บทสรุปผูบริหาร
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โครงการระยะที่ 2 พ.ศ. 2560 ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยหลัก
จํานวน 6 แหง และมหาวิทยาลัยรวม จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแกน
นํา ในดานการบริหารจัดการองคกรมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย เปนผูกําหนดนโยบายของศูนยให
สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมผานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะกรรมการบริหารศูนย
เปนผูดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และผูอํานวยการศูนยประสานงานวิจัยเปนผูกํากับดูแลโปรแกรมวิจัย 7
โปรแกรมวิจัย
การดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีงบประมาณ
ดําเนินการเปนจํานวนทั้งสิ้น 79,180,000.00 บาท ประกอบดวยงบบริหารจัดการ และงบปรับปรุงและ
ซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานการวิจัย รวมจํานวน 17,460,000 บาท คาดําเนินการโปรแกรมวิจัยประจําป
2560 ภายใต 5 โปรแกรม 22 โครงการวิจัย เปนจํานวน 44,712,000 บาท และคาดําเนินการโปรแกรม
วิจัยประจําป 2559 (โครงการ 3 ป) ภายใต 2 โปรแกรม 10 โครงการวิจัย เปนจํานวน 17,008,000 บาท
การดําเนินงานในหวงเวลาดังกลาว เปนไปตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานที่ไดตั้งไว ดังนี้
ผลจากการบริหารจัดการโปรแกรมวิจัย การสรางเครือขายและความรวมมือภายนอกองคกร
ผลการติดตามและประเมินโครงการวิจัยปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน
ภายนอกที่ ไม ได มีส ว นได ส ว นเสีย ทุกโครงการไดรับ ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี-ดี มาก และสมควร
สนับสนุนใหดําเนินโครงการวิจัยตอไป
ผลการดําเนินงานด านการสนับสนุน นักวิจัยระดับหลั งปริ ญญาเอกและการสนั บสนุน ระดั บ
บัณฑิตศึกษา
การสนั บ สนุ น นั ก วิ จั ย ระดั บ หลั ง ปริ ญ ญาเอกและการสนั บ สนุ น ระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา สั ง กั ด
โครงการวิจัย ในป พ.ศ. 2560 มีผูชวยวิจัยในระดับปริญญาโท 2 คน และระดับปริญญาเอก 2 คน
ผลการพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร
ในการพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากรในป พ.ศ. 2560 มีการนําเสนอผลงานระดับชาติ
จํานวน 4 ครั้ง และ การนําเสนอผลงานระดับนานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง

การถายทอดเทคโนโลยี (ภาครัฐ/ภาคการผลิตและบริการ)
การบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการแกภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาครัฐ จํานวน 12
ครั้ง
ผลการดําเนินงานหนวยเครื่องมือวิเคราะหกลาง
การดํ า เนิ น งานการให บ ริ ก ารเครื่ อ ง Field Emission Scanning Electron Microscope
(FESEM)
การใหบริการเครื่อง FESEM มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 81 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ
จํานวน 78 ราย และหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 3 ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 922
ตัวอยาง และมีรายไดจากการใหบริการวิเคราะหเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 370,070 บาท
การดําเนินงานการใหบริการเครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
การให บ ริ การเครื่ อง XPS มี จํานวนผูใชบ ริการรวมทั้งสิ้น 155 ราย แบงเปน หนวยงานภาครัฐ
จํานวน 147 ราย และหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 8 ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 838
ตัวอยาง และมีรายไดจากการใหบริการวิเคราะหเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 1,205,970 บาท
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ประวัติความเปนมา
การแขงขันในโลกปจจุบันเปนการแขงขันทางเทคโนโลยี อีกทั้งปญหาระดับโลกในอนาคต ไมวา
จะเปนเรื่องของแหลงพลังงานทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล วิกฤตการอาหารขาดแคลน หรือสภาวะโลกรอนก็
ตองอาศัยเทคโนโลยีเขามาชวยแกไข ประเทศที่มีเทคโนโลยีเปนของตนเองยอมมีความไดเปรียบในเชิง
เศรษฐกิจและเสถียรภาพของสังคม ประเทศที่พัฒนาแลวอยางสหรัฐอเมริกา ญี่ปุน และอีกหลายประเทศ
ในทวีปยุโรป รวมทั้งประเทศที่กําลังพัฒนา เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน อินเดีย และสาธารณรัฐเกาหลี
เปนตน ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาวิทยาศาสตรควบคูกันไปกับเทคโนโลยี ดวยเหตุนี้ประเทศที่
มุงหวังจะมีความรุดหนาทางดานเศรษฐกิจเพื่อความอยูดีกินดีของประชาชน จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตร
พื้นฐานโดยเฉพาะฟสิกสซึ่งเปนฐานรากที่สําคัญของการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง และเทคโนโลยีอนาคต
สําหรับประเทศไทย ความเขาใจและการยอมรับในบทบาทและความสําคัญของวิทยาศาสตร
พื้นฐานตอการพัฒนาเทคโนโลยีร ะดับ ตาง ๆ ยังคงอยูในระดั บที่ ไม เ อื้อต อการดํ าเนิน งานขององค กร
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ ของประเทศ รายงานวิจัยฉบับหนึ่ง ไดสรุปวา ประเทศที่มี
ความเจริญทางเทคโนโลยีนั้นตองมีความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฟสิกส
รายงานฉบับนี้ไดชี้ชัดวา ความออนแอทางดานเทคโนโลยีในประเทศไทย มีสาเหตุหลักเนื่องมาจากความ
ออนแอทางดานวิทยาศาสตรพื้นฐาน และจะทําใหประเทศไทยไมสามารถแขงขันไดในระยะยาวถาไมรีบ
แกไขเสียตั้งแตวันนี้
การระดมความคิ ด ของนั ก ฟ สิ ก ส ทั้ ง ประเทศจึ ง ได เ กิ ด ขึ้ น เป น ครั้ ง แรก เมื่ อ วั น ที่ 28 - 29
พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดยการริเริ่มและประสานงานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการ หลังจากนั้นไดมีการประชุมรวมกันเพื่อจัดทําโครงการจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดาน
ฟสิกสอีกหลายครั้ง ภายใตการสนับสนุนของ สกอ. เปนอยางดีตลอดมา
โครงการจั ด ตั้ ง ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส นี้ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ ในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
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ตอมาในการประชุมเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2549 คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหขยายการจัดตั้งศูนย
ความเปนเลิศทางวิชาการเพิ่มอีก 5 ดาน ซึ่งมีดานฟสิกสรวมอยูดวย และในคราวการประชุมเมื่อวันที่ 12
มิถุนายน พ.ศ. 2550 คณะรัฐมนตรีไดอภิปรายถึงความจําเปนที่จะตองพัฒนาปรับฐานการศึกษาและการ
วิจัยดานฟสิกสและคณิตศาสตรใหเขมแข็ง เพื่อเปนพื้นฐานการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควบคูไปกับการสรางและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ
ในขั้นตอนที่ตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองของคณะรัฐมนตรีนั้น โครงการ
จัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ไดรับการปรับปรุงในรายละเอียดเพิ่มเติม ภายใตการใหคําแนะนํา
ปรึกษาอยางใกลชิดของผูเชี่ยวชาญจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในการประชุมรวมอีก
หลายครั้ ง จนกระทั่ ง โครงการนี้ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบเป น ลํ า ดั บ ขั้ น และในที่ สุ ด ได รั บ การอนุ มั ติ จ าก
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
ปจจุบันศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส (ศฟ.) เปนศูนยความเปนเลิศ ลําดับที่ 9 ของสํานักพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สบว.) ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
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วิสัยทัศน/พันธกิจ/เปาประสงค/ยุทธศาสตร ศูนยความเปนเลิศ
การพั ฒ นาศู น ย ความเป น เลิศดานฟสิ กส ระยะที่ 2 จะใหความสําคัญ กับ ยุทธศาสตรการผลิ ต
ผลงานวิ จั ย และนั กวิ จั ย ฟ สิ กส ที่มีศักยภาพอยางตอเนื่ องจากระยะที่ 1 โดยเนน การผลิตงานวิจัย ที่มี
ผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร (economic impact) ไดแก ผลกระทบเชิงวิชาการ (academic impact)
ผลกระทบเชิงสังคม (social impact) และผลกระทบเชิงอุตสาหกรรม (industrial impact) ในลักษณะ
demand-driven คือ การนําความตองการวิจัยของประเทศเปน กรอบดําเนินการ งานวิจัยมีเนื้อหาที่
เกี่ยวของกับการตอบโจทยตามยุทธศาสตรชาติ ตลอดจนมุงเนนที่จะมีสวนรวมในการสนับสนุนงานวิจยั ที่
สอดคลองกับการพัฒนาประเทศไปเปน Creative Economy อยางแทจริง โดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ และ
เปาประสงค การพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ระยะที่ 2 ดังนี้
วิสัยทัศน
เปนศูนยความเป นเลิ ศด านฟสิกสชั้น นําในอาเซีย นเพื่อเปน กุญแจดอกสําคัญ ของการเพิ่ ม ขีด
ความสามารถในการแขงขันและพึ่งพาตนเองดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศไทย
พันธกิจ
1. พัฒนานักฟสิกสใหมีคุณภาพระดับสากล พรอมทั้งสรางศักยภาพครูผูสอนใหสามารถทําหนาที่
ประสาทวิชาและใหเทคนิคการเรียนรูแกเด็กไทยเพิ่มสูงมากขึ้น
2. สนับสนุนและสงเสริมงานวิจัยและการพัฒนาดานฟสิกสใหมีปริมาณและคุณภาพที่เอื้อตอการ
พัฒนาประเทศสูการเปน Creative Economy และแขงขันกับประเทศผูนําดานฟสิกส
3. บริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพื่อผลักดันใหมีการใชประโยชนงานวิจัยในเชิงวิชาการ
สังคม และพาณิชยที่สอดคลองกับหลักการของ Creative Economy
4. เสริมสรางโครงสรางและปจจัยพื้นฐานเพื่อความเขมแข็งและการพึ่งพาตนเองของการวิจัยเชิง
ฟสิกสของประเทศ
5. เตรียมความพรอมเพื่อพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสสูการเปนองคกรในกํากับที่พึ่งพา
ตนเองได
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เปาประสงค
1. เรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางฟสิกสคุณภาพสูงระดับสากลโดยเฉพาะสาขาขาดแคลนในภาค
การผลิตและบริการ เพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงในการกาวสูประชาคมอาเซียนและการเปน
Creative Economy
2. เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งในการวิจัยและพัฒนาฟสิกสดวยการสรางเครือขายความ
รวมมือกับสถาบันวิจัยและสถาบันการศึกษาชั้นนําของโลก เพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอนวิชาฟสิกส
ในทุกระดับใหทัดเทียมกับประเทศชั้นนํา เพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนและการเปน Creative
Economy
3. บริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพื่อนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนในเชิงวิชาการ สังคม และ
พาณิชย
4. พัฒนาหองปฏิบัติการวิจัย/เครื่องมือวิจัยทางฟสิกสใหมีมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
การวิจัยใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพครูผูสอนและนักวิจัยฟสิกส
เพื่อลดปญหาการขาดแคลนครูผูสอนวิชาฟสิกสที่มีคุณภาพและนักวิจัยฟสิกสที่เขมแข็ง เพื่อ
ตอบสนองการยกระดับการพัฒนาประเทศจากการเนนการใชแรงงานและทรั พยากรธรรมชาติ อยาง
สิ้นเปลืองเปนหลักไปสูการใชองคความรูและความคิดสรางสรรคเปนหลัก
2. ยุทธศาสตรการผลิตงานวิจัยและพัฒนา
ใหสามารถตอบสนองความตองการทางวิชาการสูความเปนเลิศ ทางสังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งดานภาคการผลิตและบริการเพื่อเพิ่มมูลคา
3. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการนวัตกรรมฐานฟสิกสเพื่อการพัฒนาประเทศ
ใหความสําคัญกับการนําผลงานวิจัยที่ผานมาไปใชประโยชนผานระบบบมเพาะ ตั้งแตการ
สรางตนแบบจนถึงการใชงานจริง โดยเนนการสรางเครือขายกับภาคการผลิตและบริการ เพื่อใหเกิ ด
งานวิจัยที่ตอบสนองความตองการของประเทศอยางแทจริง

4

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครื่องมือวิจัยกลางดานฟสิกส
เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานรองรับการวิจัยและใหบริการ โดยพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือวิจัย
กลางขนาดใหญใหสามารถทํางานวิจัยเปดแดน (Frontier Research) และพัฒนาเทคโนโลยีแนวหนา
(Cutting-edge Technology) ได เพื่อใหสอดรับกับการเปน Creative Economy ของประเทศ
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คณะกรรมการอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2560

ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทยอาวุธ 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 สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ

นายขจร จิตสุขุมมงคล
กรรมการ

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
กรรมการ

นายเขมทัต สุคนธสิงห
กรรมการ

นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ
กรรมการ
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ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลยั ทอง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2560

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง
ประธานกรรมการ

ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.สมศร สิงขรัตน
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง ศาสตราจารย ดร.ชูกิจ ลิมปจํานงค
กรรมการ
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรยศ อยูดี
กรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุนสวัสดิ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
กรรมการ

ดร.มารยาท สมุทรสาคร
กรรมการ

นายวิเชียร สุขสรอย
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ดวงมณี วองรัตนะไพศาล
กรรมการและเลขานุการ
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ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
กรรมการ

นายอภิเดช ไมหนองกอย
กรรมการ

ผังการบริหารงาน ศูนยความเปนเลิศดานฟสกิ ส
คณะกรรมการอํานวยการ

8

โครงสรางการบริหารงาน
สํานักงานศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
ผูอํานวยการศูนย
รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยฟสิกสประยุกตและนวัตกรรม

รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยฟสิกสพื้นฐานและฟสิกสศึกษา
ผูจัดการศูนย

กลุมงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม*
-

งานสงเสริมงานวิจัยดานฟสิกส
ประยุกตและการพัฒนานวัตกรรม
งานสงเสริมการวิจยั ดานฟสิกสศึกษา
งานสงเสริมการวิจยั ดานฟสิกสพื้นฐาน
งานบริหารระบบขอมูลโครงการวิจัย
งานบริการวิชาการ
งานลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร
พัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก
งานพัฒนาเครื่องมือวิจัยกลาง

กลุมงานพัฒนานักฟสกิ ส
-

ที่ปรึกษา

งานตรวจสอบภายใน
กลุมงานอํานวยการ

งานบริหารจัดการครูผสู อน
นักฟสิกสและผูชวยวิจัย
งานสงเสริมการฝกอบรม
ตางประเทศ
งานจัดการเชิญผูเชี่ยวชาญ
ตางประเทศ
งานบริหารระบบขอมูลนัก
ฟสิกส
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งานการเงิน
งานบัญชี
งานพัสดุ
งานจัดซื้อจัดจาง
งานสํานักงานและบริหารทั่วไป
งานประสานงานกับ สบว.
งานสารสนเทศ
งานทรัพยากรมนุษย
งานอาคารสถานที่
งานสื่อสารวิทยาศาสตรและ
ประชาสัมพันธ
งานบริหาร/ประสานงาน
เครื่องมือวิเคราะห/วิจัยกลาง

กลุมงานขับเคลื่อนยุทธศาสตรและภารกิจพิเศษ
-

งานแผนและงบประมาณ
งานติดตามเยี่ยมชมและ
ประเมินผล
งานบริหารระบบขอมูลนโยบาย
และแผน
บูรณาการความรวมมือการวิจัย
และเครือขายทั้งในและ
ตางประเทศ

3/9/62

เหตุการณสําคัญในรอบป

27 ธันวาคม 2559 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศทุก
ศู น ย ฯ เข า เยี่ ย มคาระและสวัสดี ปใหม ดร.สุภัทร จําปาทอง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

19 มกราคม 2560 คณาจารยและนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยนเรศวรเขารวม โครงการฝกอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเรื่อง “เครื่องวิเคราะหผิววัสดุ XPS และเทคนิคการวิเคราะหที่เกี่ยวของ” เพื่อใหความรูและ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใชประโยชนเครื่อง XPS ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

18 มกราคม 2559 Prof. Laurent Baulieu (UNESCO Chair on Knowledge Sharing, Generating
New Vocations and Pursuing a Realistic Development on a Long- term Perspective CERN)
และคณะเยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและไดปรึกษาหารือดานความรวมมือระหวางกัน
10

เหตุการณสําคัญในรอบป

26 มกราคม 2560 Mr.Takayuki Usumi กรรมการผูจัดการบริษัทอัลแวค อิงค ประเทศไทย และคณะ
เยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและไดปรึกษาหารือดานความรวมมือระหวางกัน

3 มี น าคม 2560 ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส และ ศู น ย น วั ต กรรมการพิ ม พ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส อิ น ทรี ย ศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละคอมพิ ว เตอร แ ห ง ชาติ สํ า นั ก งานพั ฒ นา
วิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี แห งชาติ รว มกัน จัดสัมมนา เรื่อง “Graphene Plasmon-Based FreeElectron IR to X-ray Laser” ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมถึงระดมความคิดเกี่ยวกับทิศทางการวิจัยและพัฒนาในอนาคต

27-28 เมษายน 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Graphene Plasmon-Based Free-Electron
IR to X-ray Laser” ครั้งที่ 2 ณ อาคารวิจัยนิวตรอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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เหตุการณสําคัญในรอบป

19 พฤษภาคม 2560 คณะอนุกรรมการอํานวยการ โครงการพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ตรวจเยี่ ย มศู น ย ความเปน เลิศดานฟสิกส รวมทั้งไดป รึกษาหารือเกี่ย วกับ ปญ หาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

3 กรกฎาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสเขารวมจัดนิทรรศการ ในงานประชุมประจําปของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เรื่อง “ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สูอนาคตประเทศไทย” ณ เมืองทอง
ธานี โดย พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธานเปดการประชุม

3-7 กรกฎาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษาสู ส าธารณะ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2560 ณ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
12

เหตุการณสําคัญในรอบป

23 กรกฎาคม 2560 ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห ง ชาติ แ ละคณะ เยี่ ย มชมศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส และปรึ ก ษาหารื อ ด า นต า ง ๆ รวมทั้ ง ได
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในหัวขอ "บทบาทของ Fundamental Sciences ในการพัฒนาประเทศ"

24-27 กรกฎาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จัด
นิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรม เพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 เรื่อง "Smart life
by CoE (Thailand 4.0)" ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

7-11 สิงหาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมจัดนิทรรศการเผยแพรผลงานวิจัย/นวัตกรรมของ
สํ านั กงานคณะกรรมการอุ ด มศึ กษาสูส าธารณะ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในหัว ขอ "STEM
Education" ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
13

เหตุการณสําคัญในรอบป

17-19 สิงหาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรวมจัดนิทรรศการ สัปดาหวิทยาศาสตร สวนภูมิภาค
ประจําป 2560 ภายใตแนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร เสริมสรางชาติดวย
เทคโนโลยีสูวิถีแหงนวัตกรรม” ณ ภาควิชาฟสิกสและวัสดุศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

24 สิงหาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Radiative Cooling Films” ณ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับดาน Radiative
Cooling Films

25 สิงหาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Bio-Medical Physics for Aging Society” ณ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ทางดาน Bio-Medical Physics for Aging Society
14
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9 กันยายน 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Quantum Computing” ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค
กรุงเทพมหานคร เพื่อรวมกันกําหนดแนวทางและเปาหมาย งานวิจัยที่เกี่ยวของกับทางดานเทคโนโลยี
ควอนตัม

12 กันยายน 2560 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ไดใหเกียรติเปนประธานเปด "หมูบาน
ฟสิกสนาโนเพื่อการพัฒนาปลูกเมลอน จังหวัดกาญจนบุรี

19 กั น ยายน 2560 ผู อํ า นวยการศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส แ ละคณะได เ ข า พบ ศาสตราจารย
นายแพทยเกียรติ รักษรุงธรรม รองอธิการบดีกํากับดูแลดานการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสในระยะที่ 2
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เหตุการณสําคัญในรอบป

28 กันยายน 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Radiative Cooling Films” ครั้งที่ 2 ณ หนวย
ประสานงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กรุงเทพมหานคร
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การประชุมประจําปศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ประจําป 2560

24-25 พฤษภาคม 2560 ศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส ร ว มงาน Siam Physics Congress 2017
(SPC2017) ณ โรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa จั ง หวั ด ระยอง โดยในงานมี ก ารเผยแพร
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ทางดานฟสิกสและเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวของ และในโอกาสเดียวกันนี้ 25 พฤษภาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสจัดงานประชุ ม
ประจําป 2560 โดยภายในงานประชุมดังกลาวไดมีการชี้แจงภาพรวมการดําเนินงานทางดานการวิจัยและ
พัฒนาของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสในระยะที่ 2 (พ.ศ. 2559-2563) และการดําเนินงานโครงการวิจัย
ปงบประมาณ 2560 รวมทั้งในงานประชุมดังกลาวไดจัดใหมีการประเมินโครงการวิจัยปงบประมาณ 2559
ตลอดจนประชุมเสวนาระดมความคิดเกี่ยวกับโครงการวิจัยใหมสําหรับปงบประมาณ 2562 และ 2563
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการเครื่อง Field Emission Scanning
Electron Microscope
ตั้งแต เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
สรุปผลการดําเนินการดําเนินงานการใหบริการเครื่อง FESEM ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน
กันยายน 2560 มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 87 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 81 ราย และภาคเอกชน 6
ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 922 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการที่ไดรับ 370,070 บาท
ตารางเวลาที่เจาหนาที่ตองใชในการใหบริการวิเคราะหดวยเครื่อง FESEM ในแตละเดือน

เดือน
ต.ค.- 59#
พ.ย. - 59#
ธ.ค. – 59#
ม.ค. - 60
ก.พ. - 60
มี.ค. - 60
เม.ย.- 60
พ.ค. - 60$
มิ.ย. – 60$
ก.ค.- 60$
ส.ค. - 60$
ก.ย. – 60$

จํานวนชิ้นงานที่
Load เขาเครื่อง
28
82
12
64
58
97
192
47
30
124
37
151

Preparation
8
22
3.5
18.5
20.5
25.5
49.5
13
10
42
9
85
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เวลาที่ใชในชวง (ชั่วโมง)
Imaging Acquisition Quantification
4.5
2
1
15.5
0.5
0.5
3
0
0
17
3.5
1
19
5.5
5
22.5
5.5
3
35
3
1.5
9.5
1.5
0.75
6.5
0
0
26.83
0
0
6
0
0
53.67
1
0

ตารางคาบริการของการวิเคราะหดวยเครื่อง FESEM ในแตละเดือน

คาบริการ (บาท)
เดือน

Preparation

ต.ค.- 59#
พ.ย. - 59#
ธ.ค. - 59#
ม.ค. - 60
ก.พ. - 60
มี.ค. - 60
เม.ย.- 60
พ.ค. - 60$
มิ.ย. - 60$
ก.ค.- 60$
ส.ค. - 60$
ก.ย. - 60$
หมายเหตุ :

Imaging

Acquisition Quantification

900
6,750
2,000
2,400
23,250
500
600
4,500
0
300
25,500
3,500
4,800
28,500
3,100
2,190
34,200
5,500
1590
53,400
3000
900
14,250
1500
1500
9,750
0
2700
40,250
0
1,290
9,450
0
900
80,500
0
รวมคาบริการทั้ง 12 เดือน (บาท)
#

$
*
Preparation

Imaging
Acquisition

Quantification

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500*

รวมคาบริการ
ในแตละเดือน
9,650
26,150
5,100
29,300
36,400
41,890
57,990
16,650
11,250
43,050
10,740
81,900
370,070

ในเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2559 นั้นเครือ่ ง FESEM มีปญหาเกจวัดความดันขัดของใน
บางเวลา ทําใหไมสามารถใหบริการไดในบางชวง
หัววัด EDS ไมสามารถใชงานได อยูในระหวางการซอมบํารุง
ใหบริการ EBSD ไดตามปกติ
กระบวนการเตรียมชิน้ งานเพื่อใสในเครือ่ ง FESEM ไดแก การ Baking ชิน้ งานโดยใหความรอนเพื่อใหชิ้นงานแหง
ใชเวลา 15 – 30 นาที สําหรับชิ้นงานที่ไมนาํ ไฟฟาจะตองฉาบทองดวยเครือ่ ง sputter coater ใชเวลาประมาณ
15 – 20 นาที คิดคาบริการครั้งละ 300 บาทโดยครั้งหนึง่ สามารถฉาบทองไดพรอมกันหลายชิ้น และมีเครือ่ ง ion –
milling ใหบริการกับชิ้นงานประเภทฟลม บางที่ตองการ polishing ดานตัดขวางใหเรียบ ใชเวลาตอชิ้นงาน
ประมาณ 1 ชัว่ โมง คิดคาบริการชัว่ โมงละ 1,500 บาท
เปนชวงที่ เปด e-beam เลือกศักยเรงอิเล็กตรอนทีเ่ หมาะสม e-beam alignment ปรับโฟกัสเพือ่ ใหภาพชัด เลือก
กําลังขยายและถายภาพดวยจํานวนตามความตองการของลูกคา ชวงเวลานี้คิดคาบริการชั่วโมงละ 1,500 บาท
เครื่อง FESEM มีอุปกรณเสริม EDX สําหรับวิเคราะหธาตุในชิน้ งาน ซึ่งในการวิเคราะหจะมีชวง Acquisition ซึ่ง
นับตั้งแตเริ่มยิงรังสีเอกซใสชิ้นงาน จนกระทั่งหยุดยิงรังสีเอกซเมื่อสะสมขอมูลเพื่อสรางสเปคตรัม EDS ไดมากพอ
ใชเวลาประมาณ 15 – 20 นาที ชวงเวลานีค้ ิดคาบริการสเปคตรัมละ 500 บาท
เปนขัน้ ตอนการวิเคราะหขอ มูลจากสเปคตรัม EDX และตรวจสอบความถูกตองของธาตุที่แสดงผลวาตรงกับขอมูล
ของชิน้ งานที่ลูกคาใหมาหรือไม รวมถึงการเลือกแสดงผลเฉพาะบางธาตุตามความตองการของลูกคา ขั้นตอนนี้ไม
คิดคาบริการ
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กราฟแสดงจํานวนตัวอยางที่ไดเขารับการบริการในเดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
(ชิ้น)
250
200
150
100
50
0

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

กราฟแสดงรายไดที่ไดรับจากการใหบริการในแตละเดือนตั้งแตเดือนตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
(บาท)
90,000
80,000
70,000
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60
ต.ค.
59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการเครื่อง X-ray
Photoelectron Spectroscopy (XPS)
ตั้งแต เดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกันยายน 2560
สรุปผลการดําเนินงานการใชบริการเครื่อง XPS ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2559 ถึงเดือน กันยายน 2560
มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 155 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 147 ราย และภาคเอกชน 8 ราย มีจํานวน
ตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 898 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการที่ไดรับ 927,190 บาท
ตารางเวลาที่เจาหนาที่ตองใชในการใหบริการวิเคราะหดวยเครื่อง XPS ในแตละเดือน

เดือน
ต.ค.- 59
พ.ย. - 59
ธ.ค. – 59 $
ม.ค. - 60
ก.พ. - 60
มี.ค. - 60
เม.ย. - 60
พ.ค. - 60
มิ.ย. - 60
ก.ค. - 60
ส.ค. - 60
ก.ย. - 60

จํานวนชิ้นงาน
ที่ Loadเขา
เครื่อง
81
102
15
154
42
84
50
42
79
71
104
74

เวลาที่ใชในชวง (ชั่วโมง)
Preparation #

Acquisition

Quantification #

324
348
108
458
324
204
162
120
192
168
360
224

42
36
11
62
20.5
30
20
28
36.5
31
44.5
35

23
24
5
38
24
15
16
13
24
15
38
17
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ตารางคาบริการของการวิเคราะหดวยเครื่อง XPS ในแตละเดือน

คาบริการ (บาท)
เดือน

นอกเวลา/
พิเศษ**

Acquisition Quantification

ต.ค.- 59
พ.ย. - 59
ธ.ค. – 59 $
ม.ค. - 60
ก.พ. - 60
มี.ค. - 60
เม.ย. - 60
พ.ค. - 60
มิ.ย. - 60
ก.ค. - 60
ส.ค. - 60
ก.ย. - 60
หมายเหตุ:

75,600
16,200
6,480
64,800
20,400
0
19,800
3,000
0
111,600
17,000 @
24,840
36,900
8,400
0
54,000
16,800
3,130
36,000
10,000
0
50,400
8,400
540
65,700
15,600
0
55,800
14,200
1080
78,300
19,800
4320
63,000
14,800
540
รวมคาบริการทั้ง 12 เดือน (บาท)
*
**
+
$
#
@

Preparation

Acquisition
Quantification

อื่นๆ +
2,320
140
2,000
100
0
0
400
3300
0
600
0
900

รวม
คาบริการ
ในแตละ
เดือน
100,600
85,340
24,800
153,540
45,300
73,930
46,400
62,640
81,300
71,680
102,420
79,240
927,190

คารอยละเทียบกับเวลาทํางานปกติในแตละเดือน (35 ชั่วโมง/อาทิตย, 140 ชั่วโมง/เดือน)
คาสวนเพิ่มพิเศษอันจะมาจากการใหบริการนอกเวลาราชการและคิวดวนพิเศษ
คาบริการจากการขอวิเคราะหหรือการขอทํา Deconvolution เพิ่มเติม และคาบริการอื่นๆ
ในเดือน ธันวาคม 2559 นั้นไดถูกจองโดยคิวเหมาและไดชําระเงินในเดือน มกราคม 2560
นับรวมการทํางานนอกเวลาราชการ รวมถึงในเวลากลางคืน และวันหยุด
ลูกคาเหมาตองการผลวิเคราะหจากสเปคตรัม XPS ของชิ้นงานเพียงบางชิ้นเทานั้น
กระบวนการเตรี ย มชิ้ น งานของลู ก คา เพื่ อ ใส ในเครื่ อ ง XPS และรอจนกว า จะมี ค วามดั น ลดต่ํ า ลงจนถึ ง ระดั บ ดํ า เนิ นการ
Acquisition ได แตละชิ้นงานใชเวลาไมเทากัน ขึ้นกับสภาพชิ้นงานของลูกคา เชนชิ้นงานที่มีความชื้นสูงก็จะใชเวลาในชวงนี้
นานกวาชิ้นงานแหง บางครั้งตองนําชิ้นงาน เขา/ออก เพื่อตัดใหเล็กลงบอยครั้ง แตชวงเวลานี้ไมไดนํามาคิดรวมในคาบริการ
กระบวนการนี้นับตั้งแตเริ่มยิงรังสีเอกซใสชิ้นงาน จนกระทั่งหยุดยิงรังสีเอกซเมื่อสะสมขอมูลเพื่อสรางสเปคตรัม XPS ไดมาก
พอ ชวงเวลานี้คิดคาบริการชั่วโมงละ 1,800 บาท
กระบวนการวิเคราะหขอมูลจากสเปคตรัม XPS การใชเวลาในชวงนี้จะขึ้นอยูกับความซับซอนของสเปคตรัม XPS และจํานวน
peak ที่ลูกคาตองการใหวิเคราะหโดยคาบริการวิเคราะหผล สเปคตรัม คิดชิ้นงานละ 200 บาท (แตละชิ้นงานมีไดมากกวา 1
สเปคตรัม)
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กราฟแสดงจํานวนตัวอยางที่ไดเขารับการบริการในเดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
(ชิ้น)
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60

กราฟแสดงจํานวนรายไดที่ไดรับจากการใหบริการในเดือน ตุลาคม 2559 ถึง กันยายน 2560
(บาท)
180,000
160,000
140,000
120,000
100,000
80,000
60,000
40,000
20,000
0

Oct-59 Nov-59 Dec-59 Jan-60 Feb-60 Mar-60 Apr-60 May-60 Jun-60 Jul-60 Aug-60 Sep-60

ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60
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งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2560
หมวดรายการ/แผนงาน

หนวย:ลานบาท

คิดเปนรอยละ

1. แผนงานบริหาร

9.48

15.25

2. แผนงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

44.71

71.92

3. แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ
4. แผนงานพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกฯ
5. แผนงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ

5.47

8.80

1.54

2.48

0.97

1.56

รวม

62.17

100.00

งบประมาณศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส ป ระจํา ป 2560
2%

2%
15%

9%

72%

1. แผนงานบริหาร

2. แผนงานวิจยั และพัฒนาวัตกรรม

3. แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ

4. แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ

5. แผนงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
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แผนงานวิจัยพัฒนาวัตกรรม
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่ออุตสาหกรรมการทําความเย็น
ดวยระบบแมเหล็ก
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเซลลแสงอาทิตย
อุบัติใหมชนิด
เพอรอฟสไกต
โปรแกรมวิจัยฟสิกสพื้นฐานแบบมุงเปาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี
ระดับสูง
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการประยุกตทางการแพทย
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางควอนตัมฟสิกสเพื่อการสํารวจน้ํามันและ
แกส
รวม

หนวย:ลานบาท ป 2560 (รอยละ)
13.43

19.02

14.42

20.41

14.39

20.37

14.91

21.11

13.49

19.09

70.63

100.00

โปรแกรมวิ จั ย ประจํา ป ง บประมาณ 2560
19%

19%

21%

21%
20%

โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่ออุตสาหกรรมการทําความเย็นดวยระบบแมเหล็ก
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเซลลแสงอาทิตยอุบัติใหมชนิดเพอรอฟสไกต
โปรแกรมวิจัยฟสิกสพื้นฐานแบบมุงเปาเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูง
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการประยุกตทางการแพทย
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางควอนตัมฟสิกสเพื่อการสํารวจน้ํามันและแกส
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สรุปผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2560
1. การผลิตและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย
1.1 สื่อการสอน
ที่

จํานวน 5 ฃิ้น ดังนี้

ชื่อเรื่อง

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

1

Electric Play Dough (เอกสาร
แนบ)

วิทยาศาสตร

ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษาตอนตน

ทั่วไป

ThEP-59-PER-MU3

2

เวกเตอรองคประกอบ

รายวิชาวิทยาศาสตร

มัธยมศึกษา ปที่ 3

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย

ThEP-59-PER-MU2

3

Simple Pendulum using Light
Sensor

Advanced Physics
Laboratory

มหาวิทยาลัย ป.ตรี ป มหาวิทยาลัยมหิดล
3

ThEP-59-PER-MU2

4

ไขปริศนาเหรียญบาท

Advanced Physics
Laboratory

มหาวิทยาลัย ป.ตรี ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
4
จอมเกลาพระนครเหนือ

ThEP-59-PER-MU2

5

Inspiring Brain Exercise

STEM Workshop

มัธยมศึกษา

ThEP-59-PER-MU4
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โรงเรียนศึกษานารี

2. การสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา
2.1 ผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท
2.2 ผูชวยวิจัยระดับปริญญาเอก

จํานวน 2 คน
จํานวน 2 คน

3. การพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร
3.1 การนําเสนอผลงานระดับชาติ
ที่

ชื่อเรื่อง

จํานวน 4 ครั้ง
ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

รหัสโครงการ

1

การออกแบบและพัฒนา
นายภัชรพงศ พระไว
การประชุมวิชาการเสนอ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับการ นายวรศักดิ์ สุขบท และ ผลงานวิจัยระดับชาติและ
สอนฟสิกสระดับมัธยมศึกษา
นายสุระ วุฒิพรหม
นานาชาติครั้งที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวน
สุนันทา

16 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-MU3

2

What to expect in (physics) ผศ.ดร.พรรัตน วัฒนกสิ
education 4.0?
วิชช

Physics Education
Research in Thailand
(PER-Thai 2016)

2 วัน

ThEP-59-PER-CMU1

3

A teaching media for the
instruction of students’

Physics Education
Research in Thailand
(PER-Thai 2016)

2 วัน

ThEP-59-PER-CMU1

ดร.อัมพร วัจนะ
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ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

รหัสโครงการ

conception in vector
components
4

Students’ learning in
physics laboratory

นายรูฮัยซา ดือราแม
Physics Education
และ ดร.จิรดาวรรณ หัน Research in Thailand
ตุลา
(PER-Thai 2016)

2 วัน

ThEP-59-PER-CMU1

3.2 การนําเสนอผลงานนานาชาติ จํานวน 2 ครั้ง
ที่

ชื่อเรื่อง

1 Nutrient removal from
the effluent of swine
slaughterhouse
wastewater by chlorella
vulgaris TISTR 8580

ชื่อผูเขียน
P. Kitrungloadjanaporn, G.
Sripongpun, W.
Triampo

ชื่อการประชุม
International
Conference on
Nanotechnology,
Environmental and
Civil Engineering
(ICNECE-2016),
(Bangkok,Thailand)

28

ระยะเวลา
25- 26
December,
2016

รหัสโครงการ
ThEP-59-PER-MU4

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

2 Student performances
during and after physics
instruction using
interactive lecture
demonstration

ชื่อการประชุม

N.Sricharoenchai, K.
Arayathanitkul, N.Emarat

ระยะเวลา

รหัสโครงการ

The National and
10 March,
International Graduate 2017
Research Conference
2017 (Khon Kaen
University, Thailand)

ThEP-59-PER-MU3

4. การถายทอดเทคโนโลยี (ภาครัฐ/ภาคการผลิตและบริการ)
ประกอบดวยการบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการแกภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ จํานวน 12 ครั้ง
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การจัดงานนําเสนอผลงานนวัตกรรมโครงการ
โรงเรียนในฝน ประจําป 2559 "Lab School
กาวไกล สานฝนสูสากล" ผูบริหาร ครู และ
บุคลากรโรงเรียนในฝน 8 จังหวัดอีสานตอนลาง

สํานักงานคณะกรรมการ

การอบรมปฏิบัติการการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา (STEM Education)

โรงเรียนเสนางคนิคม

2

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

4 ตุลาคม 2559

ThEP-59-PER-MU3

5 ตุลาคม 2559

ThEP-59-PER-MU3

การศึกษาขั้นพื้นฐาน

29

ที่

ชื่อเรื่อง

3

โครงการการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษาในโรงเรียน

สํานักเขตพื้นที่การศึกษา

การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็มศึกษาใน
โรงเรียน

โรงเรียนโคกสวางคุมวิทยา
นุสรณ

4

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

10 ตุลาคม 2559

ThEP-59-PER-MU3

9 พฤศจิกายน

ThEP-59-PER-MU3

มัธยมศึกษา เขต 29
2559

5

การสัมนาวิชาการและการประชุมแหงชาติ ครั้งที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
13 สาขาศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร หัวขอ วิทยาเขตกําแพงแสน
"STEM education for Thailand 4.0"

9 ธันวาคม 2559

ThEP-59-PER-MU3

6

การอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM for
Kindergarten

บริษัท Edukids Planet
จํากัด และ บริษัท
Imagineering Education
จํากัด

24-25 ธันวาคม
2559

ThEP-59-PER-MU4

7

คายวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเพื่อพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21
สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน

โรงเรียนหาดใหญวิทยาคาร

11-12 กุมภาพันธ
2560

ThEP-59-PER-MU3

8

พัฒนาบุคลิกภาพในการเปนครูฟสิกสอยางมือ
อาชีพและการบริหารชั้นเรียนฟสิกสที่เหมาะสม

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปาง

1 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-CMU1

30

ที่
9

ชื่อเรื่อง
การวิจัยในชั้นเรียนวิทยาศาสตร

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง

4 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-CMU1

10 การออกแบบการเรียนรูสะเต็มศึกษาในระดับ
มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี

20 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-MU3

11 การพัฒนากิจกรรม STEM Education สู
หองเรียนวิทยาศาสตร

โรงเรียนกลุมเบญจมิตรบวก
หนึ่ง

27 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-MU3

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการ stem education and โรงเรียนชุมชนบานโนนเจริญ
active learning

28 มีนาคม 2560

ThEP-59-PER-MU2
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