
วิทยาลัยเพ่ือการค้นคว้าระดับรากฐาน “สถาบันส านักเรียนท่าโพธิ์ฯ” มหาวิทยาลัย

นเรศวร: บทสรุป Profile ระหว่าง พ.ศ. 2554 – 2561 ส าหรับผู้บริหารนโยบายภาค

ส่วนรัฐหรอืภาคส่วนเอกชนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
รศ. ดร. บุรินทร์ ก าจัดภัย  
รองผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยฯ ฝ่ำยยทุธศำสตร์ และผู้ก่อตั้งวิทยำลัยฯ 

(ข้อมูลบำงส่วนนี้มำจำกควำมทรงจ ำ และขอยืนยันว่ำผู้ให้ข้อมูลให้ขอ้มูลตำมควำมสัตย์จริง) 
 

1. ประวัติความเป็นมา 

 

1.1 ความเดิมก่อนเป็นวิทยาลัยฯ 
วันท่ี 1 มกรำคม พ.ศ. 2537 นักศึกษำฟิสิกส์และวิศวกรรมช้ันปี 3 ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (มช.) จ ำนวน 4 

คนได้ร่วมกันประกำศจัดตั้ง ฟอรัมฟิสิกส์ทฤษฎีระดับนักศึกษา ขึ้นเพื่อสร้ำงกิจกรรมร่วมศึกษำและสร้ำงสังคม

วิชำกำรด้ำนฟิสิกส์ทฤษฎีขึ้นในกลุม่นักศึกษำกิจกรรมสมัมนำของฟอรัมฯ ได้ด ำเนินมำอย่ำงต่อเนื่องจนกระทั่ง 

สองปีต่อมำสมำชิกคนหนึ่งของฟอรัมฯ คือ บุรินทร์ ก ำจัดภยั ไดเ้ข้ำเป็นอำจำรยส์ังกัดมหำวิทยำลัยนเรศวร 

(มน.) และในวันท่ี 8 สิงหำคม พ.ศ. 2539 บุรินทร์กับคณำจำรยร์ุ่นใหม่ที่ มน. ได้ประกำศตั้ง กลุ่มฟสิกิส์ทฤษฎี

ท่าโพธิ์ (TPTP) ขึ้นในฐำนะกลุ่มวชิำกำรระดบัอำจำรย์ของ มน. ต่อมำเมื่อสมำชิกของกลุ่มได้ไปศึกษำต่อยัง

ต่ำงประเทศ กลุ่มยังมีกำรรวมตัวกันอย่ำงหลวมๆ ผ่ำนเครือข่ำยอินเตอร์เนต็โดยจัดกิจกรรมสัมมนำขึน้ปีละ 1-2 

ครั้งและจดักำรฝึกอบรมระดับสูงขึน้คือ TP School on Cosmology ขึ้นหลำยครั้ง จนเมื่อ พ.ศ. 2546 เมื่อ

บุรินทร์ ส ำเร็จกำรศึกษำกลับมำ กลุ่มได้เริ่มกิจกรรมวิชำกำรทีเ่ป็นกิจจะลักษณะอย่ำงแท้จริงข้ึนเมื่อเดือน 

พฤศจิกำยน 2546 และได้เริ่มอนุกรมสมัมนำท่ำโพธิ์อนุกรมที่ 1 ขึ้นในปลำยปีนั้น โดยแตล่ะอนุกรมมี 5-13 

สัมมนำและปัจจุบัน (พ.ศ. 2561) เป็นอนุกรมที่ 39 ที่ด ำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่อง  ต่อมำเมื่อวันที่ 29 เมษำยน 

พ.ศ. 2549 กลุ่มได้ประกำศตัวเปน็สถำบันที่ไมเ่ป็นทำงกำรในช่ือ สถาบันส านกัเรียนท่าโพธิ์ส าหรับฟิสิกส์

ทฤษฎีและจักรวาลวิทยา โดยมีลกัษณะเป็นสภำกำรศึกษำที่เคร่งครัดแตไ่ม่เป็นทำงกำรและเป็นกลุม่วิจัยด้ำน

จักรวำลวิทยำและฟสิิกส์พลังงำนสูง ต่อมำได้รับกำรให้เป็นทีต่ั้งของห้องปฏิบัติกำรจักรวำลวิทยำ ของศูนย์

ควำมเป็นเลิศด้ำนฟิสิกส์ของ สกอ. โดยตลอดหลำยปีทีผ่่ำนมำได้คงควำมเป็นเลิศด้ำนกำรเป็นอำศรมสอนและ

วิจัยที่เข้มข้นกว่ำระดับปกติ (โดยมีผลงำนวิจยัคุณภำพนำนำชำตติพีิมพ์อย่ำงต่อเนื่องและได้รับทุนและรำงวลั

เชิดชูเกียรตริะดับชำติมำตลอด) อำศรมนีไ้ด้ผลิตบณัฑติปรญิญำตรีและปรญิญำโทคุณภำพสูงทำงฟิสิกส์ให้กับ 

มน. จนกระทั่ง ศ. ดร. สุจินต์ จินำยนต์ อธิกำรบดีในขณะนั้นมดี ำริให้เสนอสภำมหำวิทยำลยันเรศวรให้จัดตั้ง

เป็นหน่วยงำน โดยสภำ มน. ได้อนุมัติให้จัดตั้ง  วิทยำลัยเพื่อกำรคน้คว้ำระดับรำกฐำน เมื่อวันที่ 30 มกรำคม 

พ.ศ. 2554 (ประกำศเมื่อวันท่ี 14 มีนำคม พ.ศ. 2554 ซึ่งเป็นวันเกิดของไอน์สไตน์ และวันคล้ำยถึงแกก่รรม

ของ ฮอว์กิง) โดยได้ถ่ำยโอนกิจกำรแต่เดิมของ สถำบันส ำนักเรียนทำ่โพธิ์ฯ เกือบท้ังหมดมำอยู่ภำยใตร้ะบบงำน

ที่เป็นทำงกำรและเป็นรำชกำรของวิทยำลัยเพื่อกำรค้นคว้ำระดับรำกฐำน นับแต่นั้นมำ 



1.2 เมื่อเป็นวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน 
เปิดหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ซึ่งเปิดหลักสตูรจ ำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี (ภำคภำษำอังกฤษ) และหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขาวิชาสนามควอนตัม ความโน้มถ่วง และจักรวาลวิทยา (ภำค

ภำษำอังกฤษ) และจำกนั้นในปี พ.ศ. 2557 ได้ท ำกำรเปิดหลักสตูรปริญญำโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี (ภำคภำษำอังกฤษ) สรุปรวมจ ำนวนหลักสตูรทั้งสิ้นของวิทยำลัย ณ ปัจจุบัน มี

จ ำนวน 3 หลักสูตร โดยทั้งสำมหลักสูตรนี้เป็นหลักสตูรทีไ่ม่เคยมีปรำกฏมำก่อนในประเทศไทย โดยมี

ปรัชญำมุ่งเน้นกำรค้นคว้ำระบบกำยภำพและระบบในศำสตร์อื่นๆดว้ยกระบวนทัศน์ทำงฟิสิกส์ทฤษฎี 

วิทยำลัยมีนสิิตทั้งสิ้น 18 คน คณำจำรย์ชำวไทย จ ำนวน 6 คน นักวิจัยหลังปรญิญำเอก จ ำนวน 1 คน 

และบุคลำกรสำยสนับสนุน จ ำนวน 6 คน (จ ำนวนคณำจำรยม์ีกำรเปลี่ยนแปลงตำมกำรรับเข้ำและย้ำย

ออกเนื่องจำกคณำจำรย์เป็นชำวตำ่งประเทศจ ำนวนหนึ่ง) 

 

2.  การวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
 

สำขำกำรวิจยั:  

- จักรวำลวิทยำเชิงสัมพัทธภำพ 

- ควำมโน้มถ่วงแบบขยำยควำม 

- ดำรำศำสตร์ฟิสิกส์ใหญ่กว่ำระดับดำรำจักร 

- ทฤษฎีสนำมควอนตมั 

- ทฤษฎีสตริง 

- ฟิสิกส์ของระบบสังคม 

- ทฤษฎีและแนวคิดของทฤษฎ ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในระยะเวลำ 7 ปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2554 – สื้นปี 2560) ด้วยจ ำนวนอำจำรย์ 7-8 คนตลอด

ช่วงเวลำ พอจะสรุปผลงำนตำมที่ได้ให้สัญญำกับสภำ มน. ตำมปฏญิญำจัดตั้งไว้ได้ดังนี้ โดย

ผลงำนท่ีผลิตได้เกินกว่ำเป้ำหมำยในทุกหมวด 

 

บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรระดับนำนำชำต ิ

นับเฉพำะ Quartile 1-3 

95 เรื่อง 

(รอกำรตีพิมพ์อีก 8 เรื่อง) 

บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำต ิ 8 เรื่อง 

ด้วยกำรจดัอันดับ Nature Index ในสำขำฟิสิกส์ปี 2017 

จ ำแนกในกลุ่มภำควิชำฟิสิกส์ทุกแห่งในอำเซียน 

 

- IF อยู่อันดับ 8 ของ อำเซียน 

- IF อยูอ่ันดับ 2 ของไทย 

- อันดับของ IF สูงกว่ำอันดับหนึ่ง

ของมำเลเซยี อันดับหนึ่งของ

ฟิลิปปินส์ และอันดับหนึ่งของ

อินโดนีเซีย พม่ำ ลำว กัมพูชำ

และบรไูน  

น ำเสนอผลงำนใน Conference ในและนอกประเทศ ทั้ง

โปสเตอร์และด้วยกำรเสนอด้วยวำจำเป็นภำษำอังกฤษ

เท่ำนั้น 

59 ครั้ง 

จัด Advanced School และ Symposia (ภำษำอังกฤษ) 6 ครั้ง 

ตีพิมพ์ต ำรำฟสิิกส์ขั้นสูงอย่ำงเป็นทำงกำร (ภำษำไทยและ

อังกฤษ) 

7 เล่ม 

Professors ที่มีช่ือเสียงคนส ำคญัระดับโลกมำเยือน IF 20 คน 

บรรยำยและปำฐกถำตำมสถำบันกำรศึกษำภำยนอก มน.  117 ครั้ง 

ค่ำยอำสำสอนฟิสิกส์ใหค้รูและนักเรียนในโรงเรียนระดับ

อ ำเภอในท้องที่ขำดโอกำสห่ำงไกล  

18 ค่ำย 

คลิป วิดิโอ สอนฟสิิกส์ทฤษฎีให้ครู 16 คลิป 

จัดฝึกอบรมระยะสั้น  24 courses 

ก่อตั้งเครือข่ำยควำมร่วมมือภำควชิำฟิสิกส์ขนำดเล็กใน 

13 มหำวิทยำลัยไทย  

1 เครือข่ำย 

รำงวัล Award ระดับชำติ Editorial Board หรือ 

Fellowship เกียรตคิุณ  

9 รำงวัล/สถำนภำพ 

ผลิตบัณฑติ ปรญิญำเอก ป.บณัฑติชั้นสูง ปริญญำโท 

(ใน 3 หลักสตูรบณัฑิตศึกษำภำคภำษำอังกฤษ) 

12 คน 

จัดสัมมนำท่ำโพธ์ิประจ ำสัปดำห์  156 ครั้ง 

 

 



3. บุคลากรและงบประมาณ 

 

                                                     ต าแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัย 
  เงินแผ่นดิน เงินรำยได้ 

       พนักงานสายวิชาการ อำจำรย์ 1 - 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 3 - 

รองศำสตรำจำรย์ 2 - 

นักวิจัยหลังปริญญำเอก 1 - 
รวมทั้งสิ้น 7 - 

พนักงานสายสนับสนุน จ.บริหำรงำนทั่วไป - 3 

นักวิทยำศำสตร์ - 1 

นักวิชำกำรเงนิและบัญชี - 1 

นักวิชำกำรพัสดุ - 1 
รวมทั้งสิ้น - 6 

 

   

  รายงานด้านงบประมาณ (รำยรับ รำยจ่ำย และกำรเปรียบเทียบรำยรับและรำยจ่ำยจริง) 

ตำรำงแสดงรำยรับจริงกับรำยจ่ำยจริง  ปีงบประมำณ 2558 – 2560  
เงินงบประมำณรำยได้ ปีงบประมำณ 2558 ปีงบประมำณ 2559 ปีงบประมำณ 

2560 
รำยรับจริง 853,731.62  2,544,803.25   635,123.83  
รำยจ่ำยจริง 2,265,143.03  2,411,602.49   1,076,247.75  
รำยรับสูงหรือต่ ำกว่ำ
รำยจ่ำยจริง 

-1,411,411.41  133,200.76   -441,123.92 

 
 รำยได้สะสมสิ้นปีงบประมำณ 2558  คงเหลือ  -3,891,538.19 บำท 
 รำยได้สะสมสิ้นปีงบประมำณ 2559  คงเหลือ  -3,897,968.53  บำท 
 รำยได้สะสมสิ้นปีงบประมำณ 2560 คงเหลือ  -4,421,301.45 บำท 
 

งบประมาณค่าจ้างชั่วคราวรายเดือนของพนักงานสายสนับสนุน 6 คนที่ยังขาดและยังต้องขอ มน. รวม

ทั้งสิ้นประมาณ 1,578,595.20 บาทต่อปี 



4. มาตรการเพิ่มรายได้ของวิทยาลัย 

  ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำนั้น วิทยำลัยได้รับมอบหมำยพันธกิจให้เน้นทำงด้ำนกำรพัฒนำ

บุคลำกร (ทั้งนิสิต และคณำจำรย์ รวมถึงนักวิจัย) ทำงด้ำนฟิสิกส์ทฤษฎีโดยเน้นที่คุณภาพ เพ่ือสร้ำงองค์

ค ว ำ ม รู้ ท ำ ง ด้ ำ น ฟิ สิ ก ส์ ท ฤ ษ ฎี ดั ง ที่ ก ล่ ำ ว ไ ว้ ข้ ำ ง ต้ น นั้ น ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ  7 ปี ที่ ผ่ ำ น ม ำ  

และวิทยำลัยได้ยึดถือและปฏิบัติตำมปฏิญญำ ที่ได้ให้ไว้กับสภำมหำวิทยำลัยตั้งแต่แรกจัดตั้ง และยังคงยึดมั่น

ในอุดมกำรณ์เช่นนั้นตลอดมำ ซึ่งกำรใช้งบประมำณที่ผ่ำนมำของวิทยำลัยนั้นทั้งหมดได้ใช้ไปกับโครงสร้ำง

พ้ืนฐำนของหน่วยงำน เพียงอย่ำงเดียว คือกำรจ่ำยค่ำจ้ำงส ำหรับบุคลำกรสำยสนับสนุน ทั้งหมดซึ่งมีจ ำนวน 6 

คนในปัจจุบัน ซึ่งงบประมำณรำยได้ยังไม่เพียงพอกับรำยจ่ำยในส่วนนี้ในปัจจุบัน ดังนั้นเมื่อมีกำรปรับเปลี่ยน

นโยบำย วิทยำลัยเพ่ือกำรค้นคว้ำระดับรำกฐำนจึงปรับแนวทำงมำเริ่มหารายได้ให้มากขึ้น เพ่ือให้เพียงพอกับ

รำยจ่ำยและพ่ึงพำตนเองได้ต่อไป ดังนี้ 

1. กำรเปิดหลักสูตรใหม่ คือ ปริญญำโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา กระบวน

ทัศน์ทางฟิสิกส์ส าหรับครู เสนอหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 และจะด ำเนินกำรเปิดสอนใน

ปี พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมีกำรเก็บค่ำธรรมเนียมประมำณ 130,000 บำท ตลอดหลักสูตร 

และคำดกำรณ์ว่ำจะมีผู้เข้ำศึกษำประมำณ 20-30 คนต่อรุ่น (ปีกำรศึกษำ) จำกท่ัว

ประเทศและจำกประเทศเพ่ือนบ้ำน โดยเน้นควำมเข้ำใจที่แท้จริงในกระบวนทัศน์ทาง

ฟิสิกส์ที่แท้จริงส าหรับครู โดยเปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในช่วงปิดเทอมภำคฤดูร้อนของ

โรงเรียนมัธยมศึกษำ ทั้งนี้กำรเปิดสอนยังต้องกำรอัตรำก ำลังอำจำรย์เพ่ิมข้ึนอีก 3 อัตรำ 

2. กำรเปิดหลักสูตร ประกำศนียบัตร (ที่นับหน่วยกิตอย่ำงเป็นทำงกำร) หลักสูตรละ 6 

หน่วยกิต ได้แก่  

(1) ประกาศนียบัตรสาขาวิชากระบวนทัศน์ทางฟิสิกส์พื้นฐาน  

(2) ประกาศนียบัตรสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลทางฟิสิกส์ 

3. กำรจัดกำรฝึกอบรมระยะสั้น ประมำณกำรรำยได้คือ 100,000 – 200,000 บำทต่อปี 
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1. รศ. ดร. บุรินทร์ ก าจัดภัย (วุฒเิมธีวิจัย สกว.) B.S. (Physics), Chiang Mai | M.Sc. in Physics, Sussex | 
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(รำงวัลนักวิทยำศำสตร์รุ่นใหม่ 2551 มูลนิธิสง่เสริมวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมรำชปูถัมภ์) 
 

2. ผศ. ดร. เสกสรร สุขะเสนา  B.S. (Physics) Naresuan | M.Sc. (Physics) Suranaree | Ph.D. (Physics) 
Suranaree    secksons@nu.ac.th   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำฟสิิกส์ทฤษฎี ผู้อ านวยการวิทยาลัยฯ  
 

3. ผศ. ดร.พิเชฐ วณิชชาพงศ์เจรญิ M.Sci. First Class Hons. in Mathematics and Physics within the 
Natural Sciences Programme, Dunelm (St. Aidan's College) | Ph.D. in Mathematical Sciences, 
Dunelm (St. Cuthbert's Society)   pichetv@nu.ac.th  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำฟสิกิส์ทฤษฎี  
 

4. ผศ. ดร. พิทยุทธ วงศ์จันทร์ B.Sc. (Physics) Chulalongkorn | M.Sc. (Physics) Chulalongkorn | 
Ph.D. (Physics) Chulalongkorn | pitayuthw@nu.ac.th  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ในสำขำฟสิกิส์ 
 

5. ดร. ธีรภาพ ฉันทวัฒน์  M.Phys. First Class Hons, Manchester | D.Phil. in Astrophysics, Oxon 
(Merton College)  teeraparbc@nu.ac.th อำจำรย์ประจ ำ 
 

6. รศ. ดร. คัมภีร์ ค้าแหวน (เมธีวิจัย สกว.) B.Sc. (Physics) Chulalongkorn | M.Sc. (Physics) 
Chulalongkorn | Dr. rer. Nat. Cum Laude in Theoretical Physics, Heidelberg 
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7. Dr. Pradeep Bhadola    B.Sc. First Class Hons. in Physics (Atma Ram Sanatan Dharma 
College), Delhi | M.Sc. First Class Hons. in Physics, Delhi | Ph.D. in Physics, Delhi 
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ข้อมูลเพิ่มเติม     http://www.if.nu.ac.th/ 

FB: https://www.facebook.com/ifatnu 
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