะนีส
; ามารถผลิตอัตราปริมาณรังสีเอ็กซ์ประมาณ 1 Gy(ย่อมาจาก

3.1 ติดตัง; ชุดกําบังสนามแม่เหล็ก
GRAY หน่วยวัดปริมาณรังสี)ได ้แล ้ว
3.2 ทดสอบระบบปร ับความถีข
" องแหล่งกําเนิด
่ ารเร่งให ้เหมาะสม
4.2 ต ้องบีบลําอิเล็กตรอนจากปื นอิเล็กตรอนเข ้าสูก
คลืน
" วิทยุ (Magnetron) แบบอัตโนมัต ิ หรือ
์
เพื
อ
"
ให้
ไ
ด้
ร
ังสี
เ
อ็
ก
ซ
ส
ง
ู
อี
ก
ราว
1000
เท่
า
เพี
ย
งพอเพื
อ
" ทดสอบฉาย
Automatic
Frequency
Control,ลAFCและ
การประชุ
มคณะกรรมการมู
นิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
อ
่ าคม
ไป ๒๕๖๔
จพระเทพรตัตนราชสุ
า ์ ฯ สยามบรมราชกุมารี วผลไม้
ันที" ๕ ต
มีน
3.3 สมเด็
ทดสอบการผลิ
ร ังสีเอ็ กดซ

้ สําหร ับปร ับปรุงว ัสดุและการว ัลคาไนซย
์ างธรรมชาติ
5.โครงการพ ัฒนาระบบเครือ
" งเร่งอิเล็ กตรอนเชิงเสน

1.ความเป็นมา
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" น ักวิจ ัย
รายชือ
หน่วยงานร่วมโครงการ
• รศ.ดร.จิตรลดา ทองใบ
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ผศ.ดร.สาคร ริมแจ่ม
ิ ส์ สกอ.
• ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านฟิ สก
• ผศ.ดร.จตุพร สายสุด
• อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ • รศ.ดร.ปิ ยรัตน์ นิมมานพิภักดิ
• ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุ • ดร.ภาสรี เล ้ากิจเจริญ
สวทช.
• Mr. Michael Rhodes
ข้อดีของการว้ลคาไนซ์ดว้ ยลําอิเล็กตรอน

•

•
•
•

การว ้ลคาไนซ์ด ้วยลําอิเล็กตรอน ใช ้โดสอย่างน ้อย
50 kGy และสามารถลดโดสลงเหลือ 15 kGy เมือ
'
ใช ้สารเติม เช่น HDDA (Hexanediol diacrylate),
EDMA (ethylene glycol dimethacrylate),
ไม่ใช ้สารเคมีมากเมือ
' เทียบกับระบบกํามะถันและ
ระบบเปอร์ออกไซด์
สามารถทําลายหรือลดโปรตีนทีอ
' าจทําให ้เกิดการ
แพ ้แก่ผวิ หนังได ้
เป็ นกระบวนการทีอ
' ณ
ุ หภูมห
ิ ้องส่งผลให ้ผลิตภัณฑ์ม ี
อายุการใช ้งานนาน

2.สถานภาพเมือ
" ต.ค.63
•

•

3.การดําเนินงานปลายปี 63-64

์ ํา=
สามารถว ัลคาไนซน
• ทําการถอดปื นอิเล็กตรอนเพือ
'
ยางทีป
" ราศจาก
ตรวจสอบปรับปรุงให ้การเพิม
'
sensitizer ด้วยลํา
กระแส(เพือ
' เพิม
' โดส)โดยสูญเสีย
อิเล็กตรอนทีโ" ดส 50
ความร ้อนน ้อยสุดจากนั น
; ประกอบ
kGy ใชเ้ วลา 80 นาที
เข ้ากับระบบเครือ
' งเร่ง
หากเติมสาร
• ทดลองวัลคาไนเซชันต่อให ้ได ้
sensitizerสามารถว ัล
อิเล็กตรอนโดสทีอ
" ย่างน้อย
์ โี" ดสราว5-15
คาไนซท
50 kGy ด้วยเวลาทีล
" ดลงน้อย
้
kGyใช
เ
วลา
10-30
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธกว่
เิ ทคโนโลยี
า20นาทีสารสนเทศตามพระราชดําริ
นาที
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

= ฐานชาติดา้ น e-Science(National e-Science Infrastructure Consortium) (1/2)
6. ภาคีโครงสร้างพืน
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ว ัตถุประสงค์: (1)สร ้างโครงสร ้างพืน
; ฐานด ้านการคํานวณ(Grid Computing) ได ้แก่ ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ประมวลผล ระบบจัดเก็บข ้อมูล และ
โปรแกรมด ้านการคํานวณเฉพาะทางเพือ
' รองรับการวิจัยด ้านวิทยาศาสตร์ การประมวลผลข ้อมูลขนาดใหญ่ (2) สร ้างประชาคมเพือ
' ร่วมพัฒนา
ให ้บริการ และใช ้งานโครงสร ้างพืน
; ฐานด ้านการคํานวณ และ(3)ความร่วมมือกับเซิรน
์
สมาชิกสาม ัญ (9แห่ง) สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สพร. สซ. และ สทน. สมาชิกสมทบ (3 แห่ง): เกษตร แม่ฟ้าหลวง วลัยลักษณ์
1. ทร ัพยากร การให้บริการทร ัพยากรและผลงานตีพม
ิ พ์
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

มจธ.

การให้บริการทร ัพยากร (ณ ส.ค.63)
หน่วยงาน:

สดร.

มทส.

สซ.

จุฬา

สพร.

สทน.

รวม

1.9

5.2

1.2

0.03

0.4

*

0.3

0.5

0.05

9.58
ล้าน ชม.

%Average 23
Utilization

79

52

44

85

*

45

52

18

15

5

13

*

6

4

7

ชม.
คํานวณ

โครงการ

สสน.

5

สวทช.

41

เปรียบเทียบปริมาณการใช้งาน 4 ปี ย้อนหล ัง

96

2. ความร่วมมือก ับเซิรน
์ (tier-2)
T2-TH-CUNSTDA

;
• เปิ ดบริการเมือ
' 2557 สําหรับ CMS มี 260 CPU cores,ความจํา300 TB อยูร่ ะหว่างจัดซือ
ระบบแม่ขา่ ยความเร็วสูงเพิม
' เติมเพือ
' เน ้นการใช ้งาน GPU ในการประมวลผล คาดว่าจะ
ให ้บริการอีกครัง; ไตรมาส 2/2564
• ได ้รับการสนั บสนุนทรัพยากรจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จํานวน CPU รวม 72 Cores
ความจํารวม 1.152 TB เพือ
' ใช ้ร่วมกับ e-Science
T2-TH-SUT

• ให ้บริการ ปี 2557 สําหรับ ALICE มีทรัพยากร 256 CPU cores,หน่วยความจํา 100 TB
• มีความพร ้อมในการให ้บริการมีคา่ service availability 25-94%
• ปั ญหาระบบไฟฟ้ าของมหาวิทยาลัยไม่เสถียร ทําให ้ Hard disk ของระบบเครือ
' งแม่
ข่ายเสียหายและไม่สามารถกู ้ข ้อมูลคืนได ้ จึงต ้องติดตัง; ระบบใหม่ทงั ; หมด
การจ ัดเตรียมระบบเพือ
" พ ัฒนาประสิทธิภาพการใช้งาน
การประชุ
มคณะกรรมการมู
เิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ Center, KISTI ของเกาหลีใต ้ และ มทส.
' มโยงข ้อมูลระหว่ลานิ
มทส.
ทดลองเชื
อ
งธGlobal
Science
Experimental Data Hub
ัตนราชสุด
า ฯ Collaboration
สยามบรมราชกุ
ว ันที" ๕
จุฬาสมเด็
เตรียจมพระเทพร
GPU ตามแนวทาง
CMS
ทีไ' มดารี
้ศึกษาไว
้คือมี
นํน
า าคม
GPU ๒๕๖๔
มาใช ้ร่วมกับ CMS Online Software ได ้ใน Run-3 (ปลายปี 2021)

= ฐานชาติดา้ น e-Science (National e-Science Infra. Consortium) (2/2)
6. ภาคีโครงสร้างพืน

3. กิจกรรมของภาคี ปี 63
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3.3 ต ัวอย่างงานวิจ ัยทีใ" ช ้ HPC

3.1eHPC2020: Workshop on eScience and High Performance
Computing 2020 ณ 17 ธ.ค. 2563
“20 ปี ไทย-เซิรน
์ ; การพัฒนาและการใช ้
งานระบบ HPC ด ้าน AI และ Big Data”
3.2 ASEAN HPC Infrastructure
• การประชุม ASEAN HPC Task Force ครัง; ที'
4 วันที' 21 ก.พ. 2563 ผ่านระบบ Online
ั กุล (CoConference โดย ดร.ปิ ยวุฒ ิ ศรีชย
Chair) และ ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ เป็ น
ผู ้แทนของประเทศไทย

3.4 ศูนย์ทร ัพยากรคอมพิวเตอร์เพือ
" การคํานวณขนสู
ั= งทีส
" วทช.
(NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC)
ว ัตถุประสงค์: สร ้าง National computing platform สําหรับงานวิจัยวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทย ตงอยู
ั=
ท
่ :ี" สวทช อุทยานวิทยาศาสตรืประเทศ
ไทย
ตอบโจทย์ความต้องการ HPC:
o
รองรับโจทย์ปัญหาขนาดใหญ่ของประเทศ เน ้นงานด ้าน Computational Science,
Data Analytic และ AI
ั ซ ้อนหลากมิต ิ
o
บูรณาการทรัพยากร เพือ
' ช่วยแก ้โจทย์ปัญหาของประเทศทีซ
' บ
o
เพิม
' ขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศคูแ
่ ข่งทางเศรษฐกิจ
โครงการขนาดใหญ่ทเี" ข้าใช้งาน
Big project 1 โครงการ: การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและความสัมพันธ์กับสภาวะแวดล ้อมของพืชป่ าชายเลน เพือ
' การอนุรักษ์ และ
ฟื; นฟูในถิน
' กําเนิด และสร ้างองค์ความรู ้
' โครงการ "การคัดกรองยาทีไ' ด ้รับอนุญาตจาก FDA และคัดสรรสารออกฤทธิต
Big Science 2 โครงการ:(1)งานวิจัยด ้าน COVID จาก จุฬาฯ ชือ
 ้าน
ไวรัส
โคโรนาสายพั
นธุใ์ หม่ 2019 ด
้วยเทคนิ
คทางเคมี
คอมพิวเตอร์ขน
ั ; สูง และการทดสอบประสิ
ทธิภาพการยับยัง; เอนไซม์โปรตีเอส (จุฬา)
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิ
ธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
; โควิด-19 (มหิดล)
(2) สมเด็
การใชจ้เทคโนโลยี
RT-LAMPดาและ
Genome Evolution
เพื
' าคม
การตรวจวิ
นจ
ิ ฉั ยเชือ
พระเทพร ัตนราชสุ
ฯ สยามบรมราชกุ
มารี Analysis
ว ันที" ๕ มี
นอ
๒๕๖๔

ผศ. ดร.นรพ ัทธ์ ศรีมโนภาษ
7.จุฬาและความร่วมมือก ับCMS
• ประสานงาน(Convenor)ให้ก ับCMS (ก.ย. 61 – ส.ค. 63)
• วิจ ัย(1)Search for magnetic monopole at CMS – ค ้นหาแม่เหล็กขัว; เดียวทีม
' ป
ี ระจุแม่เหล็กและไร ้
ประจุไฟฟ้ า(2) Mixing of fast and full simulations in CMSSW – เพิม
' อัตราเร็วการทํางานของซอฟต์แวร์งานจํา
ลอง(simulation software)สําหรับอนุภาคพลังงานตํา'
ิ ป.โท:CMS software loop optimizations ร่วมกับ รศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศว
• ทีป
" รึกษานิสต
' นายธีรท
กรรม คอมพิวเตอร์ จุฬาฯและ David Lange (Princeton University)นั กศึกษาชือ
ิ ธิ เพลินสินธุ์
ิ ป.เอก: Four top quark analysis (ค ้นหากระบวนการทีเ' กิดขึน
• ทีป
" รึกษานิสต
; ได ้ยากใน Standard
Model) ร่วมกับ Prof. Dr. Freya BLEKMAN (Vrije Universiteit Brussel, Belgium)และกลุม
่ วิจัยที' Brown
' นายวิชญนั นท์ วชิรภูษิตานั นท์
University นั กศึกษาชือ
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ดร.ชญานิษฐ ์ อ ัศวตงตระกู
ั=
ลดี
• ประสานงาน(convener (ก.ย. 61 – ส.ค. 63) (1)ควบคุมคุณภาพและการผลิตข ้อมูล และ Monte-Carlo simula
; รวมทัง; การปรับปรุงDetector Phase2 เช่น HGCAL, Tracker, Level-1 Track Triggerเป็ น
tion เพือ
' ใช ้ในงานวิจัยทุกชิน
ต ้น(2)ประสานงานของทีมควบคุมคุณภาพด ้านเครือ
' งตรวจจับอนุภาค และทีมควบคุมคุณภาพ
• วิจ ัย (Beyond the Standard Model)โดยใช้ Machine Learning(1)ร่วมกับคณะนั กวิจัยสถาบัน DESYและ
CERN ค ้นหาอนุภาคฮิกส์โบซอนทีป
' ระพฤติตวั นอกเหนือแบบจําลองมาตรฐาน ผ่านกระบวนการสลายตัวเป็ นคูบ
่ อตทอม
ควาร์กและปฏิควาร์ก โดยใช ้ข ้อมูลจากเครือ
' งเร่งอนุภาค LHC ปี 2016-2018 (2)ร่วมกับคณะนั กวิจัยมหาวิทยาลัยปั กกิง'
และ Princeton ศึกษาและค ้นหากระบวนการเกิดคูอ
่ นุภาคฮิกส์โบซอน ตามแบบจําลองมาตรฐานผ่านการสลายตัวเป็ นคู่
บอตทอมควาร์กและปฏิควาร์ก โดยใช ้ข ้อมูลจากเครือ
' งเร่งอนุภาค LHC ปี 2016-2018
รศ. ดร.เกริก ภิรมย์โสภา ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาฯ
• พ ัฒนาเครือ
" งมือสน ับสนุนการพ ัฒนาซอฟต์แวร์และการประมวลผลของ CMS (1) เพิม
' ความสามารถ
การประมลผวลโดยการหาค่าทีเ' หมาะสม (optimization) และการแปลงชุดคําสัง' (code transformation) เข ้า
ไปในการแปลภาษาของซอฟต์แวร์ระบบ CMs(2) ทดลองสร ้างเครือ
' งมือให ้เข ้าเป็ นส่วนหนึง' ของชุดพัฒนาซอฟ
ต์แวร์มาตรฐานของระบบ CMSSW(3)ผลงานจะได ้ลงตีพท
ิ พ์ใน 2021 11th International Conference on
' “Code Transformation Impact on Compiler-based Optimization:
Applied Physics and Mathematics ชือ
A Case Study in the CERN’s CMSSW,” ICAPM 2021
; และติดตัง; เครือ
• การติดตงและการดู
ั=
แลร ักษาระบบแม่ขา่ ยในการประมวลผลในส่วนของ e-Science ทีจ
" ฬ
ุ าฯ(1)ซือ
' งแม่ขา่ ย 3 เครือ
' งซึง' มี
หน่วยประมวลผล 144 cores หน่วยความจํา 1.1TB เพือ
' ใช ้งานร่วมกันระหว่าง eScience และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (2)ติดตัง; ระบบ
ิ ส์ และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
kubernetes เพือ
' ใช ้งานวิจัยทัง; CMS ภาควิชาฟิ สก
ศ. ดร.ทรงพล กาญจนชูช ัย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาฯใน 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
Si p-n junction
high-energy
environments This project
การประชุมof
คณะกรรมการมู
ลนิin
ธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ employs a commercial p-n juction (BPW 34 photodiode,
Osramสมเด็
Opto),
irradiate them
(at 1013,
1014, 1015 neq/cm2),
จพระเทพร
ัตนราชสุ
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี วand
ันที" study
๕ มีนthe
าคมchanges
๒๕๖๔in electrical characteristics as a function of irradiated dose.

8.1 โครงการจ ัดส่งน ักเรียนระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปศึกษาดูงานทีเ" ซิรน
์ ปี 2563
1. ความเดิม

ปี พ.ศ. 2556
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
(4 - 11 มิถน
ุ ายน 2556)

• เริม
' ในปี พ.ศ. 2556 โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์เท่านัน
; เพือ
' ไปศึกษางานทีเ' ซิรน
์
ในฤดูร ้อนราว 1 สัปดาห์ ปลายเดือน พ.ค.–มิ.ย. จํานวน 12 คน พร ้อมครูผู ้ดูแล 2 คน
• ตัง; แต่ พ.ศ. 2557 จนปั จจุบน
ั เปิ ดโอกาสให ้โรงเรียนหลากหลายมากขึน
; ได ้เข ้าร่วม
; 8 รุ่น นักเรียน 96 คน และครูผู ้ดูแล 16 คน
โครงการ นับตัง; แต่ 56-62 รวมทัง; สิน
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ปี พ.ศ. 2557 จากหลายโรงเรียน
(1 - 8 มิถน
ุ ายน 2557)

" น ักเรียนและครู ทีไ" ด้ร ับการค ัดเลือก พ.ศ. 2563
รายชือ
น ักเรียนระด ับม ัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายณั ฐภัทร
เมืองโคตร
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
(สละสิทธิเ นือ
' งจากได ้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ)
2. นางสาวไซม๊ะห์ ปาทาน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์
3. นางสาวชาติญา อาจชน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4. นายพชรภณ
อาภานันทิกล
ุ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5. นายณั ฐดนัย
องอาจวาจา
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
6. นายบุณยวีร์
เกษมสงคราม
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ศึกษาศาสตร์)
7. นายณภัทร
นาวานุเคราะห์
โรงเรียนจิตรลดา
8. นายภัทรพล
ธนลิขต
ิ
โรงเรียนกําเนิดวิทย์
9. นายแทนทัย
หล่อชัชวาลกุล
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
10.นายกริณ
วิเศษกุล
โรงเรียนจิตรลดา
11.นายณั ฏฐ์
วารีวนิช
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
12.นายชนน
ฮาสุวรรณกิจ
โรงเรียนกําเนิดวิทย์
(สละสิทธิเ นือ
' งจากได ้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ)
ครู (ผูค
้ วบคุมน ักเรียน)
1.นายกุลวรรธน์ อินทะอุด
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
หมายเหตุ: เซิรน
์ ยกเลิกการอบรมในปี 2563 เนือ
" งจากโควิด

ปี พ.ศ. 2558 จากหลายโรงเรียน
(1 - 7 มิถน
ุ ายน 2558)

ปี พ.ศ. 2559 จากหลายโรงเรียน
(29 พฤษภาคม - 5 มิถน
ุ ายน 2559)

ปี พ.ศ. 2560 จากหลายโรงเรียน
(28 พฤษภาคม - 4 มิถน
ุ ายน 2560)

ปี พ.ศ. 2561 จากหลายโรงเรียน
(28 พฤษภาคม - 1 มิถน
ุ ายน 2561)

2. หน่วยงาน กลุม
่ โรงเรียน และโรงเรียนทีร" ว
่ มโครงการในปี พ.ศ. 2563
(สนับสนุนค่าใช ้จ่ายในการเข ้าร่วมโครงการวงเงิน 78,000 บาท/คน)
1. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
ิ ส์สป
ั ระยุทธ์ ระดับ
- โครงการ พสวท./โครงการโอลิมปิ ก / โครงการแข่งขันฟิ สก
ปี พ.ศ. 2562 จากหลายโรงเรียน
นานาชาติ
(3 – 7 มิถน
ุ ายน 2562)
2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาพืน
; ฐาน (สพฐ.)
- กลุม
่ ห ้องเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย
3. โครงการห ้องเรียนวิทยาศาสตร์ (วมว.)
4. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
5. โครงการ
JSTP ของ
สวทช.
การประชุ
มคณะกรรมการมู
ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
6. โรงเรียนจิตรลดา
สมเด็
จ
พระเทพร
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
7. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชู
ปถัมภ์
8. โรงเรียนกําเนิดวิทย์

ึ ษาและครูสอนวิทยาศาสตร์
8.2 โครงการน ักศก
ภาคฤดูรอ
้ นเซริ น
์ ปี 2563

" น ักศึกษาและครู ทีไ" ด้ร ับการค ัดเลือก พ.ศ. 2563
รายชือ

นายสิทธา เจียมบุรเศรษฐ

นายทัตเทพ รักพาณิชย์

นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง
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นายศรัณย์ นันทวิริยกุล

น ักศึกษา ประจําปี 2563 (Summer Student Programme)
; ปี ท ี' 4 สาขาฟิ สก
ิ ส์
1. นายสิทธา เจียมบุรเศรษฐ ปริญญาตรี ชัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
; ปี ท ี' 4 สาขาฟิ สก
ิ ส์
2. นายท ัตเทพ ร ักพาณิชย์ ปริญญาตรี ชัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี (สละสิทธิเ ข้าร่วมกิจกรรมในปี 2564
เพราะเรียนต่อป.โท ทีม
" .VISTEC)
; ปี ท ี' 3 สาขาวิศวกรรมหุน
3. นายฐณพงศ์ ช่วงยรรยง ปริญญาตรี ชัน
่ ยนต์
และระบบอัตโนมัต ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุร ี
; ปี ท ี' 3 สาขาวิชาวิศวกรรม
4. นายศร ัณย์ น ันทวิรย
ิ กุล ปริญญาตรี ชัน
' สาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เข้าร่วมทํา
สารสนเทศและการสือ
โครงการก ับ Professor ของเซิรน
์ เมือ
" ปี 2563 และสละสิทธิเ ข้าร่วม
กิจกรรมในปี 2564)
หมายเหตุ: เซิรน
์ แจ้งว่าจะมีกจ
ิ กรรมแบบออนไลน์ในปี 2564 ซึง"
เรียกลําด ับสํารอง 1คน แทนผูส
้ ละสิทธิ และกําล ังค ัดเลือกอีก 1 คน
ครูวท
ิ ยาศาสตร์ ประจําปี 2563
(International High School Teacher
Programme 2020)
1. นางสาวสุรน ันท์ อน ันตช ัยศิลป์
โรงเรียนกําเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
(International Teacher Weeks
Programme 2020)
1. นางสาวกุลธิดา สุว ัชระกุลธร
โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จังหวัดระยอง
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
:เข้าร่วมกิจกรรมทีเ" ซิรน
์ ในปี 2564
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีหมายเหตุ
นาคม ๒๕๖๔

8.3 Emails จากเซริ น
์ แจ ้งเกีย
' วกับกิจกรรมปี 2563 และ 2564 เนือ
' งจากCOVID-19(1/2)
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1. E-mail จากเซิรน
์ แจ้งเมือ
" ว ันที" 30 เมษายน 2563 เลือ
" นการจ ัดโครงการจ ัดส่งน ักเรียนระด ับม ัธยมศึกษา
ตอนปลายไปเซิรน
์ ปี 2020 เป็นช่วงปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถน
ุ ายน ปี 2021

2. E-mail จากเซิรน
์ เมือ
" ว ันที" 27 พฤศจิกายน 2563 แจ้งดําเนินกิจกรรมแบบออนไลน์โครงการ
CERN Summer Student 2021

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

8.3 Emails จากเซริ น
์ แจ ้งเกีย
' วกับกิจกรรมปี 2563 และ 2564 เนือ
' งจากCOVID-19(2/2)
3. E-mail จากเซิรน
์ เมือ
" ว ันที" 1 ธ ันวาคม 2563 แจ้งการจ ัดอบรม High School Teacher 2021
ช่วง 4-17 กรกฏาคม 2021และ International Teacher Week 2021 ช่วง 1-14 สิงหาคม 2021

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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ึ ษาปริญญาโท/เอก และนักวิจัยไทย ณ เซริ น
9. นักศก
์
•

•

ด ้วยสถานการณ์โควิดยังคงระบาดอย่างต่อเนือ
' งในยุโรป เซิรน
์ จํากัดให ้คนทํางานทีไ' ซต์ได ้เฉพาะเท่าทีจ
' ําเป็ นเท่านัน
;
; เดือนมกราคม 2564) นักศึกษาหรือ
งานทีส
' ามารถทําจากทางไกลได ้ให ้ย ้ายไปทําทางไกลให ้หมด (ประกาศนีจ
; นถึงสิน
นักวิจัยไทยส่วนใหญ่เดินทางกลับประเทศไทย หรือประเทศทีก
' ําลังศึกษาอยูเ่ กือบทัง; หมด
แต่ยังมียังมีนักวิจัยและนักศึกษาไทย 2 คนดังนี;

CERN Fellow

ดร.เชาวโรจน์ วโนทยาโรจน์
อดีตนักศึกษาปริญญาเอก University of Oregon และอดีตนักวิจัยหลังปริญญาเอก ณ DESY
(Germany) ปั จจุบน
ั เป็ น CERN Fellow ทํางานในสังกัด EP-ESE-BE (Electronic Systems for
Experiments, Back-End Systems Section) เพือ
' พัฒนา Future High Speed Optical Link
เชาวโรจน์

LHCb Collaboration, CERN

นายสุรพ ัช เอกอินทร์
นักศึกษาปริญญาเอก ณ École polytechnique fédérale de Lausanne (Switzerland) คาด
ว่าจะสําเร็จการศึกษาในระยะเวลาประมาณ 2 ปี ทําวิทยานิพนธ์เรือ
' ง Model-independent
measurement of charm-mixing parameters in multibody decays
สุรพ ัช

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

10. เงินสนั บสนุนการดําเนินงานของโครงการความร่วมมือไทย-เซริ น
์ พ.ศ. 2553-2563
หน่วยงาน
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จํานวนเงิน
(บาท)

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.)
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.)

2,850,000
2,550,000

ิ ส์
ศูนย์ความเป็ นเลิศด ้านฟิ สก
สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
(สทน.)
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.)
บริษัท IRPC จํากัด (มหาชน)
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริฯ
มูลนิธส
ิ ร ้างสรรค์นวัตกรรม (ปตท.)
การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย
รวมจํานวนเงินสน ับสนุน

2,250,000
2,199,976

2,499,925

2,200,000
1,000,000
500,000
250,000
500,000
16,799,901

ในปี พ.ศ. 2563 เลือ
' นทุกการจัดกิจกรรมเนือ
' งจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า
จึงมีเพียงค่าใช ้จ่ายในการโอนเงิน และภาษี ดอกเบีย
; รวมจํานวนเงินใช ้จ่ายเพียง 3,129.47 บาท
ณ วันที' 15 ธันวาคม 2563 คงเหลือเงินจํานวน 4,634,462.79 บาท
หมายเหตุ:(1) หน่วยงานของรัฐสนับสนุนปี ละประมาณ 200,000/250,000 บาท (2) บริษัท IRPC สนับสนุนครัง; เดียว 1
ล ้านบาท (3) มูลนิธส
ิ ร ้างสรรค์นวัตกรรม (ปตท.) สนับสนุนครัง; เดียว 250,000 บาท (4) มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดําริ สนับสนุนในปี พ.ศ. 2562 จํานวน 500,000 บาท เพือ
' เป็ นค่าใช ้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษาและครูภาคฤดูร ้อน
ิ ส์
เซิรน
์ ค่าใช ้จ่ายในการจัดส่งนักศึกษาเข ้าร่วมโครงการภาคฤดูร ้อน GSI และ ITER การจัดอบรมให ้ความรู ้ทางด ้านฟิ สก
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
อนุสมเด็
ภาคพื
น
;
ฐาน
เพื
อ
'
เตรี
ย
มความพร
้อมก่
อ
นเดิ
น
ทางไปเซิ
ร
น
์
จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

11. สรุป

19

; สุดขัน
1. เซิรน
์ สิน
; ตอนการสร ้างและทดสอบเครือ
' ง LHC ในปี 2010 และเริม
' Run-1 ของ LHC 2 ปี (ค.ศ. 2011-2012) และ Run-2 4 ปี
(ค.ศ. 2015-2018) ใน Run-3 มีแผนเดินเครือ
' งฤดูร ้อน ค.ศ. 2021 และกําลังพิจารณาเพือ
' เดินเครือ
' งจนถึงปลายปี ค.ศ. 2024
่ ารอัพเกรดเข ้าสู่ High Luminosity LHC ซึง' คาดว่าจะเดินเครือ
จากนัน
; จะเข ้าสูก
' งในปี ค.ศ. 2027
2. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จเยือนเซิรน
์ 6 ครัง; ระหว่างพ.ศ. 2543-2562
และทรงเป็ นประธานในการลงนามกับหน่วยงานของเซิรน
์ และหน่วยงานของไทยทัง; หมด 7 ครัง;
3. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯให ้จัดพิธล
ี งนาม ICA ใน
วันที' 13 ก.ย. 61 ณ วังสระปทุม นับเป็ นครัง; ที' 7 ทีป
' ระทับเป็ นประธานในพิธล
ี งนามระหว่างไทยและเซิรน
์ โดยการลงนาม ICA เป็ น
การยกระดับความสัมพันธ์จากระดับหน่วยงานเป็ นระดับรัฐบาล
4. ปี 2563ครบ20ปี ของการเสด็จเยือนเซิรน
์ ครัง; แรกคณะกรรมการไทย-เซิรน
์ ได ้กราบบังคมทูลขอพระราชาณุญาติจัดงานฉลอง
ความสัมพันธ์20ปี ในการประชุมประจําปี ของสวทช2020 (NAC: NSTDA Annual Conference 2020)ทีอ
' ท
ุ ยานวิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทยวันที2
' 5มีนาคม 2564(เลือ
' นมาจากปี 2563เนื'องจากCOVID-19
ิ ส์อนุภาคประกอบด ้วย(i)อนุภาคมูลฐาน(ii)ประวัตก
5. สสวท.ผลิตหนังสือเรียนฟิ สก
ิ ารค ้นพบอนุภาคมูลฐาน เช่น โพซิตรอน มิวออน
ควาร์กและ(iii)แบบจําลองมาตรฐาน
ิ ส์พลังงานสูง และร่วมมือกับ ALICE ทางโครงการ ITS และ O2 กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
6. ม.เทคโนโลยีสรุ นารีมห
ี ลักสูตรฟิ สก
วิจัยในประเทศไทยอย่างมีความก ้าวหน ้าทีว' ัดผลได ้ รวมทัง; ประเทศไทยโดย มทส, เนคเทค, สซ และ มจธ ได ้รับเชิญให ้เข ้าร่วม
โครงการ ALICE ITS Upgrade ซึง' เป็ นความร่วมมือนานาชาติ
ิ ทําวิทยานิพนธ์ในหัวข ้อร่วมกับทาง
7. ม.จุฬาทัง; คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์มค
ี วามร่วมมือกับ CMS มีอาจารย์ และนิสต
CMS ร่วมถึงโครงการปริญญาเอกร่วมกับสถาบันการศึกษาอืน
' ทีเ' ป็ นสมาชิก CMS ด ้วยกัน
8. ขณะนีม
; ก
ี ารกําหนดกลยุทธ์การวิจัยและพัฒนาการประยุกต์เครือ
' งเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนทางตรง สซ. ดําเนินโครงการสร ้างเตา
' มประสานเพือ
; ส่วนเครือ
สุญญากาศการเชือ
' การสร ้างชิน
' งเร่งอนุภาค และโครงการสร ้างเครือ
' งเร่งอนุภาคเชิงเส ้นเพือ
' อาบผลไม ้
และอัญมณี (และการแพทย์ในอนาคต) ม.เชียงใหม่ดําเนินโครงการพัฒนาระบบเครือ
' งเร่งอิเล็กตรอนเชิงเส ้นสําหรับปรับปรุงวัสดุและ
การวัลคาไนซ์ยางธรรมชาติ
9. National e-Science Infrastructure Consortium เป็ นความร่วมมือของ 5 พันธมิตร: สวทช. จฬ. มทส. สสนก. และ มจธ. ตัง; แต่
พ.ศ. 2554 ปั จจุบน
ั เพิม
' เป็ น 9 หน่วยงาน ได ้แก่ สวทช. จฬ. มทส. มจธ. สสนก. สดร. สรอ. และ สซ.
10.การพัฒนากําลังคนประกอบด ้วยโครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษาดูงานทีเ' ซิรน
์ โครงการคัดเลือก
ิ ส์) เข ้าร่วมโครงการภาคฤดูร ้อน โครงการส่งเสริมนักศึกษาปริญญาโท-เอก และ
นักศึกษาและครูวท
ิ ยาศาสตร์ (เดิมเฉพาะครูฟิสก
ิ ส์อนุภาคและสาขาทีเ' กีย
นักวิจัยไปทํางานวิจัย ณ เซิรน
์ รวมทัง; การสนับสนุนการจัดอบรมฟิ สก
' วข ้องในประเทศไทยครอบคลุมทัง; แก่
ิ นักศึกษา ซึง' ดําเนินการต่อเนื'องมาทุกปี แต่ในปี 2563จําเป็ นต ้องยกเลิกการเดินทางและการจัดอบรม
บุคคลทัว' ไป นักเรียน นิสต
เนือ
' งจากสถานการณ์COVID-19
11.โครงการไทย-เซิรน
์ ในการพัฒนากําลังคนได ้รับการสนับสนุนค่าใช ้จ่ายทัง; จากภาครัฐและเอกชนเพียงพอภายใต ้ระเบียบการเงินและ
การประชุมคณะกรรมการมู
นิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
การตรวจสอบโดยสถาบั
นวิจัยลแสงซิ
นโครตรอนอย่
างสมํ'าเสมอ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

