
 
 

1 
 

บทท่ี 1 
ความเป็นมา 

โครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกสภ์าคฤดูร้อนเซิร์น  
 

เมื่อครั้ งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิร์น  
(The European Organization for Nuclear Research, CERN) ณ สมาพันธรัฐสวิส และมีความสนพระทัยใน
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเซิร์น ในหลายวโรกาสได้ทรงมีพระราชดําริว่า หากนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มี
โอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ
ไทยเป็นอันมาก เพ่ือสนองแนวพระราชดําริดังกล่าว จึงได้เกิดการประสานงานระหว่างทีมผู้บริหารของเซิร์นและ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือทางวิชาการในแขนงที่เก่ียวข้อง 
กระทั่งในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 จึงได้มีการลงนามในเอกสารแสดง
เจตจํานงความร่วมมือกัน (Expression of Interest in The Participation of Physicists from Universities 
and Research Institutes from Thailand in the CMS Experiment at the CERN LHC Accelerator (EOI) 
ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุ่มการทดลอง CMS ณ LHC ของเซิร์น โดยสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกรุณาธิคุณเสด็จประทับเป็นองค์ประธานสักขี ในการลงนาม
ครั้งน้ันด้วย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
  

ภาพที่ 1: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี เสด็จพระราชดําเนินเยือนเซิร์น ครั้งท่ี 3 
เม่ือวันท่ี 16 มีนาคม 2552 

ภาพที่ 2: การลงนามใน EOI (Expression of Interest)
เม่ือ 16 มีนาคม 2552 ระหว่างสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กับ CMS 
(Compact Muon Solenoid) Experiment 
ของเซิร์น 
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 เอกสารแสดงเจตจํานงที่จะมีความร่วมมือกัน (EOI) ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) 
และเซิร์น มีจุดประสงค์เพ่ือสนับสนุนให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วมทํางานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยใน
กลุ่ม CMS (The Compact Muon Solenoid) รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาจากประเทศ
ไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics High School Teacher 
Programme ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาและครูฟิสิกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
วิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสิกส์ที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลก และพัฒนาความรู้ทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ภายหลังจาก
การลงนาม EOI สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ดําเนินการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการความร่วมมือ
ด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มดําเนินการจัดทําโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพ่ือคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาฟิสิกส์ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 และครูสอน
ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในข้ันต้น แล้วนําความข้ึนกราบบังคมทูล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ 2 คน ใน
ขั้นตอนสุดท้าย เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ CERN  
Physics High School Teacher Programme ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมี 7 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน
การดําเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมภาค ฤดูร้อนเซิร์น ประกอบด้วย  

 

 

 

1) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  

 

 

 

2) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 

 

 

 

 

3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

 

 

 

4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  

 

 
5) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
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6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 

 

 

7) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)  

 

ผลการดําเนินงานต้ังแต่ปี พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมาประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดี  ดังมีรายนามผู้แทนประเทศ
ไทยเข้าร่วมในโครงการนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น นับต้ังแต่ปี 2553-2555 ดังน้ี  

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2553 
 

1. นายฐาปกรณ์  ภู่ลําพงษ์  (รุ่นที่ 1) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด   
           ตามความต้องการของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน  
           (องค์การมหาชน) 
หัวข้อวิทยานพินธ:์ Low emittance lattice optimization and pulsed 

multipole injection for advanced synchrotron light 
sources 

 
2. นายอภิมุข  วัชรางกูร  (รุน่ที่ 1)  
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน – 20 สิงหาคม 2553 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยคงิส์คอลเลจ  
ประเทศสหราชอาณาจักร  ตามความต้องการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
งานวิจัยที่สนใจ : High energy physics และ cosmology 
หัวข้อวิทยานพินธ:์ Non-commutative geometry Phenomenology 
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ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจาํป ี2553
 
1. น.ส.พิมพร  ผาพรม  (รุน่ที่ 1) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553 
โรงเรียนทีส่อน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธ์ุ   
ปัจจุบัน: ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเดินทางไปศึกษาดูงานที่ 
มหาวิทยาลัย Curtin University ประเทศออสเตรเลีย 
 
 
2. น.ส.สพุัตรา  ทองเนื้อหา้  (รุ่นที่ 1) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553 
โรงเรียนทีส่อน : โรงเรียนทุ่งสง  จ.นครศรีธรรมราช 
ปัจจุบัน: ลาออกจากราชการ แต่งงานและมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศมาเลเซีย  
 

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2554 

1. นางสาวนนัทา  โสภณรตัน์ (รุ่นที่ 2) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาวิชาฟิสิกส์  
           ณ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หัวข้อวิทยานพินธ:์ The impact of double metal routing on silicon  

  strip sensor performance 
 

2. นายสุโข  ก่องตาวงษ์ (รุ่นที่ 2) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554 
การศึกษา : ปริญญาโท ปี 1 สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปัจจุบัน: เพ่ิงสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยมหิดล  
หัวข้อวิทยานพินธ ์: Dynamics of a ball bouncing on a spring 
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ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจาํป ี2554
 
1. นายอนุชา  ประทุมมา  (รุ่นที่ 2) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 3 - 23 กรกฎาคม 2554 
โรงเรียนทีส่อน: โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม   
ปัจจุบัน: ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan  ประเทศเกาหลีใต้ 
           ไปศกึษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Nano Science and  
           Technology 

 
2. นายลือชา  ลดาชาติ  (รุ่นที่ 2) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554 
โรงเรียนทีส่อน: โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี 
ปัจจุบัน: นักวิชาการศึกษา ณ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  
          สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการนักศึกษา ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2555

1. นายนวเดโช ชาญขุนทด (รุ่นที่ 3) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       
              มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปัจจุบัน: กําลังสมัครเพ่ือเข้าศกึษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาฟิสิกส์  
  สํานักวิชาวิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
 

 
2. นายรัฐกร แก้วอ่วม (รุ่นที่ 3) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555 
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์       
              มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
ปัจจุบัน: กําลังศึกษาระดับปริญญาโทช้ันปีที่ 1 สาขาฟิสิกส์  
           ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
หัวข้อวิทยานพินธ:์ Versatile Single Atom Trap 
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ผู้แทนประเทศไทย ในโครงการครูฟสิิกส์ ภาคฤดรู้อนเซิร์น ประจําปี 2555
1. นายสุรศักด์ิ  ศรีสุวงศ์  (รุ่นที่ 3) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 1 - 24 กรกฎาคม 2555 
โรงเรียนทีส่อน: โรงเรียนนํ้าโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี  
ปัจจุบัน: ย้ายมาประจําอยู่ที่โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร จ.อุบลราชธานี  
 
 
 
2.นางสาวชุลณีี  พาหุรัตน์  (รุ่นที่ 3) 
ระยะเวลาที่เขา้ร่วมโครงการ : 1 - 24 กรกฎาคม 2554 
โรงเรียนทีส่อน: โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
                    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.กรุงเทพมหานคร  
 

 
 การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2556 

            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดําเนินการคัดเลือก
นักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์ เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) จึงร่วมมือกับสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) ดําเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2556 เพ่ือเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดู
ร้อนเซิร์น ประจําปี 2556 ขึ้น 
 
 ในการดําเนินงาน คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นของผู้สมัคร และได้คัดเลือกนักศึกษา 
จํานวน 9 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและศักยภาพสอดคล้องกับข้อกําหนดมาก
ที่สุด ให้มาเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยคณะกรรมการคัดเลือกได้ดําเนินการสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 เวลา 09.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)   อาคาร
วิจัยโยธี ถนนพระรามที่หก กรุงเทพมหานคร  โดยมี นักศึกษา จํานวน 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 3 คน 
เป็นผู้ผ่านการสัมภาษณ์เบ้ืองต้น แล้วนําความข้ึนกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เพ่ือทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดท้าย โดยเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
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บรมราชกุมารี ทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา จํานวน 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ จํานวน 2 คน เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี 2556 ได้แก่ 
 

• โครงการนักศกึษา  ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น  
1. นางสาวภัทราวรรณ  พาสุวรรณ 

 ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

"ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษา
ในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมโครงการน้ีถือเป็นเกียรติ
ประวัติอันสูงสุดของข้าพเจ้าและวงศ์ตระกูล ข้าพเจ้าจะนําความรู้และ
ประสบการณ์ต่างๆ ที่ ได้จากการเข้าร่วมโครงการมาพัฒนาตนเอง และ
ประยุกต์ใช้ในงานวิจัย เพ่ือเผยแพร่ความรู้ และพัฒนางานวิจัยทางด้านฟิสิกส์
ของประเทศต่อไป” 
 
 

2. นายสาโรช ลี่ดํารงวัฒนากุล 
ปริญญาตรี ป ี4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

“ข้าพเจ้ารู้สึกปลื้มปิติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานโอกาสแก่
ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น การเข้าร่วมกิจกรรมการ
เรียนและการทําวิจัยในครั้งน้ีจะเป็นประสบการณ์ที่สําคัญสําหรับข้าพเจ้าในการ
เ พ่ิมพูนความรู้และทักษะในการทํางานวิจัย  ข้าพเจ้าจะนําความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาแนวคิด งานวิจัยตลอดจนแบ่งปันและส่งเสริมให้เกิด
ประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป” 
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• โครงการครสูอนฟิสิกส ์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น  
1. นางสาวปิยะมาศ  บุญประกอบ    

จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพมหานคร 

“ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานโอกาสให้ข้าพเจ้าเป็นตัวแทนครูฟิสิกส์
ระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ณ สถาบัน CERN 
สมาพันธรัฐสวิส  การเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ีข้าพเจ้าจะนําความรู้ที่ได้รับ และ
ประสบการณ์ต่าง ๆ กลับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาค และ
สร้างแรงบันดาลให้นักเรียนสนใจในวิชาฟิสิกส์ อยากเป็นนักวิจัยด้านฟิสิกส์
อนุภาค เพ่ือจะได้เป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศสืบต่อไป” 
 
 

 

2. นางสาวบษุกร การอรชัย จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2  
จ.สุราษฎรธ์าน ี

“ข้าพเจ้ารู้สึกสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี และดีใจที่พระองค์ทรงพระราชทานโอกาสให้ครูฟิสิกส์ระดับ
มัธยมศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการครูฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อน ณ เชิร์น ซึ่งเป็น
สถาบันวิจัยที่มีช่ือเสียงระดับโลก และมีนักวิชาการท่ีมีประสบการณ์มากมายจาก
ทั่วโลก นับเป็นประสบการณ์อันล้ําค่าที่สุดในชีวิตความเป็นครูของข้าพเจ้า ใน
การเปิดโลกทัศน์เก่ียวกับงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาค รวมท้ังการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้และประสบการณ์ร่วมกับเพ่ือครูจากนานาประเทศท่ัวโลก ด้วยความสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพเจ้าจะนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาเป็น
แนวทางในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงขึ้น  รวมทั้งเผยแพร่ความรู้น้ันแก่สังคมอย่างเต็มความสามารถ”  
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บทท่ี 2 
โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 

(CERN Summer Student Programme) 
 

 โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นเปิดรับสมัครทุกปี สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://ert.cern.ch หรือ
สามารถค้นหารายละเอียดได้โดยตรงจาก CERN Summer Student Program การสมัครจะแบ่งเป็น 2 ประเภท 
สําหรับประเทศที่เป็นสมาชิกและประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกของเซิร์น สําหรับประเทศไทย ยังไม่ได้เป็นสมาชิกของ
เซิร์น สามารถสมัครได้โดยตรงกับทางเซิร์น หรือผ่านการคัดเลือกจากโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น  
ดูรายละเอียดการเปิดรับสมัครได้ที่ http://thaicern.slri.or.th  
 ในแต่ละปีโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จัดขึ้นสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาฟิสิกส์ 
คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาเหล่าน้ัน ได้สัมผ้สอย่างใกล้ชิดกับกลุ่ม
นักวิจัยที่ทํางานอยู่ที่เซิร์น นักศึกษาที่ถูกคัดเลือกให้เข้าร่วมจะได้พบร่วมถึงได้สัมผัสกับบรรยากาศการเรียนรู้อัน 
ประกอบจากหลายวัฒนธรรมและหลากหลายแนวคิด ซึ่งจะทําให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์ได้ดี นอกเหนือจาก
ประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมทํางานกับนักวิจัย นักศึกษาจะได้เข้าร่วมฟังบรรยายจากนักฟิสิกส์ ทําให้นักศึกษามี
โอกาสได้แลกเปลี่ยนความคิดกับนักวิทยาศาสตร์จากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางทฤษฏี และฟิสิกส์
ทางการทดลองในสาขาฟิสิกส์อนุภาคและการคํานวณ โครงการยังให้นักศึกษามีโอกาสเข้าไปเย่ียมชมห้องปฏิบัติการ
และห้องควบคุมเคร่ืองเร่งอนุภาคและเครื่องตรวจจับอนุภาคที่ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลก และยังมี workshop ที่ให้
นักศึกษาได้สัมผัสและเรียนรู้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้การทดลอง นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถนําผลงานที่ได้ทําขณะ
เข้าร่วมโครงการมานําเสนอได้อีกด้วย ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้เก็บเก่ียวความรู้ และประสบการณ์ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการศึกษาและปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 
 

2.1 การบรรยายสําหรบันักศึกษาภาคฤดูร้อน 

 การบรรยายจะเริ่มขึ้นในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการเข้าร่วมกิจกรรม โดยจะจัดในช่วงเช้าต้ังแต่ 9.00 น. ถึง 

12.30 น. ซึ่งแบ่งการบรรยายออกเป็น 4 กลุ่มหลัก คือ 

กลุ่มที่ 1 ฟิสิกส์เชิงทฤษฏี 

กลุ่มที่ 2 ฟิสิกส์เชิงการทดลองรวมถึงเทคโนโลยีเครื่องเร่งและเครื่องตรวจจับอนุภาค 

กลุ่มที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง 

กลุ่มที่ 4 การประยุกต์ของฟิสิกส์อนุภาคและอ่ืน ๆ 
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ภาพที่ 3: บรรยากาศการเข้าร่วมฟังบรรยาย 

ตาราง 1: หัวข้อของการบรรยายแต่ละกลุม่ 

 กลุ่ม หัวข้อการบรรยาย

1 

1. Standard Model 
2. Concepts in HEP (Fundamental Concept in Particle Physics) 
3. Beyond the Standard Model 
4. Standard Model Physics at Hadron collision 
5. Heavy Ions (From Heavy-Ion collision to Quark matter) 
6. Antimatter 
7. Physics and CP Violation 

2 

1. Introduction to Accelerator Physics
2. Detectors (Simulation of Particle interaction in a detector) 
3. Electronics, TDAQ (Intro to Data Acquisition (DAQ) and Trigger Tech) 
4. Triggers for LHC 
5. Search for Beyond the Standard Model Physics at Hadron colliders 
6. Future Collider Technologies 
7. LHC upgrade – Accelerator Physics Challenges for the LHC upgrade 
8. LHC Upgrade - Superconductivity & SC magnets/Magnet Technology 
9. LHC Upgrade - RF systems 

3 
1. Statistics (Introduction to Statistics)
2. From Raw Data to Physics Results 
3. Monte Carlo (Introduction to Mote Carlo techniques in HEP) 

4 
1. Particle Accelerators in Cancer Therapy
2. Astroparticle Physics 
3. Cosmology (Introduction to Cosmology) 
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2.2 การเข้าร่วมกิจกรรม 

 การเข้าร่วมกิจกรรม สัมมนา และเย่ียมชมสถานที่ต่าง ๆ ของเซิร์น จําเป็นต้องสมัครเข้าร่วมด้วยตนเองผ่าน

เว็บไซต์ที่ได้รับทางอีเมล์ที่ทางทีมงาน Summer Student ส่งมาให้สมัคร โดยกิจกรรมที่นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น 

ปี 2555 ได้เข้าร่วมมีดังน้ี 

2.2.1 Workshops 

• Cloud Chamber workshop 

กิจกรรมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมได้ลองทํา Cloud Chamber อย่างง่าย เป็นการจําลองการทํางานของ

เครื่องตรวจจับชนิด Cloud Chamber ซึ่งเคร่ืองตรวจจับชนิดเก่าที่เลิกใช้ไปนานแล้ว แต่ยังคงไว้ซึ่งหลักการที่เรียบ

ง่ายและสวยงาม ซึ่งใช้ตรวจจับอนุภาคมีประจุอย่าง Muon โดยหลักการคร่าว ๆ ของ Cloud Chamber คือเมื่อ 

muon ว่ิงเข้าไปข้างในแล้วจะไปทําปฏิกิริยาก๊าซ 

 

แอลกอฮอล์จนเกิดการควบแน่นเห็นเป็นหยดนํ้าเล็กตลอดตามเส้นทางที่อนุภาคว่ิงไป 

 

 

 ภาพที่ 4: อุปกรณ์สําหรับการทํา Cloud Chamber 

• Silicon sensor workshop 

เป็นกิจกรรมที่ให้ไปสัมผัสกับส่วนของ detector ที่เรียกว่า Tracker ซึ่งใช้สําหรับตรวจวัดเส้นทางเดินของ

อนุภาคท่ีมีประจุ ซึ่ง Tracker น้ันประกอบขึ้นจาก Silicon sensor จํานวนมาก นักศึกษามีโอกาสได้เห็นตัวอุปกรณ์

ที่ใช้สําหรับตรวจวัดเส้นทางของอนุภาคอย่างใกล้ชิด และมีโอกาสได้ลองทําการวัดค่าความจุไฟฟ้าของ Slilicon 

sensor ด้วย 
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ภาพที่ 5: อุปกรณ์ท่ีใช้สําหรับตรวจวัดเส้นทางของอนุภาค 

2.2.2 การสัมมนา 

• อบรมการใช้โปรแกรม ROOT 

 เป็นการอบรมที่ผู้เข้าร่วมต้องอ่านและทําเอง หากติดปัญหาสอบถามผู้สอนได้ ซึ่งจะให้นักศึกษาเข้าไปอ่าน

และศึกษาจากเว็บไซต์ https://root.cern.ch/drupal/ ดังภาพที่ 2 และเริ่มจากเข้าไปท่ี Documentation -> 

Others resource -> Tutorials and courses ซึ่งสามารถทําตามไปได้ทีละขั้น 

 

ภาพที่ 6: เว็บไซต์ ROOT [จาก http://root.cern.ch/drupal/] 
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นอกจากน้ีนักศึกษายังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานการใช้งาน root ได้จาก 

Documentation -> User’s guide ซึ่งการเข้าอบรมครั้งน้ีเป็นพ้ืนฐานที่สําคัญมากในการทํางานที่เซิร์น เพราะงาน

ทั้งหมดของเซิร์นจะต้องใช้ ROOT เป็นพ้ืนฐาน 

2.2.3 การเยี่ยมชมสถานีทดลอง 

• เย่ียมชม ALICE Experiment 

 A Large Ion Collision Experiment หรือ ALICE เป็นสถานีทดลองหรือที่เรียกว่า Detector ขนาดใหญ่

ใน LHC เพ่ือศึกษาการชนกันของนิวเคลียสธาตุหนัก เช่น ตะก่ัว เพ่ือศึกษาสถานะของสสารที่เรียกว่า ควาร์ก- 

กลูออนพลาสมา (Quark-Gluon Plasma) เพ่ืออธิบายการกําเนิดของจักรวาล        

 

ภาพที่ 7: การบรรยายสุดพิเศษจากนักฟิสิกส์ ALICE และบรรยากาศการเยี่ยมชม ALICE Experiment 
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• เย่ียมชม LINAC & LEIR & Superconductor Magnet 

 การเย่ียมชมเครื่องเร่งอนุภาคทางตรง (Linac) ซึ่งจะทําหน้าที่เร่งโปรตอนซึ่งผลิตโดยใช้สนามไฟฟ้าแยก

อิเล็กตรอนออกจากอะตอมไฮโดรเจน เครื่องเร่งอนุภาคทางตรงนี้จะทําหน้าที่เร่งโปรตอนเพ่ือส่งต่อไปให้เคร่ืองเร่งตัว

ถัดไป และไปดูเครื่องเร่งไอออนพลังงานตํ่า (Low Energy Ion Ring, LEIR) ซึ่งใช้เร่งไอออนที่มาจาก LINAC ให้

หนาแน่นและเป็นกลุ่มก้อนสูงขึ้นแล้วส่งต่อไปยัง PS และเคร่ืองเร่งตัวถัดไป สุดท้ายเป็นการเข้าชม 

Superconducting Magnet เป็นท่อที่ใช้ในการลําเลียงอนุภาคใน LHC ประกอบด้วยท่อเล็กสองท่อซึ่งมีแม่เหล็ก

สองขั้วล้อมรอบ เพ่ือใช้เร่งโปรตอนในทิศทางตรงกันข้าม 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 8: บรรยากาศการเย่ียมชม LINAC & LEIR & Superconductor Magnet 

• CMS (Compact Muon Solenoid) 
 CMS เป็นเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้างเช่นเดียวกับ ATLAS แต่ใช้เทคโนโลยีที่
แตกต่างกัน CMS มีลักษณะเหมือนหัวหอมที่แบ่งเป็นช้ัน ๆ แต่ละช้ันจะเป็นระบบตรวจวัดอนุภาคแต่ละชนิด จุดเด่น
ของ CMS อยู่ที่ระบบสร้างสนามแม่เหล็กที่ใช้ขดลวดตัวนํายวดย่ิง (Superconducting Solenoid) ขนาดใหญ่ที่สุด
ในโลก สามารถสร้างสนามแม่เหล็กได้ถึง 4 เทสลา  
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ภาพที่ 9: บรรยากาศการเย่ียมชม CMS 

• ATLAS (A Toroidal LHC Apparatus) 
ATLAS ถูกออกแบบให้มีระบบแม่เหล็กรูปทรงโดนัทขนาดใหญ่ เพ่ือสร้างสนามแม่เหล็กให้กับเครื่องตรวจ

วัดอนุภาค ATLAS สามารถตรวจวัดอนุภาคมูลฐานได้เกือบทุกชนิด ยกเว้นนิวตริโน จุดประสงค์ในการศึกษาของ 
ALTAS เพ่ือตรวจสอบความแม่นยําของทฤษฎีแบบจําลองมาตรฐาน ตรวจสอบอนุภาคฮิกส์ (Higgs Boson) 
ตรวจสอบทฤษฎีสมมาตรยวดย่ิง (Supersymmetry Theory) และตรวจสอบทฤษฎีเอกภพที่มีมากกว่า 4 มิติ 
(Extra-dimensions Theory) 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 10: บรรยากาศการเยี่ยมชม ATLAS 
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Abstract  

 In this work, the new model of central beam pipe in the inner tracking system (ITS) was 
constructed by using ALIROOT off-line framework. The constructed beam pipe was called “the 
beam pipe upgrade” which is created by the geometry packages, the TGeo was used directly to 
create central beam pipe structure. After that the old one (AliPIPEv3 code) was substitute with 
the beam pipe upgrade. Then, the geometries were checked the overlap, the radiation length 
and the kinematic information. For the kinematic information, it was generated 10 times 
(1event/time and then the kinematic information was extracted to prepared for the data analysis) 
by turning on the HIJING event generator, the PIPE and ITS option to create, for both the beam 
pipe upgrade and the AliPIPEv3 beam pipe. It was found that the beam pipe upgrade had 
produced more particles than the AliPIPEv3 beam pipe. However, there was not different too 
much for the kinematic information so that there are good similarly in the results as the AliPIPEv3 
beam pipe. Therefore, the new beam pipe had only affected with the generated particle which 
given a little bit more particles than the AliPIPEv3 beam pipe. This indicated that the beam pipe 
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upgrade can be replaced and a little bit better produced the particles than the AliPIPEv3 beam 
pipe. 

Introduction  

ALICE (A Large Ion Collider Experiment) is a heavy – ion detector at the CERN LHC. It is 
designed to address the physics of strongly interacting matter, and in particular the properties of 
the Quark Gluon Plasma (QGP), using nucleus-nucleus collisions at high energies. [1] Therefore, 
ALICE is optimized to study heavy ion collisions. Within its program to understand the properties 
of strongly interacting matter and after the operation with pp, data taken from pp runs provide 
the reference data for the heavy ion program, and  Pb-Pb collisions, the physics results produced 
by ALICE have resulted in many publications. Despite this success there are several frontiers for 
the current experimental setup which is not yet fully optimized. Detector upgrades could 
enhance the capabilities enormously, leading to further advancements.  

One of the most important things is The Inner Tracking System (ITS).The main physics 
purpose for the upgrade of ITS of ALICE experiment is to perform new high precise measurement 
on charm and beauty production in heavy-ion collisions. [1] For the detector upgrade concept of 
the ITS follows the consideration made in [1] which consists of a first detection layer closer to 
the beam line, reduction of material budget, geometry and segmentation, measurement of 
energy loss and readout time. 

In order to quantify the possible improvement of an upgrade of the ITS, a simulation 
methods is employed. It is based on existing the Monte Carlo productions including the detailed 
geometry and response of the current ALICE detector setup. Monte Carlo (MC) simulation sample 
produced with the HIJING event generator which is generated of heavy-ion particles (Pb-Pb) in 
central collisions similar to the one measured at the LHC. The PYTHIA event generator is used to 
simulate the reference data from the pp collisions. After that the results are compared with the 
obtained data from the present ITS to find out the possibility improvement. 

The new central beam pipe geometry 

In this report address one of the Inner Tracking System (ITS) upgrade. It is called the beam 
pipe upgrade to improve the performance of the ITS system. For the simulation conditions, the 
base line installation of a new central beam pipe with an outer radius of 1.8 cm, a wall thickness 
0.08 cm and a length of 482.0 cm (the present beam pipe is 482.0 cm long with the center part 
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made of a straight beryllium tube of length 395.0 cm, with a wall thickness of 0.08 cm and an 
outer radius of 2.98 cm [1]). The length of new beam should be approximately 550.0 cm in order 
to have sufficient space for the installation of the new ITS on the A side. According to the ALICE 
Beam pipe consideration by W.Riegle and A. Tauro´s presentation on 19 June 2012 [2] the layout 
new ALICE central beam pipe (LS2) is shown in figure 1.  

 
Figure 1 Layout new ALICE central beam pipe (LS2) (adapted from [2]) 

 
The beam pipe is divided into 3 parts: 1.A-side conical section made by Al or Be that is an 

optional, 2. Center part Be-pipe on covered the interaction point (IP), and 3. C-side section made 
by Al. Moreover, the design is an optional for changing the length of A-side conical section from 
the first value to the second value after comma (as shown in the figure 1). The present beam 
pipe in the ITS is replaced with the new one. Then, the new geometry classes were constructed 
using ROOT geometry modeller (Tgeo).  

Geometry in ALIROOT 

ALIROOT is the name ALICE Off-line framework for simulation, reconstruction and analysis. 
It uses the ROOT system as a foundation on which the framework and all applications are built. 
[3] The geometry package is a tool for building, navigating, and visualizing the geometries. The 
code works standalone with respect to any tracking Monte Carlo method. Therefore, it does not 
contain any constraints related to physics. However, the packages are designed to optimize 
particle transport through complex geometries, working in correlation with simulation package 
such as GEANT3. [4] 
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The simply way to create the geometries is building up the model called volumes (Easily 
if we define the biggest one containing all other volumes together). Then, we have to create an 
associated medium and define material for our geometries. We can finally construct the 
geometries in the defined volume e.g. box shape, tube shape, cone shape, polycone shape etc. 
The ALIROOT provides a powerful drawing package, supporting several different option of 
visualization. You can find more information about how to create the geometries in ROOT user´s 
guide [4] or go to the ALICE off-line page. 

Code editing 

The AliPIPEv3 code, which is used in the recently MC simulation, author by A. Morsch was 
edited to replace the present central beam pipe with the new model of central beam pipe as 
mentioned above. The other parts of the beam pipe was kept and just put every things further 
from the A-side conical section for remaining the whole model. In this work, the TGeo was used 
directly to create central beam pipe structure. 

Results 

After the code editing section completed we move to the next step to replace the whole 
geometries of central beam pipe. The result of the substitution is presented in figure 2. For the 
comparison of the AliPIPEv3 beam pipe and the new model beam pipe is shown in Figure 3. In 
the Figure 2, the yellow one as the IP Be pipe, and the blue ones as the Al pipes both of the A-
side and C-side. The geometries were made with respect to the layout design. Figure 3 show the 
different things of the two beam pipe which is discussed before. The new one is reduced radius 
from 2.98 cm to 1.8 cm and we found that there are changing of some parts of the pipe (change 
in material, shape and length). 
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Figure 2 The new model of central beam pipe 

 After we got the new whole geometries of beam pipe, we have checked some things to 
confirm that this geometry structure is correctly. The best way to examine this is to check the 
visualization of the geometry (by eye and calculate by geometry) and then check the overlapping 
of the whole geometries because overlaps are dangerous and may have unpredictable (but 
always bad) effects during tracking. 

 

 
Figure 3 The comparison of the geometries of a) the AliPIPEv3 beam pipe and b) the beam 

pipe upgrade 

The geometries were checked the overlap by the default value of 0.01 cm (an 
appropriate value). It was found that there is no overlap point in the constructed beam pipe (but 
it also has the same results as AliPIPEv3 beam pipe). So, we move to the next step to find out 
the radiation length of the beam pipe. 
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Radiation Length 

 When high-energy electrons lose energy in matter by bremsstrahlung, and high-energy 
photons by −+ee pair production. The characteristic amount of matter traversed for these related 
interactions is called the radiation length, 0X , usually measured in g 2−cm . 0X can be 
approximated by Dahl’s equation [5]; 
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The material radiation length for Al and Be is shown below in table 1. 
Table 1 Radiation length of Al and Be [6] 

Materail Atomic number (Z) Density ( g / 3cm ) Radiation length ( cm ) 

Beryllium 4 1.85 35.28
Aluminium 13 2.70 8.9

For example, if we apply this radiation length we can calculate the radiation length for the Be 
beam pipe at pass length through medium of 0.08 cm -> 0.08cm/35.28cm = 0.00227 or 0.227 % 
of radiation length. Later on the code for material budget was applied to measure the beam pipe 
upgrade. The results were presented in figure 4. As shown below is the comparison of the 
radiation length map show that there are a few different of radiation length between both old 
and new beam pipe. Therefore, the beam pipe upgrade can be replaced and produced the 
particles similarly to the AliPIPEv3 beam pipe. 

 
Figure 4 Simulations of radiation length maps for the current beam pipe and the upgrade 

beam pipe 
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The Kinematics results 

 After we have generated data from the MC events 10 times (1 event /time) for each beam 
pipe to find the kinematics information of the beam pipe upgrade and the AliPIPEv3 beam pipe. 
The results were shown in figure 5. In the figure 5, graph (a) is the secondary vertices around 
beam pipes. Graph (b) and (c) present the number of particle produced from the beam pipes. 
Moreover, when we looked at (b) and (c) the radius of the bean pipe is affected with the position 

produced the particles at the R position ( 22 vertexYvertexXR += ). Graph (d) is the identified 
particles found in the simulations for both the upgrade and the current beam pipes. Graph (e) 
show the comparison histogram of vertex Z and graph (f) show the transverse momentum plot 
using the logarithmic scale. It was found that the upgrade beam pipe had affected with the 
generated particle which given a little bit more particles than the AliPIPEv3 beam pipe. 

 

(a)  
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(b)  

(c)  
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(d)  

(e)  
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(f)  
Figure 5 Kinematic information 

Conclusions 

 It was found that the beam pipe upgrade is different from the AliPIPEv3 beam pipe 
related to the designed layout. The upgrade beam pipe had produced more particles than the 
AliPIPEv3 beam pipe. However, it was not different too much for the kinematic information so 
that there are good similarly in the results as the AliPIPEv3 beam pipe. Only the position 

produced the particles at the R position ( 22 vertexYvertexXR += ) is changed from 2.98 cm to 
1.8 cm because changing of the beam pipe radius. This indicated that the beam pipe upgrade can 
be replaced and a little bit better produced the particles than the AliPIPEv3 beam pipe. 
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Abstract 

 

Vector Boson Fusion (VBF) is the second candidate of production processes used for proofing existence of 
Higgs boson. Online High-Level trigger path is a crucial path which will decide whether an event, from CMS 
detector, should be kept for an offline VBF analysis. The efficiency of inclusive High-level trigger (HLT) 
used in an VBF analysis is presented here and the compromise between VBF cut and the efficiency of HLT 
also is discussed.  

  

Vector Boson Fusion 

 

Higgs boson production via Vector Boson Fusion (VBF), qq -> qqH, illustrated in Figure 1, has a rate an 
order of magnitude smaller than the gluon-gluon fusion process [1]. However, the signal from VBF process 
is quite cleaner than gluon-gluon fusion process. The dynamics of VBF process leads to energetic pair jet 
with large angle between them. In other word, they form the pair jet in forward and backward directions. 

 

 

 

Figure 1. The Feynman diagram of Vector Boson Fusion process illustrates how Higgs boson is produced. 

  

In CMS data analysis, the way we use to find events corresponding with VBF process is passing events 
through online High-Level trigger (HLT) with particular criteria and then passing them to VBF cut in Offline 



 
 

28 
 

analysis. For online CMS HLT in VBF analysis, we use HLT_Dijet35_MJJ* ( “*” stand for 650, 700, and 
750, which select an event that has two jets with transverse momentum more than 35 GeV and invariant 
mass more than  650 GeV/c, 700 GeV/c, and 750 GeV/c respectively. For offline VBF cut, we use it for re-
filtering events from the HLT in order to select more appropriate events for physics analysis. Basically, VBF 
cut is a set of conditions of reconstructed quantities roughly given by theoretical study. So to do any offline 
analysis, the outcome of online HLT must be taken in account. Therefore the analysis obviously depends 
on HLT efficiency. 

 

High-Level Trigger Efficiency vs. VBF Cut 

 

In ideal situation as we have a perfect online HLT, we should not lose any event by an offline VBF cut since 
the events decided to be kept by the HLT should pass the cut too. However, online HLT has its limit in 
resolution, it doesn’t make sure that the events which passed from HLT will available for physics analyses 
working on them. This is the reason why the cut is needed to filter events in offline analysis. 

 

In general, efficiency of HLT is plotted as function of reconstructed quantities which are used in the cut. If 
conditions in our cut give small efficiency, it means that we get large amount of events but at the same time 
we lose very much events of interest by the online HLT. In other hand, if our conditions correspond with 
high efficiency (very tight), we lose small events but, however, we get small amount of event which is 
maybe not sufficient for our physics analysis. Therefore, in order to know good criteria for a physics 
analysis and get large enough event sample, we have to study find range of cut conditions which give 
proper online HLT efficiency. 

 

 

Efficiency estimation 

 

Because of efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* can be plotted as function of reconstruction quantities such as 
transverse momentum (Pt) or invariant mass (Mjj) which relate to the a particular cut, so we can define the 
efficiency as 

 

 Efficiency = number of event which pass HLT trigger / number of all event 

 

where both numbers correspond to the particular value of Pt or Mjj.  When we selected datasets and then 
we pass them in two separate processing paths. The first path is a normal path and the second path has 
the same components as the first part but include an additional part which is HLT. The outcomes from the 
two paths are event passed HLT and All event respectively. The efficiency of HLT is estimated by dividing 
bin by bin between histograms of Events passed HLT and All events. The Figure 2 illustrates how we 
estimate efficiency of the trigger. 
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Figure 2. The efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* is estimated by number of passed HLT events-to-number of 
all events ratio. The error of ratio value is calculated by statistical feature in root software. 

 

 

 

 

 

Procedure and Software 

 

The process used to get the passed HLT events and all events  is illustrated as the following flow chart 

 

 

 

Figure 3. There are two paths data travel pass. The final outcomes from the paths will be compared each 
other and used to estimate efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* trigger. 

 

The CMS software CMSSW_5_2_6 and PF2PAT production v08-09-21 are used together to achieve aim of 
this work. For the input source, we use “MinimumBias” dataset because we don’t want any bias from data 
source in efficiency study. However, MinimumBias dataset still has High-level triggers, it means that the 
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data passed set of the triggers, so we have to choose one which is not relevant to VBF analysis. Therefore 
the chosen trigger is “HLT_Physics_v4”. Selected filters are group of standard filter used in JET/MET 
analysis such as nose filter, halo filter, primaryVertex filter, etc. For VBF selection(cut), It is a requirement, 
shown in the below table, applied on the transverse momentum of pair jet, pseudo-rapidity gap between the 
two jets and effective invariant mass of the pair jet. 

The following table shows detail of used triggers and dataset. In practice, not every runs and Lumi-sections  
in datasets are good for analysis. So the JSON file is exploited for selecting good run and Lumi-sections 
and our selected JSON file is shown in the table. 

 

 
Datas

et 
Dataset: MinimumBias/Run2012B-PromptReco-v1/AOD  

Run: 194270 to 194998 

JSON: Cert_190456-
195947_8TeV_PromptReco_collisions12_JSON_v2.txt  

InputTag: <pat::Jet> selectedPatJetsPFlow *  
Basic 
trigge

rs 

1. cms.EDFilter("GoodVertexFilter") 

2. cms.EDFilter("FilterOutScraping") 

3. CommonTools.RecoAlgos.HBHENoiseFilter_cfi 

4, RecoMET.METAnalyzers.CSCHaloFilter_cfi 

5, RecoMET.METFilters.hcalLaserEventFilter_cfi 

6, RecoMET.METFilters.EcalDeadCellTriggerPrimitiveFilter_cfi 

7. RecoMET.METFilters.eeBadScFilter_cfi 

8. RecoMET.METFilters.trackingFailureFilter_cfi 
VBF 
cut 

pt1 > 40    :: pt stands for transverse momentum of jet 

pt2 > 40 

|Eta1-Eta2|> 4.4  :: Eta stands for Pseudo-rapidity 

Mjj > 1200 
HLT HLT_DiJet35_MJJ* 

 

Note: * The reason why we choose Particle Flow reconstructed objet is that the information from sub-
detectors is combined in best possible way. This way optimally reconstructs and identify all stable particles 
in the event using the whole CMS system. Basically, the particle flow algorithm gives high resolution of 
energy deposit of particles, especially for Jets and MET reconstruction. Therefore it is a good choice for 
searching VBF events which are quite related to Jets analysis. 

Filters 
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Performance of some filters listed in the table is explained below  

 

 CSCHaloFilter :  The filter used for filter events which have noise due to beam halo particles. The 
 particles are one of the main source of beam background at the LHC. 

 

 HBHENoiseFilter : The filter for rejecting events with a noisy HB/HE. 

 

 hcalLaserEventFilter : The filter for rejecting events containing HCAL calibration laser firing in the 
 collision bunch-crossing. 

 

 EcalDeadCellTriggerPrimitiveFilter : The filter for reducing fake MET/MHT due to masked crystals 
 in reconstruction. 

 

 eeBadScFilter : The filter for removing events suffering from the problem of EE 5x5 crystal regions 
 which give anomalously high energies.  

 

 trackingFailureFilter : The filter for cleaning events in which standard calorimeter deposits contrast 
 with a lack of tracks.  

 

Results 
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Graph 1. The graph shows efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* as function of second Jet transverse 
momentum (Pt2)  

 

Graph 2. The graph shows efficiency of HLT_DiJet35_MJJ* as function of invariant mass of pari jet (Mjj) 

Discussion 

Although the path mentioned above will have VBF cut as final selection but we ,however,  still don’t use all 
of conditions for plotting efficiency graph because we want to see all picture of HLT_DiJet35_MJJ*. In other 
word, we set pt2 =0 in VBF cut for plotting Graph 1, and similar for Graph 2, we set mjj=0. According to 
Graph 1, It told us that the cut of transverse momentum pt2 in VBF cut should be adjusted between 50 
GeV/c and 60 GeV/c with efficiency ~95%. This implies that the condition of pt2 in VBF cut corresponding 
to theoretical study gives efficiency about 50%. Then for Graph 2 at 95 % efficiency, VBF cut condition for 
invariant mass of pair jet should be determined between 1000 GeV/c and 1200 GeV/c. Although it seems 
that an easy way to get high efficiency is just changing some condition in the cut but the thing we, however, 
should do is to improve performance of the HLT rather than change VBF cut for getting more efficiency.  

 

Conclusion 

Therefore, if we still use VBF cut in the conditions as mentioned in the table, our results imply that we may 
lose events of interest in the fraction of more than 50% when applying the selection cut to a dataset. 
However, this result is only for some of minimumbias datasets, so we can not infer that the result is also 
true for any dataset. Result maybe change if  we use other datasets as input. Therefore, at the moment of 
this project, more and deep studies in efficiency of HLT are still required to carefully make the conclusion. 

 

Reference 

[1] The Higgs boson invisible decay mode at CMS, CMS Internal Note, CMS IN 2004/028. 
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บทท่ี 4 
โครงการครูฟิสิกสภ์าคฤดูร้อนเซิร์น 

(CERN High School Teachers Programme) 
 

 โครงการอบรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN High School Teacher Programme) ใช้ช่ือย่อว่า HST 
จัดขึ้นช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3 สัปดาห์ กิจกรรมหลักของ HST 
ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เก่ียวกับฟิสิกส์อนุภาค เครื่องเร่ง เครื่องตรวจวัด การเย่ียมชมสถานีทดลอง 
กิจกรรมการทดลองในห้องปฏิบัติการ การทํางานกลุ่ม และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เว็บไซต์ของ HST ซึ่งเก็บรวบรวม
ผลงานของครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ต้ังแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คือ http://teachers.web.cern.ch/  

 
ภาพที่ 11: จํานวนครูผู้เข้าร่วมโครงการฯ ต้ังแต่ปี 1998-2011 แบ่งตามประเทศ 
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ใน 2 ปีแรก (พ.ศ. 1998-1999) ของการจัดกิจกรรม มีเพียงครูจากประเทศสมาชิกของเซิร์นที่ได้เข้าร่วม
โครงการฯ แต่ในปีต่อ ๆ มา ได้เปิดรับครูจากประเทศที่ไม่ใช่ประเทศสมาชิก เข้าร่วมโครงการฯ โอกาสการเข้าร่วม
โครงการฯ เกิดขึ้นจากพระบารมีและสายพระเนตรที่กว้างไกลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้ครูฟิสิกส์ไทยได้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือพัฒนาความรู้และร่วมกิจกรรมวิชาการกับครูและ
นักฟิสิกส์ที่มีช่ือเสียงจากทั่วโลก  

โครงการอบรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจําปี พ.ศ. 2555 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 – 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2555 มีครูเข้าร่วมโครงการฯ จาก 25 ประเทศ รวมทั้งสิ้น 42 คน ผู้ที่รับผิดชอบดูแลโครงการฯ ในปัจจุบัน คือ  
ดร. มิกค์ สโตร์ (Dr. Mick Storr) 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 12: คณะวิทยากรผู้ดูแลโครงการนําโดย  Mick Storr (คนท่ี 2 จากซ้าย) 

 

ตารางที ่1: รายช่ือครูที่เข้าร่วมโครงการฯ จากแต่ละประเทศ 

ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล Email ประเทศ

1 Bettina Ogbuagu b.ogbuagu@gmail.com Austria

2 Jorn Peeters peeters.jorn@gmail.com Belgium

3 Katerina Lazarova katyael@yahoo.com Bulgaria

4 Raphael  Ndabaneze raphaelndabaneze@yahoo.fr Burundi

5 Brian Dentry bdentry@retsd.mb.ca Canada

6 Thomas Dupont Keleko Ananfack dupont.keleko@gmail.com Cameroon

7 Serges Zambou zserges@gmail.com Cameroon

8 Carola Schneider gritzig@gmx.de Germany
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล Email ประเทศ

9 Annette Holder annette.holder@bayern-mail.de Germany

10 Carlos Felipe Vacas felipevacas@gmail.com Ecuador

11 Reeno Reeder reeno.reeder@gmail.com Estonia

12 Elena Poncela elena_poncela@hotmail.com Spain

13 Angel Juan Martinez sothis2005@gmail.com Spain

14 Sandra Emmerson sandye_98@hotmail.com England

15 Iain Moore iain_moore@hotmail.com England

16 Michail Orfanakis orfanak@gmail.com Greece

17 Ibrahim Amidu amibrm@yahoo.com Greece

18 Seth Adjei Owusu sethowusuadjei@yahoo.com Ghana

19 Kobi  Shvarzbord sh_kobi@inter.net.il Israel

20 Ofer  Megged megged@gmail.com Israel

21 Rossella Viola rviola2210@gmail.com Italy

22 Eleonora Anzola eleonora.anzola@gmail.com Italy

23 Daniela Marconi daniela.marconi@gmail.com Italy

24 Masaki Suematsu suematsumasa@hotmail.co.jp Japan

25 Volasoa Tahiana Razafintsalama tahinarazafintsalama@ymail.com Madagascar

26 Paul De Haas p.dhaas@kandinsky.nl Netherlands

27 Vincent Van Eijden vincentvaneijden@hotmail.com Netherlands

28 Cornelius Heesbeen c.heesbeen@stedelijkgymnijmegen.nl Netherlands

29 Malgorzata Maslowska malmaslow@gmail.com Poland

30 Dario Zabumba dariozabumba@hotmail.com Portugal

31 Jose Goncalves josegoncalves@eufisica.com Portugal

32 Liliana Gheorghian liligh09@gmail.com Romania

33 Nenad Pavlovic nesapavlovicbk@yahoo.com Russian

34 Irena  Stevanovic irena86@gmail.com Russian

35 Chuleenee Pahurat chuleenee@gmail.com Thailand

36 Surasak Srisuwong krufisik9@hotmail.com Thailand

37 Geofrey Baabe  baabeg@yahoo.com Uganda

38 Tiffany Coke tcoke@punahou.edu  USA
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ลําดับที ่ ชื่อ นามสกุล Email ประเทศ

39 Jay Dornfeld Jay_Dornfeld@rdale.org USA

40 Sara Karbeling karbelis@yahoo.com USA

41 Jeff Paradis jparadis@rhnet.org USA

42 Kevin Wolf  mstrphysic@yahoo.com USA

 

4.1 ตารางแสดงการบรรยาย และกิจกรรม สําหรบัครูฟสิิกส์ภาคฤดูร้อน 

ตารางที ่2: การบรรยาย และกิจกรรม สาํหรับครฟูิสิกส์ภาคฤดูร้อน 

วัน เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ดําเนนิการ

1 ก.ค. 2555 

16:30 - 17:30  น. Welcome Reception

Mick Storr 17:30 - 18:30  น. Short Site Tour

18:30 - 19:30  น.  Practical Information

2 ก.ค. 2555 

08:30 - 09:00  น. Registration Maureen Prola-Tessaur

09:00 - 09:30  น.  Introduction to the Programme

Mick Storr 
 

10:00 - 10:45  น. Introduction to CERN

11:00 - 12:30  น.  Team Building

14:00 - 15:00  น. 
Team Building  (Conti) Introduction to 
CERN Public Exhibitions 

15:00 - 17:00  น.  Parallel Visits: Globe exhibition

18:00 - 18:45  น. Visits evaluation

3 ก.ค. 2555 

09:00 - 10:30  น. Introduction to IBSE Activity Dr. Angelos Alexopoulos

10:30 - 10:50  น.  Surprise Mick Storr

11:00 - 12:00  น.  A short history of neutrinos Jack Steinberger

3 ก.ค. 2555 

14:00 - 14:45  น.  Introduction to Particle Physics Rolf Landua

15:00 - 15:45  น.  Introduction to Particle Physics Rolf Landua

16:30 - 17:30  น.  Lecture review Everyone 

18:30 - 23:00  น.  Pool and Pizza Mick Storr
 
 

09:00 - 10:30  น. 
 

Update on Higgs search 
(ATLAS and CMS experiments) 

Speaker at ATLAS,CMS 
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วัน เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ดําเนนิการ

4 ก.ค. 2555 
 

14:00 - 15:00  น. Q/A on Update on Higgs Search Rolf Landua

15:30 - 17:00  น. 
Parallel Visits : Globe Universe of 
Particles Exhibition and Microcosm  

Mick Storr 

 
5 ก.ค. 2555 

 

09:00 - 12:00  น.  Tutorial : The Concept of Mass Goronwy Jones

09:00 - 12:00  น.  Parallel activity : Build a Cloud 
Chamber 

Mick Storr

14:30 - 15:30  น. Introduction to Particle Rolf Landua

16:30 - 17:30  น.  TWO NOBEL STORIES : Marie Curie 2 -
Ernest Rutherford 1) 

Prof. cecilia jarlskog
(lund university) 

18:00 - 19:00  น.  Lecture Review and Discussion Everyone

6 ก.ค. 2555 

09:30 - 10:30  น.  Introduction to Particle Physics Rolf Landua

11:00 - 12:00  น.  An Introduction to Quantum 
Fluctuations 

Goronwy Jones

7 ก.ค. 2555  Weekend  
8 ก.ค. 2555 13:00 - 23:00  น. Discover Geneva Treasure Hunt Mick Storr

9 ก.ค. 2555 
09:00 - 11:30  น. Perimeter Institute workshop Dave Fish , Greg Dick

13:00 - 15:30  น. Perimeter Institute workshop      Dave Fish , Greg Dick

10 ก.ค. 2555 

09:00 - 10:30  น. Introduction to Accelerators Dr. Simone Gilardoni

11:00 - 12:00  น. 
A Search for Dark Matter with a 
continuously sensitive Bubble 
Chamber 

Peter Cooper 

14:00 - 15:30  น.  Medical Applications of Particle Physics Manjit Dosanjh
11 ก.ค. 2555 09:00 - 11:00  น.  Introduction to Particle Detectors Frank Hartmann

12 ก.ค. 2555 
09:00 - 10:30  น.  Introduction to Accelerators Dr. Simone Gilardoni

16:00 - 17:00  น. Antimatter Mysteries Rolf Landua
 
13 ก.ค. 2555 
13 ก.ค. 2555 

09:00 - 16:30  น. Working groups Everyone 

11:30 - 12:30  น.  Visit Super Conducting Magnet Test 
Facility 

m Koratzinos

13:30 - 14:30  น.  Visit Super Conducting Magnet Test 
Facility 

m Koratzinos
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วัน เวลา กิจกรรม วิทยากร/ผู้ดําเนนิการ

16:30 - 17:30 น. Working group progress reports Mick Storr

19:45 - 20:45 น.   History of Scientific Ideas (1/3) Goronwy Jones
14-15 

ก.ค. 2555 
 Weekend  

16 ก.ค. 2555 

09:00 - 10:00 น. Pathway Project Overview Dr. Sofoklis Sotiriou 

10:30 - 12:30 น. Working Group Presentations Everyone

14:00 - 15:00 น. Presentation of Pathway Tools Everyone

15:30 - 17:00 น. Working group presentations Everyone

17:00 - 17:30 น. Organization of CERN Days Rolf Landua

19:00 - 00:00 น. International Evening Speaker Everyone

17 ก.ค. 2555 

09:00 - 10:00 น. Visit ATLAS Visitor Centre Muhammad Alhroob

14:30 - 15:30 น. Meet director general of CERN Rolf Heuer

16:00 - 18:00 น. Summer Student Welcome Drink Every one

18 ก.ค. 2555 

09:00 - 10:00 น. Introduction to Cosmology Geraldine Servant 

10:30 - 12:00 น. Visit CCC and AMS Speaker at CCC and AMS

12:00 - 16:00 น. Working groups Everyone 

16:00 - 17:00 น. Introduction to CMS 
Dr. Piotr Traczyk 

(Univ. of California Los 
Angeles (US)) 

19 ก.ค. 2555 

09:00 - 12:00  น. Hands-on Hypatia 
Christine Kourkoumelis 
(University of Athens 

(GR)) 

13:30 - 16:30 น. Visit CMS Speaker at CMS

19:45 - 20:45 น. History of Scientific Ideas (3/3) 
Goronwy Jones (School 

of Physics and 
Astronomy) 

20 ก.ค. 2555 

09:00 - 12:00  น. Reports from Working Groups Everyone

14:00 - 16:00 น. Reports from Working Groups (cont) Everyone

16:00 - 16:30 น. Closing Session Mick Storr

19:00 - 00:00 น. Farewell BBQ Everyone
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ภาพที่ 13: ผู้เข้าร่วมโครงการ HST 2012 

 

4.2 การเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน 

4.2.1. เย่ียมชมห้องปฏิบัติการ/นิทรรศการ 

• Microcosm Exhibitions จัดแสดงประวัติการก่อสร้าง ข้อมูลพ้ืนฐานแรงทั้งสี่ชนิด การสร้างเครื่องเร่ง
อนุภาคตามระบบท่อสุญญากาศ ภาพแอนนิเมช่ัน โดยใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ เข้าใจง่าย เหมาะสําหรับเป็น
แหล่งเรียนรู้ฟิสิกส์อนุภาคเบ้ืองต้นแก่นักเรียนทั้งประถมและมัธยม  

  

 
 

ภาพที่ 14: ภายใน Microcosm Exhibition 
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• Globe Exhibitions แสดงประวัติความเป็นมาของจักรวาลหลังเกิดบ๊ิกแบงด้วยภาพโปสเตอร์ติดตามผนัง
แสดงประวัติของการค้นพบอนุภาค การก่อสร้างเครื่องเร่งอนุภาค การทํางานของเคร่ืองเร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัด
อนุภาค แสดงการชนกันของอนุภาคโดยการเร่ง แสดงประเทศสมาชิก ประเทศสังเกตการณ์ และประเทศอ่ืน ๆ  มี
การจัดที่น่ังฟังประวัติของเซิร์นแบบลูกวงกลมสามารถเข้าน่ังได้ทีละคน ใช้อุปกรณ์และสื่อต่าง ๆ ที่ทันสมัยโดย
เทคโนโลยีขั้นสูง ระบบ Touch Screen  ระบบแสง เสียง ดูน่าสนใจ ง่ายต่อการใช้งาน 

 

ภาพที่ 15: ภายใน Globe Exhibitions 
 

• Super Conducting Magnet Test Facility เป็นการเย่ียมชมโรงผลิตตัวนําแม่เหล็กไฟฟ้าย่ิงยวดที่มี
คุณสมบัติพิเศษที่สามารถนํามาใช้กับเคร่ืองเร่งอนุภาคท่ีเซิร์น นอกจากน้ันยังเป็นที่ทดสอบค่าของสนามแม่เหล็กที่จะ
นําไปติดต้ังใน LHC และเป็นสถานที่แสดงส่วนประกอบของช้ินส่วนต่างๆ  ของ LHC พร้อมอธิบายหลักทํางานของ
แต่ละช้ินส่วน 
 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 16: เยี่ยมชม Super Conducting Magnet Test Facility 
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• สถานีตรวจวัดอนุภาคแอตลาส (ATLAS: A Toroidal LHC Apparatus)  แอตลาสทําจากแม่เหล็กทรง
กลมที่มีขนาดใหญ่ มีนิทรรศการท่ีแสดงให้เห็นต้ังแต่การเริ่มขุดเจาะลงไปใต้ดิน การลําเลียงเพ่ือนําช้ินส่วนต่าง ๆ ไป
ประกอบด้านล่าง โดยใช้ทีมวิศวกรไม่ตํ่ากว่า 500 คน ในการสร้างและดูแลอย่างใกล้ชิด แอตลาสมีความสูง 25 เมตร 
กว้าง 25 เมตร ยาว 46 เมตร หนัก 7,000 ตัน มีผู้ร่วมงานมากกว่า 1,900 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้นราวเกือบสอง
หมื่นล้านบาท  
 

• CCC และ AMS 

 มีโอกาสได้เข้าชมห้องควบคุม CCC (CERN Control Centre) ซึ่งทําหน้าที่ควบคุม PS, SPS, LHC หลักการ

พ้ืนฐานของ LHC ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องเร่งในยุคแรก ๆ ของ CERN มากนักเพียงแต่เพ่ิมพลังงานในการชน

และค่าสนามแม่เหล็ก จาก 5-6 เทสลา เป็น 9 เทสลา  

 

ภาพที่ 17:  CCC ห้องควบคุมคุณภาพของลําอนุภาคในท่อ LHC 

AMS (The Alpha Magnetic Spectrometer Experiment) ทําหน้าที่คล้ายกับ CMS แต่มีสถานีอยู่ใน

อวกาศ AMS เป็นเคร่ืองวัดอนุภาคท่ีออกแบบให้สามารถทํางานร่วมกับโมดูลในสถานีอวกาศได้ ภายในห้องควบคุม 

การทํางานทั้งหมดต้องวางแผนล่วงหน้า 6 เดือน การทดลองมีจุดมุ่งหมายเพ่ือค้นหา dark matter, missing 

matter & antimatter ในอวกาศ สามารถดาวน์โหลด VDO ของหน่วยงานเพ่ือเข้าชมได้จาก 

http://www.ams02.org/ 
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• เครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS: Compact Muon Solenoid  
CMS เป็นเคร่ืองตรวจวัดอนุภาคท่ีมีลักษณะเหมือนหัวหอมที่แบ่งเป็นช้ัน ๆ แต่ละช้ันจะเป็นระบบตรวจวัด

อนุภาคแต่ละชนิด จุดเด่นของ CMS อยู่ที่ระบบสร้างสนามแม่เหล็กที่ใช้ขดลวดตัวนํายวดย่ิง (Superconducting 
Solenoid) ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก  

 

ถ  
ภาพที่ 18: การเยี่ยมชมสถานีตรวจวัด CMS ท่ีฝรั่งเศส 

• ห้องทดลอง  LINAC2 

          LINAC2 เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคแบบแนวตรง (linear accelerator, LINAC2) ใช้เร่งโปรตอนจนได้พลังงาน 50 
MeV และส่งต่อให้กับ Proton Synchrotron (PS) Booster และโปรตอนจะถูกส่งต่อไปที่ Proton Synchrotron 
(PS) ตามด้วย Super Proton Synchrotron (SPS)  และสุดท้ายส่งต่อเข้า Large Hadron Collider (LHC) โดย
โปรตอนจะเคลื่อนตัวอยู่ใน LHC เป็นเวลา  20 นาที จนได้ความเร็วหรือพลังงานสูงสุดที่ระดับ 7 TeV 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 19: บรรยากาศการเย่ียมชม LINAC2 
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• Pool and Pizza 

เป็นกิจกรรมที่ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกโดยการว่ายนํ้าในสระว่ายนํ้า (ตามความสมัครใจ) โดยทุกคนที่ลงว่ายนํ้า
ต้องจ่ายค่าลงสระ 6 CHF ต่อคน บรรยากาศรอบสระว่ายนํ้ารอบล้อมด้วยต้นไม้ มีคนนอนอาบแดด 7-8 คน นํ้าใน
สระว่ายนํ้าไม่เย็นมากนัก แต่จุดอาบนํ้าฝักบัวริมสระว่ายนํ้าเป็นนํ้าจากแม่นํ้ามองบลังค์ซึ่งเย็นมาก หลังจากเล่นนํ้า 
ทุกคนต้องเดินเท้าเป็นระยะทางไกล ผ่านทุ่งข้าวสาลี สวนองุ่น ทุ่งดอกทานตะวัน ไปยังหมู่บ้าน Meyrin เพ่ือ
รับประทานพิซซ่า เป็นอาหารเย็นที่ทางเซิร์นได้สั่งเตรียมไว้  

 

  

 
ภาพที่ 20: บรรยากาศกิจกรรม Pool and Pizza 

• Discover Geneva Treasure Hunt หรือการเดินทางท่องเที่ยวในเมืองเจนีวาเพ่ือศึกษาสิ่งสําคัญต่าง ๆ  
เดินทางออกจากเซิร์น ด้วยรถไฟฟ้า แบ่งกลุ่มละประมาณ 10 คน เข้าฐานต่าง ๆ ตามเส้นทาง เพ่ือหาคําตอบและ
เดินลัดเลาะในตัวเมืองเจนีวา ทะเลสาบเจนีวา ผ่านศูนย์การค้า สวนสาธารณะ โบสถ์ นํ้าพุในทะเลสาบเจนีวา ต่อเรือ
ข้ามฟากไปอีกฝั่งหน่ึง แล้วเดินไปต่อรถไฟฟ้าเพ่ือไปยังองค์การสหประชาชาติ เดินต่อไปท่ีจุดสุดท้ายซึ่งเป็น
ร้านอาหารตามที่ Mick Storr นัดหมายไว้ 
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ภาพที่ 21: บรรยากาศกิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt 

 

• International Evening เป็นปาร์ต้ีที่จัดขึ้นโดยให้ครูที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และ
เพ่ือเผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศตน ในครั้งน้ี ผู้เข้าร่วมโครงการได้เตรียมการแสดงในชุด “เซิ้งโปงลาง” และขนม
ไทยเช่น ทองม้วน หมี่กรอบ และกระยาสารท ไปให้ครูต่างชาติได้ลองลิ้มชิมรสกันอย่างเอร็ดอร่อย ซึ่งทั้ง 25 
ประเทศ ต่างมีของดีของแต่ละประเทศมาให้ช่ืนชมและลองลิ้มชิมรส นอกจากน้ันยังมีการเต้นรําร่วมกันจากตัวแทน
ครูแต่ละประเทศ ปิดท้ายด้วยการเล่นดนตรีและร่วมร้องเพลง 
 

 
 

ภาพที่ 22: กิจกรรม International Evening 
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บทท่ี 5  

 การอบรมวิธีการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ 

 
 โครงการ HST 2012 จัดอบรมด้านการสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา โดยมีนักวิชาการด้านการศึกษา 
และผู้เช่ียวชาญมาให้การฝึกอบรม โดยแบ่งการอบรมออกเป็นเรื่องต่าง ๆ ดังน้ี                
  5.1 Inquiry Based Science Education (IBSE) Activity 
  5.2 Perimeter Institute workshop 
 5.3 ตัวอย่างกิจกรรม 
 
5.1 Inquiry Based Science Education (IBSE) Activity 
     เพ่ือให้เข้าใจหลักการของวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning  การอบรมแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
          5.1.1 ขั้นเตรียมตัวก่อนการอบรมและการอบรม 
 ขั้นตอนน้ีเป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรม “เรื่อง วิธีการแบบ Inquiry Based Learning” โดยก่อน
การอบรม 1 สัปดาห์ จะมีการมอบเอกสารให้ผู้เข้าอบรมผ่านทางอีเมล์ เพ่ือให้อ่านทําความเข้าใจ และเมื่อถึง
ช่วงเวลาอบรมจะมีการมอบชุดกิจกรรม Educational Pathway ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ Inquiry Based Science 
Education (IBSE) Activity จุดประสงค์ของการใช้ชุดกิจกรรม Educational Pathways เพ่ือให้ครูที่เข้าอบรมได้
รู้จักกับแหล่งข้อมูลที่สามารถนํากลับไปใช้ในการสอนในห้องเรียนและใช้แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนร่วมงาน  
 เว็บไซต์ The Pathway to Inquiry Based Science Teaching  (ลิงค์ http://www.pathway-
project.eu/ )  จะมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่ครูสามารถนํามาใช้สอนในห้องเรียนได้ และเพ่ือให้ครูผู้เข้าอบรม 
HST2012 เกิดความคุ้นเคยต่อการเรียนรู้ด้วยวิธีการน้ีมากย่ิงขึ้น  
 

• วิธีการเรียนรู้แบบ  Inquiry Based Learning 
 เป็นการเรียนรู้โดยกระบวนการสืบเสาะ  ในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความกระตือรือล้นที่จะร่วม
แก้ปัญหาหรือประเด็นที่สงสัย และการเรียนรู้แบบน้ีจะทําให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ 
 ผู้เรียนจะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้รับผิดชอบในการหาหลักฐานและวิเคราะห์ความรู้ด้วยตนเอง เพ่ือให้
สามารถให้เหตุผลที่ชัดเจน ดังน้ันจึงเป็นวิธีการเรียนรู้ที่นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้และมีอิสระในการ
ตัดสินใจ  
 กรณีของผู้ช่วยสอนจะมีบทบาทในการให้ความสะดวกต่อผู้เรียน เช่น จัดให้ผู้เรียนได้มีการทํางานร่วมกัน 
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• ลักษณะของวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning 
1. ผู้เรียนมีความพยายามที่จะเข้าใจปัญหาที่ซับซ้อน 
2. ผู้เรียนเป็นผู้วางแนวทางการทํางานเพ่ือแก้ปัญหา 
3. นักเรียนจะต้องดึงเอาความรู้ที่มีอยู่ออกมาใช้ในการแก้ปัญหา และระบุสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง 
4. งานที่มอบหมายจะต้องกระตุ้นให้นักเรียนอยากแก้ปัญหาหรือหาหลักฐานมาอธิบายปัญหานั้น ๆ  
5. ผู้เรียนต้องรับผิดชอบในการอธิบายคําตอบของปัญหา โดยมีการวิเคราะห์และแสดงหลักฐานที่เหมาะสม  

 
 5.1.2 ขั้นการฝึกปฏิบัติ  
         ในขั้นตอนน้ี เริ่มปฏิบัติสร้างสื่อการเรียนรู้หรือกิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ด้านเคร่ืองเร่ง
อนุภาค อนุภาคฟิสิกส์ตาม Standard Model เป็นต้น หรือการบอกเล่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างอบรม
โครงการ HST 2012 ที่ CERN ขั้นตอนการฝึกปฏิบัติน้ี ดําเนินการต้ังแต่วันที่ 10-21 กรกฎาคม 2555 รายละเอียด
ของขั้นตอน และผลจากการปฏิบัติของแต่ละขั้น ดังตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3: ขั้นตอนของ Pathway Project ซึ่งดําเนินด้วยวิธีการเรียนรู้แบบ Inquiry-Based Science Learning 
 

ขั้นตอนของ 
Pathway Project 

วิธีการทํางาน งานท่ีได้

1. กําหนดปัญหา ให้ครูทุกคนคิดว่าจะทําสื่อการสอน หรือกิจกรรม
อะไรที่โรงเรียน หรือที่ประเทศของตนเอง เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมท่ีเซิร์น 

สื่อการสอน / 
กิจกรรม (แต่ยังเป็น
นามธรรม) 

2. เรียนรู้วิธีการแก้ปัญหา - ผู้เช่ียวชาญให้ความรู้วิธีการเรียนรู้ 
  แบบ Inquiry Based Learning  
- ผู้อบรมทําความเข้าใจ / แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

ผู้เข้าอบรมได้รับ
ความเข้าใจต่อวิธีการ
เรียนรู้แบบInquiry 
Based Learning 

3.  การรวบรวมปัญหาของสมาชิก - แบ่งกลุ่มทํางาน โดยสุ่มสมาชิก
- สมาชิกทุกคนเสนอความคิด สื่อหรือกิจกรรม ที่คน
 อยากทํา และสรุปส่งผู้ประสานงาน 
- ครูทุกกลุ่มมารวมกันที่ห้องประชุมใหญ่ 
- ส่งตัวแทนกลุ่มนําเสนอ ข้อสรุปจนครบทุกกลุ่ม 
- ทุกกลุ่มร่วมกันจัดประเภทเรื่องอีกคร้ัง  
- ได้ประเภทของเร่ืองที่ครูทุกกลุ่มสนใจจะสร้างสื่อ
หรือกิจกรรม 

-สรุปสื่อหรือกิจกรรม 
ที่สมาชิกแต่ละกลุ่ม
สนใจ  
-ประเภท/หัวเรื่องที่
ครูสนใจจะสร้างสื่อ
การสอนหรือกิจกรรม
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ขั้นตอนของ 
Pathway Project 

วิธีการทํางาน งานท่ีได้

5.แบ่งกลุ่มสมาชิก  
  เพื่อให้สมาชิกได้แก้ปัญหาที่ตนสนใจ 

- ผู้ประสานงานให้ครูที่เข้าอบรม ลงช่ือเลือกทํางาน
กลุ่มในประเภท/หัวเรื่อง ที่ได้จากการจัดประเภท  
(โดยให้เลือกได้  2 ลําดับ ) 
- ผู้ประสานงาน สรุปรายช่ือของครูที่สนใจทําแต่ละ
เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น  
แผนที่ 1 กลุ่มที่สนใจทําเป็นอันดับที่ 1 
แผนที่ 2 กลุ่มที่สนใจทําเป็นอันดับที่ 2 

ดํา เ นินการจัดกลุ่ ม
สมา ชิก  กับ เ รื่ อ งที่
สนใจศึกษาหรือสร้าง
ช้ินงานได้ จํานวน 7 
กลุ่ม  
 

6. แก้ปัญหา  แต่ละกลุ่ม เริ่มคิดงานของตนโดย ต้องคิดช้ินงาน 
โดยมีส่วนประกอบตาม Educational Pathway 
Template (รายละเอียดของ Template ดูได้จาก 
ด้านล่างของตาราง) 
- นําเสนอผลการทํางานทุกวัน ในตอนเย็น 16:30 น. 
  และสมาชิกทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนําเสนอ    

- ครูทุกคนจะได้ฟัง
การนําเสนอการคิด
สื่อ/กิจกรรมของทุก 
ก ลุ่ ม  แ ล ะ ไ ด้ เ ห็ น
พัฒนาการของการ
ทํางานของทุกกลุ่ม 
- สื่ อ ก า ร เ รี ย น รู้ /
กิจกรรมการเรียนรู้  

 
ตารางที่ 4: ส่วนประกอบของการสื่อ/กิจกรรม (Educational Pathway Template)   
 

ส่วนที่ 1: Title 

ส่วนที่ 2: Introductory section and preparatory phase

• Short Description: 

• Keywords: 

• Target audience: 

• Age range: 

• Context: 

• Time required: 

• Technical Requirements: 

• Author’s background: 

• Connection with the curriculum: 
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• Learning Objectives: 

• Guidance for preparation: 

ส่วนที่ 3: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 1:
Questions Eliciting Activities – PROVOKE CURIOSITY 

ส่วนที่ 4: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 1:
Questions Eliciting Activities – DEFINE QUESTIONS FROM CURRENT KNOWLEDGE 

ส่วนที่ 5: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 2: 
Active Investigation – PROPOSE PRELIMINARY EXPLANATION OR HYPOTHESES 

ส่วนที่ 6: Pre-Experiment / Observation– Teaching Phase 2:
Active Investigation – PLAN AND CONDUCT SIMPLE INVESTIGATION 

ส่วนที่ 7: Experiment / Observation– Teaching Phase 3:
Creation – GATHER EVIDENCE FROM OBSERVATION 

ส่วนที่ 8: Experiment / Observation– Teaching Phase 4:
Discussion – EXPLANATION BASED ON EVIDENCE 

ส่วนที่ 9: Experiment / Observation– Teaching Phase 4:
Discussion – CONSIDER OTHER EXPLANATIONS 

ส่วนที่ 10: Post-Experiment / Observation– Teaching Phase 5:
Reflection – COMMUNICATE EXPLANATION 

ส่วนที่ 11: Post-Experiment / Observation– Teaching Phase 5:
Reflection – FOLLOW UP ACTIVITIES AND MATERIALS 

ส่วนที่ 12: Sustainable Contact 
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ภาพที่ 23: รายชื่อการแบ่งกลุ่มเพ่ือสร้างสื่อ/กิจกรรมการเรียนรู้ 
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5.2 Perimeter Institute workshop 
 Perimeter Institute หรือ Perimeter Institute for Theoretical Physics (PI) ต้ังอยู่ที่ประเทศแคนาดา 
เป็นองค์กรอิสระที่ทํางานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา เพ่ือความก้าวหน้าในการเข้าใจกฎทางฟิสิกส์  
และการพัฒนาความคิดใหม่ ๆ เก่ียวกับ อวกาศ เวลา และสสาร  
 การส่งเสริมการสอนของครูฟิสิกส์ PI จัดให้นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครูที่มีประสบการณ์ในการสอน ของ
องค์กรร่วมกันคิดและพัฒนาสื่อการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน กิจกรรมการเรียนรู้  และโครงการต่าง ๆ เพ่ือให้ครู
ฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาหรือนักเรียนได้ทํากิจกรรมร่วมกัน  เพ่ือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับครูในการสอนนักเรียน 
 ในการอบรม HST2012 ตัวแทนของ PI สาธิตสื่อการเรียนรู้  จัดให้ทําการทดลอง และมอบเอกสารและ
วีดีโอสื่อการสอน โดยเอกสารการสอนและวิดีโอดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์  
https://www.perimeterinstitute.ca/en/Outreach/General/Teachers/  เน้ือหาการอบรมเน้นความรู้ด้าน
ฟิสิกส์ยุคใหม่ ควันตัมฟิสิกส์ ทฤษฎีสัมพันธภาพ เทคโนโลยี เป็นต้น โดยมีจุดประสงค์เพ่ือช่วยพัฒนาความเข้าใจใน
เรื่องดังกล่าวแก่ครู และนักเรียนต้ังแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา  ดังมีตัวอย่างสื่อและกิจกรรมของ 
PI จากเว็บไซต์ ดังนี้ 
 
BEYOND THE ATOM - REMODELLING PARTICLE PHYSICS

What is everything made of? This question is one of the deepest, most profound in human 
history. Join us on an historical journey from Rutherford scattering experiments in 1911 to 
today’s Large Hadron Collider. This teacher resource details scientific advances in our 
understanding of the  building blocks that make up everything in the cosmos. 

 
.....................................................................................................................................
MYSTERY OF DARK MATTER 

Explore the mysterious substance that makes up about 90% of the mass of every galaxy in 
the universe called dark matte in this engaging 30 minute video featuring Dr. Damian 
Pope.This kit includes the DVD resource, and an accompanying teacher's guide with 
worksheets and activities. Suitable for grades 11 and 12. 

.....................................................................................................................................
THE MYSTERY OF DARK MATTER VIDEO GAME

Created to accompany the Perimeter Explorations "Mystery of Dark Matter" in-class resource 
(above), this video game challenges students to apply what they've learned as they add 
stars, planets, and black holes to a galaxy.  
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5.3 ตัวอย่างกิจกรรม 
      ตัวอย่างกิจกรรมหรือการทดลองที่จัดอบรม ผู้แทนของ Perimeter Institute for Theoretical Physics (PI) 
จัดอบรม ดังกิจกรรมท่ี 1-4  และนักการศึกษาของเซิร์น (Mick Storr) เป็นผู้ให้การอบรมกิจกรรมท่ี 5 โดยมี
รายละเอียดดังน้ี       

 
กิจกรรมที่ 1 Black Box Demonstration 

 
วิธีการใช้สอน 

เมื่อเราดึงเชือกด้านซ้ายบน เชือกด้านขวาบนจะหดเข้าไปในกล่อง ขณะที่เมื่อเราดึงเชือกขวาบน เชือก
ด้านซ้ายบนก็จะหดเข้าไปในกล่องเช่นกัน เหตุการณ์น้ีทําให้หลายคนคิดว่า เชือกด้านซ้ายบนกับเชือกด้านขวาบน
เป็นเชือกเส้นเดียวกันและเชือกด้านซ้ายล่างกับเชือกด้านขวาล่างเป็นเชือกเส้นเดียวกันอย่างไรก็ตาม เมื่อเราดึงเชือก
ด้านล่างขวา เชือกด้านบนซ้ายกลับหดเข้าไปในกล่องด้วย ให้นักเรียนลองวาด “แบบจําลอง” ที่แสดงถึงสิ่งที่อยู่ใน
กล่องที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์การดึงเชือกที่เกิดขึ้นได้ นักเรียนนําเสนอแบบจําลอง 

 
หลักการ 

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ ก็คือการสร้างแบบจําลองปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่เราสามารถสังเกตได้
เพ่ือให้เราทราบถึงกลไกการทํางานของธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรู้ได้อย่างแน่นอนว่า แท้จริงแล้ว
ธรรมชาติมีกลไกการทํางานอย่างไร (เหมือนกับการที่เราไม่สามารถเปิดกล่องออกดูได้) เราเพียงพัฒนาแบบจําลอง
น้ันให้สอดคล้องกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ (ที่เราสังเกตได้) ให้ใกล้เคียงที่สุด กิจกรรมน้ีสามารถนําไปใช้สอน
ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24:  แสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม Black Box Demonstration 

       
http://www.perimeterinstitute.ca/images/perimeter_explorations/quantum_reality/pg07_blackbox
_img01.jpg 
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กิจกรรมที่ 2 Quantum 

เป็นกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจหลักการพ้ืนฐานหน่ึงของฟิสิกส์ควอนตัม น่ันคือ ทวิภาพของ
คลื่นและอนุภาค (Particle-Wave Duality) 
 
ตอนท่ี 1 

• วิธีการสอน 

ให้นักเรียนเททรายละเอียดลงในแก้ว ซึ่งมีการเจาะรูไว้ที่ก้นแก้ว 2 รู (ดูรูปข้างล่าง) เมื่อเราเททรายแล้ว ให้นักเรียน
สังเกตรูปแบบของทรายที่รั่วออกมาจากก้นแก้วและอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดรูปแบบที่ได้  

• หลักการ 

ในการนี้ครูต้องเสนอว่า เม็ดทรายไม่สามารถออกจากรูพร้อมกันได้ น่ันคือ อนุภาค 2 อนุภาคไม่สามารถอยู่ที่
ตําแหน่งเดียวกันในเวลาเดียวกันได้ (Localization) 

 

 
 

      ภาพที่ 25:  แสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม Quantum 

 
http://www.perimeterinstitute.ca/images/perimeter_explorations/quantum_reality/pg14_workshee
t05_img01.jpg 
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ตอนท่ี 2 
• วิธีการสอน 

มีแผ่นใสรูปคลื่นให้ 2 แผ่น และให้นักเรียนนํายึดปลายของแผ่นใสทั้งสองไว้ที่ตําแหน่ง 2 ตําแหน่งที่ห่างกัน
ประมาณหนึ่ง แล้วให้นักเรียนนําปลายอีกด้านหน่ึงของแผ่นใสทั้งสองมาวางทาบกัน เพ่ือดูว่า ณ ตําแหน่งต่าง ๆ 
คลื่น (ในแผ่นใส) ทั้งสองจะเกิดการแทรกสอดแบบเสริมหรือหักล้างกัน (ดูภาพข้างล่าง)  

• หลักการ 

คลื่น 2 คลื่นสามารถเกิดขึ้นในตําแหน่งเดียวกันและในเวลาเดียวกันได้ (Superposition) 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 26:  แสดงอุปกรณ์ท่ีใช้ในกิจกรรม Quantum 

 
http://www.perimeterinstitute.ca/images/perimeter_explorations/quantum_reality/pg15_workshee

t05_img02.jpg 
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กิจกรรมที่ 3 Gravity 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  

1. Demonstrate 1 หรือ D1 ชื่อ Black Box (BB)  

คือ ครูสาธิตการใช้กล่องดําเร้าความสนใจของนักเรียน โดยสาธิตวิธีการเล่นและให้นักเรียน
จินตนาการถึงโครงสร้างภายในของกล่อง วาดภาพบนกระดาษ พร้อมนําเสนอ 

 
 
 
 

ภาพที่ 27: แสดงกล่องดํา (ท่ีมา :Revolution in Science, 2012 #5 ) 

 

2. Demonstrate 2 หรือ D2 ชื่อ Sagging Rod (SR)  

คือ ครูสาธิตการใช้แท่งเหล็กยาว 2 เมตร ปลายทั้งสองด้านยึดติดกับดินนํ้ามัน (มวลเท่ากัน) 
จากน้ันครูอธิบายเรื่องแรงโน้มถ่วงและนําเข้าสู่ความเร่ง 

 

 

ภาพที่ 28: แสดง Sagging Rod  (ท่ีมา :Revolution in Science, 2012 #6 ) 

 

3. ดู VDO Animation of Bob and Alice เรื่อง What keep us stuck to the Earth? 

 

4. Student Worksheet 1 หรือ SW 1  

 คือ ครูแจกใบกิจกรรมเพ่ือให้นักเรียนคิดและวิเคราะห์ เก่ียวกับแรงโน้มถ่วงและความเร่ง โดย
กิจกรรมน้ีมีการทดลอง 2 รูปแบบที่แตกต่างกันเพ่ืออธิบายเหตุการณ์เดียวกันได้แก่ 
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Force Model: สมมุติว่าเรายืนอยู่ในห้องบนโลก  

อธิบาย 

1.โลกออกแรงดึงดูด

บนลวดส่วนมือออก

แรง ผลกัขึ้น 

2.ลวดโค้งงอได้เน่ืองจากมืออยู่เฉพาะตรง

กลางลวดเท่าน้ัน 

3. ลวดไม่มีความเร่งเพราะมีสองแรงทิศ

ตรงข้ามเท่ากันและอยู่ในสภาวะสมดุล 

อธิบาย 

น้ําหนัก 

 

 

(ใช้คําและลูกศรอธบิาย) 

 

อธิบาย  

การตกอิสระ  

 

 

(ใช้คําและลูกศรอธบิาย) 

 

Acceleration Model: สมมุติว่าเรายืนอยู่ในห้องของยานอวกาศนอกโลก 

อธิบาย 

1.ห้องน้ันกําลังถูกเร่งขึ้นทั้งตัวเราและ

ลวด 

2.เส้นลวดเร่งขึ้น

เพราะมีแรง1 แรง

น่ันคือ แรงผลกัจากมือ 

3. เส้นลวดงอเพราะจุดปลายมีมวลท่ี

ก่อให้เกิดความเร่งลดลง (ความเฉื่อย) 

อธิบาย 

น้ําหนัก 

 

 

 

(ใช้คําและลูกศรอธบิาย)  

อธิบาย 

การตกอิสระ  

 

 

 

(ใช้คําและลูกศรอธบิาย) 

สรุปผล        Force Model    Acceleration 

Model 

1. แนวคิดที่สําคญัของทั้งสองเร่ืองคือ  
2. แต่ละการทดลองอธิบายสิ่งที่เรียกว่า 

แรงโน้มถ่วงได้อย่างไร 
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อภิปรายผล ให้นักเรียนเขียนอภิปรายใช้หัวข้อ ดังนี ้

4.1 ทดสอบและอธิบายการตกแบบอิสระ 

- การตกอิสระของวัตถุทําให้เราได้ศึกษาในเรื่องใด 

- ให้นักเรียนบอกธรรมชาติของแรงโน้มถ่วงจากการตกแบบอิสระ 

4.2 ลวดโค้งงอเมื่อมีแรงกระทําในทิศตรงกันข้าม และลวดตัวจะโค้งงอเมื่อลอยตัวขึ้นในแนวต้ังจาก 

จุดก่ึงกลางลวด สิ่งที่กล่าวมาน้ีแสดงให้เห็นว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงหรือไม่  จงอธิบาย 

4.3 เพ่ือนให้คุณดูวิดีโอในอินเตอร์เน็ตเก่ียวกับชายคนหน่ึงที่สามารถทําให้วัตถุลอยในอากาศได้ ซึ่งคุณรู้ว่า

เป็นไปไม่ได้ คุณจะอธิบายวิดีโอที่ดูให้เพ่ือนฟังอย่างไร 

4.4 คุณต่ืนนอนในห้องปิดที่ไม่มีหน้าต่างและไม่รู้ว่าอยู่ที่น่ันได้อย่างไร จงอธิบายการทดลองที่คุณสามารถ

ทําได้ถ้าห้องน้ันอยู่บนโลก หรือภายในจรวดที่มีความเร่งในอวกาศ 

 

5. ดู VDO Animation of Bob and Alice เรื่อง What keep us stuck to the Earth?  อีกครั้งหนึ่ง 

 

6. สรุปกิจกรรม  

 
7. Student  Assessment  หรือ  SA1 

แจกแบบทดสอบให้นักเรียน ซ่ึงมี 2 ตอน 

ตอนท่ี 1 แบ่งออกเป็น 2 ตอนย่อย 

ตอนที่ 1.1  ใช้ความรู้สึกในการให้คําตอบ 
ตอนที่ 1.2  ใช้เหตุและผลในการตอบเพ่ืออธิบายข้อมูลที่รวบรวมได้ 

** โดยทั้งสองตอนน้ีจะมี  ขอ้ความหรือคําบรรยายให้นักเรียนอ่านก่อน ** 

ตอนท่ี 2  เป็นแบบทดสอบจริงหรือเท็จ (เติมคํา) จํานวน 6 ข้อ 
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กิจกรรมที่ 4 General Relativity 

ขั้นตอนการจัดกิจกรรม  

1. ดู VDO Animation of Bob and Alice เรื่อง What keep us stuck to the Earth?  

(ภาษาอังกฤษ) 

2. สาธิตการเล่น Toy and Bungee Cord and Board โดยมี 2 รูปแบบสําคัญที่แตกต่างกัน รูปแบบที่ 1 

แสดงแรงโน้มถ่วงตามแนวคิดของนิวตัน จัดอุปกรณ์ตามภาพ 1.3 ดึง Bungee Cord ขึ้นด้วย Toy โดย

กําหนดแรงดึงเป็นเสมือน Newton Gravity และมองไม่เห็น Bungee Cord ที่กําลังดึง Toy ลงสู่

พ้ืนดิน จากน้ันดึง Toy ให้ห่างออกจากกระดานและปล่อยให้ดีดกลับ Bungee Cordจะออกแรงให้กับ 

Toy และทําให้ Toy มีความเร่ง 

 

 

 

 

ภาพที่ 29: แสดง Toy and Bungee Cord and Board  (ท่ีมา :Revolution in Science, 2012 #6 ) 

3. จากน้ันสาธิตแรงโน้มถ่วงตามแนวคิดของไอน์สไตน์ โดยดึงเอา Bungee Cord ออก ให้ถือ Toy ไว้ใน

อากาศแล้วเลื่อน Board เร่งขึ้นจนชนกับ Toy แล้วเลื่อนไปพร้อมกัน จากการทดลองน้ี แรงโน้มถ่วงไม่

มีแรงกระทํา Toy ไม่มีความเร่งขณะลง พ้ืนดินกําลังถูกเร่งขึ้น และให้ Toy อยู่บนกระดานแล้วเร่งไป

พร้อม ๆ กัน 

ถามนักเรียนว่า “ให้นักเรียนจินตนาการว่าหากพวกเขาอยู่บนอวกาศ (ไม่มีแรงโน้มถ่วง): พวกเขาจะ
รู้สึกอย่างไรหากเสมือนได้ยืนบนบอร์ดที่กําลังถูกเร่งขึ้น” 

4. SW2 : ครูแจกใบกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมกันคิดวิเคราะห์ มี 3 ส่วนคือ ส่วน A ส่วน B และส่วน C  

ดังน้ี 
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Part A: รูปแบบความโน้มถ่วง (Modeling Gravity) 

เติมคําลงในช่องว่างให้สมบูรณ์ หลังจากดู VDO Animation of Bob and Alice เรื่อง  
What keep us stuck to the Earth?   

 Force Model Acceleration Model

แรงโน้มถ่วง : แรง
โน้มถ่วงมีลักษณะ

เป็นอย่างไร 

 
 
 

Alice ขึ้นไปอยู่
สูงสุดบนบันได 

Bob อยู่ด้านล่าง
บันได 

ในกล่อง ใหร้่างการถ่ายภาพอย่างรวดเร็วของ Alice ขณะที่เขาตกลงสู่พ้ืน และ Bob ขณะที่เขา
ยืนอยู่พ้ืน แสดงการเคลื่อนไปด้านหน้าในเวลาเดียวกัน (แนะนําว่า:  Alice เคลื่อนที่เร็วกว่า เร็ว
กว่าที่เขาตก) 

 
ลากจุดจากตําแหน่งของ Alice ในอากาศ (สงู
เหนือพ้ืนดิน) ณ เวลาเดียวกัน ร่องรอยการ
เคลื่อนที่ระหว่าง อากาศเวลาของเธอเป็น
เส้นตรงหรือเส้นโค้ง 
 

ลากจุดจากตําแหน่งของ Bob ในอากาศ (สูง
เหนือพ้ืนดิน) ณ เวลาเดียวกัน ร่องรอยการเคลื่อนที่ระหว่าง อากาศเวลาของเขาเป็นเส้นตรง
หรือเส้นโค้ง 

อธิบายแบบนิวตัน 

ร่องรอยการเคลื่อนที่ของ Alice ผ่านที่ว่างและเวลาจะเป็นเส้น……………………..เพราะว่าเธอกําลัง
ลงด้วยความเร่ง. เธอลงด้วยความเร่งเพราะมีแรงโน้มถ่วงดึงลง. ส่วนร่องรอยการเคลื่อนที่ของ 
Bob ผ่านที่ว่างและเวลาจะเป็นเส้น………………..เพราะว่าเขาไม่มีความเร่ง แรงของแรงโน้มถ่วงจึง
สมดุลกับแรงดันจากพ้ืน 

อธิบายแบบ
ไอน์สไตน ์

ไม่มีแรงจากแรงโน้มถ่วง ดึงให้ Alice ลง ดังน้ันเธอจึง………………………ความเร่ง. ร่องรอยการ
เคลื่อนที่ผ่านทีว่่างและเวลาของเธอควรจะเป็นเส้น………………………….ส่วน Bob ถูกพ้ืนดินดันขึ้น
โดยที่ไม่มีแรงจากความโน้มถ่วงที่จะสมดุลกับแรงดันจากพ้ืน, ดังน้ันเขาควรจะเร่งไปตาม
เส้น…………………….ตามร่องรอยทางเดินระหว่างที่ว่างและเวลา 
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อภิปราย 

1. Alice มีกล้องถ่ายวิดีโอในมือขณะที่เขาตก ถ้าเขาถ่ายวิดีโอตัวเองขณะท่ีกําลังตก เขาจะสามารถบอกได้ไหม

ว่า เขาหันหลังลงด้วยความเร่งจากการดูด้วยวิดีโอ (ไม่จําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ให้นักเรียนตอบตาม

แนวคิด) 

2. Alice ถ่ายวิดีโอ Bob ขณะที่เธอตก เธอจะสามารถบอกได้ไหมว่าใครที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่งโดยดูจากวิดีโอ 

(ไม่จําเป็นต้องมีความรู้พ้ืนฐาน ให้นักเรียนตอบตามแนวคิด) 

3. Alice หลับตาขณะที่เธอตก เธอจะรู้สึกอย่างไร, เธอสามารถบอกได้ไหมว่าเธอกําลังตกลงด้วยความเร่ง 

4. ถ้า Bob หลับตา เขาจะรู้สึกอย่างไร เขาจะสามารถอธิบายความรู้สึกน้ีได้ไหมหากเขากําลังเร่งขึ้น 

Part B: ส่วนโค้งของที่ว่างและเวลา (Bending Space time)  

หลังจากศึกษากิจกรรมที่ผ่านมาแล้ว ต่อไปเราจะทําการทดลองเพ่ือยืนยันว่าการมีความเร่งและไม่มี

ความเร่งมีความแตกต่างอย่างไรต่อระบบที่ว่างและเวลา โดยการใช้ Strip Tape ติดบนพ้ืนที่ของลูกบอล เพ่ือแสดง

ให้เห็นว่าความโค้งของที่ว่างและเวลานั้นเกิดปัญหากับการเคลื่อนที่แบบมีความเร่ง 
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กิจกรรมที่ 5 Build a Cloud Chamber 

 
 Build a Cloud Chamber เป็นการทดลองสร้าง Particle Detector ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่แสดงให้เห็นรอย
ทางที่อนุภาคเคลื่อนที่ผ่านไป ในการทดลองแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ ละ 4-5 คน ทุกคนช่วยกันทําการทดลองตั้งแต่ประกอบ
จนจัดเก็บให้เรียบร้อย หลักการทํางานของ Cloud chamber มีอยู่ว่า ภายใน Could chamber จะมีแอลกอฮอล์ที่
อยู่ในภาวะอ่ิมตัวย่ิงยวด (Supersaturated) เมื่อมีอนุภาค (หรือรังสี) แผ่เข้ามาใน Cloud chamber อนุภาคน้ีจะ
ชนอิเล็กตรอนภายในอะตอมของแอลกอฮอล์ ทําให้อะตอมของแอลกอฮอล์แตกตัวเป็นไอออน ซึ่งสามารถสังเกตได้
จากเส้นทางสีขาว ๆ การสร้าง Cloud chamber ทําให้ Wilson ได้รับรางวัลโนเบลในปี 1927 
 
อุปกรณ ์
 ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์ 100%  นํ้าแข็งแห้ง อ่างเล้ียงปลาพลาสติกที่ก้นอ่างมีวัสดุซับของเหลวยึดไว้  แผ่น
โลหะสีดําแบบบางไว้ครอบอ่างเลี้ยงปลา  ไฟฉาย  ถุงมือ 
 
วิธีทดลอง 
 นํา ไอโซโพลพิลแอลกอฮอล์ ฉีดลงที่ก้นอ่างเล้ียงปลาจนชุ่ม  แล้วนํานํ้าแข็งแห้งวางลงบนแผ่นไม้ ต่อด้วยการ

นําแผ่นโลหะสีดําทับบนน้ําแข็งแห้ง  และควํ่าอ่างเลี้ยงปลาบนโลหะดํา  รอ 20 นาที ใช้ไฟฉายส่องดูรอยทางของ

อนุภาคท่ีเคลื่อนที่ผ่านไปมาในอ่างเลี้ยงปลา 

 

ภาพที่ 30: บรรยากาศการทํา Cloud Chamber 
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บทท่ี 6  

 ผลการสร้างสื่อการเรียนรู้ 
 
     จากการได้รับการฝึกอบรมการเรียนรู้วิธีการ Inquiry Based Science Education (IBSE) Activity ครูผู้เข้าร่วม
อบรมก็ร่วมกันผลิตสื่อการเรียนรู้ของกลุ่มตนเองโดยใช้เวลาในการผลิต 21% ของกิจกรรมท้ังหมด และการเรียนรู้
วิธีการ Inquiry Based Science Education (IBSE) Activity โดยในระหว่างกระบวนการสร้างสื่อการเรียนรู้ ทุก
กลุ่มจะต้องนําเสนอความก้าวหน้าของงานให้เพ่ือน ๆ ฟังทุกวัน ในตอนเย็น  ในปีน้ีแบ่งเป็น 7 กลุ่ม โดยสร้างสื่อตาม
หัวข้อดังภาพแสดงรายละเอียดที่ 23 ทั้งน้ี กลุ่มของนางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ เลือกสร้างสื่อการเรียนรู้ หัวข้อ Game 
(ช่ือเกม โบเซมอล Bosémon game) และกลุ่มของนายสุรศักด์ิ ศรีสุวงศ์ เลือกสร้างสื่อการเรียนรู้หัวข้อ Detectors  
สื่อการสอนที่สร้างสําเร็จแล้วมีดังน้ี 
 
      6.1 กลุ่มของนางสาวชลุีณี พาหุรัตน:์ เกมส์โบเซมอล (Bosémon game) 

 
Educational Scenario 

1. Name of the Institution: Participants at CERN High School Teachers Programme 2012: 
Jay Dornfeld 

Robbinsdale Armstrong High School, Plymouth, Minnesota, United States 
José Gonçalves 

Escola Básica com Secundária de Arcozelo, Ponte de Lima, Portugal 
Daniela Marconi 

Associazione Italiana Insegnamento della Fisica (AIF) - Liceo S. Vincenzo de’ Paoli, Bologna, 
Italy 

Chuleenee Pahurat 
Kasetsart University Laboratory School Center for Educational Research and Development, 

Bangkok, Thailand 
Tahiana Razafintsalama 

Jean Joseph Rabearivelo High School, Antananarivo, Madagascar 
Kobi Shvarzbord 

Leo Baeck Education Center, Haifa, Israel 
Kevin Wolf 

West York Area High School, York, Pennsylvania, United States 
2. Title of the educational scenario template: Inquiry-based teaching 
3. Title of the educational scenario: Bosémon game 
4. Version: 1.0 
5. Educational problem: 

In particle physics students learn about the structure and constituents of matter. Textbook 
teaching on this subject is inherently limited and lacks the possibility of hands-on activities 
adapted to students’ needs for understanding the fundamental blocks of nature through 
playful learning. By trying to find a way to organize the particles (using their properties) 
into their respective families, this scenario allows students to examine and understand 
how physicists try to find complicated patterns of elementary particles and how to discover 
new ones. Students playing with the Standard Model’s rules also have the opportunity to 
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learn more about physicists’ attempts to answer questions that go beyond the Standard 
Model. 

6. Educational scenario objectives: 
During this scenario, students will: 

1. Learn about the interactions of subatomic particles. 
2. Learn about the composition of matter. 
3. Understand how and why the fundamental particles are used to build other 
particles following specific rules. 
4. Understand whether and why certain interactions are allowed. 
5. Understand the limitations of the Standard Model in explaining mass, gravity 
and other phenomena. 

7. Characteristics and needs of students: 
This scenario helps students to learn about the elementary particles and distinguish them 
between their families, in a playful yet structured way.Students are expected to identify 
and organize the particles into their families and to play the game using the characteristics 
of the particles. The game may increase student’s interest in science and possibly 
provoke a turn into scientific careers. 

8. Rationale of the educational approach and parameters guaranteeing its implementation: 
This scenario is structured upon the phases prescribed for inquiry-based learning and 
allows students to work collaboratively, share their views and learn from each other. 
During the scenario, students assume the role of a physicist involved in theory creation 
and testing, thereby gaining a first-hand understanding of scientific inquiry. 
 
For the implementation of this scenario students must be guided by their teacher. A set of 
cards for each group of students is also required. 

9. Learning activities: 
 
Phase 1: Question-eliciting activities 
a. Exhibit curiosity 

The teacher attracts students’ attention by presenting the following videos: 
● CERN: Exploring the frontiers of knowledge 

http://cdsweb.cern.ch/record/1416016 
● Micro Cosmos (Cosmic voyage part 2)  – the power of ten 

http://www.youtube.com/watch?v=401-jaDRT5E&feature=relmfu” 
● Higgs Boson (God Particle) explained 

http://www.youtube.com/watch?v=EtrOSf297sw 
 
The purpose here is to introduce students to the research at CERN and some of the big 
questions about matter and forces physicists attempt to answer through the LHC experiments. 

 
b. Define questions from current knowledge 

1) What are we made up of? Protons, Neutrons, Electrons may be some of students’ 
answers. The teacher can then ask: What are those particles made up of? 
2) There are 4 basic forces involved in everything: What might they be? Strong, Weak, 
Gravity - The teacher may need to explain the Electromagnetic force. 
 

Phase 2: Active investigation 
a. Propose preliminary explanation or hypothesis 

Physicists have developed a theory called the Standard Model that explains what are the 
or the world is and what holds it together. Everything in the Universe is found to be made 
from twelve basic building blocks called fundamental particles, governed by four 
fundamental forces. Everything around us is made of matter particles.These occur in two 
basic types called quarks and leptons. 
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One way to find these particles is by using the LHC and the detection process is indirectly 
from the decay’s process. 
 
The teacher introduces students to the particles and outlines how they are used to build 
other particles with specific rules. Students try to draw some conclusions by looking at the 
bosemon’s cards, describe if a given interaction is allowed and explain why. 

 
b. Plan and conduct simple investigation 

The students will classify particles based on criteria they select (see Task I). 
The students will follow an inquiry based worksheet which guides them through 
characteristics of particles and interactions (see Task II). 
 
The teacher will guide the discussion and write down with the students the rules of 
interactions. 
They can consult the following websites: 
http://quarknet.fnal.gov/dnload/QuarkWorkbenchCombined.pdf 
http://ed.fnal.gov/projects/labyrinth/teachers/game_descript/game_descript.html 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Standard_Model_of_Elementary_Particles.svg 
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/particles/parint.html 

 
Phase 3: Creation 
a. Gather evidence from observation 

Play the game (see Task III) 
Step 1: break up into groups of students, 3-5 students per group with 4 or more groups, 

 depends on number of people in class. 
Step 2: follow the rules given by the instructor: pass out 6 cards per person. 
 a) 1st players asks if a different player has a specific card property; not the name 
of the card. 
 b) if they do have that property, give ‘a’ card with that specific property to the 
player. 

c) if the player does not have a card with that specific property, they need to draw 
a 

    card from the field. 
 d) if 1st player can make a family or group or whatever you can put it on the table. 
Step 3: go to next player and repeat step 2. 
Step 4: once all the cards have been laid down or a time limit has been reached. 

-> determine who wins by the total points. 
 
The goal of the game is to create: families of leptons/quarks, other particles using the right 
quarks and bosons (like protons, neutrons) and the hydrogen atom. By doing this the 
players earn points. In the end, the winner is the one with the most points, if no player has 
built the hydrogen atom, it is still the player with the most points. 
 
There are also special cards that can be used in the game: 
Higgs - The player gets one card from each player on either side of them. 
Dark Matter - Select a player to put 2 cards into the field, shuffle.  
Annihilation - Destroy players Hydrogen or Proton set … return cards into field, shuffle. 
Cosmic Rays - Exchange your photon card with the positron and electron from the field, 

                                      reshuffle field. 
Graviton - Choose 3 cards at random from any player. 
AntiMatter Trap - 1 player gives all the AntiMatter cards to the player with the Trap. 

(For more details see instructions and cards below) 
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Phase 4: Discussion 
a. Explanation based on evidence / Consider other explanations 

(see Task IV) 
At this time students will know: 
Quarks 

- Have fractional charges and combine to produce integer charge. 
- Have two distinct spin states. When we combine quarks, the spin added. 
- Interact via all of the fundamental forces. 
- Baryons, such as Protons, Neutrons, and Σ-, are particles that can be built from 
three quarks. 
- Mesons, such as a π+, are particles that can be built from two particles…one 
quark and one antiquark. 

Leptons 
- Have integer charges and combine to produce integer charge. 
- Do NOT interact via the strong force. 
- Neutrinos are uncharged, light particles that weakly interact with matter. 

Bosons 
- Bosons are force carrying particles 
• Photons mediate the electromagnetic force between two different charges. 
• Gluons mediate the strong force acting between quarks over a very small 
distance. 
• W and Z bosons mediate the weak force involved in radioactive decay. 
• Gravitons are theoretical, yet undiscovered, particles that may mediate the 
gravitational force. 
 
 

Phase 5: Reflection 
a. Communicate explanation 

The teacher makes an overview of what has been discussed in the classroom during the 
activity. The following issues may be addressed: 

a) Did you face any difficulties when classifying the particles in families? 
b) Why did you classified the particles in those families? 
c) What was the interactions allowed and why? 

Each classroom/group of students produces a report with the information about their 
conclusions or completes the Task IV as an evaluation form. 

 
b. Enrichment level: 
Asking the students to expand the game in order to build new particles (mesons, baryons etc..). 
The students have to guess which cards they need to add in order to expand the game in a way 
consistent with the standard model. The students will need some tables to choose which new 
rules they want to insert and to find out its properties. 
10. Participating roles: 

In this scenario students start by talking about CERN, the LHC and research in particle 
physics. They are then introduced to the subject and the basics of particle physics, 
followed by an introduction to the game and its rules. They then play the game and 
compare their final scores. 
 
The teacher is a facilitator. He/she introduces students to the pertinent concepts and the 
work carried out at CERN, directs them to the task by asking questions and guides them 
how to use the cards. Then he/she allows them to perform their own game and discusses 
the results with them. 

11. Tools, services and resources 
A minimum of 3 sessions of 45’ each is required for this activity. 
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- A projector and projector screen is required so that the students can view the teacher’s 
desktop. 
- A set of cards for each group is required. 

STUDENT WORKSHEET (3 pages) 

Bosémon 
(16/07/2012) 

“Our imagination is stretched to the utmost, not, as in fiction, to imagine things which are not 
really there, but just to comprehend those things which are there.” 

-R Feynman 

Purpose: 

● To gain an understanding of the interactions between subatomic particles 
● To gain an understanding of the composition of matter 

Task I: Classifying Particles 

1) Each student or pair of students will be given a deck of Bosémon cards. 

2) Classify your cards based on criteria you select. You may NOT pile cards, they should all be 

     sorted in rows and columns. 

3) Describe the criteria you used to classify your cards 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4.) Draw a diagram of how you arranged your cards. Write only the particle name on the card. 
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Task II: Understanding the Classifications 

You have now created the Standard Model of Particle Physics. This model illustrates how the 
fundamental building blocks of matter interact. Examine carefully your groupings from part I. You 
may observe that all of the fundamental particles can be sorted into different groups, depending 
on the spin, electric charge, and baryon or lepton number. We can also arrange them into 3 
generations. 

1) What is the primary difference between the 3 generations of quarks and leptons? 

_____________________________________________________________________________ 

It is also important to note that each matter particle has an anti-particle. (No this is NOT science 
fiction). 

 

2) Looking at your cards, what is the difference between a particle and its antiparticle? 

_____________________________________________________________________________ 

Once we understand the rules for combining these fundamental particles, we can make hundreds 
of other particles…in fact, we can make everything in nature! 

 

3) As you should know, protons have an electric charge of _____. Using your model, write down 
how many ways you can construct a proton if you look only for the electric charge of the 
fundamental particle in the standard model. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

4) As you can see from the particle cards, there is more information than charge (e.g. spin, mass, 
baryon/lepton number, and interaction). We know that a proton has a spin + ½ and its Baryon 
number is 1. Use this information to revise your list above to create a proton. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

5) Finally, the proton has a mass of 0.938272 GeV/c2. Make a final conclusion about the particles 
that create a proton. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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6) As you should know, the charge of a neutron is ______. In addition, it has a spin of + ½ and a 
baryon number of 1. Based on your model, how can you build a neutron from the fundamental 
particles? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

Enrichment 

E1) In 1953, a new particle named the Σ− (Sigma minus) was found. It has a spin of 3/2 , electric 
charge -1, and baryon number 1. How can you build the Σ− from the fundamental particles? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

E2.) The π+ (Pi plus), discovered in 1947, is characterized by spin 0, electric charge +1 and 
baryon number 0. What fundamental particles make up a π+? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

The standard model not only deals with particles, it also gives us a description of the fundamental 
forces that exist between them:  

electromagnetic (EM), strong, weak, and gravitational force. 

In this model, forces act by exchanging particles called Bosons. 

7) Using the cards from your model, fill in the following information for the force 

carrying particles: 

  EM Strong weak   

name           

symbol           

charge           

mass           

interact 
with 
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8) You may notice one force missing from the chart. What is it? ___________________________ 

This is because as of now, this force does not fit with the Standard Model…in fact, finding the 
connection is at the forefront of physics research. 

 

9.) You may also notice that the mass of your particles in 5 above does NOT equal the total mass 
of the proton…in fact it is only a small fraction. This “missing” mass is added by a massless gluon 
(but how?). Einstein told us that energy and mass are equivalent, so therefore the gluon can add 
mass if it has kinetic energy based on its motion. How much “mass” must the gluon add to make 
a proton? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

10) What additional observations can you make by looking at the table? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

11) Look at the following interactions and decide if they are possible. Explain. 

 

Interaction Possible 
(Y/N) 

Explanation 

u + u + d + gluons     

d + μ + gluons     

e- + e+ + photon     

W+ + e+ + νe
-     

W- + s + gluon     

 

 

End of student worksheet 
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Task III: Play the Game 

See directions provided by your instructor 

Task IV: Summary and Practice 

Quarks 

-  Have fractional charges and combine to produce integer charge. 
-  Have two distinct spin states. When we combine quarks, the spin added or subtract. 
-  Interact via all of the fundamental forces. 
-  Baryons, such as Protons, Neutrons, and Σ-, are particles that can be built from three quarks. 
- Mesons, such as a π+, are particles that can be built from two quarks…one quark and one 

antiquark. 
Leptons 

- Have integer charges and combine to produce integer charge. 
- Do NOT interact via the strong force. 
- Neutrinos are uncharged, light particles that weakly interact with matter. 
Bosons 

- Bosons are force carrying particles. 
• Photons mediate the electromagnetic force between two different charges. 
• Gluons mediate the strong force acting between quarks over a very small distance. 
• W and Z bosons mediate the weak force involved in radioactive decay. 
• Gravitons are theoretical, yet undiscovered, particles that may mediate the gravitational force. 

 

1) Imagine you are Dr Sheldon Glashow. You have theorized your model of particle physics. 
Experimental physicists at CERN have discovered the following particles and their 
characteristics. 
Use your new found understanding of the Standard Model of Particle Physics and matter to 
explain their findings by filling in the table. 

 

Name Symbol Spin Charge Meson or 
Baryon 

Quark 
Content 

Delta plus plus   3/2 2     

Delta zero   3/2 0     

Sigma plus   3/2 1     

Xi minus   3/2 -1     
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Name Symbol Spin Charge Meson or 
Baryon 

Quark 
Content 

Omega minus   3/2 -1     

Pi minus   0 -1     

Kappa plus   0 1     

AntiKappa zero   0 0     

 

 

2) Want a nobel prize? A new particle, possibly the Higgs Boson, has been discovered at CERN 
with a mass of 126 Gev/c2. Describe what else might be necessary to determine if it really is the 
Higgs? 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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Bosémon Game Instructions      (16/07/2012) 

Requirements: 
• Bosémon is best for 3-5 players to play. 
• A special 45 card deck is used. 

 
Objective: 

To collect whole families of particles (Quarks, Leptons, Bosons), generations of particles 
(1st, 2nd, 3rd), Proton, or Hydrogen. 

 
How to Play: 

1) The dealer deals 6 cards to each player. The remaining cards are placed face down to 
form “The Field”. 
 
2) The player to the left of the dealer plays the first turn. A turn consists of asking a 
specific player for a card with two specific characteristics. For example, if it is my turn I 
might say: “Mary, do you have a particle with spin ½ and charge -1”. If the player who was 
asked (Mary) has cards with the named properties (an electron for example), she must 
give one of her cards with those characteristics to the player who asked for them. It is 
forbidden to ask for a specific particle! If this happens, the player skips their turn. 

● A player may choose to skip their turn to look at a card with the standard model. 
This player must say “Glashow, I need help!” 

 
3) If the person asked (Mary) does not have any cards with those characteristics, she 
says “Go Field!”. The player taking the turn draws one card from “The Field”. 
 
4) At this point, it is the next players turn. Continue around the circle to the left. 
 
5) Once a player gets a family, a Hydrogen, or a Proton, he/she has to lay down the 
cards. If the player has just a generation is up to him/her to lay down or hold the cards to 
try to build the whole family. If another player has already laid down one of these 
combinations, no one else may lay the same. 
 
6) When a player runs out of cards, the play does not end, but the player draws a new 
hand of 2 cards from “The Field” at the start of their next play. If there are no cards left in 
“The Field” and the player has no cards, their turn is skipped and their game is over. Play 
continues until all cards have been laid down. 
 

Specialty Cards: 
The Deck contains some “Specialty Cards”. If a player draws a specialty card, he/she may 
choose to hold or use the card at his/her own discretion. It must be used during your turn 
and counts as your only action in that turn. Instructions for each card are on that card. 
Once they have been used, they are put into a discard pile 
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Scoring: 
The winner is the player who has the highest score when the game is complete. 
• Hydrogen (for LINAC) uud + g + e + γ = 6 points 
• Family (Quark, Lepton, Boson) = 5 points each 
• Proton (for the proton-proton collision) uud+g = 4 points 
• Generation = 1 point each 

See the next pages for game and cards details. 
 
PRACTICAL GAME WORKSHEET 
The Bosémon Game 
 
Creators: Daniela Marconi (IT), Tahiana Razafintsalama (MG), José Gonçalves (PT), Kevin 
Wolf (US), Chuleenee Pahurat (TH), Jay Dornfeld (US), Kobi Shvarzbord(IL) 
 
1) Short Description:This game will be a take off of Pokemon in which students will get a set of 
cards which represent the different particles in the standard model. Cards will also include the 
common particles seen in proton-proton collisions. 

1) Students receive some of the cards a few days in advance. Cards will have basic 
characteristics and interactions. 
2) Students classify the cards individually based on characteristics 
3) The day of the game, students group together to compare classifications. 
4) Students will then play the game in a similar manner to Pokemon and fish game where 
they will use the interactions and characteristics to create other particles. 

2) Keywords: game, standard model, particles, interactions, decay, collision, spin. 
3) Target Audience: High school physics students 
4) Age Range: 15 - 18 
5) Learning Objectives: Enhance the understanding of the Standard Model and particle 
interactions. 
6) Connection with the curriculum: Connection to force and matter, conservation of momentum 
and energy. 
Goals for the card game: 
 
1) Classification of the (18 basic) various cards - make the Standard Model. 

-> Have the students tell, explain why they grouped them the way that they did. 
-> Write the rules based on the classifications - guided inquiry. 

 
2) Rules: 

Students construct rules based on their classification. 
Give them sample particles to ‘test’ the rules to see if they work. 

 
Ultimate goal: To build hydrogen atom, out of various elementary particle. 

Lay out the ‘standard model’ - including family and generations. 
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Number of cards for the Game: 44 total cards 
(17) standard model 
(12) anti-particles 
(5) hydrogen (uud+g+e) 
(4) proton (uud+g) 
(6) Speciality Cards (Higgs, Dark Matter, Annihilation, Cosmic Rays, Gravitron, AntiMatter 
Trap) 

 
-> Each person starts off with a set number of cards, depending on the size of each group, eg. 5 
players, then each person get 4 cards to start game. 
-> Speciality Cards: 

Higgs - get (1) card from each player on either side of you. 
Dark Matter - Select a player to put (2) cards into the field, shuffle. 
Annihilation - Destroy players Hydrogen or Proton set … return cards into field, shuffle. 
Cosmic Rays - exchange your photon card with the Positron and Electron from the field, 

 reshuffle field. 
Graviton - Choose 3 cards at random from any player. 
AntiMatter Trap - 1 player gives all the AntiMatter cards to the player with the Trap. 
Once Speciality Cards are used they are put into a discard pile. 

 
-> They go around from player to player, like asking for specific cards, asking for ONLY spin or 
charge not the Name or the card - otherwise they lose their turn. 
-> Once they get a ‘family’ or ‘generations’ of cards they can lay down the cards in front of them. 
 
To ‘win’ the game: you get points for each set of cards laid down in front of you. 
* 1 point per generation 
* 5 points per Family - Quark, Lepton, Boson 
* 4 points for a Proton, Neutron 

Proton = uud + gluon  Neutron = udd + gluon 
* 6 points for the Hydrogen -- uud + g + e + γ  

Hydrogen = proton + electron 
 
 
Instruction Level 1 - Sorting particle: 
You have a packet of cards as you think it what on theme some identical characterize. 
Try to sort theme for groups. 
 
3) Enrichment level: 
Asking the students to expand the game in order to build new particles (mesons, baryons etc..). 
They have to guess which cards they need to add in order to expand the game in a way 
consistent with the standard model. The students will need some tables to choose which new 
rules they want to insert and to find out its properties. 
 
See the cards in the next page. 
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When printed correctly, the cloud chamber particle traces will be in the back of the correspondent 
particle family, creating a puzzle. 
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ภาพที่ 31: ภาพด้านหน้าการ์ด 
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ภาพที่ 32: ภาพด้านหลังการ์ด 
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      6.2 กลุ่มของนายสุรศักด์ิ ศรีสุวงศ:์ Detectors 
 

Working Group  

Detecting that what is not seen 
Brian, Masaki, Surasak, Irena and Katerina 

Phase 1 
Connection with the curriculum: 

The students have studied nuclear physics and the nuclear equations. This activity is the 
connection from nuclear physics to particle physics.  
 
Learning Objectives: 

Content and Investigation: Identify and explain the cosmic rays, design an investigation 
that asksa “testable” hypothesis 
  

Process: Build a cloud chamber, collect, organise and analyse data to obtain meaningful  
findings, use the data to provide evidence to support their claims 

 
Computing:  explain why they used specific resources in their analysis 
 
Literacy :demonstrate an ability to express ‘meaning’ in writing. 

 
 
Short Description 
Cloud Chamber 

To show students that in this world surrounding them there are things that they can not 
see. The students will design an investigation that asks a “testable” hypothesis, which can be 
answered from their observations from using a cloud chamber. 
 
Keywords:  

Particles, Detector, Track or Path, Interaction (collision, decay) 
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Target Audience: 
Students are 16 to 18 years old  

 
Context: 

The students have finished a unit on nuclear physics and now are moving to 
understanding that there are particles involved.  These particles are not only electrons, protons, 
and neutrons, but even smaller particles. 
 
Time Required 
   3 class periods (45 minutes each) 
 
The lesson starts with a question such as:   Has anyone seen the Northern Lights?  
< http://www.youtube.com/watch?v=FcfWsj9OnsI > 
< http://www.youtube.com/watch?v=X61WbGCo1WU > 

      
 

After some discussion, ask if anyone has seen an aeroplane flying high in the sky? A short 
discussion should bring out that the students have seen the vapour trail behind the plane.  Then 
the teacher can ask if anyone has seen a plane taking off and did they see a vapour trail behind 
the plane?  This leads into a discussion and defining questions from the students about what is 
different at ground level and high in the sky. 
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Students questions 
 
  
 
 
 
 
 

If there are cosmic particles coming from 
space, then would they create a vapour trail 
like the aeroplane? 

Hypothesis:  We can create a situation where particles will leave a trail like a plane, by 
building a cloud chamber. 

 
Phase 2 

What you will need to run the chamber 

・A plastic container・A metal plate・A thick felt・4 clips・A small wooden box・

A bery intense, bundled light source・Pure alcohol・Dry Ice・Security goggles and Gloves  
Steps in putting a simple cloud chamber together. 

� PREPARING THE BASE PLATE 

� PREPARE THE ALCOHOL DISPENSER                                                   

� ADD THE ALCOHOL TO THE CHAMBER 

� PUT THE CHAMBER TOGETHER 

� PREPARE THE ICE 

� RUNNING THE CHAMBER 

�  �         �                  �                 �                          � 

How can the 
particles make  the  
light  of the Northern   
Lights?  

What causes the 
track in the sky 
after the 
aeroplane? 

How do we know that 
there are the particles 
in the sky? 

Are the Northern 
Lights the Sun 
reflection off the 
snow in the north?  
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Link to sites with  “ how to build cloud chamber ”  
 
Phase3 
GATHER EVIDENCE FROM OBSERVATION 
Students gather visual observations and record in their science lab book. 

• Mist or cloud forms on the bottom 

• With the torch (flash light) aimed at the bottom of the cloud chamber, the students look 
for the tracks. 

• The students describe the direction that the track is made and the length of the track.  Is 
each path the same? 

• Was the speed fast or slow? 

• Were some tracks easier to see? 

 
 
Phase 4 
Discussion – EXPLANATION BASED ON EVIDENCE 
The observations that the students made are discussed. Show the video < 
www.i2u2.org/elab/cosmic/home/cool-science.jsp > .  

The teacher leads the discussion and a clear explanation comes to light. Cosmic rays are 
not really rays; they are subatomic particles that are found in space that have high energies as a 
result of their rapid motion. Cosmic rays are streams of positively charged nuclei, mainly those of 
the hydrogen atom. Cosmic rays may also contain electrons, protons, gamma rays, positrons and 
neutrinos. Positively charged helium nuclei are referred to as alpha rays and streams of high-
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energy electrons are referred to as beta rays. These rays filter through the earth’s atmosphere 
and can be studied using special detectors.  

 
 

        As the cosmic rays travel through the earth’s atmosphere, they smash into gas atoms that 
reside in the upper atmosphere. The fragments that are left over from the collision either 
evaporate or constantly shower down onto the surface of the Earth. These secondary rays are 
passing through your body as you read this sentence.         
       When the cosmic rays collide with particles in the Earth’s upper atmosphere, they 
disintegrate into smaller particles such as pions, muons and neutrinos. The majority of the cosmic 
rays that we will be viewing in the cloud chamber today are muons. 
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When an electrically charged cosmic ray comes along, it collides with air oralcohol vapor 
molecules, ionizing the vapor by ripping away the electrons onesome of the gas atoms along its 
path. This leaves behind positively chargedatoms. Nearby atoms are attracted to these ionized 
atoms, which initiate the condensation process. Eventually, enough atoms are attracted together 
to create visible liquid droplets which form “tracks”. These tracks mark the path left by the 
particle moving through the chamber. Different types of particles will leave different trails based 
on their mass and charge 

 
Phase5 
Reflection – COMMUNICATE EXPLANATION 

The students reflect back by summarizing what has happened during the investigation.  
This allows the students to verbalize what they understand about the cloud chamber (the 
detector) and the particles. 
Other questions from students….? 
     - Dust in the air causes the vapour trails!? 
     - Why do planes not create a trail when taking off and flying low? 
     - Why do some planes, when flying high, make long trails while others make a very small trail 
or no trail? 
     - Why don’t we see these trails without the Cloud chamber?  
 
Reflection – FOLLOW UP ACTIVITIES AND MATERIALS 
Pictures from other detectors such as the bubble chamber are investigated. Other detectors are 
presented and discussed. 

  
  
 
 
 
 
 

 
Bubble chamber 




