




สรุปสาระส าคัญ 
บันทึกความเข้าใจ 

เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง 

Xinglong Observatory, National Astronomical Observatories,  
Chinese Academy of Sciences และ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
--------------------------------------------------- 

 1. สรุปสาระส าคัญ: บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง 
Xinglong Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences และ 
มหาวิทยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี  ( Memorandum of Understanding on Academic and Research 
Cooperation between Xinglong Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese 
Academy of Sciences, People’ s Republic of China and Suranaree University of Technology, 
Thailand) สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 
  1.1 หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ (ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการ ประจ าส านักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560) 
  1.2 วัตถุประสงค์: เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการและวิจัยระหว่างกัน โดยเฉพาะ
ในสาขา astronomy และ astrophysics ซึ่งจะเป็นการเพ่ิมศักยภาพด้านการวิจัยและวิชาการทางดารา
ศาสตร์ 
  1.3 ขอบเขตความร่วมมือ 
   - แลกเปลี่ยนบุคลากรทางวิชาการ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และ ความร่วมมือในการ
วิจัยด้าน astronomy และ astrophysics  
    บุคลากร: มหาวิทยาลัยเจ้าภาพควรจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศ (local 
expenses) ที่พัก และสถานที่ท างานส าหรับบุคลากรของแต่ละฝ่าย  
    ส าหรับนักศึกษา มทส.: ฝ่ายจีนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในประเทศ (local 
expenses) ที่พัก และสถานที่ท างานส าหรับนักศึกษาจาก มทส.  และ มหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (มทส.) จะต้อง
รับผิดชอบค่าเดินทางระหว่างประเทศของนักศึกษา มทส 
   - การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ  
   - กิจกรรมอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนทางวิชาการที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบ
ร่วมกัน 
   ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องมีการหารือร่วมกัน 
  1.4 การเงิน: ขึ้นอยู่กับงบประมาณท่ีม ี
  1.5 ระยะเวลา:   5 ปี  



 2. ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบัน: Xinglong Observatory, National Astronomical Observatories, 
Chinese Academy of Sciences, People’s Republic of China เป็นหนึ่งในหอดูดาวภายใต้การก ากับดูแล
ขอ ง  National Astronomical Observatories Chinese Academy of Sciencesมี ก ล้ อ ง โ ท รท ร ร ศ น์  
LAMOST มาจากชื่อภาษาอังกฤษว่า Large Sky Area Multi-Object Fiber Spectroscopic Telescope ซ่ึง
เป็นกล้องโทรทรรศน์แบบชมิดท์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก โดยมีลักษณะพิเศษคือใช้กระจกย่อยขนาด 1.1 
เมตรที่ออกแบบมาเป็นพิเศษจ านวน 24 ชิ้นประกอบกันเป็นกระจกขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 5.72 
เมตร เป็นตัวปรับแก้ความคลาดเคลื่อนของแสงแทนเลนส์ เป็นกล้องโทรทรรศน์ที่สร้างขึ้นมาเพ่ือใช้ใน
การศึกษาวัตถุท้องฟ้าในช่วงความยาวคลื่นต่างๆ  ด้วยการวิเคราะห์สเปกตรัม โดยมีเส้นใยน าแสงจ านวน 4000 
เส้นท าให้สามารถสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าได้จ านวนมากในคราวเดียวกัน เพ่ือความเข้าใจเกี่ยวกับฟิสิกส์ของ
ดาวฤกษ์  ตลอดจนโครงสร้าง และวิวัฒนาการของกาแลกซีทางช้างเผือก นอกจากนี้ยังมีกล้องโทรทรรศน์
ขนาดต่าง ๆ อีก 8 ตัว อาทิเช่น กล้องโทรทรรศน์ขนาด 2.16 เมตร 1.26 เมตร และ 1 เมตร เป็นต้น  
Xinglong Observatory ตั้งอยู่ทางใต้ของเทือกเขา Yanshan อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 900 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล อยู่ในเขต Xinglong County, Hebei Province ห่างจากกรุงปักก่ิงไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ประมาณ 120 กิโลเมตร สามารถสังเกตการณ์ได้ประมาณ 230 คืนในหนึ่งปี ทุกๆปีจะมีนักดาราศาสตร์มาใช้
กล้องโทรทรรศน์เพ่ือท าการสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าทั้งในกาแลกซีทางช้างเผือก และกาแลกซีอ่ืนๆ มากกว่า 
100  คน นอกจากนี้ทาง Xinglong ยังได้มีการพัฒนาเทคนิคต่างๆ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ เพ่ือปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพในการสังเกตการณ์ และได้ข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นที่ฝึกประสบการณ์ในการวิจัยของนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา และนักวิจัยหลังปริญญาเอกอีกด้วย 

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



เอกสารประกอบการประชุมสภามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบวาระที่   

เร่ืองเสนอขออนุมัติ-เพ่ือทักท้วง 
  วาระที่ 

   ขออนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง 
Xinglong Observatory, National Astronomical Observatories, Chinese 
Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

 (ผู้แถลง : เลขานุการสภาวิชาการ) 
 
  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เสนอ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย
ระหว่าง Xinglong Observatory และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เพ่ือริเริ่มความร่วมมือระยะยาวใน
การวิจัยทางด้านดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ โดย Xinglong Observatory และ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีจะสนับสนุน และส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยของแต่ละฝ่าย โดยทั้ง
สองฝ่ายจะร่วมมือกันหาแหล่งเงินทุนสนับสนุนพิเศษ เพ่ือน าไปใช้ในการวิจัยในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น  
การด าเนินโครงการวิจัยร่วม  การแลกเปลี่ยนนักวิจัย การใช้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุท้องฟ้า การพัฒนาเทคนิค 
และอุปกรณ์ ส าหรับการสังเกตการณ์ และ ร่วมกันตีพิมพ์ผลงานลงบนวารสารด้านวิชาการ เป็นต้น โดย
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อตกลงดังกล่าว จะมีการจัดประชุมระหว่าง Xinglong Observatory และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ขึ้นทั้งที่สาธารณรัฐประชาชนจีน และราชอาณาจักรไทย รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบุคลากร
ไปยังประเทศคู่สัญญา เพ่ือส่งเสริมงานวิจัย การสร้างอุปกรณ์ใหม่ๆ และการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ทาง  
ดาราศาสตร์ และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ 
 
 ทั้งนี้ สภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2560  
ได้มีมติ “ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ ตามที่เสนอ” สรุปสาระส าคัญและรายละเอียด (ร่าง) 
บันทึกความเข้าใจฯ ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 
 
 มหาวิทยาลัยจึงน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ
เรื่องความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่าง Xinglong Observatory, National Astronomical 
Observatories, Chinese Academy of Sciences สาธารณรัฐประชาชนจีน และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี 
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