




 

บทสรุปผูบริหาร 
 

 

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โครงการระยะท่ี 2 พ.ศ. 2559 ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยหลัก 

จํานวน 6 แหง และมหาวิทยาลัยรวม จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแกน

นํา ในดานการบริหารจัดการองคกรมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย เปนผูกําหนดนโยบายของศูนยให

สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมผานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะกรรมการบริหารศูนย 

เปนผูดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และผูอํานวยการศูนยประสานงานวิจัยเปนผูกํากับดูแลโปรแกรมวิจัย 7 

โปรแกรมวิจัย โดยมีงบประมาณดําเนินการเปนจํานวนท้ังสิ้น 38.60 ลานบาท ประกอบดวยงบบริหาร 

7.92 ลานบาท งบวิจัยและพัฒนา 26.90 ลานบาท ภายใต 2 โปรแกรม 10 โครงการวิจัย แผนงานจัด

ประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ 1.95 ลานบาท แผนงานพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกฯ 

1.48 ลานบาท และแผนงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 0.35 ลานบาท ภายใตการบริหารจัดการของ

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส  

ในหวงเวลาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ไดพัฒนาโปรแกรมวิจัยตาม

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของศูนยฯ โดยโจทยวิจัยมาจากการประชุมระดมสมอง (Consultant 

Meeting) จากภาคการศึกษาและผูประกอบการภาคเอกชน จํานวน 2 โปรแกรมวิจัย คือ โปรแกรมวิจัย 

Sustained Physics Education Reform  และโปรแกรมวิจัย Innovative Physics for High Value-

Added Agricultural Products สําหรับการดําเนินงาน 3 ป (พ.ศ. 2559 - 2562) ในงบประมาณท่ีไดรับ

สนับสนุนจํานวน 24,098,000 บาท ในภายหลัง สํานักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตร 

(สบว.) ไดขอใหศูนยฯ พัฒนาโครงการวิจัยเพ่ิมเติมอีก 1 โครงการวิจัย ภายใตกรอบงบประมาณ 

3,000,000 บาท รวมเปนงบประมาณท่ีไดรับท้ังสิ้น 27,098,000 บาท 

  

โปรแกรมวิจัยตามความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของศูนยฯ ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ท่ีไดรับอนุมัติ มี

ดังนี้ 

1) โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสศึกษา Sustained Physics Education Reform   

    งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 10,794,000 บาท ประกอบดวย 4 โครงการวิจัย ดังนี้  

1.1) โครงการวิจัยการวิจัยฟสิกสศึกษาระดับพ้ืนฐาน 

1.2) โครงการวิจัยการพัฒนาสื่อการสอนฟสิกส 

1.3) โครงการวิจัยการสงเสริมศักยภาพครูฟสิกส 



 

1.4) โครงการวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรูตามแนวทางแบบสะเต็มเพ่ือสงเสริมทักษะการ

เรียนรูฟสิกสสําหรับผูเรียนแหงศตวรรษท่ี 21 

 

2) โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสเพ่ือการเกษตร Innovative Physics for High Value-Added 

Agricultural Products  

งบประมาณท่ีไดรับการสนับสนุน 16,304,0000 บาท ประกอบดวย 6 โครงการวิจัย ดังนี้  

2.1) โครงการวิจัยการพัฒนาแบบจําลองเศรษฐฟสิกสเพ่ือทํานายการผันแปรดัชนีราคาสินคา

เกษตรท่ีสัมพันธตอภาวะทางเศรษฐกิจไทย 

2.2) โครงการวิจัยฟสิกสนวัตกรรมดวยวัสดุนาโนซิงคออกไซดเพ่ือการเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑทาง

การเกษตร 

2.3) โครงการวิจัยฟสิกสนวัตกรรมดวยลําไอออนพลังงานต่ําสําหรับการปรับปรุงพันธุ ขาวคุณภาพ 

2.4) โครงการวิจัยฟสิกสนวัตกรรมดวยลําไอออน/พลาสมาสําหรับการปรับปรุงพันธพืช/แบคทีเรีย

เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคนมและโคเนื้อ 

2.5) โครงการวิจัยการพัฒนาระบบเครื่องเรงอิเล็กตรอนเชิงเสนสําหรับปรับปรุงวัสดุและการวัลคา

ไนซยางธรรมชาติ 

2.6) โครงการวิจัยการประยุกตพลาสมาเพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวสําหรับตลาดพิเศษ 

การดําเนินงานในหวงเวลาดังกลาว เปนไปตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานท่ีไดตั้งไว ดังนี้ 

 

ผลการดําเนินงานดานการสรางเครือขายความรวมมือ   

การเดินทางเขารวมการประชุม PITZ ณ DESY (Deutshches Elektronen-Synchotron) เมือง 

Zuethen สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพ่ือหารือความรวมมือการทําวิจัยดานเครื่องเรงอนุภาคในประเทศ

ไทย  

 

ผลการดําเนินงานดานการสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการสนับสนุนระดับ

บัณฑิตศึกษา 

การสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา สังกัด

โครงการวิจัย ในป พ.ศ. 2559 มีผูชวยวิจัยในระดับปริญญาโท 2 คน และระดับปริญญาเอก 1 คน  

 

 

 



 

ผลการดําเนินงานหนวยเครื่องมือวิเคราะหกลาง 

การดําเนินงานการใหบริการเครื่อง Field Emission Scanning Electron Microscope 

(FESEM) 

ในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูใชบริการเครื่อง FESEM รวมท้ังสิ้น 95 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 

92 ราย และเอกชน 3 ราย มีจํานวนตัวอยางท่ีใหบริการรวมท้ังสิ้น 590 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการ

ท่ีไดรับ 451,040 บาท คาเฉลี่ยของจํานวนผูใชบริการในแตละเดือนประมาณ 7-8 ราย คาเฉลี่ยของ

จํานวนตัวอยางในแตละเดือนประมาณ 50 ตัวอยาง และคาเฉลี่ยของคาบริการท่ีไดรับในแตละเดือน

ประมาณ 37,500 บาท  

 

การดําเนินงานการใหบริการเครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)  

ในป พ.ศ. 2559 มีจํานวนผูใชบริการเครื่อง XPS รวมท้ังสิ้น 152 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 

130 ราย และเอกชน 22 ราย มีจํานวนตัวอยางท่ีใหบริการรวมท้ังสิ้น 1,152 ตัวอยาง และมียอดรวม

คาบริการท่ีไดรับ 1,019,490 บาท คาเฉลี่ยของจํานวนผูใชบริการในแตละเดือนประมาณ 12-13 ราย 

คาเฉลี่ยของจํานวนตัวอยางในแตละเดือนประมาณ 96 ตัวอยาง และคาเฉลี่ยของคาบริการท่ีไดรับในแต

ละเดือนประมาณ 85,000 บาท 
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ประวัติความเปนมา 
 
 

       การแขงขันในโลกปจจุบันเปนการแขงขันทางเทคโนโลยี อีกท้ังปญหาระดับโลกในอนาคต ไมวา

จะเปนเรื่องของแหลงพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล วิกฤตการอาหารขาดแคลน หรือสภาวะโลกรอนก็

ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยแกไข ประเทศท่ีมีเทคโนโลยีเปนของตนเองยอมมีความไดเปรียบในเชิง

เศรษฐกิจและเสถียรภาพของสังคม ประเทศท่ีพัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน และอีกหลายประเทศ

ในทวีปยุโรป รวมท้ังประเทศท่ีกําลังพัฒนา เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี 

เปนตน ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตรควบคูกันไปกับเทคโนโลยี ดวยเหตุนี้ประเทศท่ี

มุงหวังจะมีความรุดหนาทางดานเศรษฐกิจเพ่ือความอยูดีกินดีของประชาชน จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานโดยเฉพาะฟสิกสซ่ึงเปนฐานรากท่ีสําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเทคโนโลยีอนาคต 

       สําหรับประเทศไทย ความเขาใจและการยอมรับในบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานตอการพัฒนาเทคโนโลยีระดับตาง ๆ ยังคงอยูในระดับท่ีไมเอ้ือตอการดําเนินงานขององคกร

ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ของประเทศ รายงานวิจัยฉบับหนึ่ง ไดสรุปวา ประเทศท่ีมี

ความเจริญทางเทคโนโลยีนั้นตองมีความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฟสิกส 

รายงานฉบับนี้ไดชี้ชัดวา ความออนแอทางดานเทคโนโลยีในประเทศไทย มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความ

ออนแอทางดานวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และจะทําใหประเทศไทยไมสามารถแขงขันไดในระยะยาวถาไมรีบ

แกไขเสียตั้งแตวันนี ้

       การระดมความคิดของนักฟสิกสท้ังประเทศจึงไดเกิดข้ึนเปนครั้งแรก เม่ือวันท่ี 28 - 29 

พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยการริเริ่มและประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นไดมีการประชุมรวมกันเพ่ือจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดาน

ฟสิกสอีกหลายครั้ง ภายใตการสนับสนุนของ สกอ. เปนอยางดีตลอดมา 

       โครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสนี้ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาแหงชาติ ในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 
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ตอมาในการประชุมเม่ือวันท่ี 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหขยายการจัดตั้งศูนย

ความเปนเลิศทางวิชาการเพ่ิมอีก 5 ดาน ซ่ึงมีดานฟสิกสรวมอยูดวย และในคราวการประชุมเม่ือวันท่ี 12 

มิถุนายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีไดอภิปรายถึงความจําเปนท่ีจะตองพัฒนาปรับฐานการศึกษาและการ

วิจัยดานฟสิกสและคณิตศาสตรใหเขมแข็ง เพ่ือเปนพ้ืนฐานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ควบคูไปกับการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ 

       ในข้ันตอนท่ีตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะรัฐมนตรีนั้น โครงการ

จัดต้ังศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ไดรับการปรับปรุงในรายละเอียดเพ่ิมเติม ภายใตการใหคําแนะนํา

ปรึกษาอยางใกลชิดของผูเชี่ยวชาญจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการประชุมรวมอีก

หลายครั้ง จนกระท่ังโครงการนี้ไดรับความเห็นชอบเปนลําดับข้ันและในท่ีสุดไดรับการอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 

       ปจจุบันศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (ศฟ.) เปนศูนยความเปนเลิศ ลําดับท่ี 9 ของสํานักพัฒนา

บัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบว.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/ยุทธศาสตร ศูนยความเปนเลิศ

 

 

        การพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ระยะท่ี 2 จะใหความสําคัญกับยุทธศาสตรการผลิต

ผลงานวิจัยและนักวิจัยฟสิกสท่ีมีศักยภาพอยางตอเนื่องจากระยะท่ี 1 โดยเนนการผลิตงานวิจัยท่ีมี

ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร (economic impact) ไดแก ผลกระทบเชิงวิชาการ (academic impact) 

ผลกระทบเชิงสังคม (social impact) และผลกระทบเชิงอุตสาหกรรม (industrial impact) ในลักษณะ 

demand-driven คือ การนําความตองการวิจัยของประเทศเปนกรอบดําเนินการ งานวิจัยมีเนื้อหาท่ี

เก่ียวของกับการตอบโจทยตามยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนมุงเนนท่ีจะมีสวนรวมในการสนับสนุนงานวิจัยท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาประเทศไปเปน creative economy อยางแทจริง โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และ

เปาประสงค การพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ระยะท่ี 2 ดังนี้ 

วิสัยทัศน 

เปนศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสชั้นนําในอาเซียนเพ่ือเปนกุญแจดอกสําคัญของการเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันและพ่ึงพาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย 

พันธกิจ 

1. พัฒนานักฟสิกสใหมีคุณภาพระดับสากล พรอมท้ังสรางศักยภาพครูผูสอนใหสามารถทําหนาท่ี

ประสาทวิชาและใหเทคนิคการเรียนรูแกเด็กไทยเพ่ิมสูงมากข้ึน 

2. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและการพัฒนาดานฟสิกสใหมีปริมาณและคุณภาพท่ีเอ้ือตอการ

พัฒนาประเทศสูการเปน creative economy และแขงขันกับประเทศผูนําดานฟสิกส 

3. บริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพ่ือผลักดันใหมีการใชประโยชนงานวิจัยในเชิงวิชาการ 

สังคม และพาณิชยท่ีสอดคลองกับหลักการของ creative economy 

4. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือความเขมแข็งและการพ่ึงพาตนเองของการวิจัยเชิง

ฟสิกสของประเทศ 

5. เตรียมความพรอมเพ่ือพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสสูการเปนองคกรในกํากับท่ีพ่ึงพา

ตนเองได 
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เปาประสงค 

1. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางฟสิกสคุณภาพสูงระดับสากลโดยเฉพาะสาขาขาดแคลนในภาค

การผลิตและบริการ เพ่ือรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงในการกาวสูประชาคมอาเซียนและการเปน 

creative economy 

2. เพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งในการวิจัยและพัฒนาฟสิกสดวยการสรางเครือขายความ

รวมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลก เพ่ือพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาฟสิกส

ในทุกระดับใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนํา เพ่ือรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนและการเปน creative 

economy 

3. บริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ สังคม และ

พาณิชย 

4. พัฒนาหองปฏิบัติการวิจัย/เครื่องมือวิจัยทางฟสิกสใหมีมาตรฐานสากล เพ่ือเพ่ิมคุณภาพของ

การวิจัยใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

ยุทธศาสตร 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและนักวิจัยฟสิกส  

    เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนครูผูสอนวิชาฟสิกสท่ีมีคุณภาพและนักวิจัยฟสิกสท่ีเขมแข็ง เพ่ือ

ตอบสนองการยกระดับการพัฒนาประเทศจากการเนนการใชแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติ อยาง

สิ้นเปลืองเปนหลักไปสูการใชองคความรูและความคิดสรางสรรคเปนหลัก 

2. ยุทธศาสตรการผลิตงานวิจัยและพัฒนา  

    ใหสามารถตอบสนองความตองการทางวิชาการสูความเปนเลิศ ทางสังคม และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต รวมท้ังดานภาคการผลิตและบริการเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

    ใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจัยท่ีผานมาไปใชประโยชนผานระบบบมเพาะ ตั้งแตการ

สรางตนแบบจนถึงการใชงานจริง โดยเนนการสรางเครือขายกับภาคการผลิตและบริการ เพ่ือใหเกิด

งานวิจัยท่ีตอบสนองความตองการของประเทศอยางแทจริง 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครื่องมือวิจัยกลางดานฟสิกส 
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    เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานรองรับการวิจัยและใหบริการ โดยพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือวิจัย

กลางขนาดใหญใหสามารถทํางานวิจัยเปดแดน (frontier research) และพัฒนาเทคโนโลยีแนวหนา 

(cutting-edge technology) ได เพ่ือใหสอดรับกับการเปน creative economy ของประเทศ 
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คณะกรรมการอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2559 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

ศาสตราจารยเกยีรติคุณ นายแพทยอาวธุ ศรีศุกรี 

ประธานกรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.ประสาท สืบคา 

กรรมการ 

ศาสตราจารย คลินิกนายแพทย อุดม คชินทร 

กรรมการ 

ศาสตราจารย ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ 

กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย

กรรมการ 

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ

กรรมการ 

ดร.อรสา ภาววิมล

กรรมการ 

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน

กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ

กรรมการ 

ศาสตราจารยเกยีรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง

กรรมการและเลขานกุาร 

นายเขมทัต สุคนธสิงห

กรรมการ 

นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ

กรรมการ 
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คณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2559  

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง 

ประธานกรรมการ 

ดร.ดุษฎ ีสุวรรณขจร

กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.สมศร สงิขรตัน

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรยศ อยูดี

กรรมการ 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.รัศมดีารา หุนสวัสดิ์

กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบาํรงุ

กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค

กรรมการ 
รองศาสตราจารย ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ

กรรมการ 
ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

กรรมการ 

รองศาสตราจารย ดร.ปรทิรรศน พันธุบรรยงก

กรรมการ 
ดร.มารยาท สมุทรสาคร

กรรมการ 
นายวิเชยีร  สุขสรอย

กรรมการ 

นายอภิเดช ไมหนองกอย

กรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงมณี วองรตันะไพศาล

กรรมการและเลขานกุาร 
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ผังการบริหารงาน ศูนยความเปนเลิศดานฟสกิส 

คณะกรรมการอํานวยการ 
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ผูอํานวยการศูนย ท่ีปรึกษา 

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิจัยฟสิกสประยุกตและนวัตกรรม 

กลุมงานอํานวยการ กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและภารกิจพิเศษ 

ผูจัดการศูนย   

รองผูอํานวยการ 

ฝายวิจัยฟสิกสพ้ืนฐานและฟสิกสศึกษา 

โครงสรางการบริหารงาน  

สํานักงานศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส  

- งานสงเสรมิงานวิจัยดานฟสิกส

ประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม 

- งานสงเสรมิการวิจยัดานฟสิกสศึกษา 

- งานสงเสรมิการวิจยัดานฟสิกสพ้ืนฐาน 

- งานบริหารระบบขอมลูโครงการวิจัย 

- งานบริการวิชาการ 

- งานลิขสิทธ์ิและสิทธิบัตร 

- พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

- งานพัฒนาเครื่องมือวิจัยกลาง 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสด ุ

- งานจัดซื้อจัดจาง 

- งานสํานักงานและบริหารท่ัวไป 

- งานประสานงานกับ สบว. 

- งานสารสนเทศ 

- งานทรัพยากรมนุษย 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานสื่อสารวิทยาศาสตรและ

ประชาสมัพันธ 

- งานบริหาร/ประสานงาน

เครื่องมือวิเคราะห/วิจัยกลาง 

- งานแผนและงบประมาณ 

- งานติดตามเยี่ยมชมและ

ประเมินผล 

- งานบริหารระบบขอมลูนโยบาย

และแผน 

- บูรณาการความรวมมือการวิจัย

และเครือขายท้ังในและ

ตางประเทศ 

งานตรวจสอบภายใน 

- งานบริหารจดัการครูผูสอน 

นักฟสิกสและผูชวยวิจัย 

- งานสงเสรมิการฝกอบรม

ตางประเทศ 

- งานจัดการเชิญผูเช่ียวชาญ

ตางประเทศ 

- งานบริหารระบบขอมลูนัก

ฟสิกส 

กลุมงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม* กลุมงานพัฒนานักฟสกิส 

3/9/62 
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เหตุการณสําคัญในรอบป  

  
22-27 พฤศจิกายน 2558 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมงาน The 19th International Conference 

on Surface Modification of Materials by Ion Beams (SMMIB2015) ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

  
12 กุมภาพันธ 2559  ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะเยี่ยมชมบริษัทกุลธรเคอรบี้ 

(มหาชน) จํากัด เพ่ือแสวงหาความรวมมือระหวางกันในการดําเนินโครงการวิจัยดาน Magnetic 

Materials  

  
19 กุมภาพันธ 2559 Prof. Lennart Hasselgren, former director of the International Program 

in the Physical Sciences,  Uppsala University เยี่ ยมชม ศูนย คว าม เป น เลิ ศด านฟ สิ กส  และ

ปรึกษาหารือเก่ียวกับองคความรูทางดานฟสิกส 
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เหตุการณสําคัญในรอบป 
 

 

  
24 กุมภาพันธ 2559 นางสาววัฒนาพร  สุขพรต ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการอุดมศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะ เยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส 

  
25 กุมภาพันธ 2559 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสเปนวิทยากรในงานเสวนาวิชาการ “หนึ่ง

รอยป ทฤษฎีสัมพัทธภาพท่ัวไป” ซ่ึงจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) รวมกับสํานักวิทยาศาสตร ราชบัณฑิตยสภา  

  
18 มีนาคม 2559  Mr. Chen Hangbo, Executive Vice President of Tus-Holdings Co.,Ltd. พรอม

คณะโดยการนําของพลเอกอุทัย ชินวัตร เยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและหองปฏิบัติการวิจัย

ตางๆ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนองคความรูทางดานท่ีเก่ียวของระหวางกัน 

 



12 
 

เหตุการณสําคัญในรอบป 
 

 

 

 
5 เมษายน 2559 รองศาสตราจารย ดร.จักรพันธ ศิริธัญญลักษณ คณบดีคณะเภสัชศาสตรและคณะ ได

รวมหารือกับผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสเก่ียวกับการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับ

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
1 มิถุนายน 2559 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสไดเขารวมงานแถลงขาวผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเชียงใหม “ผลงานวิจัยเดนในรอบ 4 ป” รวมชี้แจงผลงานวิจัยตอสื่อมวลชนใหรับทราบและ

เผยแพรสูสาธารณะตอไป 

  
26 กรกฎาคม  2559 ดร.ชวินท ธัมมนันทกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เยี่ยมชม

ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและหองปฏิบัติการวิจัยตางๆ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนองคความรู

ทางดานท่ีเก่ียวของระหวางกัน 
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เหตุการณสําคัญในรอบป 
 

 

  
7 กันยายน 2559  ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง 

ตําแหนงผูอํานวยการ กับ คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดย รองศาสตราจารย ดร. ภก.จักร

พันธ   ศิริธัญญาลักษณ ตําแหนง คณบดี ผูรับมอบอํานาจจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดลงนาม

บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการรวมกัน ณ หองประชุมคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

  
21 กันยายน 2559 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส เปนประธานเปด "หมูบานฟสิกสนาโนเพ่ือ

การพัฒนาปลูกสละ จังหวัดจันทบุรี"  

  
23 กันยายน 2559 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส รวมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ

แหงชาติ และสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ประชุมรวมกัน ณ โรงแรมอัมรา กรุงเทพฯ เพ่ือรวมมือกัน

เก่ียวกับเทคนิคใหมในการปรับปรุงคุณภาพพลอยเนื้อแข็งดวยลําไอออน 
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การประชุมประจําปศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ประจําป 2559 

  

 

  
8 มิถุนายน 2559 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมงาน Siam Physics Congress 2016 (SPC2016) ณ 

โรงแรมบานสวน คุณตา กอลฟ แอนดรีสอรท จังหวัดอุบลราชธานี โดยในงานมีการเผยแพรผลงานวิจัย 

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ทางดานฟสิกสและเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตรตางๆ ท่ีเก่ียวของและใน

โอกาสเดียวกันนี้ ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสไดจัดงานประชุมประจําป 2559 ในวันท่ี 9 มิถุนายน 2559 

โดยภายในงานประชุมดังกลาวมีการบรรยายเก่ียวกับแผนปฎิบัติการของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ใน

ระยะท่ี 2 และการเสวนาระดมความคิดในเรื่อง “ฟสิกสและเทคโนโลยีของการทําความเย็นแบบใหม” 

และ “The Physics of Ion Beam Induced Gemstone Enhancement” ซ่ึงจะนําไปสูการประชุม 

consultant meeting เพ่ือแลกเปลี่ยนความรูในเชิงลึกกับนักวิจัยเชี่ยวชาญตอไป
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการเครื่อง Field Emission Scanning 

Electron Microscope 
 

 

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กนัยายน 2559 

สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการเครื่อง Field Emission Electron Microscope ตั้งแตเดือน 

ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 มีจํานวนผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 95 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 

92 ราย และเอกชน 3 ราย มีจํานวนตัวอยางท่ีใหบริการรวมท้ังสิ้น 590 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการ

ท่ีไดรับ 451,040 บาท 

คาเฉลี่ยของจํานวนผูใชบริการในแตละเดือนคือ 7-8 ราย คาเฉลี่ยของจํานวนตัวอยางในแตละเดือน

คือ 50 ตัวอยาง และคาเฉลี่ยของคาบริการท่ีไดรับในแตละเดือนคือ 37,500 บาท 
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ตารางสรุปผลการดําเนินงานแสดงจํานวนผูใชบริการ จํานวนตัวอยาง และคาบริการที่ไดรับในแตละเดือน 

ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 

 

 

 

 

ป เดือน 
จํานวนผูใชบริการ 

จํานวนตัวอยาง คาบริการท่ีไดรับ (บาท) 
หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวม 

2558 

ตุลาคม  6 0 6 29 24,100.0 

พฤศจิกายน  10 1 11 78 80,760.0 

ธันวาคม  7 1 8 42 25,590.0 

2559 

มกราคม  4 0 4 17 31,000.0 

กุมภาพันธ  6 0 6 25 16,050.0 

มีนาคม  7 0 7 38 23,550.0 

เมษายน  7 0 7 60 36,100.0 

พฤษภาคม  11 0 11 72 37,800.0 

มิถุนายน  5 0 5 41 21,150.0 

กรกฎาคม  9 1 10 56 44,990.0 

สิงหาคม  14 0 14 102 86,650.0 

กันยายน  6 0 6 30 23,300.0 

รวม 92 3 95 590 451,040.0 
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แผนภูมิแทงแสดงจํานวนผูใชบริการ จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และจํานวนรวม ในแตละเดือน 

ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 

 

 

 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนตัวอยางที่ใหบริการในแตละเดือน  

ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 
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แผนภูมิแทงแสดงคาบริการที่ไดรับในแตละเดือน  

ตั้งแต เดือน ตุลาคม 2558 ถึง เดือน กันยายน 2559 
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการดวย X-ray Photoelectron 

Spectroscopy (XPS) 

 

 

 

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 

สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการเครือ่ง XPS ตั้งแตเดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 มี

จํานวนผูใชบริการรวมท้ังสิ้น 152 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 130 ราย และเอกชน 22 ราย มีจํานวน

ตัวอยางท่ีใหบริการรวมท้ังสิ้น 1,152 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการท่ีไดรับ 1,019,490 บาท 

คาเฉลี่ยของจํานวนผูใชบริการในแตละเดือนคือ 13 ราย คาเฉลี่ยของจํานวนตัวอยางในแตละเดือนคือ 

96 ตัวอยาง และคาเฉลี่ยของคาบริการท่ีไดรับในแตละเดือนคือ 85,000 บาท 
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ตารางที่แสดงจํานวนผูใชบริการ จํานวนตัวอยาง และคาบริการที่ไดรับ  

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือน กันยายน 2558 

ป เดือน 

จํานวนผูใชบริการ 
คาบริการท่ี

ไดรับ 

(บาท) หนวยงานภาครัฐ เอกชน รวม 

จํานวน

ตัวอยาง

รวม (ช้ิน) 

2558 

ตุลาคม 8 1 9 54 46,780 

พฤศจิกายน 11 2 13 88 54,210 

ธันวาคม 14 0 14 63 56,900 

2559 

มกราคม 8 3 11 67 47,850 

กุมภาพันธ 11 2 13 81 63,680 

มีนาคม 16 1 17 83 82,080 

เมษายน 7 0 7 74 59,000 

พฤษภาคม 8 2 10 50 48,180 

มิถุนายน 15 4 19 135 110,650 

กรกฎาคม 11 1 13 106 94,200 

สิงหาคม 14 1 14 75 85,210 

กันยายน 12 1 12 276 270,750 

รวม 130 22 152 1,152 1,019,490 
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แผนภูมิแทงแสดงจํานวนผูใชบริการ จากหนวยงานภาครัฐ เอกชน และจํานวนรวมในแตละเดือน 

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 

 

 

 

 

แผนภูมิแทงแสดงจํานวนตัวอยางที่ใหบริการในแตละเดือน  

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือน กันยายน 2559 
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แผนภูมิแทงแสดงคาบริการที่ไดรับในแตละเดือน  

ตั้งแต เดือนตุลาคม 2558 ถึงเดือนกันยายน 2559 
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20%

70%

5% 4%1%

งบประมาณศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสประจําป 2559

1.  แผนงานบริหาร 2.  แผนงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

3.  แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ 4.  แผนงานพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกฯ 

5.  แผนงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ 

งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2559 

 

 

หมวดรายการ/แผนงาน หนวย:ลานบาท คิดเปนรอยละ 

1.  แผนงานบริหาร 7.92 20.52 

2.  แผนงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรม 26.90 69.69 

3.  แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ 1.95 5.05 

4.  แผนงานพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานภายนอกฯ  1.48 3.83 

5.  แผนงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ  0.35 0.91 

รวม 38.60 100.00 
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แผนงานวิจัยพัฒนาวัตกรรม หนวย:ลานบาท ป 2559 (รอยละ) 

1.โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสศึกษา (Sustained Physics 

Education Reform) 
10.69 39.76 

2.โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสเพ่ือการเกษตร (Innovative 

Physics for High Value-Added Agricultural Products) 
16.20 60.24 

รวม 26.90 100.00 

 

 

 

 
 

 

40%

60%

โปรแกรมวิจัยประจําปงบประมาณ 2559

โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสศึกษา โปรแกรมวิจัยทางฟสิกสเพ่ือการเกษตร



25 
 

สรุปผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2559 
 

 

1. การสรางเครือขายความรวมมือ     

    ประกอบดวยการสรางเครือขายความรวมมือ จํานวน 1 ครั้ง 

 หัวขอความรวมมือ ระดับความ

รวมมือ 

ช่ือและท่ีอยูขององคกรท่ี

สรางเครือขาย 

ผูประสานงานขององคกร

เครือขาย 

ระยะเวลา

ดําเนินการ 

รหัสโครงการ 

1 Collaboration in 

Accelerator R&D 

at PITZ 

ตางประเทศ กลุมวิจัย Photo Injector 

Test Facility at DESY, 

Germany 

 

- ศ.(เกียรติคุณ)ดร.ถิรพัฒน วิลัย

ทอง 

-  ผศ. ดร.จิตรลดา ทองใบ 

-  ผศ. ดร.สาคร ริมแจม 

1 มกราคม 2558 

- 31 ธันวาคม 

2562 

ThEP-59-DESY 

 

2. การสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา   

2.1 ผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท   จํานวน 2 คน  

2.2 การรับผูชวยวิจัยระดับปริญญาเอก  จํานวน 1 คน 




