บทสรุปผูบริหาร
ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส โครงการระยะที่ 2 พ.ศ. 2561 ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัยหลัก
จํานวน 6 แหง และมหาวิทยาลัยรวม จํานวน 9 แหง โดยมีมหาวิทยาลัยเชียงใหมเปนมหาวิทยาลัยแกน
นํา ในดานการบริหารจัดการองคกรมีคณะกรรมการอํานวยการศูนย เปนผูกําหนดนโยบายของศูนยให
สอดคลองกับระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหมผานสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะกรรมการบริหารศูนย
เปนผูดูแลเรื่องการบริหารจัดการ และผูอํานวยการศูนยประสานงานวิจัยเปนผูกํากับดูแลโปรแกรมวิจัย 7
โปรแกรมวิจัย
สํ า หรั บ การดํ า เนิ น งานของศูน ย ความเปน เลิ ศด านฟ สิ กส ในรอบปง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี
งบประมาณดําเนินการเปนจํานวนทั้งสิ้น 69,536,000.00 บาท ประกอบดวยงบบริหารจัดการ และงบ
ปรับปรุงและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานการวิจัย รวมจํานวน 17,460,000 บาท คาดําเนินการโปรแกรม
วิจัย ภายใต 11 โปรแกรม 49 โครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561 เปนจํานวน 52,076,000
บาท ภายใตการบริหารจัดการของศูนยความเปนเลิศดานฟสิ กส การดําเนินงานในหวงเวลาดัง กล าว
เปนไปตามยุทธศาสตรและแผนการดําเนินงานที่ไดตั้งไว ดังนี้
ผลการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคกร
โครงการวิ จั ย ภายใต โ ปรแกรมวิจัย ของศูน ยฯ ไดรับ การสนับ สนุน งานวิจัย ในรูป in cash จาก
มหาวิทยาลัย และหนวยงานอื่น ๆ เปนจํานวนเงิน 15,852,375 บาท นอกจากนั้น ศูนยฯ ยังไดรับการ
สนับสนุนในรูป in kind จากภาคอุตสาหกรรมและภาคเอกชน ในการใชพื้นที่และทรัพยากรสําหรับการ
ทดลองของโครงการวิจัย จํานวน 3 แหง
ผลจากการสรางเครือขายและความรวมมือภายในองคกร
(1) สามารถเจรจายกเวนคาดําเนินการจากมหาวิทยาลัย และไดรับเงินสมทบจากมหาวิทยาลัยแก
โครงการวิจัยทางทฤษฎี 10% และ ทางปฏิบัติ 20%
(2) ได นํ า ความเห็ น จากการตรวจเยี่ ย มโครงการวิ จั ย ต า ง ๆ มาปรั บ ปรุ ง การดํ า เนิ น งานให มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
(3) การจัดเสวนาระดมความคิดในหัวขอที่สอดคลองกับการกอใหเกิดผลกระทบเชิงเศรษฐศาสตร
ตอการพัฒนาประเทศ ทําไดทราบถึงการดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาของศูนยฯ และ trend ของ
การวิจัยในอนาคต

(4) มีการบูรณาการระหวางหองปฏิบัติการวิจัยที่อยูภายใตโครงการวิจัยเดียวกัน และการบูรณา
การขามโครงการวิจัยและโปรแกรมวิจัย ทําใหเกิดความเขมแข็งในการทํางานวิจัย อาทิเชน การขอใช
เครื่องมือวิจัย/เครื่องมือทดสอบเฉพาะทางระหวางหองปฏิบัติการวิจัย เปนตน
ผลจากการบริหารจัดการโปรแกรมวิจัย การสรางเครือขายและความรวมมือภายนอกองคกร
(1) ผลการติ ดตามและประเมิน โครงการวิจัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยผูทรงคุณวุฒิจ าก
หนวยงานภายนอกที่ไมไดมีสวนไดสวนเสีย ทุกโครงการไดรับผลการประเมินอยูในระดับดี-ดีมาก และ
สมควรสนับสนุนใหดําเนินโครงการวิจัยตอไป
(2) การจัดทําระบบการบริหารจัดการโครงการวิจัยออนไลน ในการพัฒนาสารสนเทศดานงานวิจัย
ของศูนยฯ ใหเปนระบบ และใหเปนไปตามมาตรฐานการบริหารโปรแกรมวิจัยที่เปนที่ยอมรับ ไดจัดทํา
ระบบมีความคืบหนารอยละ 80 โดยบรรลุโครงการในระยะที่ 1 ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางทดลองการใชงาน
และตรวจสอบความผิดพลาดของระบบ
(3) ไดจัดทําขอเสนอโปรแกรมวิจัยเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จํานวน 5 โปรแกรมวิจัย และไดเตรียมขอเสนอโครงการวิจัย จํานวน 5 โครงการ เพื่อเขารวม
ในการคั ดเลื อกการจั ดสรรงบประมาณในโปรแกรมวิจัย พิ เศษ (Quick Win Research Project) ของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(4) ศูนยฯ ไดจัดเสวนาระดมความคิดในการจั ดประชุมสัมมนาเตรีย มการจัด ทําโปรแกรมวิ จั ย
จํานวน 2 ครั้ง เพื่อแสวงหาความรวมมือใหม/ทรัพยากรสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก โดยมีผูสนใจเขา
รวมจากมหาวิทยาลัย หนวยงาน/องคกรภายนอก และภาคผูประกอบการ นอกจากนั้น ไดทําความรวมมือ
กับหนวยงาน/สถาบัน เพื่อสนับสนุนและตอยอดงานวิจัย จํานวน 6 ครั้ง
(5) การเดิ น ทางเข า ร ว มการประชุ ม PITZ ณ DESY (Deutshches Elektronen-Synchotron)
เมือง Zeuthen ณ สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อหารือความรวมมือการทําวิจัยดานเครื่องเรงอนุภาค
ในประเทศไทย และยังไดเชิญผูเชี่ยวชาญดานเครื่องเรงอนุภาคจากสถาบัน DESY มาเปนวิทยากรพิเศษใน
การเสวนาระดมความคิดการสรางเครื่องเรงอนุภาคในประเทศไทย

การผลิตและเผยแพรองคความรู
(1) มีบทความที่เ ผยแพร ในวารสารที่ มี impact factor สูงถึง 39.235 จาก Nature Materials
และมี citation index จํานวน 12 ครั้ง (สืบคนขอมูล ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562) สําหรับการผลิตสื่อ
การสอนมีทุกระดับชั้นตั้งแตระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จนถึงระดับปริญญาตรี มีหนวยงานที่ไดรับ
การเผยแพรองคความรูจํานวน 12 แหง และมีสื่อการสอนจํานวน 22 ชิ้นงาน
(2) ในด า นของการนํ า องค ค วามรู ไ ปใช แ ล ว เกิ ด รู ป ธรรม ได มี ผ ลงานจํ า นวน 4 ชิ้ น งาน จาก
โครงการวิจัยทางดานฟสิกสเพื่อการเกษตร 2 ชิ้นงาน และทางดานฟสิกสศึกษา 2 ชิ้นงาน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและบุคลากร
(1) การพัฒนากําลังคนระดับสูง สังกัดโครงการวิจัยมีทั้งผูชวยวิจัยในระดับมหาบัณฑิต 10 คน
ระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 5 คน และระดับหลังปริญญาเอก 2 คน
(2) สําหรับในการพัฒนาบุคลากรของศูน ยฯ นั้น พนักงานของศูนยฯ ไดเขารวมการอบรมเพื่ อ
พัฒนาศักยภาพการทํางานในหัวขอที่สามารถนํามาสนับสนุนงานวิจัย ถึงรอยละ 70 ของจํานวนพนักงาน
ประจําของศูนยฯ
ผลการดําเนินงานหนวยเครื่องมือวิเคราะหกลาง
การดํ า เนิ น งานการให บ ริ ก ารเครื่ อ ง Field Emission Scanning Electron Microscope
(FESEM)
การใหบริการเครื่อง FESEM มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 36 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ
จํานวน 31 ราย และหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 5 ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 323
ตัวอยาง และมีรายไดจากการใหบริการวิเคราะหเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 102,790 บาท
การดําเนินงานการใหบริการเครื่อง X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)
การให บ ริ การเครื่ อง XPS มี จํานวนผูใชบ ริการรวมทั้งสิ้น 183 ราย แบงเปน หนวยงานภาครัฐ
จํานวน 173 ราย และหนวยงานภาคเอกชนจํานวน 10 ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 789
ตัวอยาง และมีรายไดจากการใหบริการวิเคราะหเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 895,730 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 ยังคงอยูในระดับที่ไมเอื้อตอการดําเนิน 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

1

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 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
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 นเลิศด านฟสิ กสชั้น นําในอาเซีย นเพื่ อเป น 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. เพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งในการวิจั ยและพั ฒนาฟสิ กส ดวยการสรางเครือขายความ
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
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเครื่องมือวิจัยกลางดานฟสิกส
เพื่อเปนโครงสรางพื้นฐานรองรับการวิจัยและใหบริการ โดยพัฒนาและติดตั้งเครื่องมือวิจัย
กลางขนาดใหญ ให สามารถทํ า งานวิจัย เปดแดน (frontier research) และพัฒ นาเทคโนโลยีแนวหนา
(cutting-edge technology) ได เพื่อใหสอดรับกับการเปน Creative Economy ของประเทศ
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คณะกรรมการอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2561

ศาสตราจารยคลินิก นายแพทยนิเวศน นันทจิต
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ รองศาสตราจารย นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล
กรรมการ
กรรมการ

นางสาววัฒนาพร สุขพรต
กรรมการ

ดร.พันธุอาจ ชัยรัตน
กรรมการ

นางชุตินาฎ วงศสุบรรณ
กรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลยั ทอง
กรรมการและเลขานุการ
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นายเขมทัต สุคนธสิงห
กรรมการ

คณะกรรมการบริหารศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ป 2561

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง
ประธานกรรมการ

ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.วิทยา อมรกิจบํารุง
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ปริทรรศน พันธุบรรยงก
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.สมศร สิงขรัตน
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร. ประยูร สงสิริฤทธิกุล
กรรมการ

ดร.มารยาท สมุทรสาคร
กรรมการ

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขจรยศ อยูดี
กรรมการ

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.รัศมีดารา หุน สวัสดิ์
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ธีรวรรณ บุญญวรรณ
กรรมการ

ศาสตราจารย ดร.พิเชษฐ ลิม้ สุวรรณ
กรรมการ

นายวิเชียร สุขสรอย
กรรมการ

รองศาสตราจารย ดร.ดวงมณี วองรัตนะไพศาล
กรรมการและเลขานุการ
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นายอภิเดช ไมหนองกอย
กรรมการ

ผังการบริหารงาน ศูนยความเปนเลิศดานฟสกิ ส
คณะกรรมการอํานวยการ
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โครงสรางการบริหารงาน
สํานักงานศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส
ผูอํานวยการศูนย
รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยฟสิกสประยุกตและนวัตกรรม

รองผูอํานวยการ
ฝายวิจัยฟสิกสพื้นฐานและฟสิกสศึกษา
ผูจัดการศูนย

กลุมงานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม
-

-

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

งานตรวจสอบภายใน

กลุมงานพัฒนานักฟสกิ ส
-

ที่ปรึกษา

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

2 ตุ ล าคม 2560 โครงการสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง “Bio-Medical Physics for Aging Society”
ครั้งที่ 2 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

6 ตุลาคม 2560 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะ ไดเขาพบ ผศ.ดร.ตวงรักษ นันทวิ
สารกุ ล หั ว หน า ภาควิ ช าฟ สิ ก ส มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี แ ละคณาจารย เพื่ อ
ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานของศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ในระยะที่ 2

7 ตุ ล าคม 2560 โครงการสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง “Quantum Technology and Quantum
Computing” ครั้งที่ 2 ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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เหตุการณสําคัญในรอบป

19 ตุลาคม 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Radiative Cooling Films” ครั้งที่ 3 ณ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กรุงเทพมหานคร

9 พฤศจิกายน 2560 โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “Sustained Physics Education Reform” ณ
คณะวิ ทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ย มหิดล กรุงเทพมหานคร เพื่อรว มกัน กําหนดแนวทางและเปาหมาย
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาการเรียนการสอนวิชาฟสิกสของประเทศที่เปนรูปธรรม

24-25 พฤศจิกายน 2560 ผูอํานวยการศูนยประสานงานวิจัยทางฟสิกสเพื่อการอุตสาหกรรมติดตาม
ความกาวหนาโครงการวิจัยทั้ง 4 โครงการ ณ สํานักวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
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เหตุการณสําคัญในรอบป

28 ธันวาคม 2560 นายแพทย Ahvie Herskowitz ประธาน American College for Advancement
in Medicine (ACAM) และคณะ เยี่ยมชมศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส และปรึกษาหารือระหวางกันใน
ประเด็นการพัฒนาเวชศาสตรการชลอวัยและการฟนฟูสุขภาพ

27 ธันวาคม 2560 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม มหาลัยแหงชาติสิงคโปร
และสมาคมวิชาการไฟฟา อิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร โทรคมนาคม และสารสนเทศ จัดสัมมนาเชิง
ปฏิ บั ติ ก ารเทคโนโลยี ค วอนตั ม ครั้ ง ที่ 2 ณ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความรู และ
ประสบการณดานเทคโนโลยีควอนตัม รวมทั้งกําหนดแนวทางเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่เปนรูปธรรม

8-9 กุมภาพันธ 2561 โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “COMSOL Multiphysics Software &
Hands-On Workshops” ณ สํานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
12

เหตุการณสําคัญในรอบป

4 พฤษภาคม 2561 โครงการสั ม มนาเชิ ง วิ ช าการ เรื่ อ ง “Workshop on Ultrashort Laser Pulse:
Generation & Application” ณ คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะ เขารวมการประชุม ของ
กลุมงานวิจัย Photo Injector Test Facility in Zeuthen ณ ประเทศเยอรมนี

23 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะ เขาพบ ศาสตราจารยพิเศษ ดร.
กาญจนา เงารังสี อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาระหวางกัน และในโอกาสนี้ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสและคณะไดเขาเยี่ยมชมการ
ดําเนินงานของวิทยาลัยเพื่อการคนควาระดับรากฐาน

13

เหตุการณสําคัญในรอบป

24 กรกฎาคม 2561 น. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการวางแผนกลยุทธทางการเงินและการวิจัย
ดําเนินรายการโดย ดร.ชวินท ธัมมนันทกุณ ณ อาคารวิจัยนิวตรอนพลังงานสูง มหาวิทยาลัยเชียงใหม

10 สิงหาคม 2561 ผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส เปนประธานเปด "หมูบานฟสิกสนาโนเพื่อ
การพัฒนาปลูกทุเรียน จังหวัดจันทบุรี"

22 สิงหาคม 2561 พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ “MOU พัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาเกษตรกร
และบุคลากร” ระหวางมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรีในงานประชุมภายใต
โครงการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานเครือขายระดับหมูบานของสภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี
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การประชุมประจําปศูนยความเปนเลิศดานฟสิกส ประจําป 2561

21-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสรว มงาน Siam Physics Congress 2018
(SPC2018) ณ Topland Hotel & Convention Centre จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก โดยในงานมี ก ารเผยแพร
ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ ทางดานฟสิกสและเทคโนโลยีตลอดรวมถึงศาสตรตางๆ ที่
เกี่ยวของและในโอกาสเดียวกันนี้ ระหวางวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ศูนยความเปนเลิศดานฟสิกสจัด
งานประชุมประจําป 2561 เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางศูนยฯ กับคณาจารย นักวิจัย ผูชวยวิจัย
และนักศึกษาที่เปนผูรวมงานกับศูนยฯในการชวยกันพัฒนาความเขมแข็งของวงการฟสิกส วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีไทย รวมถึงผูที่สนใจดวย โดยมีผูเขารวมประชุมประมาณ 105 คน ในโอกาสนี้ไดมีการจัด
ระดมคว า มคิ ด ใน ปร ะ เ ด็ น “Frontier Research and Development in Physics and Related
Technologies for Thailand” และการรายงานความกาวหนาของโครงการวิจัยป งบประมาณ 2559
และ 2560 จํานวน 32 โครงการวิจัย
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการเครื่อง Field Emission Scanning
Electron Microscope
ตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงกันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการเครื่อง FESEM ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน กันยายน
2561 มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 117 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 81 ราย และเอกชน 6 ราย มี
จํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 323 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการที่ไดรับ 102,790 บาท
ตารางเวลาที่เจาหนาที่ตองใชในการใหบริการวิเคราะหดวยเครื่อง FESEM ในแตละเดือน

เดือน
ตค.- 60 $
พย. - 60 $*
ธค. – 60 $
มค. - 61 $#
กพ. - 61 $
มีค. - 61 $
เมย.- 61 $
พค. - 61 $
มิย. – 61 $
กค.- 61 $
สค. - 61 $
กย. – 61 $#!

เวลาที่ใชในชวง (ชั่วโมง)
จํานวนชิ้นงานที่
Load เขาเครื่อง Preparation Imaging Acquisition Quantification
30
7.5
5
0
0
0
0
0
0
0
52
16
10.5
0
0
0
0
0
0
0
52
12.5
9
0
0
55
13.5
12
0
0
23
9
4.5
0
0
68
24
7.5
0
0
9
3
3
0
0
31
7.5
7.5
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
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ตารางคาบริการของการวิเคราะหดวยเครื่อง FESEM ในแตละเดือน

คาบริการ (บาท)
เดือน
ตค.- 60 $
พย. - 60 $*
ธค. – 60 $
มค. - 61 $#
กพ. - 61 $
มีค. - 61 $
เมย.- 61 $
พค. - 61 $
มิย. – 61 $
กค.- 61 $
สค. - 61 $
กย. – 61 $#!
หมายเหตุ :

$
*
#
!
Preparation

Imaging
Acquisition

Quantification

Preparation

Imaging Acquisition Quantification

990
8,850
0
0
0
0
1,800
15,750
0
0
0
0
1,500
15,300
0
1,500
18,000
0
600
6,750
0
900
12,250
0
0
4,950
0
0
12,150
0
0
1,500
0
0
0
0
รวมคาบริการทั้ง 12 เดือน (บาท)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมคาบริการ
ในแตละเดือน
9,840
0
17,550
0
16,800
19,500
7,350
13,150
4,950
12,150
1,500
0
102,790

หัววัด EDS ไมสามารถใชงานได อยูในระหวางการซอมบํารุง
หยุดใชงานเครือ่ งเนื่องจากซอมเครื่องทําน้ําเย็น chiller
หยุดใชงานเครือ่ งเนื่องจากซอมบํารุง EDS
หยุดใชงานเครือ่ งเนื่องจากเปลี่ยน Emitter
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 ิดคาบริการ spectrum ละ 500 บาท
เปนขัน้ ตอนการวิเคราะหขอ มูลจากสเปคตรัม EDX และตรวจสอบความถูกตองของธาตุที่แสดงผลวาตรงกับขอมูล
ของชิน้ งานที่ลูกคาใหมาหรือไม รวมถึงการเลือกแสดงผลเฉพาะบางธาตุตามความตองการของลูกคา ขั้นตอนนี้ไม
คิดคาบริการ
17

กราฟแสดงจํานวนตัวอยางที่ไดเขารับการบริการในเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ชิ้น)
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Oct-60 Nov-60 Dec-60

Jan-61

Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61

ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61

Jul-61

Aug-61 Sep-61

เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

กราฟแสดงรายไดที่ไดรับจากการใหบริการในแตละเดือน ตั้งแตเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(บาท)
25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

Oct-60 Nov-60 Dec-60

Feb-61 Mar-61 Apr-61 May-61 Jun-61 Jul-61 Aug-61 Sep-61
ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 Jan-61
ม.ค. 61 ก.พ.
61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61
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สรุปผลการดําเนินงาน การใหบริการดวย X-ray Photoelectron
Spectroscopy (XPS)
ตั้งแต เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการดําเนินงานการใหบริการเครื่อง XPS ตั้งแตเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือน
กันยายน พ.ศ. 2561 มีจํานวนผูใชบริการรวมทั้งสิ้น 178 ราย แบงเปนหนวยงานภาครัฐ 167 ราย และ
เอกชน 11 ราย มีจํานวนตัวอยางที่ใหบริการรวมทั้งสิ้น 768 ตัวอยาง และมียอดรวมคาบริการที่ไดรับ
875,620 บาท
ตารางเวลาที่เจาหนาที่ตองใชในการใหบริการวิเคราะหดวยเครื่อง XPS ในแตละเดือน

เดือน
ต.ค.- 60
พ.ย. - 60
ธ.ค. – 60
ม.ค. – 61
ก.พ. – 61
มี.ค. – 61
เม.ย. – 61
พ.ค. – 61
มิ.ย. – 61
ก.ค. – 61 $
ส.ค. – 61
ก.ย. – 61

จํานวนชิ้นงาน
ที่ Loadเขา
เครื่อง
56
62
56
82
111
89
66
94
53
7
33
59

เวลาที่ใชในชวง (ชั่วโมง)
Preparation #

Acquisition

Quantification #

272
240
160
256
400
320
320
320
196
16
128
160

24
32
22
34.5
46
36
33
52.5
24
2.5
13
26.5

19
21
19
27
37
30
22
31
18
2
11
20
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ตารางคาบริการของการวิเคราะหดวยเครื่อง XPS ในแตละเดือน

เดือน
ต.ค.- 60
พ.ย. - 60
ธ.ค. – 60
ม.ค. – 61
ก.พ. – 61
มี.ค. – 61
เม.ย. – 61
พ.ค. – 61
มิ.ย. – 61
ก.ค. – 61 $
ส.ค. – 61
ก.ย. - 61

คาบริการ (บาท)
นอกเวลา/
Acquisition Quantification
พิเศษ**
46,170
11,400
0
61,380
12,400
540
39,600
11,200
0
62,100
16,400
0
84,960
22,200
1,620
64,800
17,800
0
60,210
13,200
1,350
94,500
18,800
1,080
44,620
10,600
0
4,500
1,400
0
23,400
6,600
0
49,590
11,800
0
รวมคาบริการทั้ง 12 เดือน (บาท)

หมายเหตุ:

*
**
+
$
#
Preparation

Acquisition
Quantification

อื่นๆ +
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,600
68,200
0

รวมคาบริการ
ในแตละเดือน
57,370
74,320
50,800
78,500
109,580
82,600
74,760
114,380
55,220
33,500
83,200
61,390
875,620

คารอยละเทียบกับเวลาทํางานปกติในแตละเดือน (35 ชั่วโมง/อาทิตย, 140 ชั่วโมง/เดือน)
คาสวนเพิ่มพิเศษอันจะมาจากการใหบริการนอกเวลาราชการและคิวดวนพิเศษ
ผูขอรับบริการ ขอชําระเงินคาบริการลวงหนาไวกอนและจะสงตัวอยางวิเคราะหภายหลัง
ในเดือน กรกฏาคม 2561 มีการซอมบํารุงหัววัดความดันสุญญากาศ (นําเขาจากตางประเทศ)
นับรวมการทํางานนอกเวลาราชการ รวมถึงในเวลากลางคืน และวันหยุด
กระบวนการเตรียมชิ้นงานของลูกคาเพือ่ ใสในเครื่อง XPS และรอจนกวาจะมีความดันลดต่ําลงจนถึงระดับ
ดําเนินการ Acquisition ได แตละชิ้นงานใชเวลาไมเทากัน ขึ้นกับสภาพชิ้นงานของลูกคา เชนชิ้นงานที่มี
ความชื้นสูงก็จะใชเวลาในชวงนี้นานกวาชิ้นงานแหง บางครั้งตองนําชิ้นงาน เขา/ออก เพือ่ ตัดใหเล็กลง
บอยครั้ง แตชวงเวลานี้ไมไดนํามาคิดรวมในคาบริการ
กระบวนการนี้นับตั้งแตเริ่มยิงรังสีเอกซใสชิ้นงาน จนกระทั่งหยุดยิงรังสีเอกซเมื่อสะสมขอมูลเพื่อสราง
สเปคตรัม XPS ไดมากพอ ชวงเวลานี้คดิ คาบริการชั่วโมงละ 1,800 บาท
กระบวนการวิเคราะหขอมูลจากสเปคตรัม XPS การใชเวลาในชวงนี้จะขึ้นอยูก บั ความซับซอนของ
สเปคตรัม XPS และจํานวน peak ที่ลูกคาตองการใหวิเคราะหโดยคาบริการวิเคราะหผล สเปคตรัม คิด
ชิ้นงานละ 200บาท (แตละชิ้นงานมีไดมากกวา 1 สเปคตรัม)
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กราฟแสดงจํานวนตัวอยางที่ไดเขารับการบริการในเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(ชิ้น)
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กราฟแสดงจํานวนรายไดที่ไดรบั จากการใหบริการในเดือน ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561
(บาท)
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Jul-61

Aug-61

Sep-61

ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61

งบประมาณที่ไดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ 2561
หมวดรายการ/แผนงาน

หนวย:ลานบาท

คิดเปนรอยละ

1. แผนงานบริหาร

17.40

20.20

2. แผนงานวิจัยและพัฒนาวัตกรรม

55.04

63.89

3. แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ
4. แผนงานพัฒนาความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกฯ
5. แผนงานประชาสัมพันธและสารสนเทศ

9.50

11.03

3.20

3.71

1.01

1.17

รวม

86.15

100.00

งบประมาณศู น ย ค วามเป น เลิ ศ ด า นฟ สิ ก ส ป ระจํา ป 2561
11%

1%
4%

20%

64%

1. แผนงานบริหาร

2. แผนงานวิจยั และพัฒนาวัตกรรม

3. แผนงานจัดประชุมสัมมนาและบริการวิชาการ

4. แผนงานพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกฯ

5. แผนงานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

22

หนวย:ลานบาท
แผนงานวิจัยพัฒนาวัตกรรม
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทํา
12.38
ความเย็นและแหลงพลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
16.53
โปรแกรมวิจัยฟสิกสพื้นฐานกับการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีอุบัติ
19.29
ใหม
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใชงานใน
14.72
อุตสาหกรรมและงานวิจัย
รวม
62.92

โปรแกรมวิ จั ย ประจํา ป ง บประมาณ 2561
20%

23%

26%

31%

โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีระบบทําความเย็นและแหลงพลังงานสําหรับยานยนตไฟฟา
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
โปรแกรมวิจัยฟสิกสพื้นฐานกับการพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีอุบัติใหม
โปรแกรมวิจัยนวัตกรรมทางฟสิกสเพื่อการพัฒนาเครื่องมือที่ใชงานในอุตสาหกรรมและงานวิจัย

23

ป 2561 (รอยละ)
19.68
26.27
30.66
23.39
100.00

สรุปผลการดําเนินงานประจําป พ.ศ. 2561
1. การผลิตและเผยแพรองคความรูจากการวิจัย
ประกอบดวย บทความในวารสารที่มีคา Journal Impact Factor > 0.75 จํานวน 34 ชิน้ งาน ดังนี้
ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ThEP-59-PAP-CMU3

Application of advanced
nanoclay material as a
chemical fertiliser loss control
agent for loss control fertiliser
development in Thailand

J. Techarang, D. Cai, L. Yu, Z. International
Yu, T. Vilaithong, B. Phanchaisri Journal of
Nanotechnology
14, 323-336
(2017)

0.454

2

Ion beam genetic-technology
for modification of rice
phenotypes

J. Techarang, L.D. Yu, U.
Tippawan, B. Phanchaisri

2.906

3

Low-energy heavy-ion-beaminduced broad spectrum of
high-yield-based mutation

J. Techarang, N. Semsang, L.D. Journal of
Yu, U. Tippawan, B. Phanchaisri Biotechnology

1

ชื่อผูแตง

24

ชื่อวารสาร

Surface and
Coatings
Technology 355,
207-214 (2018)

IF 2017

2.533

ที่

4

รหัสโครงการ

ThEP-59-PAP-CMU3
(ตอ)

5

6

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

IF 2017

phenotypes of thai jasmine rice
and study of genes involved
Low-energy N-ion beam
biotechnology application in
induction of thai jasmine rice
mutant with promoted seed
storability

N. Semsang, J. Techarang, L.D.
Yu, B. Phanchaisri

Ion beam biotechnology
B. Phanchaisri, N. Semsang, J.
applying low-energy heavy-ion Techarang, L.D. Yu
bombardment to induce a
broad spectrum of high-yieldbased mutation of thai jasmine
rice
ThEP-60-PIP-WU3

ชื่อวารสาร

Nuclear
1.336
Instruments and
Methods in
Physics Research
Section B 425,
32-37 (2018)
Journal of
Zhejiang
Univeristy Science B (2018)

Size-selective precipitation and P. Sarmphim, P. Jantaratana, C. Journal of
aggregate reduction of FePtSirisathitkul
Nanomaterials
based nanoparticles
25

1.815

2.207

ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

18, 3248051
(2018)
7

ThEP-60-PET-CMU1

8

Effect of annealing temperature S. Sucharitakul, R. Panyathip, S. Materials 11, 1-14 2.467
on ECD grown hexagonal-plane Choopun
(2018)
Zinc oxide
Chemical vapor treatment of
S. Moungsrijun, S. Sujinnapram, Monatshefte für 1.282
zinc oxide photoelectrodes for S. Choopun, S. Sutthana
Chemie 148,
efficiency enhancement of dye1191-1196 (2017)
sensitized solar cells

9

ThEP-60-PET-CMU4

Influence of interfacial SnC. Supatutkul S. Pramchu, A. P. Ceramics
doping on band alignment of
Jaroenjittichai, Y. Laosiritaworn International
ZnO-nanorods/MAPbI3 interface:
2018
The density functional
calculation

10

ThEP-60-PET-KKU5

Giant dielectric permittivity and W. Tuichai, S. Danwittayakul, P. Ceramic
2.986
electronic structure in (A3 +Nb5) Srepusharawoot, P. Thongbai International 43,
and S. Maensiri
S265-S269 (2017)
26

3.057

ที่

รหัสโครงการ
ThEP-60-PET-KKU5
(ตอ)

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

co-doped TiO2 (A = Al, Ga and
In)

11

Hydrothermal synthesis of the
composited WS2-W18O49 and
MWCNTs for high performance
dye-sensitized solar cell
counter electrodes

L. Keawphaisan, V. Harnchana, Journal of
2.019
S. Pimanpang,
Materials
V. Amornkitburung
Science: Material
in Electronics 28,
18765-18772
(2017)

12

Room temperature preparation P. Ardchongtong, P.
Kumlangwan, M. Towannang,
of δ-phase CsSn1-xPbxI3 films
for hole-transport in solid-state P. Suksangrat, P.
Srepusharawoot, N.
dye-sensitized solar cells
Prachumrak, P. Klangtakai, S.
Pimanpang, V. Promarak,
V. Amornkitbamrung

27

Journal of
2.324
Materials
Science: Material
in Electronics 29,
7811-7819 (2018)

ที่

รหัสโครงการ

13

14

ThEP-60-PET-KKU5
(ตอ)

15

16

ThEP-60-PET-CU6

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

Enhanced thermoelectric
P. Sikam, C. Sararat, P.
Applied Surface
properties of N-doped ZnO and Moontragoon, T. Kaewmaraya, Science 446, 47SrTiO3 : a first-principles study S. Maensiri
58 (2018)

4.439

DFT calculation and
experimental study on
structural, optical and magnetic
properties of Co-doped SrTiO3

P. Sikam, P. Moontragoon, C.
Sararat, A. Karaphun, E.
Swatsitang, S. Pinitsoontorn,
P. Thongbai

4.439

A comparative study of
MnO2 and composite MnO2–Ag
nanostructures prepared by a
hydrothermal technique on
supercapacitor applications

A. Phakkhawan, P. Klangtakai, Journal of
2.324
A. Chompoosor, S. Pimanpang Materials
, V. Amornkitbamrung
Science:
Materials in
Electronics 29,
9406-9417 (2018)

The crucial role of density
R. Klinkla, V. Sakulsupich, T.
functional
Pakornchote, U. Pinsook, T.
nonlocality and on-axis CH3NH3 Bovornratanaraks
rotation induced l2 formation in
28

Applied Surface
Science 446, 92113 (2018)

Scientific Reports 4.122
8, 13161 (2018)

ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

Ubiquitous formation of bulk
Dirac cones and topological
surface states from a single
orbital manifold in
transitionmetal dichalcogenides

M. S. Bahramy, O. J. Clark, B.J. Yang, J. Feng, L. Bawden,
J. M. Riley, I. Markovic, F.
Mazzola, V. Sunko, D. Biswas,
S. P. Cooil, M. Jorge,
J.W.Wells, M. Leandersson,
T. Balasubramanian, J. Fujii, I.
Vobornik, J. E. Rault, T. K.
Kim, M. Hoesch, K. Okawa,
M. Asakawa, T. Sasagawa, T.
Eknapakul, W. Meevasana, P.
D. C. King

Nature Materials
17, 21-28 (2018)

39.235

Fermiology and
Superconductivity of

O. J. Clark, M. J. Neat, K.
Okawa, L. Bawden, I.
Markovic, F. Mazzola, J.
Feng, V. Sunko, J. M. Riley,

Physical Review
Letters 120, 15
(2018)

8.839

hybrid organicinorganic
CH3NH3Pbl3 cubic perovskite
17

18

ThEP-60-PET-CU6
(ตอ)

29

ที่

รหัสโครงการ
ThEP-60-PET-CU6
(ตอ)

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

Topological surface states in
PdTe2

W. Meevasana, J. Fujii, I.
Vobornik, T. K. Kim, M.
Hoesch, T. Sasagawa, P.
Wahl, M. S. Bahramy, P.
D. C. King

19

The high-pressure
superconduction phase of
arsenic

P. Tsuppayakorn-aek, W. Luo,
R. Ahuja, T. Bovornratanaraks

Scientific Reports 4.122
8, 3026 (2018)

20

Low temperature preparation
of oxygen-deficient tin dioxide
nanocrystals and role of oxygen
vacancy in photocatalytic
activity improvement

S. Anuchai, S. Phanichphant, D.
Tantraviwat, P. Pluengphon, T.
Bovornratanaraks, B.
Inceesungvorn

Journal of
5.091
Colloid and
Interface Science
512, 105-114
(2018)

21

Theoretical aspects in structural P. Jimlim, K. Kotmool, U.
distortion and the electronic
Pinsook, S. Assabumrungrat, R.
properties of lithium peroxide Ahuja, T. Bovornratanaraks
under high pressure

Physical
3.906
Chemistry
Chemical Physics
20, 9488 (2018)

30

ที่

รหัสโครงการ

22

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

Structural prediction of hostguest structure in lithium at
high pressure

P. Tsuppayakornaek, W. Luo,
T. Watcharatharapong, R.
Ahuja, T. Bovornratanaraks

Scientific Reports 4.122
8, 5278 (2018)

THz emission of donor and
acceptor doped GaAs/AlGaAs
quantum well structures with
inserted thin AlAs monolayer

P. V. Dommelen, C.
Daengngam, P. Kalasuwan

Physica B:
1.453
Condensed
Matter 1, 169-172
(2018)
Physical
3.906
Chemistry
Chemical Physics
(PCCP) 37, (2018)

23

ThEP-60-PHY-PSU4

24

ThEP-60-PHM-CMU1 Chemical kinetics in an
atmospheric pressure helium
plasma containing humidity

S. Schröter, A. Wijaikhum, A. R.
Gibson, A West, H. L. Davies, N.
Minesi, J. Dedrick, E.
Wagenaars, N. de Oliveira, L
Nahon, M. J. Kushner, J-P
Booth, K. Niemi, T. Gansa, D.
O'Connella

25

ThEP-60-PHM-KU4

P. Boonnoy, M. Karttunen, and Physical
4.123
J. Wong-ekkabut
Chemistry
Chemical Physics

Alpha-tocopherol inhibits pore
formation in oxidized bilayers

31

ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ThEP-60-PHM-KU4
(ตอ)
26

ชื่อวารสาร

IF 2017

19(8), 5699-5704
(2017)
Molecular dynamics study of
conformations of betacyclodextrin and its eight
derivatives in four different
solvents

W. Khuntawee, M. Karttunen,
J. Wong-ekkabut

Physical
4.123
Chemistry
Chemical Physics
19(35), 2421924229 (2017)

High-contrast optical vortex
detection using the talbot
effect

P. Panthong, S. Srisuphaphon,
S. Chiangga, S. Deachapunya

Applied Optics
57(7), 1657-1661
(2018)

28

A simple description of nearfield and far-field diffraction

W. Temnuch, S. Deachapunya, Wave Motion 78, 1.723
P. Panthong, S. Chiangga, S.
60-67 (2018)
Srisuphaphon

29

ThEP-61-PIP-KMITL2 Optical and dielectric
properties of nano-sized
tricalcium aluminate
hexahydrate (C3AH6) cement

27

ThEP-60-PET-BUU8

C. Phrompet ,C. Sriwong, S.
Maensiri, P. Chindaprasirt, C.
Ruttanapun

32

1.791

Construction and 3.485
Building Materials
179, 57-65 (2018)

ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

30

ThEP-61-PIP-KMITL2 Transport properties of
K. Sukkun, A. Thongnum
nonpolar CaZrO3/SrTiO3
heterointerfaces from scattering
analysis

Journal of
2.373
Physics D:
Applied Physics
51, 405301 (2018)

31

ThEP-61-PHY-NU1

Spherical collapse and cluster S. Sapa, K. Karwan, David F.
number counts in dark energy Mota
models disformally coupled to
dark matter

Physical Review
D 98, 23528
(2018)

32

ThEP-61-PHYKMUTT4

Exploring nonlinearities of
carbon-based
microsupercapacitors from
an equivalent circuit
perspective

D. Boonpakdee, C. F. G.
Yevenes,
W. Surareungchai, C. La-ovorakiat

Journal of
9.931
Materials
Chemistry A 6,
7162-7167 (2018)

33

ThEP-61-EQP-CMU1

Development of a compact
electromagnetic undulator for
linac-based

N. Chaisueb, S. Chunjarean,
C. Thongbai, S. Rimjaem

Nuclear
1.336
Instruments and
Methods in
Physics Research

33

4.394

ที่

รหัสโครงการ

ชื่อเรื่อง

ThEP-61-EQP-CMU1
(ตอ)

coherent THz radiation source
in Thailand

34

Coherent transition radiation
from femtosecond electron
bunches at the
accelerator-based THz light
source in Thailand

1.1 สื่อการสอน
ที่

ชื่อผูแตง

ชื่อวารสาร

IF 2017

Section A 902, 18 (2018)
J. Saisut, N. Chaisueb,
C. Thongbai, S. Rimjaem

Infrared Physics
and Technology
92, 387-391
(2018)

1.851

จํานวน 22 ชิ้นงาน ดังนี้

ชื่อเรื่อง

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

1 เพลิงไหมจากไฟฟาลัดวงจร

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาปที่ 1

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

ThEP-59-PERMU2

2 ระเบิดตัวตานทาน

ฟสิกส

มัธยมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนมัธยมวัดปุรณา
วาส

ThEP-59-PERMU2

34

ที่

ชื่อเรื่อง

3 ตนแบบการมองเห็นการกระพริบ
ของแสงดาว

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

ฟสิกสดาราศาสตรระดับ
ปริญญาตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

ThEP-59-PERMU2

4 ตนแบบการมองเห็นสีของดวงจันทร ฟสิกสดาราศาสตรระดับ
ขณะเกิดจันทรุปราคา
ปริญญาตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 4 มหาวิทยาลัยพะเยา

ThEP-59-PERMU2

5 สื่อออนไลน เรื่อง ตําแหนงของวัตถุ

ใชในวิชาฟสิกสระดับปริญญา
ตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ThEP-59-PERMU2

6 สื่อออนไลน เรื่อง การกระจัดของ
วัตถุ

ฟสิกสระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ThEP-59-PERMU2

7 สื่อออนไลน เรื่อง ขับรถทางตรง
(การเคลื่อนที่ในแนวเสนตรง)

ฟสิกสระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ThEP-59-PERMU2

8 สื่อออนไลน เรื่อง การชนแบบ
ประสานงา (Head-on collision)

ฟสิกสระดับปริญญาตรี

ปริญญาตรีชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยมหิดล

ThEP-59-PERMU2

9 Graphical vector addition and
subtraction unit vector and
scalar multiplication vector

ฟสิกส

มัธยมศึกษาปที่ 5

35

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ThEP-59-PERMU2

ที่

ชื่อเรื่อง

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

Component dot and cross
product
10 The specific heat capacity of a English for Science
Thai bath coin
Teacher

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

ThEP-59-PERMU2

11 คาความจุจวามรอนจําเพาะของ
เหรียญบาท

Advanced Physics
Laboratory

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

ThEP-59-PERMU2

12 การหาคารัศมีของเหรียญบาทจาก
การกลิ้ง

Advanced Physics
Laboratory

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนคร
เหนือ

ThEP-59-PERMU2

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยพะเยา

ThEP-59-PERMU2

13 สื่อสาธิตการกระพริบของแสงจาก Introduction to
วัตถุทางดาราศาสตรอันเนื่องมาจาก Astronomy, Astrophysics
ความปนปวนของตัวกลางหรือชั้น
บรรยากาศ

36

ที่

ชื่อเรื่อง

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

14 แบบสํารวจความเขาใจเรื่องการ
โลก ดาราศาสตรและอวกาศ
มองเห็นทางดาราศาสตรดวยตา
เปลาเพื่อพัฒนาชุดสาธิตการมองเห็น
ทางดาราศาสตร

มัธยมศึกษา

รร.ธีรกานทบานโฮง, รร.
ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร

ThEP-59-PERMU2

15 แบบทดสอบความเขาใจ เรื่อง แรง
ลอยตัว

English for Science
Teacher

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

ThEP-59-PERMU2

16 แบบทดสอบความเขาใจเรื่องแรง
ลอยตัว

การสอนวิทยาศาสตร

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา

ThEP-59-PERMU2

17 ชุดการเรียนรู เรื่อง ขนาดและ
วิชาดาราศาสตร
ตําแหนงของโลก ดวงจันทร และดวง
อาทิตย

มัธยมศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค

ThEP-59-PERMU2

18 แบบทดสอบวัดความเขาใจ เรื่อง
ขนาดและตําแหนงของโลก ดวง
จันทร และดวงอาทิตย

วิชาดาราศาสตร

มัธยมศึกษา

โรงเรียนนครสวรรค

ThEP-59-PERMU2

19 Vector component

วิทยาศาสตร

มัธยมศึกษาปที่ 3

โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัย ThEP-59-PERMU2

37

ที่

ชื่อเรื่อง

ใชในกระบวนวิชา

ระดับการศึกษา

ชื่อโรงเรียน/มหาวิทยาลัย

รหัสโครงการ

20 Graphical vector addition and
subtraction unit vector and
scalar multiplication vector
component

ฟสิกส

มัธยมศึกษาปที่ 5

โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร ThEP-59-PERMU2

21 ฟสิกสของตัวรับรู

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ThEP-60-PIP-KU2

22 โปสเตอรความรูพื้นฐานดาน
แผนดินไหว

ทั่วไป

ประถมศึกษา/
มัธยมศึกษา

โรงเรียนชุมชนบานแมฮาง, ThEP-61-PHMโรงเรียนบานโปงน้ํารอน, MU1
โรงเรียนโชติคุณะเกษม
บานเมืองงาม

38

2. สิทธิบัตร/นวัตกรรม

ที่

ประกอบดวย สิทธิบัตรและนวัตกรรม จํานวน 97 ผลงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ประเภทของ
การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
ชื่อผลงาน
ชื่อเจาของผลงาน
สิ่งประดิษฐ
สังคม

รหัสโครงการ

1

ซอฟตแวร ใน Google
นายชัยวุฒิ
ซอฟตแวร
Play Store ชื่อ “ฟสิกส ป บุญญศิริวัฒน
1”
นายหริรกั ษ อินทรักษ

บุคคลทั่วไปที่มีมือถือหรือแท็บเบล็ต ThEP-59-PER-MU2
ที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด
สามารถดาวนโหลดมาใชศึกษา
เรียนรูดวยตนเองได

2

ชุด กิจกรรม นักสืบ
Iodine

รศ. ดร.วรรณพงษ
เตรียมโพธิ์
ผศ.ดร. นรินทร ณัฐ
วุฒิ

ชุดจัดกิจกรรม
STEM

โรงเรียนที่มีกิจกรรม STEM

ThEP-59-PER-MU4

3

ชุด กิจกรรม The Mask
SUMO

รศ. ดร.วรรณพงษ
ชุดจัดกิจกรรม
เตรียมโพธิ์
STEM
ผศ.ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ

โรงเรียนที่มีกิจกรรม STEM

ThEP-59-PER-MU4

4

ชุด กิจกรรม Wearable
Technolgy

รศ. ดร.วรรณพงษ
ชุดจัดกิจกรรม
เตรียมโพธิ์
STEM
ผศ.ดร.นรินทร ณัฐวุฒิ

โรงเรียนที่มีกิจกรรม STEM

ThEP-59-PER-MU4

39

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

5

ขาวเจาหอมอมิโลสสูง พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MSY-1-2 เพื่อการ ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
ผลิตเสนขนมจีน
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

THEP-59-PAPCMU3

6

ขาวเจาหอมอมิโลสสูง พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MSY-1-3 เพื่อการ ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
ผลิตเสนขนมจีน
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

THEP-59-PAPCMU3

7

ขาวเจาหอมอมิโลสสูง พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MSY-4 เพื่อการผลิต ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
เสนขนมจีน
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

THEP-59-PAPCMU3

8

ขาวเจาอมิโลสสูง พันธุ
กลาย OSSY-23 เพื่อเปน
อาหารสัตว

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

สภาเกษตรกรจังหวัดราชบุรี

THEP-59-PAPCMU3

9

ขาวเหนียวหอม กข6 พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MRD6-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

40

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

10 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-2
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

11 ขาวเหนียวไขมันสูง กข6
พันธุกลาย MRD6-3

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

12 ขาวเหนียวไขมันสูง กข6
พันธุกลาย MRD6-4

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

13 ขาวเหนียวไขมันสูง กข6
พันธุกลาย MRD6-5

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

14 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-6
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

41

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

15 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-8
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

16 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-9
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

17 ขาวเหนียวหอม กข6 พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MRD6-11
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

18 ขาวเหนียวหอม กข6 พันธุ ดร.บุญรักษ พันธไชย
กลาย MRD6-12
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

19 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-14
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

42

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

20 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-15
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

21 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-16
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

22 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-17
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

23 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-19
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

24 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-20-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

43

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

25 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-20-2
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

26 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-22-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

27 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-22-2
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

28 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-22-3
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

29 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-22-4
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

44

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

30 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-23
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

31 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-24-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

32 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-24-2
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

33 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
MRD6-25
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

34 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-26
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

45

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

35 ขาวเจาหอมอมิโลสสูง กข6 ดร.บุญรักษ พันธไชย
พันธุกลาย MRD6-27
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

36 ขาวเจาหอมอมิโลสสูงสังข
หยดพันธุกลาย MSY-1-1

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

37 ขาวเจาหอมอมิโลสสูงสังข
หยดพันธุกลาย MSY-2-1

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

38 ขาวเจาหอมอมิโลสสูงสังข
หยดพันธุกลาย MSY-2-2

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

39 ขาวเจาหอมอมิโลสสูงสังข
หยดพันธุกลาย MSY-3

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

46

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

40 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

41 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-2
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

42 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-3
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

43 ขาวเจาก่ํา กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-4
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

44 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-5
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

47

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

45 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-6
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

46 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-7
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

47 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-8
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

48 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-9
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

49 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-10
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

48

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

50 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-11
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

51 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-12
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

52 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-13
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

53 ขาวเจาก่ํา กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-14
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

54 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-15
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

49

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

55 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-16
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

56 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-1
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

57 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-18
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

58 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-19
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

59 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-20
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

50

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

60 ขาวเหนียวไขมันสูง กข6
พันธุกลาย OSRD6-21

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

61 ขาวเจาอมิโลสสูง กข6
พันธุกลาย OSRD6-22

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

62 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-23
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

63 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-24
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

64 ขาวเหนียว กข6 พันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSRD6-25
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อผลงาน

51

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

65 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-1

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

66 ขาวเจาแดงอมิโลสสูงสังข
หยดพันธุกลาย OSSY-2

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

67 ขาวเจาก่ําสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-3

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

68 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-4

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

69 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-5

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อผลงาน

52

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

70 ขาวเจาสังขหยดพันธุกลาย ดร.บุญรักษ พันธไชย
OSSY-6
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

71 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-7

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

72 ขาวเจาก่ําสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-8

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

73 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-9

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

53

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

74 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-10

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

75 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-11

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

76 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-13

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

77 ขาวเหนียวแดงสังขหยด
พันธุกลาย OSSY-14

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

78 (เมล็ดขาวกลองมีลักษณะ
ใกลเคียงกับขาวสังขหยด
พัทลุง)

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อผลงาน

54

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

79 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-15

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

80 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-16

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

81 ขาวเจาก่ําสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-17

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

82 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-18

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อผลงาน

55

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

83 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-20

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

84 ขาวเหนียวไขมันสูงสังข
หยดพันธุกลาย OSSY-21

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

85 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-22

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

86 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-24

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

87 ขาวเจาก่ําสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-25

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อผลงาน
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การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

88 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-26

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

89 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-28

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

90 ขาวเหนียวสังขหยดพันธุ
กลาย OSSY-30

ดร.บุญรักษ พันธไชย
ศรี ดร.จิรณัทฐ เตชะ
รัง

ขาวพันธุกลายที่มี
ความคงที่ของการ
กลายพันธุ

ยังอยูระหวางดําเนินการทดสอบ
เพิ่มเติมเพื่อใชในการถายทอดสาย
พันธุใหเกษตรกร

THEP-59-PAPCMU3

91 แบคทีเรียกรดแลคติก
(lactobacillus
pentosus) คัดแยกจาก
ฟกทองหมัก

นายนิติพล พลสา

แบคทีเรีย

ทดลองหมักอาหารโคนม ฟารมคุณ
พัฒนา พุทธสอน

THEP-59-PAPCMU4

92 ยีสต (Saccharomyces
cerevisiae)

ดร.กันตา แสงวิจิตร

ยีสต

ทดลองหมักอาหารโคนม ฟารมคุณ
พัฒนา พุทธสอน

THEP-59-PAPCMU4

ที่

ชื่อผลงาน

57

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อผลงาน

ชื่อเจาของผลงาน

ประเภทของ
สิ่งประดิษฐ

การนําไปใชในภาคตาง ๆ ของ
สังคม

รหัสโครงการ

93 Bacillus subtilis ที่เพิ่ม
ประสิทธิภาพการสราง
เอนไซม cellulase และ
Xyalanse

ดร.กันตา แสงวิจิตร แบคทีเรียแกรม
และนายนิติพล พลสา บวกคะตะเลสบวก

ยังอยูระหวางดําเนินการทดลองหมัก THEP-59-PAPอาหารโคนม
CMU4

94 เครื่องวัดสมบัติแมเหล็ก
ออนความไวสูง

ผศ. ดร.พงศกร
จันทรัตน

ตนแบบ

Western Digital (Thailand) Co.
Ltd.)

THEP-60-PIP-KU2

95 Microwave furnace for
arc-melting rare-earth
free magnets

นายธรรมนูญ ศรีนวม ตนแบบ

ยังอยูระหวางดําเนินการเพื่อใชใน
งานวิจัย

THEP-60-PIP-WU3

96 Pressing-annealing
ดร.อาหลี ตําหมัน
machine for rare-earth และคณะ
free magnets

ตนแบบ

ยังอยูระหวางการทดลองใชใน
งานวิจัย

THEP-60-PIP-WU3

97 Compact air plasma jet รศ. ดร.ธีรวรรณ
บุญญวรรณ

ตนแบบ

อยูในระหวางการวิจัยในระดับ
หองปฏิบัติการทางฟสิกสและชีว
การแพทย

ThEP-60-PHMCMU1
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3. การสรางเครือขายความรวมมือ
ประกอบดวยการสรางเครือขายความรวมมือ จํานวน 10 ครั้ง
ที่

หัวขอความรวมมือ

ผูประสานงานขององคกร
เครือขาย

องคกรที่สรางเครือขาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รหัสโครงการ

1

รวมมือในการใชวัสดุเหลือใชทาง 57 หมู 7 ตําบลบานถ้ํา
การเกษตร ไดแก ซังขาวโพด ฝุน อําเภอดอกคําใต จังหวัด
ขาวโพด เพื่อทดลองหมักอาหารโค พะเยา 56120
นม

นายไชโย คําเชื้อ

ThEP-59-PAPCMU4

2

ทดลองการใชอาหารหมักจากเศษ
วัสดุเหลือใชทางการเกษตร (ซัง
ขาวโพด และฝุนขาวโพด) เพื่อใช
เปนอาหารสําหรับโคนม

นายพัฒนา พุทธสอน

ThEP-59-PAPCMU4

3

เศษวัสดุเหลือใชจากการสกัดไขมัน คณะเภสัชศาสตร
ในถั่วดาวอินคาเพื่อเพิ่มคุณภาพโค มหาวิทยาลัยพะเยา
นม

-

ThEP-59-PAPCMU4

4

รับการอนุเคราะหในการใชวัสดุ
เหลือใชทางการเกษตร (ซัง

นาย ไชโย คําเชื้อ

154 หมู 4 ตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา 56120

57 หมู 7 ตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา 56120

59

9 พฤศจิกายน
2560

THEP-59-PAPCMU4

ที่

หัวขอความรวมมือ

ผูประสานงานขององคกร
เครือขาย

องคกรที่สรางเครือขาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

รหัสโครงการ

ขาวโพด และฝุนขาวโพด) เพื่อ
ทดลองหมักอาหารโคนม
5

นําอาหารหมักจากเศษวัสดุเหลือ
ใชทางการเกษตร ใชทดลองเปน
อาหารเลี้ยงโคนมของชาวบาน
จํานวน 2 ตัว

6

154 หมู 4 ตําบลบานถ้ํา
อําเภอดอกคําใต จังหวัด
พะเยา 56120

นายพัฒนา พุทธสอน

พฤศจิกายน ธันวาคม 2560

THEP-59-PAPCMU4

การรวมพัฒนาอาหารหมักสําหรับ สถานีวิจัยทดสอบพันธุสัตว นายชยุต ดงปาลีธรรม
การเลี้ยงโคขาวลําพูน (โคนม)
พะเยา

พฤศจิกายน
2559 - 2561

THEP-59-PAPCMU4

7

Lapping plate diamond
nanoparticle
density/uniformity offline
monitoring system based on
Raman scattering technique

Seagate Technology
Thailand Ltd

1 ธันวาคม
2559 – 31
พฤษภาคม
2561

ThEP-60-PHYPSU4

8

Atomic magnetometer
technology for explosive
detections

Quantum-Atom Optics ผศ. ดร.วรานนท อนุกูล
Lab

อยูในระหวาง
การดําเนินงาน
และพัฒนา

ThEP-60-PHYPSU4

นายเจษฎา รัศมีพุทธิ

60

ที่
9

หัวขอความรวมมือ
การใชพลาสมาอากาศสําหรับ
บําบัดรักษาแผลในอาสาสมัคร

10 การใชพลาสมาอากาศสําหรับ
บําบัดรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังใน
อาสาสมัคร

องคกรที่สรางเครือขาย

ผูประสานงานขององคกร
เครือขาย

ระยะเวลา
ดําเนินการ

โรงพยาบาลมหาราชนคร
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

พญ.อรฑาริกา กฤตยานุต
กุลท

6 กรกฎาคม
ThEP-60-PHM2561 - ปจจุบัน CMU1

โรงพยาบาลชุมชนตําบล
ดอนแกว อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม

ดร. ศุทธา แพรสี
ผูอํานวยการโรงพยาบาล
ชุมชนตําบลดอนแกว

10 กรกฎาคม
ThEP-60-PHMถึง 14 กันยายน CMU1
2561

รหัสโครงการ

3.2 ตางประเทศ จํานวน 4 ครั้ง
ที่

หัวขอความรวมมือ

1 Eye tracking to probe
physics understanding

ชื่อและที่อยูขององคกร
ที่สรางเครือขาย
National Taiwan
Normal University

ผูประสานงานของ
องคกรเครือขาย

ระยะเวลาดําเนินการ

รหัสโครงการ

ผศ.ดร. พรรัตน วัฒนก ขณะนี้อยูในระหวางการ ThEP-59-PER-CMU1
สิวิชช และ Prof.
เตรียมโครงรางและ
Fang-Ying Yang
ตารางเวลา ทั้งนี้ทาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมี
MOU กับ NTNU อยูแลว

61

ที่

หัวขอความรวมมือ

ชื่อและที่อยูขององคกร
ที่สรางเครือขาย

ผูประสานงานของ
องคกรเครือขาย

ระยะเวลาดําเนินการ

รหัสโครงการ

2 MOU ระหวาง จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

GSI/FAIR Darmstadt, Prof. Dr.Paolo
Germany
Giubellino

2560 -2564 (5 ป)

3 Agreement GSI internship
and training program for
students and researchers

GSI/FAIR Darmstadt, Dr.Pradeep Ghosh
Germany

กําลังพัฒนาเอกสาร
ThEP-61-PHM-SUT4
เตรียมการลงนาม
(ระยะเวลาดําเนินงาน 48
เดือน)

4 Seismic network for active Japan Agency of
Dr.Satoru Tanaka
fault study in northern
Marine Science and
thailand
Technology
(JAMSTEC)

62

กันยายน 2561 –
เมษายน 2564

ThEP-61-PHM-SUT4

ThEP-61-PHM-MU1

4. การสนับสนุนนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา
4.1 ผูชวยวิจัยระดับปริญญาโท
4.2 การรับผูชวยวิจัยระดับปริญญาเอก
4.3 การพัฒนานักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก

จํานวน 60 คน
จํานวน 25 คน
จํานวน 13 คน

5. การพัฒนาความเชี่ยวชาญพิเศษของบุคลากร
5.1 การจัดประชุมวิชาการ
ที่

ชื่อการประชุม

1 โครงการสัมมนา The 4th
seminar on physics
education research in
thailand (PER-Thai)

จํานวน 4 ครั้ง
ผูจัดประชุม

โปรแกรมวิจัย Sustained
Physics Education
Reform รวมกับ คณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)
40 คน

ระยะเวลา
4 วัน
22-25
ธันวาคม
2560

63

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัส
โครงการ

ณ School for
ThEP-59-PERGifted and Ethnic CMU1
Students,
National
University of Loas
สปป.ลาว

ที่

ชื่อการประชุม

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

2 The 4th seminar on
physics education
research in Thailand
(PER-Thai)

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกส
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

70

3 การประชุมความกาวหนา
โครงการวิจัยและ
ความกาวหนางานวิจัยของ
นักศึกษา หองปฏิบัติการ
วิจัยฟสิกสประยุกต และ
เสวนาแนวทางการทําวิจัย
รวมกับศิษยเกา ประจําป
2561

หองปฏิบัติการวิจัยฟสิกส
ประยุกต

30

64

ระยะเวลา
22-25
ธันวาคม
2560

1 วัน

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัส
โครงการ

School for Gifted ThEP-59-PERand Ethnic
MU3
Students,
National
University of
Laos, Laos
โรงแรมเชียงใหมออ
คิด

ThEP-60-PETCMU1

ที่

ชื่อการประชุม

4 10th international
conference on plasma
science and
applications (ICPSA)
2017

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

ผูจัดประชุม
ศูนยความเปนเลิศทางดาน
พลาสมาและคลื่น
แมเหล็กไฟฟา

100

ระยะเวลา
3 วัน

(เมือง/ประเทศ)
มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ

รหัส
โครงการ
ThEP-60-PHMWU2

5.2 จัดอบรมระยะสั้นในประเทศ
ที่

ชื่อเรื่อง

1 กิจกรรมการจัดการเรียนรู
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา
สําหรับครูผูสอนกลุมสาระ
การเรียนรูวิทยาศาสตร

จํานวน 15 ครั้ง
จํานวน
ผูจัดประชุม
ผูเขารวม
(คน)

สถานที่

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับเทศบาล
เมืองพัทลุง

50

วันที่
25-26
สิงหาคม
2561
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สถานที่
(เมือง/ประเทศ)
หองประชุม
สํานักงาน
เทศบาลเมือง
พัทลุง

หนวยงานที่
บริการ
พนักงานครู
เทศบาลเมือง
พัทลุง

รหัสโครงการ
ThEP-59-PERMU3

ที่

ชื่อเรื่อง

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

ThEP-59-PERMU3

พนักงานครูเทศบาลเมือง
พัทลุง
2 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ศูนยความเปน
หลักสูตรครูผูนํา 1
เลิศดานฟสิกส
โครงการพัฒนาศักยภาพ รวมกับ สสวท.
ครูเพื่อเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงการเรียนการ
สอนวิทยาศาสตร

35

4-6
พฤษภาคม
2561

โรงแรมแลโขง

ครู สควค. ทั่ว
ประเทศ

3 คายสะเต็มศึกษาเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผูเรียนใน
ศตวรรษที่ 21

100

10 มิถุนายน
2561

โรงเรียนอนุบาล
บานเหนือ
เขมราฐ

ครูและนักเรียน ThEP-59-PERโรงเรียนอนุบาล MU3
บานเหนือเขมราฐ

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
โรงเรียนอนุบาล
บานเหนือ
เขมราฐ
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ที่

ชื่อเรื่อง

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

40

30 มิถุนายน - คณะ
1 กรกฎาคม วิทยาศาสตร
2561
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ครูในระดับ
ThEP-59-PERประถมศึกษาใน MU3
จังหวัดศรีสะเกษ
ยโสธร และ
อุบลราชธานี

5 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

40

7-8
กรกฎาคม
2561

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ครูในระดับ
ThEP-59-PERมัธยมศึกษาใน
MU3
จังหวัดศรีสะเกษ
ยโสธร และ
อุบลราชธานี

6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

40

14 - 15
กรกฎาคม
2561

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ครูในระดับ
ThEP-59-PERมัธยมศึกษาใน
MU3
จังหวัดศรีสะเกษ
ยโสธร และ
อุบลราชธานี
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ที่

ชื่อเรื่อง

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

7 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

50

21-22
กรกฎาคม
2561

คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

ครูในระดับ
ThEP-59-PERประถมศึกษาใน MU3
จังหวัดศรีสะเกษ
ยโสธร และ
อุบลราชธานี

8 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษาเพื่อ
การจัดการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล

80

24-25
กรกฎาคม
2561

โรงเรียนมัธยม
ตระการพืชผล

นักเรียนโรงเรียน ThEP-59-PERมัธยมตระการ
MU3
พืชผล

9 การอบรมเชิงปฏิบัติการ
กิจกรรมสะเต็มศึกษา

ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส
รวมกับ
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

50

16–17
สิงหาคม
2561

Sc131 คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี

นักเรียนในระดับ ThEP-59-PERมัธยมศึกษาและ MU3
ประถมศึกษาใน
จังหวัดศรีสะเกษ
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ที่

ชื่อเรื่อง

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

ยโสธร และ
อุบลราชธานี
10 โครงการอบรมและศึกษาดู ศูนยวิจัยดาน
งานการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาพันธุ
นวัตกรรมภาคการเกษตร ขาวและพืช
เศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีลํา
ไอออนและลํา
อิเล็กตรอน และ
ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส

40

1 วัน

จังหวัดเชียงใหม

สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี

ThEP-59-PAPCMU3

11 การถายทอดเทคโนโลยี
ศูนยวิจัยดาน
การคัดเลือกขาวพันธุกลาย การพัฒนาพันธุ
ที่ไดจากการชักนําใหเกิด ขาวและพืช
เศรษฐกิจดวย
เทคโนโลยีลํา

5

ครึ่งวัน

จังหวัดเชียงใหม

สภาเกษตรกร
จังหวัดราชบุรี

ThEP-59-PAPCMU3
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ที่

ชื่อเรื่อง
การกลายพันธุดวยลํา
ไอออนพลังงานต่ํา

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

ไอออนและลํา
อิเล็กตรอน และ
ศูนยความเปน
เลิศดานฟสิกส

12 การจัดอบรม การใช
รศ.ดร.สมบูรณ
เชื้อจุลินทรียหมักเศษวัสดุ อนันตลาโภชัย
เหลือใชทางการเกษตรเพื่อ และคณะ
เปนอาหารสัตว

16 คน

19 กันยายน
2561

64 หมู 16 ตําบล
หวยลาน อําเภอ
ดอกคําใต
จังหวัด พะเยา

13 วิทยากรพูดเรื่อง ฟสิกสกับ มหาวิทยาลัยแม
การเกษตร และอาหาหมัก โจ แพร
จากเศษวัสดุเหลือใชทาง
การเกษตร ในงานวัน
วิทยาศาสตรแหงชาติ

150

18 สิงหาคม
2561

มหาวิทยาลัยแม มหาวิทยาลัยแม
โจ วิทยาเขตแพร โจ
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หนวย
ThEP-59-PAPเทคโนโลยีชีวภาพ CMU4
มหาวิทยาลัย
พะเยา
ThEP-59-PAPCMU4

ที่

ชื่อเรื่อง

14 การใหความรูพื้นฐานดาน
แผนดินไหวกับนักเรียนใน
พื้นที่เสี่ยงภัยจาก
แผนดินไหวบริเวณรอย
เลื่อนแมจัน
15 The 3rd KMUTT
summer school on
theoretical physics:
Dirac and topology
matter

ผูจัดประชุม

จํานวน
ผูเขารวม
(คน)
30 คน

60

วันที่

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

หนวยงานที่
บริการ

รหัสโครงการ

1 วัน

เชียงใหม

16-21
กรกฎาคม
2561

ภาควิชาฟสิกส มหาวิทยาลัยจาก ThEP-61-PHYคณะ
ภายนอกทั้งใน
KMUTT6
วิทยาศาสตร
และตางประเทศ
มหาวิทยาลัยพระ
จอมเกลาธนบุรี
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โรงเรียนโชติคุณะ ThEP-61-PHMเกษมบานเมือง MU1
งาม

5.3 เชิญผูเชี่ยวชาญตางประเทศ จํานวน 2 ครั้ง
ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล
ผูเชี่ยวชาญ

1

Photocathode RF
gun, THz freeelectron laser

2

การถายทอดความรู
Dr.Satoru
ดานการติดตั้งเครื่องวัด Tanaka
แผนดินไหว

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

Prof. Yen-Chieh Director of Graduate 3-5 ธันวาคม Plasma and Beam
Huang
Institute of Photonics 2561
Physics Research
(IPT) และ Director of
Facility
NTHU Photonics
Research Center
National Tsing Hua
University (NTHU),
Taiwan
JAMSTEC

7 วัน
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มหาวิทยาลัยมหิดล
ศาลายา

รหัสโครงการ
ThEP-59-PAPCMU5

ThEP-61-PHMMU1

5.4 แลกเปลีย่ นบุคลากร/นักศึกษาในประเทศ
ที่

ชื่อเรื่อง

1 THz time-domain
spectroscopy

ชื่อ-สกุล
นายณัฐวุฒิ ใจสืบ

2 การวัดสมบัติของ
นายเอกชัย กอง
crystal detectors มนต
และ RF attenuators

จํานวน 6 ครั้ง
หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุ 23 – 26
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร กันยายน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2560

ศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและ
คอมพิวเตอรแหงชาติ
(NECTEC)

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุ 27-29
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
2560

สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องคการ
มหาชน)

3 การอบรมกรทําอาหาร นส. สุมาตรา พันธ มหาวิทยาลัยแมโจ วิทยา 4 เดือน
หมักจากวัสดุเหลือใช วิริยะนนท
เขตแพร
การเกษตร สําหรับโค
นส. สุทัตตา ผาสุก
นม
4 เรียนรูการติดตั้ง
เลเซอรปรับคาได

นายธนาวุฒิ โพธิ์
เตี้ย

สถานที่ปฏิบัติงาน

หองปฏิบัติการวิจัยทัศน
ศาสตรควอนตัมและนา
โน มหาวิทยาลัยบูรพา
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รหัสโครงการ
ThEP-59-PAPCMU5

หนวย
THEP 59 PAP
เทคโนโลยีชีวภาพ
CMU4
พะเยา และฟารมโคนม
ดอกคําใต

25-29 ตุลาคม หองปฏิบัติการทัศน
2560
ศาสตรเชิงอะตอม
ควอนตัม

ThEP-60-PETBUU8

ที่

ชื่อเรื่อง

5 เรียนรูการติดตั้ง
เลเซอรปรับคาได

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

นางสาววิภาวี เต็ม หองปฏิบัติการวิจัยทัศน
นุช
ศาสตรควอนตัมและนา
โน มหาวิทยาลัยบูรพา

6 Workshop on
ผศ. ดร.สาคร ริม
infrared
แจม
microspectroscopy
and imaging
(AWIR2018)

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

1 Characterisation of ดร.อภิวัฒน วิใจ
a low-temperature คํา
atmospheric
pressure bioplasma
jet under effective
pressure-ulcer

สถานที่ปฏิบัติงาน

25-29 ตุลาคม หองปฏิบัติการทัศน
2560
ศาสตรเชิงอะตอม
ควอนตัม

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุ 10 -12
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร กรกฏาคม
มหาวิทยาลัยชียงใหม
2561

5.5 แลกเปลี่ยนบุคลากร/นักศึกษาตางประเทศ
ที่

ระยะเวลา

รหัสโครงการ
ThEP-60-PETBUU8

สถาบันวิจัยแสง
ThEP-61-EQPซินโครตรอน (องคการ CMU1
มหาชน)

จํานวน 8 ครั้ง
หนวยงานตนสังกัด

ศูนยวิจัยฟสิกสของ
พลาสมาและลําอนุภาค
(PBP) คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
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ระยะเวลา
1 มีนาคม - 31
พฤษภาคม
2561

สถานที่ปฏิบัติงาน

รหัสโครงการ

เมืองยอรค ประเทศ ThEP-60-PHMอังกฤษ
CMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

The Institut supérieur
de l'électronique et
du numérique – Lille.

7 พฤษภาคม 31 กรกฎาคม
2561

สาขาฟสิกส ภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

28 พฤษภาคม - สถาบัน York
18 สิงหาคม
Plasma Institute
2561
เมือง ยอรค
ประเทศ อังกฤษ

รหัสโครงการ

wound healing
conditions
2 loT in the plasma
medicine devices
and connected
objects outlook II

Théo
MAINSARD

3 Absolute ozone
นส.วราภรณ ศิ
density and gas
ริวรกุลชัย
temperature
investigations of an
atmospheric
pressure plasma
(Bioplasma Cell
Modulation) using
two-beam UV-LED

75

ศูนยวิจัยฟสิกสของ ThEP-60-PHMพลาสมาและลํา
CMU1
อนุภาค (PBP) คณะ
วิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม
ThEP-60-PHMCMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

รหัสโครงการ

absorption
spectroscopy
4 โปรแกรมภาคฤดูรอน นายกันตภิสิฏฐ
ของสถาบันวิจัยไอออน โกสุมศุภมาลา
หนัก GSI Helmholtz
Centre for Heavy
Ion Research

สาขาฟสิกส ภาควิชา
ฟสิกสและวัสดุศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

23 กรกฎาคม 13 กันยายน
2561

5 Collaboration
Meeting และ
Collaboration
Research at PITZ

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุ
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยชียงใหม

15 พฤษภาคม – กลุมวิจัย Photo
10 มิถุนายน
Injector Test
2561
Facility at DESY,
Location
Zeuthen (PITZ)
สถาบันวิจัย
Deutsches
Elektronen-

ผศ.ดร.สาคร ริม
แจม
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GSI “HGS-HIRe
ThEP-60-PHMSummer Student CMU1
Program at GSI”
ณ เมืองดารมสตัดท
สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี
ThEP-61-EQPCMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

รหัสโครงการ

Synchrotron
Zeuthen
,Germany

6 Free-electron lasers ผศ.ดร.สาคร ริม
and
แจม
instrumentation
and possibility for
mutually interesting
collaborations

ภาควิชาฟสิกสและวัสดุ
ศาสตร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยชียงใหม

11 – 24
มิถุนายน 2561

สถาบันวิจัย FELIX
Laboratory,
Faculty of
Science,
Radboud
Unviversity

ThEP-61-EQPCMU1

เมือง Nijmegen
ประเทศ
Netherlands
7 Controlled-source
magnetotelluric
modeling

นายกิตติพงษ
เผือกอิ่ม

มหาวิทยาลัยมหิดล
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3 เดือน

Earthquake
Research
Institute, The

ThEP-61-PHMMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ปฏิบัติงาน

รหัสโครงการ

University of
Tokyo

5.6 สงนักวิจัย/นักศึกษาไปอบรมระยะสั้งตางประเทศ
ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

จํานวน 18 ครั้ง
ระยะเวลา

1 Lowผศ.ดร.พิพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม 1 มิถุนายน –
temperature
เรือนคํา
31 กรกฎาคม
processed
2561
electron
transporting
materials for
efficient
perovskite solar
cells
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สถานที่ฝกอบรม
University of Cergy-Pontoise

รหัสโครงการ
ThEP-60-PETCMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

2 การเดินทางเพื่อ
แลกเปลี่ยนความรู
ของทีมนักวิจัยไทย
และสถาบัน York
Plasma Institute

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ฝกอบรม

รหัสโครงการ

รศ.ดร.
ภาควิชาฟสิกสและ
24-28 เมษายน เมืองยอรค ประเทศอังกฤษ
ธีรวรรณ
วัสดุศาสตร
2561
บุญญวรรณ, มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นายพุฒิธร ธะ
นะ

ThEP-60-PHMCMU1

3 Rotation stage นายสรัช ลิ่วศิ มหาวิทยาลัย
for proton CT at ริรัตน
เทคโนโลยีสุรนารี
LANL

3 เดือน

GSI, Darmstadt , Germany

ThEP-61-PHMSUT4

4 Imaging with
high energy
proton and Xray survival
curve

6 เดือน

GSI, Darmstadt , Germany

ThEP-61-PHMSUT4

6 เดือน

กลุมปฏิบัติงานวิจัยนาโน
อิเล็กทรอนิกส CEA at Saclay

ThEP-61-EQPMU4

MS. Dea
มหาวิทยาลัย
Aulia Kartini เทคโนโลยีสุรนารี

5 (i) Fabrication of นายวีระพรรดิ์ ภาควิชาฟสิกส
high mobility
ดําเนิน
มหาวิทยาลัยมหิดล
encapsulated
พาณิชย
graghene, (ii)
Electrical test at
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ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

very low
temperature (10
mK), high
magnetic field
(14T), (iii)
Moduelisation
of the
electronics
transport in pn
junction
6 Beam
นายวทัญู ฟู ภาควิชาฟสิกสและ
15 เมษายน collimation
แสง
วัสดุศาสตร
14 กรกฏาคม
optimization of
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2561
PITZ beamline
for ultrafast
electron
diffraction
experiment
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สถานที่ฝกอบรม

กลุมวิจัย Photo Injector Test
Facility at DESY, Location
Zeuthen (PITZ) สถาบันวิจัย
Deutsches ElektronenSynchrotron เมือง Zeuthen
ประเทศ Germany

รหัสโครงการ

ThEP-61-EQPCMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

7 Momentum
นายสุพสิน สุ
measurement at กระ
LEDA

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

ภาควิชาฟสิกสและ
15 เมษายน วัสดุศาสตร
14 กรกฏาคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2561

สถานที่ฝกอบรม
กลุมวิจัย Photo Injector Test
Facility at DESY, Location
Zeuthen (PITZ) สถาบันวิจัย
Deutsches ElektronenSynchrotron เมือง Zeuthen

รหัสโครงการ
ThEP-61-EQPCMU1

ประเทศ Germany
8 กระบวนการฉาย
ลําอิเล็กตรอนบน
น้ํายาง และการวัด
โดสของลํา
อิเล็กตรอน

นส.กิตติญา
โกเสนตอ
นายพิทยา
อภิวัฒนกุล
นายพิชญ
วงศคํามูล

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 23-25
กรกฎาคม
2561

ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุ
แหงชาติ

9 Receiver
function
modeling and
inversion

นายสรัล ตรี
นกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล

Earthquake Research Institute, ThEP-61-PHMThe University of Tokyo
MU1

1 เดือน
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ThEP-59-PAPCMU5

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ฝกอบรม

รหัสโครงการ

10 The 16th
workshop on
first-principles
computational
materials
physics

นายเอกรัฐ
ภัทรวุฒิวงศ
(นศ ป. โท)
ดร.ธนา สุทธิ
บัทมพงศ

ภาควิชาฟสิกส
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

25-27 มิถุนายน National Tsing-Hua University,
2561
Taiwan

ThEP-61-PHYKMUTT4

11 Centennial
conference in
honour of nobel
laureate richard
feynman

ดร.วัชระ
เลี้ยวเรียน
ผศ. ดร.สิขริ
นทร อยูคง

ภาควิชาฟสิกส
เทคโนโลยีพระจอม
เกลาธนบุรี

22 - 24 ตุลาคม Nanyang Technological
2561
University, Singapore

ThEP-61-PHYKMUTT4

12 International
นายพิพัฒน
collaboration
ปรมาพิจิตร
program
วัฒน
between Japan
and Thailand to
develop
superconducting

มหาวิทยาลัยแมโจ

12 พฤศจิกายน เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน
– 2 ธันวาคม
2560

ThEP-60-PHMCMU1
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ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ฝกอบรม

รหัสโครงการ

coils in
magnetic
confinement
fusion
13 ศึกษาดูงาน
หองปฏิบัติการวิจัย
และปรึกษาหารือ
เพื่อสรางความ
รวมมือ กับนักวิจัย
และผูเชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.พรรัตน
วัฒนกสิวิชช,
ผศ.ดร.อัมพร
วัจนะ, อ.ดร.
จิรดาวรรณ
หันตุลา

คณะวิทยาศาสตร
9 วัน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(1-9 ธันวาคม
2560)

National Taiwan Normal
University และ National
Central University

ThEP-59-PERCMU1

Objectiveexperience.com.sg

ThEP-59-PERCMU1

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง

คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยขอนแกน
14 อบรมใชเครื่องมือ
Tobii Pro
Remote eye

ผศ.ดร.พรรัตน คณะวิทยาศาสตร
1 วัน
วัฒนกสิวิชช มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(18 มิถุนายน
2561)
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63 Niven Road 228412

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อ-สกุล

หนวยงานตนสังกัด

ระยะเวลา

สถานที่ฝกอบรม

รหัสโครงการ

trackers รุน X260 และโปรแกรม
วิเคราะหขอมูล
Tobii Pro Lab
Software

5.7 การนําเสนอผลงานระดับชาติ
ที่

ชื่อเรื่อง

จํานวน 13 ครั้ง
ชื่อผูเขียน

1 การศึกษาแนวการเคลื่อนที่
นายสิรวิชญ บุญสิทธิ์,
ของลําแสงเบสเซล-เกาส ที่
นายฉลองรัฐ แดงงาม
เกิดจากการกระตุนดวยเอคซิต
คอนแบบเชิงซอนสําหรับการ
สงแสงระยะไกล

ชื่อการประชุม
การประชุม
วิชาการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อ
เยาวชนครั้งที่ 13
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ระยะเวลา
16-17
กรกฏาคม
2561

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

ศูนยประชุมไบเทค ThEP-60-PHYบางนา กรุงเทพฯ PSU4

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

2 การศึกษาปรากฏการณโฟโต
ไอโซเมอไรเซชันของ
thioflavin (ThT) ใน
สารละลาย และเมื่อยึดติดกับ
G-quadruplex (GQ)

นายภานุวัฒน เพ็งผอม การประชุม
, นายชุตินธร พันธวงศ วิชาการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อ
เยาวชนครั้งที่ 13

16-17
กรกฏาคม
2561

ศูนยประชุมไบเทค ThEP-60-PHYบางนา กรุงเทพฯ PSU4

3 การศึกษาฟงกชั่นคลื่นของคู
บอศักยควอนตัมในวัตถุนาโน
บอควอนตัมโดยการจําลอง
ดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร

นส.ฆโนทัย จารุสิริรังษี การประชุม
วิชาการ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเพื่อ
เยาวชนครั้งที่ 13

16-17
กรกฏาคม
2561

ศูนยประชุมไบเทค ThEP-60-PHYบางนา กรุงเทพฯ PSU4

4 การเตรียมและศึกษา
ลักษณะเฉพาะของฟลมบาง
ไทเทเนียมโครเมียมไนไตรดที่
เคลือบดวยวิธีรีแอคทีฟดีซี
แมกนีตรอนโคสปตเตอริง

นายอดิศร บูรณวงศ,
นส.วัลภาภรณ พิมจอง,
นายศิริวัชร อาลักษณ
สุวรรณ, นายนิรันดร
วิทิตอนันต

การประชุม
24-25
จังหวัด
วิชาการระดับชาติ พฤษภาคม 61 มหาสารคาม
“วิทยาศาสตร
วิจัย” ครัง้ ที่ 10
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ThEP-61-PHYBUU6

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

5 การวัดความหนาของ ฟลมบาง นส.พัชราวรรณ วรรณ
อะลูมิเนียม ดวยเทคนิค EDS ทวี,นายอดิศร บูรณ
วงศ,

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

การประชุม
24-25
วิชาการระดับชาติ พฤษภาคม
“วิทยาศาสตร
2561
วิจัย” ครั้งที่ 10

จังหวัด
มหาสารคาม

ThEP-61-PHYBUU6

6 การคัดแยกแบคทีเรียละลาย นายนิติพล พลสา,
ฟอสเฟตจากดิน ลําไสไสเดือน นายชฎาทร พลศรี,
และน้ําหมักไสเดือน
นส.สุกญ
ั ญา สืบแสน

วิทยาศาสตรวิจัย
ครั้งที่ 10
"วิทยาศาสตรมุง
นวัตกรรมไทย
แลนด 4.0"

24-25
พฤษภาคม
2561

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ThEP-59-PAPCMU4

7 การคัดแยกและจําแนกชนิด
ของแบคทีเรียละลาย
โพแทสเซียมจากดินบริเวณ
รากพืช

วิทยาศาสตรวิจัย
ครั้งที่ 10
"วิทยาศาสตรมุง
นวัตกรรมไทย
แลนด 4.0"

24-25
พฤษภาคม
2561

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ThEP-59-PAPCMU4

นายนิรันดร วิทิตอนันต

นายนิติพล พลสา,
นายชฎาทร พลศรี,
นส.สุกัญญา สืบแสน
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ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

8 Atomistic simulation of
Nuttapong Lastructural evolution at
ongtup, Yuranan
long time scales: diffusion Hanlumyuang
in the FCC NiAl system

9 A numerical model for
optimizing a magnetic
regenerator

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

Computational 2-5 August
Science & Big 2017
Data for
Sustainable
and Innovative
Future

Pathum Thani

Pairat Tulyaprawat, Computational 2-5 August
Yuranan
Science & Big 2017
Hanlumyuang
Data for
Sustainable
and Innovative
Future

Pathum Thani

10 Surveying misconceptions นส.สายสุณี ดีผาด และ การประชุม
about refraction of light :
วิชาการทางการ
นายแสงกฤช กลั่นบุศย
87

16 มิถุนายน
2560

รหัสโครงการ

ThEP-60-PIP-MU1

ThEP-60-PIP-MU1

สถาบันเทคโนโลยี ThEP-59-PERพระจอมเกลาเจา MU2

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

a case of students in
hight school

ชื่อการประชุม
ศึกษาระดับชาติ
ครั้งที่ 7

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

คุณทหาร
ลาดกระบัง

“การพัฒนา
ประสบการณการ
เรียนรูในชีวิตจริง:
Smart
Education เพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน”
11 การศึกษาความเขาใจ
นายคณิศร ฤทธิรักษ
คลาดเคลื่อน เรื่อง ขนาดและ นายแสงกฤช กลั่นบุศย
ระยะหางระหวางโลก ดวง
จันทร และดวงอาทิตย ของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 5 โรงเรียนนครสวรรค

การประชุม
29–30
ม.ศรีนครินทรวิ
วิชาการระดับชาติ มีนาคม 2561 โรฒ กรุงเทพ
“มศว วิจัย” ครั้ง
ที่ 11

88

ThEP-59-PERMU2

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

12 การคัดแยกแบคทีเรียละลาย นายนิติพล พลสา,
ฟอสเฟตจากดิน ลําไสไสเดือน นายชฎาทร พลศรี,
และน้ําหมักไสเดือน
นส.สุกญ
ั ญา สืบแสน

วิทยาศาสตรวิจัย
ครั้งที่ 10
“วิทยาศาสตรมุง
นวัตกรรมไทย
แลนด 4.0”

24-25
พฤษภาคม
2561

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ThEP-59-PAPCMU4

13 การคัดแยกและจําแนกชนิด
ของแบคทีเรียละลาย
โพแทสเซียมจากดินบริเวณ
รากพืช

วิทยาศาสตรวิจัย
ครั้งที่ 10
“วิทยาศาสตรมุง
นวัตกรรมไทย
แลนด 4.0”

24-25
พฤษภาคม
2561

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ThEP-59-PAPCMU4

นายนิติพล พลสา,
นายชฎาทร พลศรี,
นส.สุกัญญา สืบแสน
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5.8 การนําเสนอผลงานนานาชาติ จํานวน 74 ครั้ง
ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok /
Thailand

ThEP-59-PERCMU1

2 Evaluation of thai
N. Suwonjandee,
students and teacher’s B. Asavapibhop,
attitudes in physics
T. Mahachok
using colorado learning
attitudes about science
survey (CLASS)

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok /
Thailand

ThEP-59-PERCMU1

3 Analysis of students’
N. Suwonjandee,
conceptions in vectors B. Asavapibhop,
with mechanics
T. Mahachok
context

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok /
Thailand

ThEP-59-PERCMU1

4 Students’ alternative
conception in vector

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok /
Thailand

ThEP-59-PERCMU1

1 Students’ learning in
Physics Laboratory

ชื่อผูเขียน

สถานที่

R. Dearamae,
J. Huntula

R. Sansri,
U. Wutchana

90

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

addition and
subtraction
5 Development and
implementation of a
conceptual survey in
RLC series circuits

P. Wattanakasiwich,
K. Srisaikham

International
Science
Education
Conference
2018

3 วัน

6 Investigating the
students’ experimental
design ability toward a
guided inquiry based
learning approach in
the physics laboratory
course

T. Sujarittham,

INTE 2018

J. Tanamatayarat
and

International
Conference on
New Horizons in
Education

18-20 July
2018

A. Kittiravechote

ISSN: 2146-7358

91

(19-21
มิถุนายน 2561)

สาธารณรัฐ
สิงคโปร

ThEP-59-PERCMU1

Paris, France

ThEP-59-PER-MU2

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

7 Two-tier test to
investigate students’
difficulties in indicating
a direction of DC
current by ammeter

S.
Nopparatjamjomras
and T.
Nopparatjamjomras
Ratanaroutai

International
Science
Education
Conference
2018 (ISEC)

19-21 มิถุนายน สิงคโปร
2561

ThEP-59-PER-MU2

8 Development of twotier diagnostic test to
identify students’
understanding of
working principles and
applications of bipolar
junction transistors

M.N. Khin, S.
Nopparatjamjomras,
R. Chittaree and T.
Nopparatjamjomras
Ratanaroutai

International
Science
Education
Conference
2018 (ISEC)

19-21 มิถุนายน สิงคโปร
2561

ThEP-59-PER-MU2

9 Low-cost
demonstration Kit for

W. Krittinatham, P.
Woonoon and K.
Kaewkong

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

ThEP-59-PER-MU2

92

Pitsanulok

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

the blood-color lunar
eclipse formation

10 Survey of
P. Woonon and W.
understanding
Krittinatham
conceptual about the
Red Moon during Lunar
Eclipse of the first year
undergrad student,
school of science,
University of Phayao,
academic year 2017

93

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU2

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

A. Jiwalak, N. Emarat Siam Physics
and L.
Congress 2018
Arayathanitkul

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU2

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU2

13 7th Grade students’
understanding of
electrical fire causes

S.
Siam Physics
Nopparatjamjomras, Congress 2018
T. Kalaya and T.
Nopparatjamjomras
Ratanaroutai

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU2

14 Development of
arduino-based logic
gate training kit

S.W. Khaing, S.
Siam Physics
Nopparatjamjomras, Congress 2018
T.

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU2

11 An activity sheet for
teaching double-slit
interference

ชื่อผูเขียน

สถานที่

12 Students’ scientific
R. Sinchai and U.
models of momentum Wutchana

94

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Nopparatjamjomras
Ratanaroutai and R.
Chittaree
15 Impact of context on
students’ conceptual
understanding about
mechanical wave
speed

M G Reyes and S
Rakkapao

16 Gathering effect of
interacting agents on
stock market price:
econophysic modeling
via agent-based monte
carlo simulation

Y. Laosiritaworn, A-P World
Jaroenjittichai, and Engineering
W. Sukthomya
Congress 2018
Laosiritaworn

4-6 July 2018 London

ThEP-59-PAPCMU1

17 Benefits driven
migration between

A-P Jaroenjitichai
Siam Physics
and Y. Laosiritaworn Congress 2018

21–23 May
2018

ThEP-59-PAPCMU1

95

Pitsanulok

Pitsanulok

ThEP-59-PER-MU3

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

สถานที่

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

agricultural and
manufacturing sectors:
econophysics
modelling via monte
carlo simulation on
ising spin model

18 Equation of state for a
market: A
thermodynamical
paradigm of
microeconomics

B. Gumjudpai

19 Simulations and
E. Kongmon, P.
measurements of the Wongkummoon, S.
dipole magnet using in Rimjaem

96

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

สถานที่

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

P. Nanthanasit, P.
Jaikaew, E.
Kongmon, S
Rimjaem

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

21 Study on penetration K. Kosaentor, P.
of 4-MeV electron
Apiwattanakul, S
beam in natural rubber Rimjaem
latex

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

22 Design of dual
flattening filter for 4-

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

the 4-MeV electron
spectrometer
20 Investigation on
electron absorbed
dose in a mixture of
natural rubber latex
and cross-linking
agents

P. Jaikaew, S.
Rimjaem

97

ที่

ชื่อเรื่อง

สถานที่

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

J. Saisut, M. W.
Rhodes,

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-59-PAPCMU1

The 20th
International
Conference on
Surface
Modification of

9-14 July
2017

Lisbon,
Portugal

ThEP-59-PAPCMU3

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

MeV electron beam
irradiation system

23 RF system of linear
accelerator for natural
rubber research

E. Kongmon, S.
Rimjeam,
C. Thongbai

24 Ion beam genetictechnology for
modification of rice
phenotypes

J. Techarang, L.D.
Yu, U. Tippawan, B.
Phanchaisri

98

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Materials by Ion
Beams
25 Low-energy heavy-ion
implantation of crop
seeds to induce a
broad spectrum of
high-yield-based
mutation of Thai rice

J. Techarang, L.D.
Yu, B. Phanchaisri

26 Application of lowJ. Techarang,
energy ion beam to
N. Semsang, L. Yu,
induce broad-spectrum B. Phanchaisri
mutation of Thai
jasmine rice (Oryza
sativa L. cv. KDML105)

22nd
International
Conference on
Ion
Implantation
Technology

12-19
September
2018

16th Conference 23-27
on ChargedSeptember
Particle Sources 2016
& Beams (CPSB16)

99

Würzburg,
Germany

ThEP-59-PAPCMU3

Yichang, China ThEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

and study of genes
involved
27 Recent progress in ion
beam modification of
rice to induce
mutation breeding for
thai local rice
improvement

J. Techarang, L.D.
Yu, B. Phanchaisri

16th Conference 23-27
on ChargedSeptember
Particle Sources 2016
& Beams (CPSB16)

Yichang, China ThEP-59-PAPCMU3

28 Recent progress in ion
beam modification of
rice to induce
mutation breeding for
thai local rice
improvement

J. Techarang, L.D.
Yu, U. Tippawan, B.
Phanchaisri

19th
22-27
International
November
Conference on 2015
Surface
Modification of
Materials by Ion
Beams

Chiang Mai

100

ThEP-59-PAPCMU3

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

29 Ion beam genetictechnology for
modification of rice
phenotypes

J. Techarang, L.D.
Yu, U. Tippawan, B.
Phanchaisri

The 20th
9-14 July
International
2017
Conference on
Surface
Modification of
Materials by Ion
Beams

Lisbon,
Portugal

ThEP-59-PAPCMU3

30 Mn-edge X-ray
absorption of
manganese-bismuth
magnets

C. Sirisathitkul, T.
Charoensuk

2018 GCEAS
10-12 July
Global
2018
Conference on
Engineering and
Applied Science

Tokyo, Japan

ThEP-60-PIP-WU3

31 One Step PressingAnnealing to Produce
LTP MnBi Magnets

T. Charoensuk,

The 10th
International
Conference on

Bitec, Bangkok, ThEP-60-PIP-WU3

101

6-7
September
2018

ที่

ชื่อเรื่อง

32 Preparation of Fe-N
films by reactive gastiming dc magnetron
sputtering

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

A. Tamman, P.
Jantaratana, S. & C.
Sirisathitkul

Materials
Science and
Technology

K. Jantasom, M.
Horprathum, P.
Eiamchai, S.
Limwichean, N.
Nuntawong, V.
Patthanasettakul, P.
Chindaudom, C.
Thanachayanont, C.
Songsiriritthigul,
W.W. Aye and P.
Songsiriritthigul

The 1st Thailand 31 ตุลาคม – 3 เชียงใหม
MRS
พฤษภาคม
International
2560
Conference

102

รหัสโครงการ

ThEP-60-PIP-SUT4

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

33 Efficiency
enhancement of
perovskite solar cell by
using pre-heat
treatment in two-step
deposition method

K. Hongsith, P.
Ruankham, A.
Ngamjarurojana, S.
Choopun

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

34 CuO/SnO2
nanostructures by
microwave-assisted
thermal oxidation for
ethanol sensing
enhancement

V. Yarangsi, P.
Ruankham, A.
Gardchareon, D.
Wongratanaphisan,
S. Choopun, S.
Phadungdhitidhada

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

31 October – at, the
ThEP-60-PET3 November Empress Hotel, CMU1
2017
Chiang Mai,
Thailand

103

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

35 Synthesis of perovskite C. Pothiklang, P.
film by using lead
Ruankham, S.
nitrate as precursor for Choopun
perovskite solar cell
applications

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

31 October – at the
ThEP-60-PET3 November Empress Hotel, CMU1
2017
Chiang Mai,
Thailand

36 Synthesis of bead-liked
carbon nanofibers by
microwave-assisted
physical vapour
deposition on Si
substrate

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

J. Onsopa,
D.
Wongratanaphisan,
A. Gardchareon,
S.
Phadungdhitidhada,

104

ที่

ชื่อเรื่อง

37 Hydrothermal growth
of well-aligned TiO2
nanorods on fluorinedoped tin oxide glass

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

P, Ruankham, S.
Choopun,

Conference
(MRS2017)

A. Prathan, C.
Bhoomanee, P.
Ruankham, S.
Choopun,
A.
Gardchareon,
S.
Phadungdhitidahada,
D.
Wongratnanphisan,

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

The First
Materials
Research
Society of

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

38 Effect of Al-doped ZnO C. Bhoomanee, P.
for electron
Ruankham, S.
transporting layer in
Choopun, A.

105

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

planar perovskite solar Prathan, D.
cells
Wongratanaphisan,

Thailand
International
Conference
(MRS2017)

39 Comparison study of
W. Bumrungsan, M.
acetone sensors based Thepnurat, S.
on interlinked ZnO
Choopun,
tetrapod networks and
ZnO tetrapods
synthesized by
microwave assisted
thermal oxidation
technique

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

106

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

ที่

ชื่อเรื่อง

40 Effects of Ga doping
concentration on
morphological and
optical properties of
ZnO nanorods for
photovoltaic
applications

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

C. Khaywimut, C.
Bhoomanee, P,
Ruankham, S.
Choopun

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

41 Growth of 2D ZnO
S. Sucharitakul, R.
hexagon plates via
Panyathip, S
electrochemical
Choopun
deposition at low bath
temperature for solar
cell applications

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

107

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Conference
(MRS2017)
42 Optimization of a
precursor-PbI2 layer by
recrystallization for
efficiency
improvement in
perovskite solar cells

J. Yakiangngam, S.
Monnoi, P.
Ruankham, A.
Intaniwet, S.
Choopun

The First
Materials
Research
Society of
Thailand
International
Conference
(MRS2017)

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

43 Effects of precursor
concentration on
hydrothermally grown
ZnO nanorods as
electron transporting

C. Horachit, S.
Moonot, P.
Ruankham, S.
Choopun, A.
Intaniwet

The First
Materials
Research
Society of
Thailand

31 October – at the Empress ThEP-60-PET3 November Hotel, Chiang CMU1
2017
Mai, Thailand

108

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

layer in perovskite
solar cells

44 Different natures of
sub-gap states in 135CIGS / 112-CIGS and
112-CIGS / 135-CIGS
heterostructures
investigated by
photoluminescence
technique

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

International
Conference
(MRS2017)

B. Namnuan,
K. Yoodee,
S. Chatraphorn

45 CIGS thin film solar
B. Noikaew,
cells with graded-band S. Sukaiem,
gap fabricated by

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PET-CU3

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PET-CU3

109

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

46 The Optical band gap P. Phiromruk,
of Perovskite Materials S. Chatraphorn
for Solar Cells

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

47 Ferroelectric and
ferromagnetic

The First
Materials

31 October – The Empress ThEP-60-PET3 November
CMU4
Convention
2017
Center, Chiang

CIS/CGS bilayer and
CGS/CIS/CGS trilayer
systems

ชื่อผูเขียน

สถานที่

B. Namnuan,
S. Chatraphorn

C. Supatutkul

properties of Ni doped
ZnO in

Research
Society

low dimensional polar
and nonpolar

of Thailand

surfaces structure

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

International
Conference

110

Pitsanulok

Mai, Thailand

ThEP-60-PET-CU3

ที่

ชื่อเรื่อง

48 Enhancing CH3NH3PbI3

ชื่อผูเขียน
S. Pramchu

perovskite solar cell
efficiency

ชื่อการประชุม
The First
Materials
Research
Society

with flat surface
stabilizing and

ระยะเวลา

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

31 October – The Empress ThEP-60-PET3 November
CMU4
Convention
2017
Center, Chiang
Mai, Thailand

of Thailand

band gap tuning by Cl
and Br

สถานที่

International
Conference

additions: first
principles study
49 Band alignment
(re)engineering in
MAPbI3/ZnO-nanorods
via interfacial Ni
doping: The density

C. Supatutkul S.
Pramchu, A. P.
Jaroenjittichai, Y.
Laosiritaworn

The 2018 ISAFFMA-AMFAMEC-PFM
(IFAAP) Joint
Conference

111

27 May – 1
June 2018

Hiroshima,
Japan

ThEP-60-PETCMU4

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

สถานที่

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

S. Pramchu, A. P.
Jaroenjittichai, Y.
Laosiritaworn

Siam Physics
Congress 2018

21 – 23 May
2018

P. Srisamran, P.
Pewkhom, S.
Boonsit, P.
Kalasuwan, P. van
Dommelen, C.
Daengngam

Oral
Presentation

2-5 July 2018 Zurich,
Switzerland

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

function theory
exploration
50 First principles
investigation of
structural stability
and electronic band
structure of CH3NH2BiI3
for
lead-free perovskite
solar cell application
51 Nanosecond-pumped
random raman lasing
from bulk nanogranular
materials

112

Pitsanulok

ThEP-60-PETCMU4

ThEP-60-PHY-PSU4

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

52 Electronics for Q-factor T. Chaipiboonwong,
eetermination of
J. Wannaphum
piezoelectric quartz

2017
8-10
International
November
Conference on 2017
Photonics
Solutions (ICPS)

Thailand

ThEP-60-PHY-TU5

53 Investigation of cold
atmospheric plasma
induce apoptosis in

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

54 Ozone conversion for นายภาณุพงศ ยอดวงศ Siam Physics
dielectric barrier
Congress 2018
discharge plasma using
vitamin c as
intermediate layer

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

นายวศิน นุแปงถา

cancer cell

113

ที่

ชื่อเรื่อง

สถานที่

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

55 Electrical characteristic นายณัฐวุฒิ ปาลี
and radicals
determination of air
plasma jet

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

56 Study of air plasma jet นางสาววราภรณ ศิริวร
on S. aureus
กุลชัย
inactivation

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

57 Investigation of
นายกันตภิสิฏฐ โกสุม
bactericidal effect of
ศุภมาลา
an air plasma jet with
mixing vaporized H2O2
on gram-positive
bacteria S.Aureus and
gram-negative bacteria
P.aeruginosa

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

114

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

สถานที่

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

58 The investigation of
นายพิพัฒน ปรมาพิจิตร Siam Physics
Dielectric Barriers
วัฒน
Congress 2018
Discharge Plasma Jets
(DBDJs) for bactericidal
in wound healing

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

59 A low pressure plasma นางสาวคัณฑมาศ หลา
treatment for
มาทราย
sterilization and quality
improvement of rice
flour

Siam Physics
Congress 2018

21–23 May
2018

Pitsanulok

ThEP-60-PHMCMU1

60 Development and
นายพุฒิธร ธะนะ
characterization of a
compact pulse
modulation air plasma

The 11th
11-16 กันยายน ณ เมืองเชจู
ThEP-60-PHMAnniversary
2560
ประเทศเกาหลีใต CMU1
Asian-European
International
Conference on
115

(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

jet for chronic wound
healing application

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Plasma Surface
Engineering
(AEPSE 2017)
international
conference &
Global Plasma
Life Fair

61 The investigation of
นายพิพัฒน ปรมาพิจิตร
dielectric barriers
วัฒน
discharge plasma jets
(DBDJs) for bactericidal
in chronic wounds

10th
9-12 ตุลาคม
International
2560
Conference On
Plasma Science
And
Applications

ณ มหาวิทยาลัย ThEP-60-PHMวลัยลักษณ
CMU1
จ.
นครศรีธรรมราช

62 A low pressure plasma นางสาวคัณฑมาศ หลา
treatment for quality มาทราย

10th
International

ณ มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ

116

9-12 ตุลาคม
2560

ThEP-60-PHMCMU1

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

improvement of Rice
flour

63 Spatially-resolved
ozone density
measurement by twobeam UV-LED
absorption
spectroscopy of
compact coaxial air
plasma jet for
biomedical
applications

ชื่อการประชุม
Conference On
Plasma Science
And
Applications

ดร. อภิวัฒน วิใจคํา

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

จ.
นครศรีธรรมราช

The 11th
11-16 กันยายน ณ เมืองเชจู
ThEP-60-PHMAnniversary
2560
ประเทศเกาหลีใต CMU1
Asian-European
International
Conference on
Plasma Surface
Engineering
(AEPSE 2017)
international
conference &
Global Plasma
Life Fair
117

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

64 Development and
ดร. อภิวัฒน วิใจคํา
characterization of
compact air plasma jet
against drug resistant
microorganisms for
wound healing

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

The 10th EUJapan Joint
Symposium on

4-8 ธันวาคม
2560

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)
Japan

รหัสโครงการ
ThEP-60-PHMCMU1

Plasma
Processing
(JSPP2017)

65 Development of the 5
kW DC plasma torch

R. Taleh, D. Srinoum, 10th
S. Cheedket, M.
International
Nisoa
conference on
plasma science
and
applications
(ICPSA) 2017

10–12
Walailak
October 2017 University,
Nakhon-sithammarat

ThEP-60-PHMWU2

66 Development DC
plasma torch for high-

R. Taleh, D. Srinoum, Siam Physics
S. Cheedket, M.
Congress 2018
Nisoa

21-23 May
2018

ThEP-60-PHMWU2
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Phitsanulok

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

temperature
processing
67 The fabrication and
characterization of
asymmetric gratings
using the optical
Talbot effect

T. Photia, M.
Medhisuwakul, W.
Temnuch, S.
Srisuphaphon,

68 Electronic structure of
colossal permittivity
(Mg1/3Nb2/3)0.05Ti0.95O2
ceramics

N. Thongyong, P.
Srepusharawoot, W.
Tuichai, N. Chanlek,
P. Thongbai

Siam Physics
Congress 2018

21-23 May
2018

Phitsanulok

ThEP-60-PETBUU8

Hiroshima,
Japan

ThEP-61-PIPKMITL2

and S. Deachapunya
The ISAF-FMA- 27 May - 1
AMF-AMEC-PFM June 2018
Joint
Conference
(IFAAP)

119

ที่

ชื่อเรื่อง

69 Effect of Cu-doped
Ca12Al14-xO33 cement
on thermal and
electronic properties

ชื่อผูเขียน
C. Ruttanapun, P.
Srepusharawoot, S.
Maensiri

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

The ISAF-FMA- 27 May - 1
AMF-AMEC-PFM June 2018
Joint
Conference
(IFAAP)

Hiroshima,
Japan

ThEP-61-PIPKMITL2

70 Effect of substrateN. Witit-anun,
target distance on the A. Buranawong
structure of TiCrN films
deposited from mosaic
target by reactive DC
magnetron sputtering

The 10th
International
Conference of
Materials
Science and
Technology

6-7
September
2018

Bangkok

ThEP-61-PHYBUU6

71 Structure and oxidation N. Witit-anun,
behavior CrN thin films A. Buranawong
deposited using DC

The 10th
International
Conference of
Materials

6-7
September
2018

Bangkok

ThEP-61-PHYBUU6

120

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

reactive magnetron
sputtering
72 Development of
accelerator-based
coherent MIR and THz
radiation source in
thailand

ชื่อการประชุม

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Science and
Technology
S. Rimjaem

XLVIII
International
Symposium on
Multiparticle
Dynamics

3–7 กันยายน
2561

Nanyang
Executive
Centre,
Institute of
Advanced
Studies (NTU)

ThEP-61-EQPCMU1

73 Voltage induced
R. Somphonsane, H.
suppression of
Ramamoorthy, J. P.
quantum corrections in B. & J. Fransson
graphene

The 6th
12-14 ธันวาคม ปทุมธานี
Thailand
2561
International
Nanotechnology
Conference

ThEP-61-EQPKMITL3

74 Atomistic simulation of N. La-ongtup and Y.
structural evolution at Hanlumyuang
long time scales:

The First
Materials
Research

ThEP-60-PIP-MU1

121

31 October 3 November
2017

Chiang Mai

ที่

ชื่อเรื่อง

ชื่อผูเขียน

ชื่อการประชุม

Effects of Re on atomic
mobility in Ni-Al
system

ระยะเวลา

สถานที่
(เมือง/ประเทศ)

รหัสโครงการ

Society of
Thailand
International
Conference

6. การถายทอดเทคโนโลยี (ภาครัฐ/ภาคการผลิตและบริการ)
ประกอบดวยการบริการวิชาการ การใหบริการวิชาการแกภาคประชาชน ภาคเอกชนและภาครัฐ จํานวน 23 ครั้ง
ที่

ชื่อเรื่อง

1

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู
เชิงรุกเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานดานเวกเตอร
Graphical Vector Addition and
SubtractionUnit vector and Scalar
multiplication Vector Component Dot
and Cross product

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

ครูในสังกัด สพม 29, สพป.ศก.3, สพม.
29-30 สิงหาคม
28, อบจ.อุบลราชธานี, สพม.33, สพป.
2561
อบ. 3, สพม 16 (สงขลา - สตูล), สพม.29,
สพป.ศก.1
จํานวน 18 คน

122

รหัสโครงการ
ThEP-59-PER-MU2

ที่

ชื่อเรื่อง

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

2

อบรมครู: การสอนเวกเตอร เรื่อง เวกเตอร
องคประกอบ

ครูฟสิกส 10 คน จากโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จํานวน 10 โรงเรียน

22 ตุลาคม 2560

ThEP-59-PER-MU2

3

Workshop: การพัฒนาทักษะการออกแบบ ครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
การทดลองทางฟสิกส เรื่อง การหาคาความ 20 คน
จุความรอนจําเพาะของเหรียญบาท
โรงเรียนพรสวรรคและชนเผา มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ประเทศ สปป. ลาว

23 ตุลาคม 2560

ThEP-59-PER-MU2

4

Workshop: การสอนเวกเตอร เรื่อง การ
บวกและลบเวกเตอร

23 ธันวาคม 2560 ThEP-59-PER-MU2

ครูวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
20 คน

รหัสโครงการ

โรงเรียนพรสวรรคและชนเผา มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ประเทศ สปป. ลาว
5

Workshop: ทักษะการวัด คาคลาดเคลื่อน
และการเขียนกราฟ

ครูฟสิกส ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 20
คน

23 ธันวาคม 2560 ThEP-59-PER-MU2

โรงเรียนพรสวรรคและชนเผา มหาวิทยาลัย
แหงชาติลาว ประเทศ สปป. ลาว
6

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาทองถิ่น

ครูโรงเรียนหลวงพอปานคลองดานอนุสรณ 9-10 พฤษภาคม
2561
123

ThEP-59-PER-MU2

ที่

ชื่อเรื่อง

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

และโรงเรียนแจงรอนวิทยา รวม 80 คน
7

สะเต็มศึกษา: นวัตกรรมการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21

ครูวิทยาศาสตร สังกัดโรงเรียนภายใตการ
ดูแลของมูลนิธิสงเคราะหเด็กยากจน CCF
จ.สตูล

7-8 ธันวาคม 2560 ThEP-59-PER-MU3

8

โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา 2560 การประชุมปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาผานกระบวนการ face
to face สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 (ครูระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 300 คน)
โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรูสะเต็ม
ศึกษา 2560 การประชุมปฏิบัติการจัดการ
เรียนรูสะเต็มศึกษาผานกระบวนการ face
to face สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 29 (ครูระดับมัธยมศึกษา
จํานวน 200 คน)

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 29

4-5 สิงหาคม 2560 ThEP-59-PER-MU3

สพป.อุบลราชธานี เขต 1-5

23 สิงหาคม 2560

9

124

ThEP-59-PER-MU3

ที่

ชื่อเรื่อง

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

10 โครงการกิจกรรมสะเต็มศึกษาสําหรับครู
เทคโนโลยี วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

1-2 กรกฎาคม และ ThEP-59-PER-MU3

11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ EP (ครูไทย)

5 ตุลาคม 2560

ThEP-59-PER-MU4

โรงเรียนอัสสัมชัน EP (ครูตางชาติ)

6 ตุลาคม 2560

ThEP-59-PER-MU4

โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

14-15 ตุลาคม
2560

ThEP-59-PER-MU4

6-7 สิงหาคม 2560

Project-Based Learning (PBL):
practical approach for STEM
education

12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Project-Based Learning (PBL):
practical approach for STEM
education
13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“ความจําเปนของ STEM Education กับ
การพัฒนาผูเรียนใน ศตวรรษที่ 21 ”

125

ที่

ชื่อเรื่อง

14 การอบรมเชิงปฏิบัติการ

หนวยงานที่รับบริการ

Imagineering Co. Ltd

วันที่

18 ตุลาคม 2560

รหัสโครงการ

ThEP-59-PER-MU4

STEM Based Learning for Thailand 4.0

15 STEM Camp: STEM Based Learning for Imagineering Co. Ltd & โรงเรียนสุคนธีร 19 พฤศจิกายน
Thailand 4.0
วิทย
2560

ThEP-59-PER-MU4

16 โครงการเปดโลกทัศนและฝกทักษะเพื่อการ
เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21: สนุกคิดสัมฤทธิ์
ดวยสะเต็ม

โรงเรียน สุรศักดิ์มนตรี

9-11 ธันวาคม
2560

ThEP-59-PER-MU4

17 โครงการเปดโลกทัศนและฝกทักษาเพื่อการ
เรียนรูแหงศตวรรษที่ 21: สนุกคิดสัมฤทธิ์
ดวยสะเต็ม

โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัย

25-27 ธันวาคม
2560

ThEP-59-PER-MU4

126

ที่

ชื่อเรื่อง

18 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 2 คน
(Ms. Rungrachana Kiattinun
5704034612023 และ Ms. Pontheera
Worakul 5704034612317)
19 การรับนักศึกษาสหกิจศึกษา จํานวน 1 คน
(Mr. Rattakorn Kanjana 57090500621)

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

Department of idustrial physics and
medical instrumentation, faculty of
applied science
King Mongkut’s University of
Technology North Bangkok

ตลอดไตรมาส

ThEP-59-PAP-MU6

Department of Physics, Faculty of
Science

ตลอดไตรมาส

ThEP-59-PAP-MU6

King Mongkut’s University of
Technology Thonburi, Bangkok
20 บริการวิเคราะหสมบัติแมเหล็กดวยเทคนิค
ตัวอยางสั่น

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา

6 กรกฎาคม 2561- ThEP-60-PIP-KU2
27 กันยายน 2561

21 บริการวิเคราะหสมบัติแมเหล็กดวยเทคนิค
ตัวอยางสั่น

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา

9 มกราคม 256024 พฤศจิกายน
2560
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ThEP-60-PIP-KU2

ที่

ชื่อเรื่อง

หนวยงานที่รับบริการ

วันที่

รหัสโครงการ

22 "Cold atmospheric pressure plasma มหาวิทยาลัยแมโจ
for biomedical application:
fundamental concept to clinical use"

4 สิงหาคม 2561

ThEP-60-PHM-CMU1

23 จัดแสดงผลงานวิจัยในงาน BUU
Innovation Fair

16-19 สิงหาคม
2561

ThEP-60-PET-BUU8

มหาวิทยาลัยบูรพา
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