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โครงการจัดประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอน ครั้งที ่3 ประจําป 2552 

 ( The 3rd Annual Synchrotron Users Meeting 2009 ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.  หลักการ และเหตุผล  

 ตามที่ หองปฏิบัติการแสงสยาม ไดเปดบริการใหนักวิจัยในสาขาตางๆ ไดเขามารวมใชประโยชนแสง
ซินโครตรอน รวมถึงมีการสนับสนุนทุนวิจัย และ ทุนการศึกษากับนักศึกษาบัณฑิต เพื่อสงเสริมการวิจัยโดยใชแสง
ซินโครตรอนตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน ทําใหเกิดกลุมผูใชแสงซินโครตรอนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อใหกลุมผูใชใน
สาขา ตางๆ ไดเขามามีสวนรวมในการวางแนวความคิดเพื่อพัฒนาเครื่องกําเนิดแสงสยาม ระบบลําเลียงแสง สถานี
ทดลอง การใหบริการแสง ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ใหมีความสอดคลองกับความตองการของ
กลุมผูใชใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการวิจัยของประเทศ คณะกรรมการกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอนจึงไดมีมติให
สถาบันจัดประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอนเปนประจําทุกป โดยการประชุมจะเปนชองทางใหผูใชในปจจุบัน 
ตลอดจนผูสนใจที่จะเขามารวมใชประโยชนแสงซินโครตรอน ไดเขามารับทราบการดําเนินการของสถาบัน ไดรวม
แสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และปญหาตางๆ รวมทั้งนําเสนอผลงานวิจัยจากการใชประโยชนแสงซินโครตรอน 
ในรอบปที่ผานมา 

2.  วัตถุประสงค  

1. เพื่อรายงานสถานะปจจุบัน และ การเขามารวมใชแสงซินโครตรอน ณ หองปฏิบัติการแสงสยาม ใหกับผูใช 
2. เพื่อระดมความคิดจากผูใชจากกลุมตางๆ  เพื่อนํามาใชกําหนดแนวทางในการพัฒนาเครื่องกําเนิดแสงสยาม

ระบบลําเลียงแสง สถานีทดลอง การใหบริการแสง ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาและทุนวิจัย ให
สอดคลองกับความตองการของผูใช และใหสอดคลองกับทิศทางการวิจัยภายในประเทศ 

3. เพื่อใหผูใช ไดแสดงความคิดเห็น ใหขอเสนอแนะ และปญหาตางๆ ที่พบในระหวางการใชแสง ใหสถาบัน 
นําไปปรับปรุงแกไขในการใหบริการ รวมทั้งรวมกําหนดนโยบายกลุมผูใช 

4. เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยที่เกิดจากการใชแสงซินโครตรอน ณ  หองปฏิบัติการแสงสยาม และ จากผูที่ไดรับทุน
สนับสนุนวิจัย  

3.  กลุมเปาหมาย  ผูเขารวมประชุมประมาณ 60 - 100 คน ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการบริหารสถาบันแสงซินโครตรอน 
2. คณะอนุกรรมการกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอน  
3. คณะอนุกรรมการสนับสนุนการวิจัย 
4. ผูทรงคุณวุฒิประเมินโครงการวิจัยที่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย 
5. นักวิจัยที่เขามาใชบริการแสงซินโครตรอน และ ผูรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันฯ 
6. ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม สมาชิกสภาอุตสาหกรรม ตลอดจน ผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดยอม 
7. พนักงานของสถาบันฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการใหบริการแสงซินโครตรอน อาทิ ผูเชี่ยวชาญ นักวิจัย 

ผูจัดการระบบลําเลียงแสง นักวิทยาศาสตร วิศวกร ฯลฯ  

4.  ระยะเวลา   วันที่ 17 ตุลาคม 2552  
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5.  สถานที่   โรงแรม เดอะไทด รีสอรท จ.ชลบุรี  

6.  ผูประสานงาน และดําเนินโครงการ    สวนงานบริการผูใช   สํานักงานผูอํานวยการ  

7.  ที่ปรึกษาโครงการ หัวหนาฝายระบบลําเลียงแสง 
หัวหนาฝายเทคโนโลยีเครื่องเรงอนุภาค 
หัวหนาฝายเทคนิคและวิศวกรรม  
คณะบุคลากรฝายวิจัยและวิชาการ 

 8.  คณะทํางาน 

1. ศ.ดร.ชูกิจ  ลิมปจํานงค  
2. นายฉัตรชัย   พิศพล  
3. นางสาวสรินธร  ทองหอม  
4. นางสาวชุรินธร  นพแกว  
5. นางสาวจันทรฑิมา  บุญมาก  
6. นางสาวสุนันทา  ศิริไพบูลยทรัพย  
7. นางภคพร   วัฒนกุล  
8. นางอุมารัชนี   แกวบุดตา  
9. นางวรรณภา   สิริทองสาคร 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 



กําหนดการประชุมกลุมผูใชประโยชนแสงซินโครตรอน ครั้งที่ 3 ประจําป 2552 
วันเสารที่ 17 ตุลาคม 2552  
เวลา 09.00 – 13.00 น. 

ณ  หองแปซิฟก 2 โรงแรมเดอะไทด รีสอรท จ.ชลบุรี  
==================================================================== 
 
08.30 – 09.00 ลงทะเบียน  
09.00 – 09.10 กลาวรายงาน (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง)  
09.10 – 09.20 กลาวเปดการประชุม (ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
09.20 – 09.50 บรรยายสรุปสถานภาพปจจุบันและอนาคต หองปฏิบัติการแสงสยาม (ดร.ประยูร สงสิรฤิทธิกุล) 
09.50 – 10.00 Coffee break   
10.00 – 10.50 การบรรยายจากผูเชี่ยวชาญดานการใชประโยชนแสงซนิโครตรอน 
10.50 – 11.20 ระดมสมองนโยบายการสนับสนุนทุนวิจัยของ สซ.ในอนาคต (ดร.ประยูร สงสิริฤทธิกุล) 
11.20 – 12.30 การคัดเลือกคณะอนุกรรมการกลุมผูใชประโยชนแสงซนิโครตรอน (ชุดใหม)  
 ปดประชุม (ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง)  
 รับประทานอาหารกลางวัน   
12.30 – 13.00 การประชุมคณะอนุกรรมการกลุมผูใชฯ ครัง้ที่ 1/2552  
 
 
============================================================================== 
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