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1.CAS: Chinese Academy of Sciences

1.1เครือ
" งอิสริยาภรณ์ “ร ัฐมิตราภรณ์”

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงได ้รับการถวายเครือ
K ง
อิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส
70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
• ประธานาธิบบดีส ี จิน
f ผิง ได ้เชิญเครือ
K ง
อิสริยาภรณ์ไปทูลเกล ้าทูลกระหม่อม
ถวายด ้วยตัวเอง ทีม
K หาศาลาประชาชน
เมือ
K วันอาทิตย์ท ีK 29 กันยายน 2562

สํานักงานใหญ่ในปั กกิงK
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1.2 CAS Innovation Expo (Bangkok)
2018 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเป็ น
ประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation
Expo (Bangkok) 2018 เมือ
K 10 ตุลาคม 2561
ณ ห ้องบอลรูม ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ}

1.3 สถาบ ันของ CAS ประกอบด้วย
(1) สถาบันวิจัย 104 แห่ง (2) สถาบันการศึกษา 12 สาขา, (3) มหาวิทยาลัย 3 แห่ง และ (4)
หน่วยสนั บสนุน 11 แห่ง ใน 23 เมืองทัKวประเทศ, (5) บริษัทลักษณะ holding companies 22
แห่ง (6) สํานั กงานในต่างประเทศ 9 แห่ง (รวมถึง CAS Innovation Cooperation
Center(Bangkok) ด ้วย) (7)บุคลากรหลัก 67,900 คน ซึงK เป็ นนั กวิจัยอาชีพราว 56,000 คน
12 สาขา ในจํานวนนั กวิจัยเหล่านีf มีศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์จํานวน 22,800 คน

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

1.4การเสด็จเยือนUCASและความร่วมมือก ับกพ.
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมี
พระราชดําริทจ
ีK ะสร ้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• ต่อมาได ้เสด็จพระราชดําเนินเยือน UCAS ถึง 5 ครังf มีการลงนามMoUระหว่างUCASกับกพ.
แล ้ว 4 ครังf และต่ออายุทก
ุ 5 ปี (ครังf สุดท ้ายเมือ
K 7 เมษายน 2560 )เพือ
K พัฒนากําลังคนด ้าน
ปริญญาโทและเอก

การเสด็จครังf ทีK 1 เมือ
K วันทีK 30 พฤศจิกายน 2548

1.5 การเสด็จเยือนCASและความร่วมมือด้านวิจ ัยไทย-แคส
• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จเยือนสถาบันวิจัยของแคสหลายแห่งและ
โปรดเกล ้าฯให ้มีการลงนามMoUเกิดความการวิจัยพัฒนาในห ้วข ้อทีK
สนใจร่วมไทย-จีนกับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของไทย
จพระกนิษฐาธิราชเจ ้าฯ เสด็จเป็ นองค์ประธาน ในพิธล
ี งนามความร่วมมือ
• ปัการประชุ
จจบันสถาบั
นวิจัยของแคส 14 แห่งลงนามความร่วมมือ(MoU) กับ สมเด็
มคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํระหว่
าริ าง สถาบันฟิ สกิ ส์พลังงานสูง 2(IHEP) ของแคส กับ มทส.,จุฬาและ สดร.เมือK
สถาบั
นพระเทพร
วิจัย/มหาวิัตนราชสุ
ทยาลัยไทย
แห่ง
สมเด็จ
ดา ฯ 12
สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

ิ ส์พลังงานสูง กรุงปั กกิงK สาธารณรัฐประชาชนจีน
7 เมษายน 2560 ณ สถาบันฟิ สก

2. นักเรียนทุน ก.พ. - UCAS
2.น ักเรียนทุน ก.พ. – UCAS ปี 2562 -2563 รอเดินทางกันยายน 2564 จํานวน 6
คน(หมายเลข1-4ปี 62แต่เดินทางไม่ได ้เพราะC)VID-19หมายเลข5-6ปี 63) ปั จจุบน
ั
ทังf หมดเรียนทางไกลภาษาจีนกับ Beijing Language Cultural University, Beijing
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1.สถิตต
ิ งแต่
ั]
2552-2563
f 37 คน (1.2)จบป.เอก
(1.1) รับทุนทังf สิน
และ ป.โทกลับมารับราชการแล ้ว 16 คน
(1.3)กําลังศึกษา 15 คน รอเดินทางไป
ศึกษาในเดือนกันยายน 2564 อีก 6 คน

4.ต ัวอย่างความก้าวหน้าของผูส้ าํ เร็จการศึกษา

ํ เร็จการศึกษา 16 คน (ทุนปี 2552 – 2557) ณ เดือนตุลาคม 2563
3. ข้อมูลผูส
้ า

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

3.สทน.ก ับการพ ัฒนาเทคโนโลยี
ั
นิวเคลียร์ฟิวชน(1/2)

•

•
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จทอดพระเนตรโครงการEAST
(Experimental Advanced Superconducting Tokamak)ทีK
ASIPP(Institute of Plasma Physics , CAS ) เมือ
K 15ก.ค.61ซึงK ร ้ฐ
f ส่วนเครือ
บาลจีนได ้จัดพิธม
ี อบชิน
K งโทคาแมครุน
่ HT-6M ให ้ไทย
ประกอบด ้วย chamber, toroidal field coils, poloidal field coils
และ central solenoid มูลค่าราว140 ล ้านบาทเครือ
K งโทคาแมค
HT-6M เป็ นโทคาแมครุน
่ ทีK 2 ทีพ
K ัฒนาขึน
f ทีส
K ถาบัน ASIPPมีขนาด
กลางสร ้างสนามแม่เหล็กจากโลหะทองแดงโดยนักวิจัยจีนเอง ใช ้
ทดลองด ้าน
โทคาแมคแรกของไทย

+

พลาสมาและฟิ วชันระหว่าง ค.ศ.
1980 – 2000 มีผลงานวิชาการ
ผลิตนักวิจัยด ้านพลาสมาและฟิ วชัน
จํานวนมากประโยชน์หลักคือการ
เรียนรู ้เชิงวิศวกรรม และการสร ้าง
องค์ความรู ้พลาสมาอุณหภูมส
ิ งู

แผนการดําเนินการจนถึงปี 2565

งบพัฒนาเครือ
K งโทคาแมค (ล ้านบาท)

29.7

104.2

การประชุมบ
คณะกรรมการมู
าริ
งบอาคารและสนั
สนุน (ล ้านบาท) ลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
47.0
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ 11.9
สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

14.9
52.2

4
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3.สทน.ก ับการพ ัฒนาเทคโนโลยี
ั
นิวเคลียร์ฟิวชน(2/2)

การก่อสร้างอาคารปฏิบ ัติการโทคาแมค
ของสทน.องคร ักษ์
• ผู ้ออกแบบอาคาร: บ.เออร์บานิสต์ สตูดโิ อ
• ผู ้ก่อสร ้างอาคาร: บ. แกรนด์ฟินก
ิ ส์
• งบประมาณก่อสร ้าง: 40.3 ล ้านบาท
• เริม
K สัญญา 30 กันยายน พ.ศ. 2563
ระยะเวลา 360 วัน กําหนดแล้วเสร็จ 25
ตุลาคม พ.ศ. 2564
• เสด็จพระราชดําเนินวางศิลาฤกษ์ 27
พฤศจิกายน 2563
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารีเสด็จวางศิลาฤกษ์อาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารทาโคแมคสทน.
ทีอ
K .องครักษ์ จ.นครนายกเมือ
K 27พฤศจิกายน2563

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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4.โครงการภาคีความร่วมมือไทย – จูโน(Thai – Jiangmen Underground Neutrino Observatory)







สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็ นประธานในพิธล
ี งนาม
ความร่วมมือระหว่างสมาชิกJUNO-ไทยกับIHEP/CAS เมือ
K 7 เมษายน 2560 ณ IHEPกรุงปั กกิงK ประเทศจีน
ตังf อยูท
่ เีK มือง Jiangmen มณฑล Guangdong สาธารณรัฐประชาชนจีน
การทดลอง (Experimental Hall) ตังf อยูใ่ ต ้ดินลึกประมาณ 700 เมตร (แนวดิงK ) เพือ
K ลดสัญญาณรบกวน
K มระหว่าง Experimental Hall กับ ห ้องปฏิบัตก
อุโมงค์ (slope tunnel) ยาว 1,265 เมตร เชือ
ิ ารเหนือพืน
f ดิน
ขณะนีอ
f ยูร่ ะหว่างการก่อสร ้างและคาดว่าจะเริม
K ตรวจวัดได ้ในปี พ.ศ. 2565

 JUNO เป็ นการทดลองทีใK ช ้ liquid scintillator (LS)
ประมาณ 20 กิโลตัน ในการตรวจวัดนิวตริโน
ติดตงEMF
ั]
coil
 LS บรรจุในถังอะครีลค
ิ ทรงกลมเส ้นผ่านศูนย์กลาง 35.4
เมตร ทีต
K ังf อยูใ่ นบ่อบรรจุนํfาเพือ
K ทําหน ้าทีป
K ้ องกัน
กัมมันตภาพรังสีตามธรรมชาติโดยรอบ
 รอบถังอะครีลค
ิ มีหลอดโฟโตมัลติพลายเออร์ (PMT)
คณะกรรมการมู
ธญาณเมื
เิ ทคโนโลยี
าริ
จําการประชุ
นวนมากติม
ดตั
งf อยู่ เพือ
K ตรวจวัดลสันิญ
อ
K นิวส
ตริารสนเทศตามพระราชดํ
โนทํา
ัตนราชสุใดนา LS
ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
อันสมเด็
ตรกิรจ
ย
ิ พระเทพร
ากับอะตอมของธาตุ
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ว ัตถุประสงค์เพือ
K ตรวจ วัด
ลําดับมวลของนิวตริโน
สมาชิกทวโลก78สถาบั
"ั
น
จาก18ประเทศซึงK ไทยJUNOเป็ นสมาชิกด ้วย
ไทย-JUNO
-สมาชิกประกอบด ้วยมทส.
จุฬาและสดร.
-ร่วมกันออกแบบและรับผิด
ชอบค่าใช ้จ่ายในการสร ้าง
ระบบ Earth Magnetic
Field (EMF) Shielding
coil เพือ
K ลดทอนสนาม
แม่เหล็กโลกให ้เหลือน ้อย
กว่า 10% (0.05 G)
-งบประมาณ 10 ล ้านบาท
(หน่วยงานละประมาณ 3.5
ล ้านบาท)
-ซึงK จะช่วยให ้หลอด PMT
(photomultiplier tube)
ทํางานได ้เต็มประสิทธิภาพ
และช่วยบรรลุเป้ าหมายการ
ทดลองได ้ตามแผน
-ตามแผนจะติดตังf 6EMF
coilปลายปี 2021

5.ความร่วมมือระหว่างมทส-IHEP
BESIII ย่อมาจาก Beijing Spectrometer Experiment III เป็ น Detector รุน
่ 3
ในการทดลองชนกันของ electron กับ positron ทีพ
K ลังงาน 2 – 4.2 GeVด ้วย
เครือ
K งเร่งอนุภาค BEPC (Beijing Electron-Positron Collider) ตังf อยูท
่ ีK Institute of
High Energy Physics, CAS ปั กกิงK
BESIII มีสมาชิกกว่า 72 สถาบันจาก 15 ประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรปและอเมริกา
มทส. เข ้าเป็ นสมาชิกของ BESIII Collaboration เมือ
K 2 ก.ค.62 เพือ
K ศึกษาอนุภาคาเฮ
ดรอนแปลกใหม่(exotic hadron)ทีม
K ค
ี วอร์ก 4 ต ัว(tetraquarks)และ 5 ต ัว
(pentaquarks)(หมายเหตุ อนุภาคเฮดรอนปกติมค
ี วอร์ก เพียง2ตัว(เมซอน)หรือ3ตัว
(แบริออน)เท่านัน
f )

•

•
•
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เสด็จเยือน BEPC, IHEP, 6 เมษายน 2011

การดําเนินการ ปี 2563
1.การอบรม(Online)เรือ
K งการวิเคราะห์ข ้อมูลของBES III (BESIII data analysis)
1.1. Workshop เมือ
K 3 มิ.ย. 63 ผู ้เข ้าร่วมราว 30 คน จาก Nankai University, IHEP,มทส และ
Liaoning University
1.2. Seminar เมือ
K 16 ก.ย. 63 ผู ้เข ้าร่วมราว 10 คน จาก Nankai University และ มทส.
2.ผศ.ดร. Christoph Herold เข ้าร่วม BESIII Autumn Workshop เมือ
K 19-22 ก.ย. 63 เพือ
K รับ
ฟั งการรายงานความก ้าวหน ้า BESIII ในแต่ละด ้าน
3.วิจัยเชิงทฤษฎีเกีย
K วกับการสลายตัวของเฮดรอนแบบ Tetra-quarks ก่อนทํา data analysis
แผนกิจกรรมปี 2564
• การบรรยายเกีย
K วกับการทดลอง BESIII 2 ครังf
• การอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้านการวิเคราะห์ผลการทดลอง BESIII 2 ครังf
• การส่งนั กศึกษาไปร่วมการทดลอง BESIII 2 คน ระยะเวลา 1 เดือน
• การวิ
เคราะห์ผมลการทดลอง
BESIII
ดเิ ้านเฮดรอนแบบ
tetra/pentaquarks าริ
การประชุ
คณะกรรมการมู
ลนิธ
ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
• เป้ าหมาย
มหาบัณฑิตัตนราชสุ
2 คน ในระยะเวลา
2 ปี งบประมาณปี
64 " ๕
200,000
สมเด็จพระเทพร
ดา ฯ สยามบรมราชกุ
มารี ว ันที
มีนาคมบาท
๒๕๖๔

เครือ
K งเร่งอนุภาคBEPC

BESIII detector

6.โครงการของ สดร. ภายใต้ความร่วมมือ ไทย – จีน ในปี งบประมาณ 2563(1/2)
ความร่วมมือก ับ Yunnan Observatories (YNO)
โครงการวิจัยร่วมกัน 2 โครงการ
1. Observations and investigations of
special binary stars observed by TESS
2. A study of solar-type contact binaries
with orbital period shorter than 0.3 days
•

•
•
•

สดร. ร่วมกับ YNO และ IAU
จัดการอบรม 42nd International
School for Young Astronomers
(ISYA2019) 14 ต.ค.- 2 พ.ย.62
ผู ้ร่วมประชุมนานาชาติกว่า 50 คน

สดร. สนับสนุนเวลาใช ้งานกล ้องโทรทรรศน์ Thai Robotic
Telescope (TRT) และ กล ้องโทรทรรศน์ขนาด 2.4 ม. และ
1 ม. ณ หอดูดาวแห่งชาติ
ในปี 2563 สดร. สนับสนุนงบประมาณ 500,000 บาท
บทความวิจัยตีพม
ิ พ์รว่ มกัน 11 บทความ ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ อาทิ MNRAS และ PASJ
การแลกเปลีย
K นบุคคลากรการวิจัย, การให ้ทุนการศึกษา และ
การร่วมกันจัดประชุมวิชาการ

Dr. Zhongtao Han นักวิจัย
YNO มาปฏิบต
ั งิ าน ณ สดร.
ตังf แต่ พ.ย.62 ปั จจุบน
ั วิจัยระบบ
ดาวคูแ
่ ละดาวแคระขาว ผ่าน
กล ้องโทรทรรศน์ 2.4 ม. ณ หอดู
ดาวแห่งชาติ
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สดร. ร่วมกับ YNO จัดการประชุม
วิชาการ 2019 Sino Thai Work
shop on Astronomy and
Astrophysics 10- 12 ก.ค.62 ผู ้
ร่วมประชุมไทยและจีนกว่า 30 คน

ความร่วมมือการวิจ ัยทางดาราศาสตร์วท
ิ ยุและยีออเดซี

สดร. ลงนามMoUกับ Shanghai Astronomical Observatory,
Chinese Academy of Sciences (SHAO) ร่วมกันพัฒนา
กล ้องโทรทรรศน์วท
ิ ยุวก
ี อส (VLBI Global Observing
System) เส ้นผ่านศูนย์กลาง 13 เมตร
• ติดตังf ณ หอสังเกต การณ์ดาราศาสตร์วท
ิ ยุแห่งชาติ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห ้วยฮ่องไคร ้อันเนือ
K งมาจากพระราชดําริ อ.
ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
• เป็ นวีกอสสถานีแรกในภูมภ
ิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ เพือ
K
ดร.ทวิจรัส สาโรชสกุลชัย นักศึกษาทุนUCASจบป.เอก
ร่วมกับเครือข่าย Geodetic VLBI นานาชาติ ศึกษาการเคลือ
K น
กลับมาปฏิบต
ั งิ านณสดร. ในปี 2563 วิจัยระบบดาวคูช
่ นิดแตะ
ตัวาของแผ่
นเปลือกโลกของภูมภ
ิ าคอาเซียน
การประชุม
คณะกรรมการมู
ล
นิ
ธ
เ
ิ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศตามพระราชดํ
ริ
f ผ่านกล ้องโทรทรรศน์ 2.4 ม. ณ หอดูดาว
สัมผัสทีม
K ค
ี าบสัน
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีน•าคมกํ๒๕๖๔
าหนดการติดตังf และทดสอบช่วงต ้นปี 2565
แห่งชาติ และกล ้องTRT 0.7 ม. ติดตังf ณ หอดูดาวเกาเหมยกู่
•

6.โครงการของ สดร. ภายใต้ความร่วมมือ
ไทย – จีน ในปี งบประมาณ 2563(2/2)

ความร่วมมือพ ัฒนาดาวเทียมวิจ ัย TSC Pathfinder (TSC-P)

เครือข่าย Geodetic
VLBI นานาชาติ ปั จ
จุบันยังไม่มส
ี ถานี
ในภูมภ
ิ าคเอเชียตะ
วันออกเฉียงใต ้
•

•
•

•

นางสาวณั ฏฐพร ทูลแสงงาม วิศวกรยีออเดซีของ สดร.
•
ร่วมกับProf.Jinling Li จากSHO และ German Research
Centre for Geosciences (GFZ) จําลองและวิเคราะห์
เครือข่ายการแทรกสอดระยะไกล (VLBI) ทีรK วมสถานี วี
กอสของไทยด ้วย กําหนดตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการทางยี
ออเดซีระดับนานาชาติในปี 2564
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สดร. ร่วมกับ ภาคีอวกาศไทย (Thai Space Consortium)หน่วยงาน (สดร.,
สทอภ., สซ, สนช.)และสถาบันการศึกษา6แห่ง(มหิดล, มก., มทส., สจล.,
มจพ.,มอ.) ร่วมมือกับ Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics
and Physics (CIOMP) ลงนามMoUพัฒนา ดาวเทียมวิจัย TSC Pathfinder
(TSC-P)
เป็ นดาวเทียมขนาดเล็ก วงโคจรตําK ติดตังf กล ้องถ่ายภาพภูมศ
ิ าสตร์โลก
ละเอียด 2 เมตร
กําหนดส่งวิศวกรเดินทางไปร่วมพัฒนาดาวเทียมในปี 2564 และคาดว่าจะ
สามารถส่งขึน
f วงโคจรได ้ในปี 2566
คาดว่าในระยะเวลา 5 ปี แรก (2564 - 2569) สามารถฝึ กหัดนั กศึกษาได ้กว่า
่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมอวกาศในประเทศ
400 คนจาก 20 มหาวิทยาลัย ไปสูก
นายทวีรัชต์ พิศาลนพวงศ์ นั กศึกษาป.ตรีปี 4 สาขา
วิศวกรรมการบินและนั กบินพาณิชย์ พระจอมเกล ้าลาดกระบัง
(GPA_3.97) กําลังขอรับทุนการศึกษาภายใต ้ความร่วมมือ
TSC Pathfinder (TSC-P) ณ CIOMP หรือสถาบันอืน
K ภายใต ้
ความร่วมมือ

สดร. ร่วมกับ SHAOจัดการประชุม 3rd NARIT workshop on VLBI
geodesy & GNSS application หัวข ้อ “Space Geodesy as the
National Infrastructures” ณ รร.แคนทารี ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ 11
K วชาญด ้านยีอล
ธ.ค.62
โดยเชิญมผูคณะกรรมการมู
้เชีย
อเดซี
จากนานาชาติ
รว่ มหารือ
การประชุ
นิธเิ ทคโนโลยี
สารสนเทศตามพระราชดํ
าริ
ความร่สมเด็
วมมือจกัพระเทพร
บหน่วยงานภายในประเทศไทย
ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
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7.ความร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA- NCNST/CAS
(National Center for Nanoscience and Technology/ Chinese
Academy of Sciences) ประจําปี 2563

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีเสด็จ 7 เมษายน 2556 และมีการลงนามความ
ร่วมมือเป็ นครังf แรก

ต่อมาได้มก
ี ารขยายความร่วมมือระหว่าง NANOTEC/NSTDA –
NCNST/CAS (2561-2566):
3 เมษายน 2561 ผู ้บริหาร นาโนเทค/สวทช. และ NCNST ลงนาม
บันทึกข ้อตกลงเพือ
K ขยายเวลาความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาสถาบัน
บัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Academy
of Sciences, CAS) กรุงปั กกิงK สาธารณรัฐประชาชนจีน

ทีป
" รึกษาร่วม (co-advisor) ให้น ักศึกษาปริญญาเอกทีG
" UCAS
•
Prof. Dr. Xing-Jie Liang และ ดร. คทาวุธ นามดีน ักวิจ ัยนาโนเทค เป็ นทีป
K รึกษาร่วม
"
ให ้นายนวมินทร์ สงวนหมู่ นักศึกษาปริญญาเอก GUCAS ประจําปี 2558 ศึกษาทีK NCNST ชือ
Prof. Dr. Xing-Jie
Liang
งานวิจ ัย “An investigation of nanocarrier-mediated delivery of CRISPR-Cas9 to
breast cancer cells” โดยนายนวมินทร์ได ้เดินทางมาปฏิบต
ั งิ านวิจัยทีน
K าโนเทค รวม 3
ช่วงเวลา คือ (1) ระหว่าง 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 2561 (2) ระหว่าง 26 ก.ค.– 7 ส.ค. 2561 (3)
ระหว่าง 1 ธ.ค. 2563 – 15 ก.ค. 2564 (มีแผนจบการศึกษาในปี 2564)
• ประสานงานก ับ Prof. Dr. Xing-Jie Liang เพือ
" เป็นทีป
" รึกษาร่วมให ้กับนางสาวพิรณ
ุ รัตน์
เดชบํารุง นักศึกษาปริญญาเอก GUCAS ประจําปี 2562 ซึงK อยูร่ ะหว่างหารือหัวข ้อวิทยานิพนธ์
และวางแผนดําเนินงานวิจัย
• Prof. Dr. Ding Baoquan และดร.เดือนเพ็ ญ จาปรุง นาโนเทค เป็ นทีป
K รึกษาร่วม (coadvisor) ให ้กับนายปิ ยะวัฒน์ ปิ ตก
ิ ล
ุ ธรรม นักศึกษาปริญญาเอก GUCAS ประจําปี 2559
ดร. คทาวุธ นามดี
นายนวมินทร์ สงวนหมู่
ศึกษาทีK NCNST โดยหัวข ้องานวิจัยอยูร่ ะหว่างการหารือ คือ(1) Non-invasive and High
Specific of miRNA21 Detection in Saliva by Molecular Beacon and Padlock Probe
Based Exponential Rolling Circle Amplification หรือ(2) Floxuridine Encapsulated in
DNA Nanoflower for Drug Delivery System

Prof. Dr. Ding

ดร.เดือนเพ็ญ จาปรุง

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธBaoquan
เิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํนาโนเทค
าริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

นายปิ ยะวัฒน์ ปิ ต ิ
กุลธรรม

นางสาวพิรณ
ุ รัตน์
เดชบํารุง

เสด็จเยือนSINAPเมือ
K 23 กรกฎาคม 2553

8.สถาบ ันวิจ ัยแสงซินโครตรอนก ับหน่วยงานของ CAS
( SSRF : Shanghai synchrotron radiation facility, UCAS
SIAT : Shenzhen Institutes of Advanced Technology, UCAS
USTC: University of Science and Technology of China, CAS)
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หมายเหตุ ปั จจุบน
ั SSRF ได ้ย ้ายสังกัดจาก Shanghai Institute of Applied Physics (SINAP) ไป
สังกัด Shanghai Advanced Research Institute (SARI)

1. ความร่วมมือวิจ ัยทางด้านแบตเตอรี ก ับ SIAT-UCAS
•
ว ันที" 13-15 ม.ค. 2563 ถ่ายทอดเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน บรรยายใน
หัวข ้อ “Synchrotron-Based NEXAFS Characterization for Li-Ion Battery
Applications โดย ดร.ศรายุทธ ตัน
f มี และดร.พินจ
ิ กิจขุนทด ณ SIAT-CAS
•
ผลงานวิจัยทีไK ด ้รับการตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติรว่ มกัน 7 เรือ
K ง
•
จํานวนโครงการทีเK ข ้ามาใช ้เทคนิคแสงซินโครตรอน 5 โครงการ
K ให ้รับตําแหน่ง Visiting Scientists ณ
•
ดร. พินจ
ิ กิจขุนทด ได ้รับการเสนอชือ
SIAT ของ CAS ภายใต ้โครงการ CAS President’s International Fellowship
Initiative (PIFI) 2020

ดร.พินจ
ิ กิจขุนทด และดร.
ศรายุทธ ตัน
f มี

2. ความร่วมมือในการวิจ ัยและพ ัฒนาเครือ
" งกําเนิดแสงซินโครตรอนระด ับ
พล ังงาน 3 GeV ก ับSSRF-UCAS
K วชาญจาก SSRF Dr. Xiao Hu ถ่ายทอดความรู ้และ
• ว ันที" 1 ก ันยายน 2563: ผู ้เชีย
ประสบการในการออกแบบระบบสุญญากาศของ SSRF ผ่าน Zoom meeting
• การจัดงาน ”SSRF-SLRI collaboration workshop: Advanced Technology for
New Generation Light source” ในว ันที" 11 พฤศจิกายน 2563 ผ่านZoom
Meetingเพือ
K รับการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีจาก SSRF ในการออกแบบ
อุปกรณ์สญ
ุ ญากาศ แม่เหล็ก และระบบคลืน
K ความถีวK ท
ิ ยุ ของเครือ
K งกําเนิดแสง
ซินโครตรอน
3. ความร่วมมือก ับUSTC สําหร ับการ
ออกแบบเครือ
" งกําเนิดแสงย่านความถีเ" ทรา
เฮิรตซเ์ พือ
" สน ับสนุนอุตสาหกรรมด้าน
เกษตร อาหาร และว ัสดุศาสตร์
• แลกเปลีย
K นความรู ้ในการออกแบบเครือ
K ง
เครือ
K งกําเนิดแสงย่าน
กําเนิดแสงย่านความถีเK ทราเฮิรตซ์และการ
ความถีเK ทราเฮิรตซีK
ประยุกต์ใช ้แสง พร ้อมทังf สร ้างร่วมมือพัฒนา ออกแบบโดยสถาบัน
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
เทคโนโลยี
ใหม่ๆ ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุ
วิจมัยารี
แสงซิ
นโครตรอน
สมเด็จพระเทพร
ว ันที
" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

Dr.HeTing Li
USTC

9. ความร่วมมือระหว่าง สสน.-IAP (The Institute of Atmospheric Physics ), CAS
1. การพ ัฒนากําล ังคน

2. ด้านการวิจ ัย
•

•

ดร. ศิรวิ รรณ
11 ไกรนรา

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
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นายกฤตนัย ต่อศรี นักศึกษาปริญญาเอกทุน CAS-TWAS President's Fellowship 2014
K ”การศึกษาลักษณะความแปรผันของฝน
(2557) สาขาอุตน
ุ ย
ิ มวิทยา หัวข ้องานวิจัยชือ
ความแห ้งแล ้ง และนํf าท่วมรายฤดูกาลสําหรับประเทศไทย และการคาดการณ์โดยใช ้
แบบจําลองพลวัต IAP-AGCM”
 สอบผ่านวิทยานิพนธ์แล ้ว เมือ
K วันทีK 31 สิงหาคม 2563 ตามเงือ
K นไขคณะกรรมการสอบ
วิทยานิพนธ์
 อยูร
่ ะหว่างการส่งผลงานตีพม
ิ พ์เพือ
K จบการศึกษา จํานวน 2 ฉบับ คาดว่าตีพม
ิ พ์ภายใน
เดือนเมษายน 2564

สสน. ได ้นํ าองค์ความรู ้ทีไK ด ้จากการศึกษาและทําวิทยานิพนธ์ของนายกฤตนัย ต่อศรี มาพัฒนาและต่อยอดงานวิจัย
ร่วมกับ IAP ด ้าน “การพัฒนาระบบคาดการณ์สภาพภูมอ
ิ ากาศในประเทศไทยราย 2 สัปดาห์ และ รายฤดูกาลย่อย (2
สัปดาห์ – 2 เดือน) (Sub-seasonal to Seasonal Prediction: S2S)”
ทังf 2 โครงการได ้รับงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เพือ
K
สนับสนุนการบริหารจัดการนํf าและรับมือภัยพิบต
ั ข
ิ องประเทศ โดยมี Prof. Zhaohui Lin, IAP เป็ นทีป
K รึกษาและร่วม
ดําเนินงานโครงการ

3. ประโยชน์ทไี" ด้ร ับ

แบบจําลอง
WRF-ROM

• นํ าไปเสริมแบบจําลองWRF-ROMซึงK สนั บสนุน
ข ้อมูลให ้แก่หน่วยงานทีเK กีย
K วข ้อง นํ าไปใช ้
ื
ประเมินวางแผนและตัดสินใจด ้านพยากร์อากาศ
โดยเฉพาะด ้านการเกษตร
• เผยแพร่องค์ความรู ้ และนํ าไปต่อยอดงานวิจัย
ได ้
แบบจําลองคูค
่ วบ WRF-ROMS
• แบบจําลองบรรยากาศ Weather Research and
Forecasting (WRF)
• แบบจําลองมหาสมุทร Regional Ocean Model
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
System (ROMS)
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

สสน. กําล ัง
ทําวิจ ัย

ปัจจุบ ัน สสน. ใช้ AI
ของด ัชนีมหาสมุทร

10.ความร่วมมือ GISTDA ก ับประเทศจีน (Wuhan Uni., RADI - CAS)
1. หล ักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบ ัณฑิต (นานาชาติ) สาขาวิชาภูมส
ิ ารสนเทศศาสตร์
(SCGI (Sirindhorn Center for Geo-Informatics) Master Program)
" ั – ม.บูรพา – สทอภ.
ความร่วมมือระหว่าง ม.อูฮ
่ น
• นักศึกษารุน
่ แรก (ปี 61) จํานวน 11 คน (เจ ้าหน ้าทีรK ัฐ 7 คน/ เอกชน 1 คน/
ชาวต่างชาติ 3 คน) ซึงK ได ้รับทุนการศึกษาทุกคนจาก ก.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สําเร็จการศึกษาทังf หมด
• นักศึกษารุน
่ ทีK 2 (ปี 62) จํานวน 8 คน (เจ ้าหน ้าทีรK ัฐ 4 คน/ เอกชน 1 คน/ ชาวต่างชาติ
3 คน) อยูร่ ะหว่างการทําวิทยานิพนธ์
• นักศึกษารุน
่ ทีK 3 (ปี 63) มีจํานวน 8 คน (เจ ้าหน ้าทีรK ัฐทังf 8 คน) ได ้รับทุนการศึกษา
ทุกคนจาก อว.
• อยูร่ ะหว่างศึกษาความเป็ นไปได ้ในการเปิ ดสอนหลักสูตรร่วมระดับปริญญาเอก
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(นั กศึกษารุน
่ ทีK 3 หลักสูตร
SCGI Master Program)

้ อ
2. โครงการวิจ ัยและพ ัฒนาการใชข
้ มูลดาวเทียมและภูมส
ิ ารสนเทศเพือ
" การบริหารจ ัดการการเกษตร ร่วมก ับ
CAS – RADI
• อยู่ระหว่างทํ าการวิจัยและพัฒนา เรือ
K ง “การประยุกต์ใช ้ข ้อมูลดาวเทียมและข ้อมูลจากสถานีตรวจวัดอากาศเพือ
K ประเมิน
ความต ้องการนํf า ของพืช เศรษฐกิจ ” (ทุ เ รีย นในจั ง หวั ด จั น ทบุร ี) โดย รศ.ดร.พู น พิภ พ เกษมทรั พ ย์ ม.เกษตรศาสตร์/
ดร. ปกรณ์ เพ็ชรประยูร สทอภ. ร่วมกับ Prof. Li Jia ของ RADI (หารือผ่าน VDO – Conference)
• คาดว่าจะได ้ผลของการศึกษาวิจัยในปี 2564

การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
อ สํารวจ
และติดด
ตัางf อุฯปสยามบรมราชกุ
กรณ์ สําหรับการศึมการี
ษาวิ
จัยร่" ๕
วมกั
ม
่ เกษตรกรผู
f ทีK จ.จันทบุร ี เมือ
K เดือนกันยายน 63)
สมเด็จ(หารื
พระเทพร
ัตนราชสุ
ว ันที
มีบ
นกลุ
าคม
๒๕๖๔ ้ปลูกทุเรียนในพืน

11.1 เนคเทค/สวทช-ICT (Institute of
Computing Technology), CAS
1.สถานภาพปัจจุบ ัน
• จํานวนคูป
่ ระโยค คลังข ้อมูลคูป
่ ระโยค 3 ภาษา คือ จีน ไทย
และอังกฤษ ปั จจุบันมีจํานวนกว่า 4.5 ล ้านคูป
่ ระโยคสําหรับไทย
อังกฤษ และกว่า 20 ล ้านคูส
่ ําหรับอังกฤษจีน
• ร่วมก ับมหาวิทยาล ัยห ัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการแปล
ศัพท์อาหารไทยจํานวน 5,000 คํา
• การใช้AIแบบneural networkช่วยให้ความแม่นยําเพิม
" ชึ]
นตมลําด ับ ปั จจุบันมีคา่ BLEU ของ TH-CH ที" 55.29 และ
CH-TH ที" 59.60 ซึงK ปกติคา่ 30-40นั บว่าใช ้ได ้แล ้ว

2.ระบบแปลภาษาผ่านทางสมาร์ตโฟน (Xiaofan)
•
หน ้าจอใช ้งานง่าย ทันสมัย รองรับ ระบบปฎิบัตก
ิ ารAndroid
•
สามารถรองรับการสังK งานด ้วยเสียง
•
มีการรวบรวมคําศัพท์ทางอาหาร 5000 คํา
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ระบบแปลภาษา
อัตโนมัต ิ จีน-ไทย
พ.ศ. 2563

3. น ักเรียนทุน UCAS-กพ.
• นายพีรเชษฐ ์ ปอแก้ว เริม
K การศึกษาในระดับปริญญาเอกในปี 2561
• ห ัวข้อวิจ ัย: การปรับปรุงระบบแปล ภาษาอัตโนมัต ิ จีนไทย แบบนิวรอล
เน็ ตเวิรก
์ (Toward Interpretable Neural Machine Translation)
• Prof. Yang Feng (รูปบนขวา ลําดับทีส
K องนั บจากขวามือ) เป็ นทีป
K รึกษา
• แนวทางวิจัยคือการปรับปรุงระบบแปลภาษาด ้วยโครงข่ายประสาทเทียม
เพือ
K ให ้มนุษย์สามารถตรวจสอบคุณภาพการแปล ลดความผิดพลาดและ
ลดการตกหล่นของคําแปล อยูร่ ะหว่างการส่งผลงานตีพม
ิ พ์เพือ
K จบ
การศึกษา

4.แนวทางการพ ัฒนาในปี 2564
2.1 ดําเนินโครงการต่อเนือ
K งกับ กพร. ภายใต ้ความร่วมมือ จีน-ไทย
ในหัวข ้อ Neural Machine translation ได ้รับการอนุมัต ิ และเริม
K
f ปี 2564)
ดําเนินการตังf แต่ปี 2562 (ได ้ขอขยายเวลาไปถึงสิน
2.2 ร่วมกันเขียนข ้อเสนอโครงการ Development of Chinese
Chinese-Thai Bilingual Information Service for Smart
Tourism Application (ชะลอเนือ
K งจาก Covid-19)
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

11.2 เนคเทค/สวทช-CASIA (Institute of
Automation), CAS

11.3เนคเทค/สวทช-CASHIPS (Hefei
Institutes of Physical Science ) - CAS

1.สถานภาพปัจจุบ ัน
ลงนามความร่วมมือ ระหว่าง NECTEC/NSTDA-CASIA เมือ
K
วันทีK 26 ธันวาคม 2562 เน ้นการสรุปย่อความจากเอกสารเต็ม
แบบอัตโนมัต ิ

1.สถานภาพปัจจุบ ัน
1.1 อยูร่ ะหว่างการหารือในการลงนามบันทึกความเข ้าใจระหว่างกัน

2 กิจกรรม
• Prof. Zong Chengqing และ ดร. เทพชัย ทรัพย์นธ
ิ ิ
(เนคเทค/สวทช) ร่วมกันบริหารสมาคมการประมวลผล
ภาษาในเอเชีย แปซิฟิค
• เตรียมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Joint
Conference of the 59th Annual Meeting of the
Association for Computational Linguistics and the
11th International Joint Conference on Natural
Language Processing (ACL-IJCNLP 2021)ในประเทศ
ไทยระหว่างวันทีK 1-8 สิงหาคม 2564
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2. กิจกรรมและแผนปี 64
• ร่วมจัดทําข ้อเสนอโครงการวิจัย “Wireless VOCs Sensing Modules for
IoT Environmental Monitoring” กับ Prof. Gang Meng
• เพือ
K ผลิต เซนเซอร์สําหรับงานทางด ้าน IOTตรวจจับvolatile organic
compounds เช่น Alcohol, Hydrocarbon, Ethanol, Benzene ทีก
K ระทบ
สุขภาพ
• เสนอภายใต ้กรอบความร่วมมือ CAS-NSTDA Joint Research Program
2020 ได ้รับอนุมัตงิ บประมาณดําเนินการ 3 ปี เริม
" งานว ันที" 1 ม.ค. 2564

11.4 เนคเทค/สวทช-RADI (The Institute of Remote
Sensing and Digital Earth) - CAS
1.สถานภาพปัจจุบ ันดําเนินการวิจัยทางด ้าน
Crop Monitoring และ Precision Agriculture
2.กิจกรรมเข ้าอบรม Online training workshop
of geospatial information applications for
agricultural monitoring in Lower Mekong Basin
countries, เมือ
K 5-26 สิงหาคม 64 ของ UN ESCAP
3. แนวทางการพ ัฒนาในปี 2564
K RADI-CASเป็ นเจ ้าภาพ
ซึ
ง
- เขียนข ้อเสนอโครงการร่วมกันในหัวข ้อ Research and
3. แนวทางการพ ัฒนาในปี 2564การพัฒนา
Development of Technology on Chinese-Thai
การประชุมคณะกรรมการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดํ
ริ
Agronomic าIndicators
สําหรับการเฝ้ าระวังสุขภาพ
Bilingual Text Automatic Summarization
สมเด็จพระเทพร ัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ว ันที" ๕
นาคม ๒๕๖๔
พืชมีในประเทศไทย/

12.โครงงานวิจ ัยร่วมก ันระหว่าง นิดา้
ี าน ประเทศจีน
ก ับ IEECAS ทีซ
" อ
ผูร้ ับผิดชอบ: ศ. ดร. ศิว ัช พงษ์เพีย
จ ันทร์ และ Prof .Dr. Junji Cao
โครงการวิจ ัยความร่วมมือระหว่าง
ไทย-จีนภายใต้การสน ับสนุนของ
] แล้ว
สกว.ระหว่าง 2017-19เสร็จสิน
Distribution and characteristics of
black carbon from biomass burning in
the middle- and low-latitude Asian
and its impact on regional climate and
monsoon precipitation

ผลงานด้านการตกค้างของสารก่อมะเร็งในสิง" แวดล้อมปี 2563
f เรียบร ้อยแล ้ว
• นักศึกษาป.เอก 2 คนสอบวิทยานิพนธ์เสร็จสิน
• นักศึกษาป.โท 1 คน สําเร็จการศึกษาแล ้วปั จจุบันเป็ นนั กวิจัยทีม
K .
เกษตรศาสตร์
• ทังf 3 คนศึกษาทีK คณะการจัดการสิงK แวดล ้อม ม.สงขลานครินทร์ ◌่ภายใต ้
การดูแลของ ศ. ดร. ศิว ัช พงษ์เพียจ ันทร์ และ Prof .Dr. Junji Cao
• ผลงานตีพม
ิ พ์ในรูปแบบของบทความในวารสารวิชาการในฐานข ้อมูล
f ) Q2 (2ชิน
f )) ทังf หมด 6 ชิน
f
SCOPUS (Q1 (4ชิน
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ตัวอย่างผลงานวิชาการ

การเข้าร่วมเสาวนา
”การแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศในภาค
เหนือตอนบน”
24 พฤศจิกายน 2563

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

13.ความร่วมมือ มหาวิทยาล ัยเกษตรศาสตร์ – Institute of Metal Research , CAS –
University of Science and Technology Beijing
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1.โครงงานวิจ ัยร่วม ： การศึกษาสภาวะการก ัดกร่อนของดินและบรรยากาศ


ผศ. ดร. ธีร ์ เชาวนนทปั ญญา คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



หัวข ้อวิจัยร่วม การศึกษาสภาวะการกัดกร่อนของดินและบรรยากาศ

2. ความก้าวหน้าโครงการ
•
ประเมินผลการทดสอบและเก็บตัวอย่างเพิม
K เติมจาก
Atmospheric corrosion site และ Soil corrosion site
3. ความร่วมมือก ันเพิม
" เติม มก. -IMR,CAS-USTB
ความร่วมมือกับ National Materials Corrosion and Protection Data Center
ในหัวข ้อ “การวิเคราะห์ข ้อมูลการกัดกร่อนของวัสดุวศ
ิ วกรรมในประเทศไทย “
4. การประยุกต์ในประเทศไทย
การประยุกต์ความรู ้จากโครงการวิจัยร่วมเพือ
K พัฒนาประสิทธิภาพของเหล็กกล ้าในประเทศไทยร่วมกับบริษัท ราชสีมา
ผลิตเหล็ก จํากัด
5. ผลงานตีพม
ิ พ์ในปี 2563

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

14. สรุป
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงได ้รับการถวายเครือ
K ง
อิสริยาภรณ์ “รัฐมิตราภรณ์” ในโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมือ
K วันอาทิตย์ท ีK 29
กันยายน 2562 และทรงเป็ นประธานเปิ ดนิทรรศการ CAS Innovation Expo (Bangkok) ๒๐๑๘ เมือ
K วันทีK ๑๐
ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสริ ก
ิ ต
ิ ิ}
UCAS และ กพ. ได ้ลงนาม MOU 4 ครังf (ครังf ทีK 1 : 2551-54 ครังf ทีK 2 : 2555-57 ครังf ทีK 3 : 2558-60 ครังf ทีK 4
f 37 คน จบป.เอกและ ป.โท
: 2561-2564) กําหนดจํานวนทุน 10 ทุน/ปี ตังf แต่ 2552-2562 รับทุนทังf สิน
กลับมารับราชการแล ้ว 16 คน กําลังศึกษา 15 คน รอเดินทางไปศึกษาในเดือนกันยายน 2564 อีก 6 คน
สถาบันวิจัยของ CAS 14 แห่งและไทย 12 แห่งได ้ลงนาม MOU เพือ
K ทํางานวิจย
ั และพัฒนากําลังคนร่วมกัน
ิ ส์พลาสมาของแคสซึงK ได ้มอบโทคาแมค TT1 ของ
สทน. มีความร่วมมือเกีย
K วกับนิวเคลียร์ฟิวชันกับสถาบันฟิ สก
ประเทศไทย ทีไK ด ้รับมอบจากรัฐบาลจีน สร ้างอาคารปฏิบต
ั ก
ิ ารทาโคแมค ทีK สทน. อ.องครักษ์ จ.นครนายก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จวางศิลาฤกษ์ อาคาร
ปฏิบต
ั ก
ิ ารทาโคแมค ทีK สทน. อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในวันทีK 27 พฤศจิกายน 2563 ซึงK สืบเนือ
K งจากกการ
f ส่วนเครือ
เสด็จทอดพระเนตรโครงการEASTเมือ
K 15ก.ค.61ซึงK ร ้ฐบาลจีนได ้จัดพิธม
ี อบชิน
K งโทคาแมครุน
่ HT-6M
ให ้ไทยในครังf นัน
f
ภาคีไทย-JUNOได ้ออกแบบขดลวดแมเหล็กซึงK คาดว่าจะนํ าไปติดตังf เครือ
K งตรวจวัดมวลนิวตริโนในโครงการ
JUNOของจีนในปี ค.ศ.2021
นอกจากยังคงมีกจิ กกรรมความร่วมมือกับหอดูดาวยูนนานแล ้วสดร.ยังได ้ขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอืน
K ของ
แคสด ้านดาราศาสตร์วท
ิ ยุและยีออเดซีตลอดจนการสร ้างดาวเทียมTSC-P
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของไทยได ้แก่มทส. สซ. สสน. สทอภ. นาโนเทคและเนคเทค/สวทช. นิด ้าและ
มก.(ศรีราชา)ยังมีการแลกเปลีย
K นนักวิจัย พัฒนาบุคลากรของไทย และทํางานวิจย
ั ร่วมกับสถาบันวิจย
ั แคสอย่าง
ต่อเนือ
K งในปี 2563

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

