ด้วยส�ำนึกในพระกรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สารจากประธานคณะอนุกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ความร่ ว มมื อ ของหน่ ว ยงานใน
ประเทศไทยกั บ เซิ ร ์ น นั้ น เกิ ด ขึ้ น ด้ ว ยพระ
กรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงสนพระทัยทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และมีพระราชด�ำริว่าหาก
นักวิทยาศาสตร์ไทยได้มีโอกาสท�ำงานวิจัย
ร่วมกับเซิร์นซึ่งเป็นองค์การวิจัยชั้นน�ำระดับ
โลก ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย
เป็นอันมาก สายพระเนตรอันยาวไกลนีน้ ำ� มา
ซึ่ ง ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งเซิ ร ์ น กั บ
สถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทย ในรูปแบบของ
กิจกรรมที่จัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�ำทุกปี
ทั้งในการจัดส่งนักเรียน นักศึกษา ครูสอน
ฟิสกิ ส์ ไปอบรมทีเ่ ซิรน์ รวมถึงการจัดส่งนักวิจยั
เพื่ อ ไปปฏิ บั ติ ง านวิ จั ย ร่ ว มกั บ เซิ ร ์ น สร้ า ง
คุณประโยชน์ให้กับวงการศึกษาและวงการ
วิทยาศาสตร์ของไทยอย่างมหาศาล
4

เซิ ร ์ น (CERN: The European
Organization for Nuclear Research)
องค์ ก รความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ
การวิ จั ย ในยุ โ รป ได้ ถื อ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น เพื่ อ
ศึกษาสมบัติของอนุภาคในนิวเคลียส และ
แรงยึดเหนีย่ วในนิวเคลียส อันเป็นทีม่ าของค�ำ
ว่า “นิวเคลียร์” ในชือ่ เต็มของเซิรน์ ปัจจุบนั
งานวิจยั หลักของเซิรน์ คือการวิจยั และพัฒนา
ความรูท้ างด้านฟิสกิ ส์อนุภาค เพือ่ จะค้นหาว่า
องค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสสารต่าง ๆ คือ
อะไร มีคุณสมบัติอย่างไร และมีมวลสารได้
อย่างไร โดยค้นหาค�ำตอบจากผลการทดลอง
ของเครื่องมือ ที่เรียกว่าเครื่องเร่งอนุภาค
และเครื่องตรวจวัดอนุภาค โดยการจับเอา
อนุภาคพลังงานสูงมาชนกัน สืบค้นร่องรอย
ที่เหลือจากการชน เซิร์นเป็นศูนย์ปฏิบัติการ
วิจัยฟิสิกส์พื้นฐานระดับโลก ที่รวบรวมนัก
วิทยาศาสตร์จำ� นวนมากมาร่วมกันศึกษาและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อไขปริศนาของธรรมชาติ
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นั บ ตั้ ง แต่ ต ้ น คริ ส ต์ ศ ตวรรษที่ 20 เป็ น ต้ น มา นั ก ฟิ สิ ก ส์ ไ ด้
ค้นพบแบบจ�ำลองของอะตอม ซึ่งประกอบด้วย อิเล็กตรอน โคจร
รอบนิ ว เคลี ย สที่ ป ระกอบไปด้ ว ยโปรตอนและนิ ว ตรอน ในยุ ค สมั ย
นั้นนักฟิสิกส์เชื่อว่าอนุภาคเหล่านี้เป็นอนุภาคมูลฐานที่ไม่อาจแบ่งให้
เล็กลงไปได้อีก ต่อมาใน ค.ศ. 1960 มีการค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ที่
เรียกว่า “ควาร์ก” ซึ่งเป็นองค์ประกอบของโปรตอนและนิวตรอน
ท�ำให้เรารู้ว่าแท้ที่จริงโปรตอน และนิวตรอน ไม่ใช่อนุภาคมูลฐาน
ในราว ค.ศ. 1970 นักฟิสิกส์เริ่มประสบความส�ำเร็จในการค้นพบ
อนุภาคควาร์กชนิดต่าง ๆ และสามารถจัดล�ำดับให้อยู่ในรูปแบบที่เรียกว่า
“แบบจ�ำลองมาตรฐาน (Standard Model)” ซึ่งบ่งบอกถึงอนุภาค
มูลฐานที่เป็นองค์ประกอบของอนุภาคชนิดต่าง ๆ นอกจากนั้นแบบ
จ�ำลองนี้ยังอธิบายถึงกลไกการส่งผ่านอนุภาคที่เป็นพาหะของแรงชนิด
ต่าง ๆ ในธรรมชาติด้วย แบบจ�ำลองมาตรฐานเป็นที่มาของการไข
ปริศนาว่าสสารประกอบขึ้นจากอะไร เหตุใดที่อนุภาคต่าง ๆ ในเอกภพ
จึงสามารถเปลี่ยนสภาพจากอนุภาคที่ไม่มีมวล เป็นอนุภาคที่มีมวล
และเริ่มก่อตัวเป็นสสาร และวิวัฒนาการมาจนเป็นสิ่งต่าง ๆ รวมถึง
ตัวเราเอง
ผมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับ
เซิ ร์น ขอแสดงความขอบคุ ณ คณะอนุ ก รรมการด้ า นวิ ช าการและ
วิ จั ย กั บ เซิ ร ์ น และผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ร่วมกันด�ำเนินการกิจกรรม
ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาให้เป็นไปความราบรื่น และประสบ
ความส�ำเร็จอย่างต่อเนื่อง รวมถึงความพยายามที่ จ ะผลั ก ดั น กิ จ กรรม
ในรู ป แบบใหม่ ๆ ให้ เ กิ ด ขึ้ น เพื่ อ ขยายความร่วมมือออกไป โดยมีจุด
มุง่ หมายทีจ่ ะยกระดับ และพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ไทยให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ประธานคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น-เดซี
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ความเป็นมา

ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศไทยกั บ เซิ ร ์ น (CERN: The European
Organization for Nuclear Research) สมาพันธรัฐสวิส  เริ่มต้นขึ้นจากความสนใจ
พระทัยของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่องานทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเซิร์น ทรงเสด็จเยือนเซิร์น ถึง 4 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1

เมือ่ วันที่ 18 พฤษภาคม 2543 เสด็จเยีย่ ม
ชมเครื่องตรวจวัดอนุภาค DELPHI Detector
ก่อนทีเ่ ครือ่ งจะถูกน�ำออกไปจากอุโมงค์ในช่วง
แรกของการก่อสร้าง เพือ่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ของเครือ่ ง
ตรวจจับอนุภาค LHcb

ครั้งที่ 2

เมื่ อ วั นที่ 8 ธั นวาคม 2546 ทรงเป็ น
Key-note Speaker ในการประชุม The
Role of Science in Information Society
(RSIS) ซึ่ ง จั ด โดยเซิ ร ์ น ร่ ว มกั บ UNESCO,
The International Council for Scientific
Unions และ The Third World Academy
of Science
6
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ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 เสด็จเยี่ยมชม
CMS Detector, LHC

ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2553 เสด็จเยี่ยมชม
LHC

โดยการเสด็ จ เยื อ นเซิ ร ์ น ครั้ ง
ที่ 3 เมื่อในวันที่ 16 มีนาคม 2552
นั้น ได้ทรงเป็นสักขีในการลงนามใน
เอกสารแสดงเจตจ�ำนงความร่วมมือ
กัน (Expression of Interest in
The Participation of Physicists
from Universities and Research
Institutes form Thailand in the
CMS Experiment at the CERN
LHC Accelerator, EOI)    ระหว่าง
สถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การ
มหาชน) (Synchrotron Light
Research Institute, SLRI) กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับกลุ่ม
การทดลอง CMS (Institutes of CMS
Collaboration) ที่ตั้งอยู่ ณ LHC ของ
เซิร์น

 สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเป็นสักขีในการลงนาม EOI (Expression of Interest)
เมื่อ 16 มีนาคม 2552 ระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน) กับ CMS (Compact Muon Solenoid)
Experiment ของเซิร์น
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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ความรู้เกี่ยวกับ
เซิร์น เป็นชื่อย่อที่มาจากอักษรตัวแรกของชื่อเต็มที่เป็น
ภาษาฝรั่ ง เศสว่ า Conseil Européen pour la Recherche
Nucléaire (CERN) หรือเป็นภาษาอังกฤษว่า European Council
for Nuclear Research ภาษาไทยใช้ว่า ที่ประชุมแห่งยุโรป
เพื่อการวิจัยนิวเคลียร์ โดยในปี พ.ศ. 2492 ลูอิส เดอ บรอยล์
(Louis de Broglie) นักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสได้เสนอแนวความคิด
ริเริม่ ของการก่อตัง้ ห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั แห่งยุโรป และในปี พ.ศ. 2495
ได้มีการลงนามร่วมกันจัดตั้งอย่างเป็นทางการโดย 11 ประเทศ
ในยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นองค์กรระหว่างประเทศในยุโรป
เพื่อการวิจัยฟิสิกส์พื้นฐานระดับโลก เซิร์นตั้งอยู่ที่เมืองเจนีวา
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ครอบคลุ ม พื้ น ที่ บ ริ เ วณชายแดน
ระหว่าง สมาพันธรัฐสวิส และสาธารณรัฐฝรั่งเศส
ต่อมาในวันที่ 29 กันยายน 2497 ได้จัดตั้งเป็นองค์กร
แห่ ง ยุ โ รปเพื่ อ การวิ จั ย นิ ว เคลี ย ร์ หรื อ European Organization for Nuclear Research โดยมีประเทศสมาชิกก่อตั้ง 12
ประเทศ ได้แก่ เบลเยียม, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, กรีซ,
อิตาลี, เนเธอร์แลนด์, นอร์เวย์, สวีเดน, สวิตเซอร์แลนด์,
อั ง กฤษ และยู โ กสลาเวี ย ปั จ จุ บั น มี ส มาชิ ก ทั้ ง สิ้ น
20 ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยียม บั ล กาเรี ย
สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี
กรีซ ฮังการี อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์
และอังกฤษ นอกจากนี้ยังมีประเทศสังเกตการณ์อีก
6 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อินเดีย ญี่ปุ่น ตุรกี
อิสราเอล และรัสเซีย ตลอดจนองค์กรยูเนสโก นอกจาก
นี้ยังมีกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกแต่มีความร่วมมือ
กับเซิร์นอีกหลายประเทศ รวมทั้งประเทศไทยด้วย
8
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พันธกิจหลักของเซิร์น ได้แก่

• งานวิจัยดานฟสิกสพื้นฐาน: คนควาความร ูพื้นฐานตั้งแตเริ่มกําเนิดของเอกภพ
โดยใชเครื่องเรงอนุภาคขนาดใหญ่ เส้นรอบวง 27 กิโลเมตร เร่งอนุภาคให้มาชนกันในระดับ
พลังงานสูง และศึกษาปรากฏการณท เี่ กิดขึน้
• การถ  า ยทอดเทคโนโลยี : การศึ ก ษาฟ สิ ก ส  พื้ น ฐานทํ า ให เ กิ ด ผลพลอยไดเ ป น
เทคโนโลยีขั้นสูง เชน
• เซิร์นเปนตนกําเนิดของ World Wide Web
• เครือ่ ง PET Scan ทีใ่ ชทางการแพทย 
• เซิรน์ ริเริม่ การสรางหนาจอแบบสัมผัส โดยเทคโนโลยี capacitive touchscreen
(ที่ใชในโทรศัพทหนาจอสัมผัสในยุคปจจุบัน) ตั้งแตป  พ.ศ.   2513   เพื่อใชควบคุมเครื่องเรง
อนุภาคในยุคนั้น
• เซิร์นริเริ่มการศึกษาการใชอนุภาค เครื่องเรงอนุภาค และเครื่องตรวจวัด
อนุภาคเปนเครื่องมือทางการแพทยยุคใหม เชน การใชปฏิสสารในการทําลายเซลลมะเร็ง
• การใหการศึกษาเพือ่ การสรา งนักวิทยาศาสตร วศิ วกรในรุน ต่อไป ทุก ๆ ป จะมีการเรียน
การสอนระยะสั้น และ การเปนพี่เลี้ยงแก  นักศึกษา นักวิจัยรุนใหมในหลาย ๆ โครงการ
รวมทั้งโครงการที่ประเทศไทยไดเขารวม อาทิ CERN Summer Student Program และ
CERN High School Physics Teacher Program การใหความรู้และชวยจัดทัศนศึกษา
ที่เหมาะสมกับนักเรียนในระดับตาง ๆ
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โครงการคัดเลือก
นักศึกษา
และครูสอนฟิสิกส์
เพื่อเข้าร่วมโปรแกรม
ภาคฤดูร้อนเซิร์น
เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
เยือนเซิร์น ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2552 ได้มีการลงนามในเอกสารแสดงเจตจ�ำนง
ความร่วมมือกัน (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
โดยเอกสารแสดงเจตจ�ำนงความร่ว มมือกัน (EOI) มี จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ สนั บ สนุ น
ให้นักฟิสิกส์ จากประเทศไทยเข้าร่วมท�ำงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคกับนักวิจัยในกลุ่ม CMS
(The Compact Muon Solenoid) รวมถึงการส่งนักศึกษาและครูฟสิ กิ ส์ระดับมัธยมศึกษาจาก
ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme และ CERN Physics
High School Teacher Programme ซึ่งจัดในช่วงภาคฤดูร้อนของทุกปี เป็นการเปิดโอกาส
ให้นกั ศึกษาและครูฟสิ กิ ส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการกับนักศึกษา ครู และนักฟิสกิ ส์ทมี่ ชี อื่ เสียง
จากทัว่ โลก และพัฒนาความรูท้ างด้านฟิสกิ ส์อนุภาค ภายหลังจากการลงนาม EOI สถาบันวิจยั
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความร่วมมือด้าน
วิชาการและวิจัยกับเซิร์น และเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอน
ฟิสิกส์ เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น เพื่อคัดเลือกนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสาขาฟิสิกส์
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มีศักยภาพและ
คุณสมบัติเหมาะสมในขั้นต้น แล้วน�ำความขึ้นกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ทรงคัดเลือกนักศึกษา 2 คน และครูสอนฟิสกิ ส์ 2 คน ในขัน้ ตอนสุดท้าย
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student Programme  และ
CERN  Physics High School Teacher Programme ณ เซิร์น สมาพันธรัฐสวิส ปัจจุบันมี
7 หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการด�ำเนินโครงการคัดเลือกนักศึกษาและครูสอนฟิสิกส์
เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาค ฤดูร้อนเซิร์น ประกอบด้วย
10
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1) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2) ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4) ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
5) สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
7) บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)

การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น ปี 2556
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ศูนย์
ความเป็นเลิศด้านฟิสกิ ส์ สถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และบริษทั ไออาร์พซี ี จ�ำกัด (มหาชน) ด�ำเนินการประกาศ
รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2556 เพื่อเข้าร่วม
โปรแกรมภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�ำปี 2556
ในการด� ำ เนิ น งาน คณะกรรมการฯ ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ของผู ้ ส มั ค ร
และได้ คั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษา และครู ส อนฟิ สิ ก ส์ ซึ่ ง เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละศั ก ยภาพ
สอดคล้ อ งกั บ ข้ อ ก� ำ หนดมากที่ สุ ด ให้ ม าเข้ า สอบสั ม ภาษณ์ โดยคณะกรรมการคั ด
เลื อ กได้ ผู ้ ผ ่ า นการสั ม ภาษณ์ เ บื้ อ งต้ น แล้ ว น� ำ ความขึ้ น กราบบั ง คมทู ล สมเด็ จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพือ่ ทรงคัดเลือกในขัน้ ตอนสุดท้าย โดยเมือ่ วันที่ 8 ธันวาคม
2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกนักศึกษา
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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จ�ำนวน 2 คน และครูสอนฟิสิกส์ จ�ำนวน 2 คน เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม
ภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�ำปี 2556 ได้แก่

โครงการนักศึกษา
นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ

ปริญญาตรี ปี 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปัจจุบัน: ได้รับทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Particle
Physics ณ Lund University ประเทศสวีเดน

นายสาโรช ลี่ด�ำรงวัฒนากุล

ปริ ญ ญาตรี ปี 4 สาขาวิ ช าฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์
ปัจจุบัน: ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท (Monabiphot Erasmus
Mundus Master) จาก สถาบัน The Ecole Normale Supérieure
de Cachan, ENS Cachan สาธารณรัฐฝรั่งเศส ทางด้าน Photonics

โครงการครูสอนฟิสิกส์
นางสาวปิยะมาศ บุญประกอบ

จากโรงเรียนวัดบวรนิเวศ จ.กรุงเทพมหานคร

นางสาวบุษกร การอรชัย

จากโรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2
จ.สุราษฎร์ธานี (เลื่อนการเดินทางไปในปี พ.ศ. 2557 เนื่องจากตั้งครรภ์)
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โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น เข้าร่วมโปรแกรม
ณ เซิร์น ประจำ�ปี 2556
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2556
โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอ้ นเซิรน์ จัดขึน้ เป็นประจ�ำทุกปีในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง
กันยายน โดยปกตินักศึกษาจากประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งรวมถึงประเทศไทยจะได้ร่วม
กิจกรรมเป็นเวลา 2 เดือน คือ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ในขณะที่นักศึกษาจาก
ประเทศสมาชิกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นเวลาสามเดือน โดยในปี 2556 มีนักศึกษาจากทั่ว
โลกเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 276 คน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้มีเพียงนักศึกษา
ฟิสิกส์หรือฟิสิกส์อนุภาค แต่ยังมีนักศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในหลากหลายสาขา
อาทิ เครื่องกล ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์
กิจกรรมในโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ 4 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมของเข้าฟังบรรยาย
กิจกรรมการเข้าฟังบรรยายถูกจัดขึน้ ในช่วง 6 สัปดาห์แรกของการเข้าร่วมโครงการ ซึง่
จัดขึน้ ในช่วงเช้าของทุก ๆ วันจันทร์ถงึ ศุกร์ตงั้ แต่เวลา 9:00 - 12:30 น. โดยมีการบรรยายวันละ
3 หัวเรื่อง เรื่องละ 45 นาที จะเปิดเวลาให้เป็นช่วงถามตอบในเวลา 12:00-12:30 น. โดยในปี
2556 หัวข้อการบรรยาย แบ่งออกเป็นกลุ่มหลัก ๆ ได้ 4 กลุ่ม คือ ฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ฟิสิกส์เชิง
การทดลองและเทคโนโลยีของเครือ่ งเร่งและเครือ่ งตรวจจับอนุภาค การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการ
ฟิสิกส์อนุภาค และงานประยุกต์
ภาพ
และอื่น ๆ สามารถรับฟังวีดีโอ
และดาวน์โหลดเอกสารประกอบ
บรรยากาศ
การบรรยายได้ที่ http://sumกิจกรรม
mer-timetable.web.cern.ch/
บรรยาย
summer-timetable/
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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2. Workshops
เป็นการเข้าร่วมกิจกรรมภาคปฏิบัติ อาทิเช่น การใช้งานโปรแกรม ROOT ซึ่งเป็น
โปรแกรมส�ำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผลเพื่อใช้กับงานด้านฟิสิกส์อนุภาค

ภาพหน้าเพจของโปรแกรม ROOT

การฝึกอบรมโปรแกรม MadGraph เป็นโปรแกรมใช้ในการท�ำนายเหตุการณ์ทจี่ ะเกิด
ขึ้นจากอนุภาคตั้งต้นที่เราปล่อยไปชนกัน

ภาพบรรยากาศระหว่างการบรรยาย และหน้าเพจของโปรแกรม MadGraph
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Cloud chamber
การทดลอง cloud chamber เป็นการทดลองทีแ่ สดงให้เห็นเส้นทางของอนุภาค หลัก
การในการเห็นเส้นทางดังกล่าวเกิดจากการทีแ่ อลกอฮอล์ในสถานะไอร้อนยิง่ ยวดซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
ไวต่อการเปลี่ยนสถานะเมื่อถูกรบกวน เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวโดยการรบกวนจากการ
เคลื่อนที่ผ่านของอนุภาค

ฉายไฟเพื่อสังเกตรอยการเคลื่อนที่ของอนุภาคใน Cloud chamber

3. การเยี่ยมชมสถานีทดลอง
เซิรน์ เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาได้เยีย่ มชมเครือ่ งตรวจวัดอนุภาคตามสถานีตา่ ง ๆ อาทิเช่น
CMS, ALICE, SM18, ATLAS, Antiproton Decelerator (AD), LHcb, LEIR/LINAC, The
Computer Center และ Globe

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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4. การท�ำงานวิจัยและการน�ำเสนอผลงาน
การท�ำงานวิจยั ถือเป็นหัวใจหลักส�ำหรับการเข้าร่วมโครงการภาคฤดูรอ้ นเซิรน์ รูปแบบ
การท�ำงานของนักศึกษาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันไปขึ้นกับธรรมชาติของหัวข้อวิจัย อาจารย์ที่
ปรึกษา และกลุม่ วิจยั นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการภาคฤดูรอ้ นเซิรน์ จะได้รว่ มท�ำงานวิจยั กับกลุม่
การทดลองของ CMS และ กลุ่มการทดลองของ ALICE ตามความสนใจ ภาคผนวก 3 แสดง
รายงานผลงานวิจัยของนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น ประจ�ำปี 2556

การน�ำเสนอผลงานวิจัยของนายสาโรช ลี่ด�ำรงวัฒนากุล
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รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

โครงการครูสอนฟิสิกส์ ภาคฤดูร้อนเซิร์น
เข้าร่วมโปรแกรม ณ เซิร์น ประจำ�ปี 2556
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 20 กรกฎาคม 2556
โครงการครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น (CERN Physics High School Teacher Programme)
ใช้ชื่อย่อว่า HST จัดขึ้นช่วงฤดูร้อนในเดือนกรกฎาคมของทุกปี โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 3
สัปดาห์ กิจกรรมหลักของ HST ประกอบด้วยการบรรยายหัวข้อต่าง ๆ เกี่ยวกับฟิสิกส์อนุภาค
เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจวัด การเยี่ยมชมสถานีทดลอง กิจกรรมการทดลองในห้องปฏิบัติ
การ การทำ�งานกลุม่ และกิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ เว็บไซต์ของ HST ซึง่ เก็บรวบรวมผลงานของครู
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน คือ http://teachers.web.cern.ch/
เซิรน์ เริม่ จัดกิจกรรมการอบรมครูให้กบั ครูประเทศสมาชิกตัง้ แต่ พ.ศ. 2541 เพือ่ เป็นการ
ส่งเสริมให้ครูมีประสบการณ์ด้านการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์อนุภาค และส่งเสริมให้เกิด
นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้เร็วขึ้น หากแต่ปัจจุบันมีการจัดอบรมครูนานาชาติเพิ่มเติมขึ้นมา
ประเทศไทยได้ส่งครูเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553

จำ�นวนครูที่เข้าอบรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 – 2555 จำ�นวน 6,074 คน จาก 72 ประเทศ
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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กิจกรรมของโปรแกรมครูฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับฟิสิกส์
อนุภาค เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องตรวจอนุภาค รังสีคอสมิค การศึกษาเกี่ยวกับอวกาศ สสารมืด
ปฏิยาสสาร ซึง่ เป็นความรูท้ จี่ ำ�เป็นอย่างยิง่ ในการนำ�มาใช้สร้างหลักสูตรทีเ่ กีย่ วกับฟิสกิ ส์อนุภาค
กิจกรรมเยี่ยมชม การฝึกปฏิบัติ และกิจกรรมอื่น ๆ ดังนี้

• เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ/นิทรรศการ

• เยีย่ มชม Microcosm Exhibitions และ Globe
Exhibitions และร่วมอภิปรายเกีย่ วกับทัง้ สอง พร้อมเขียน
และนำ�ส่งข้อเสนอถึงสิ่งที่ต้องการให้มีในนิทรรศการ และ
ข้อดีของแต่ละนิทรรศการ
ภาพเข้าชมนิทรรศการที่ Globe และ Microcosm

• เยี่ยมชม SM-18 และ CCC (CERN Control Centre) เป็นห้องควบคุมการทำ�งาน
ของ PS, SPS และ LHC

เยี่ยมชม SM-18 และ CERN Control Centre

• เครื่องตรวจวัดอนุภาค CMS: Compact Muon Solenoid ซึ่งมีโอกาสได้ลงไป
ระดับความลึก 100 เมตร เพื่อเข้าไปดูหัววัด CMS ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการปิดเพื่อซ่อมบำ�รุง

CMS : Compact Muon Solenoid
18

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

• Pool and Pizza

กิจกรรมเดินทางไกลไปทานพิซซ่าที่ร้าน Benvenuto DA ETTORE ตลอดระยะทางที่
เดินไปนั้นเป็นทุ่งเกษตรกรรมที่สวยงาม

บรรยากาศกิจกรรม
Pool and Pizza

• International Evening

กิจกรรม International evening

• Discover Geneva Treasure Hunt

ภาพกิจกรรม Discover Geneva Treasure Hunt
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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• Workshop
การให้ฝึกปฏิบัติ (Workshop) กับสื่อการสอนรูปแบบต่าง ๆ สำ�หรับนำ�กลับไปสร้าง
และใช้ในการจัดการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

Black Box

จุดประสงค์ของสื่อ: เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเข้าใจ
การศึกษาปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์
ว่าคล้ายกับการศึกษาโมเดลที่สร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ที่
พอจะสังเกตได้ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เองนั้นก็ไม่ได้ทราบจริงแท้
แน่นอนว่ากลไกต่าง ๆ นั้นเป็นอย่างไร

Gravitational Lensing

จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการเลี้ยวเบนของแสงในอวกาศ

Quantum Physics

ทำ�นายลักษณะของกองทราย

จุดประสงค์ของสื่อ: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่อง
ทวิภาพของอิเล็กตรอน คือ การประพฤติตวั เป็น
ทั้งคลื่นและอนุภาคของอิเล็กตรอน
ที่มา http://www.perimeterinstitute.ca/images/perimeter_explorations/quantum_reality/
pg14_worksheet05_img01.jpg
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ศึกษาการแทรกสอดของคลื่น

จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องการแทรกสอดของคลื่น

การสร้าง Cloud Chamber
ผ่านไป

Cloud Chamber เป็นเครื่องมือที่แสดงให้เห็นรอยทาง (Track) ที่อนุภาคเคลื่อนที่

จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษารอยทางของอนุภาค

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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โครงการ National e-Science Infrastructure Consortium
หรือ ภาคีโครงสร้างพืน้ ฐานระดับชาติดา้ น e-Science
สืบเนือ่ งจากการลงนามใน Expression
of Interest in The Participation of
Physicists from Universities and
Research Institutes from Thailand in
the CMS Experiment at the CERN
LHC Accelerator ระหว่างสถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) และกลุม่
การทดลอง CMS  โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก
เพื่อให้นักฟิสิกส์จากประเทศไทยเข้าร่วม
ท�ำการทดลองด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงาน
สูง เป็นประโยชน์ตอ่ การเสริมสร้างความเข้ม
แข็งในงานวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคของไทย
โดยความร่วมมือนี้จ�ำเป็นต้องมีการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานด้านการค�ำนวณทีม่ คี วาม
จุข้อมูลสูง และมีสมรรถนะในการค�ำนวณ
ที่รวดเร็ว เพื่อใช้ส�ำหรับเก็บ และวิเคราะห์
ข้อมูลปริมาณมากที่เกิดจากการทดลอง
ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน
e-Science จึ ง ก่ อตั้ ง ขึ้น โดยความร่ว มมือ
ของ 5 หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต ร จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (จุฬา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี (มทส.) มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ รี (มจธ.) สถาบั น
สารสนเทศทรั พ ยากรน�้ ำ และการเกษตร
(องค์การมหาชน) (สสนก.) และส�ำนักงาน
22

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) เพือ่ ร่วมกันพัฒนาทรัพยากรค�ำนวณ
อันได้แก่ หน่วยประมวลผล ระบบจัดเก็บ
ข้อมูล ฐานข้อมูล และซอฟท์แวร์เชิงค�ำนวณ
ให้มีความยั่งยืน และเป็นโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศ
โครงสร้างพืน้ ฐานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ จะรองรับ
การใช้งานในงานวิจยั ด้าน e-Science ซึ่งเป็น
แนวทางการวิ จั ย ที่ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ าก
เทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
เครือข่าย การใช้วิธีเชิงค�ำนวณในงานวิจัย
เพื่ อ ช่ ว ยร่ น ระยะเวลาการประมวลผล
ยกตั ว อย่ า งเช่ น การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ที่ มี
ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เช่ น การวิ เ คราะห์
ข้อมูลการตรวจวัดระยะไกล การถอดรหัส
พั น ธุ ก รรม ตลอดจนการประมวลผลการ
ชนกันของอนุภาคปริมาณมาก เป็นต้น

๏ การด�ำเนินงานภาคีฯ

ภาคีฯ ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท
คือสมาชิกสามัญ และสมาชิกสมทบ สมาชิก
สามัญหมายถึงหน่วยงานผู้ก่อตั้ง ร่วมลงทุน
จัดหา และพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน สมาชิ ก
สมทบหมายถึงหน่วยงานที่มีความร่วมมือ
กั บ ภาคี ฯ ในด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง ภาคี ฯ

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

ด�ำเนินงานผ่านคณะกรรมการอ�ำนวยการซึ่งเป็นผู้ก�ำหนดนโยบายและก�ำกับดูแล โดยมี
คณะท�ำงานด้านบริหารการใช้งาน ด้านทรัพยากร ด้านเครื่องมือ และด้านเครือข่าย รับหน้าที่
ด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้องตามนโยบาย พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน ด�ำเนินกิจกรรม และบริหารจัดการ
ทรัพยากรของภาคีฯ

๏ ทรัพยากรของภาคีฯ

หน่ ว ยงานพั น ธมิ ต รร่ ว มมื อ พั ฒ นา
ทรัพยากรค�ำนวณให้สามารถใช้งานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน
เทคโนโลยีกริดคอมพิวติง้ โดยภาคีฯ ด�ำเนิน
การพัฒนาทรัพยากรรวมทั้งสิ้น 1,728 แกน  รูปที่ 1 ทรัพยากรของหน่วยงานสมาชิก ปี 2556
ประมวลผล และระบบจัดเก็บข้อมูล 485
เทอราไบต์ ในปี 2556 โดยแบ่งการจัดหา
Member contributions
ทรั พ ยากรของแต่ ล ะหน่ ว ยงานสมาชิ ก
ตามรูปที่ 1
โดยในปี ที่ ผ ่ า นมาทรั พ ยากรของ
มทส. สสนก. และ สวทช. มีการใช้งานเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยมีสดั ส่วนการให้บริการตาม
รูปที่ 2 ทั้งนี้ ทรัพยากรของ จุฬาฯ และ มจธ.  รูปที่ 2 การให้บริการทรัพยากร ปี 2554 - 2556
จะพร้อมใช้งานในช่วงต้นปี 2557
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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๏ แผนการพัฒนาทรัพยากร

เพื่อให้มีทรัพยากรค�ำนวณเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้งานในอนาคต ภาคีฯ มีแผนใน
การเพิ่มขนาดทรัพยากร เป็น 2,396 แกน
ประมวลผล และระบบจั ด เก็ บ ข้อมูล 825
เทอราไบต์ ในปี 2558 ตามรูปที่ 3
 รูปที่ 3 แผนการพัฒนาทรัพยากรภาคีฯ

๏ การให้บริการทรัพยากร และผล

การใช้บริการ

ภาคีฯ ได้ให้บริการทรัพยากรโดยคิดเป็น
ชั่วโมงการประมวลผลข้อมูล เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ตามรูปที่ 4 โดยทรัพยากรภาคีฯ
จะรองรับการใช้งานใน 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่
1. กลุ่มวิจัยด้านฟิสิกส์อนุภาคพลังงานสูง
ผลงานเด่น จุฬาฯ มทส. และ สวทช.
ภายใต้ ภ าคี โ ครงสร้ า งพื้ น ฐานระดั บ ชาติ
รูปที่ 4 ปริมาณการให้บริการทรัพยากรภาคีฯ
ด้าน e-Science มีความร่วมมือในการเข้าร่วม
เครือข่าย Worldwide Computing Grid
กับเซิร์น โดยพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ให้
เป็นศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับ Tier 2
2. กลุ่มวิจัยด้านวิทยาการ และวิศวกรรม
เชิงค�ำนวณ
ผลงานเด่น พัฒนาระบบแสดงผลภาพ
ปริมาณน�้ำฝน ทิศทางลม ภูมิประเทศและ
อุ ณ หภู มิ ข องความสู ง เหนือพื้น ผิวในระดับ
ต่าง ๆ บนเว็บไซต์ http://live1.haii.or.th/
 รูปที่ 5 จ�ำนวนโครงการวิจัยและผลงานวิชาการ
rams_image/ โดย สสนก.
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3. กลุ่มวิจัยด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ผลงานเด่น พัฒนาระบบ SkyPACS เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่แพทย์รังสี ท�ำให้แพทย์
สามารถดูภาพถ่าย MRI หรือ CT Scan ได้โดยตรงจากแอพพิเคชั่น บนมือถือหรือแทปเล็ต
โดย มจธ.
นอกจากนี้ ในปี 2556 มีโครงการวิจัยสมัครเข้ามาใช้บริการทรัพยากรภาคีฯ ทั้งสิ้น 37
โครงการ จาก 3 กลุ่มวิจัย โดยผู้ใช้บริการผลิตผลงานวิชาการ ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร งานประชุม
วิชาการ และในรูปแบบอื่น ๆ อีกจ�ำนวน 72 ผลงานตีพิมพ์

๏ กิจกรรมภาคีฯ

ภาคีฯ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมผู้พัฒนา และใช้งานทรัพยากร
คอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง ประกอบด้วย
• จัดประชุมวิชาการเรื่อง Workshop on e-Science and High Performance
Computing หรือ eHPC 2013 เพื่อน�ำเสนอผลงานวิจัยของหน่วยงานพันธมิตร และ
การบรรยายที่เกี่ยวข้องกับ e-Science

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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หน่วยงานพันธมิตร และหัวข้อบรรยาย
SAS Software Succeeding in the New Era of Big Data Analysis
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IBM

HPC and Hybrid Architectures

HAII

Hydro-Meteorological Operational Research and HPC

KMUTT

Research to Product: A Practical
Experience, SkyPACS

CU

Modeling of Catalytic and Catalysis Process

SUT

Physics Performance and Alice
Collaboration

NSTDA

The Lower Chao Phraya River and the the Gulf of Thailand: Understanding Natural Hazards Along the Flows

TU

Virtual Machine Live Migration in Cloud Computing
Environments

TRF

Research and Researcher for Industry Program

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

จั ด อบรมผู ้ ใ ช้ ง าน
ซ อฟ ท ์ แ วร ์ ด้ า นเ คมี
ค�ำนวณ และผูด้ แู ลระบบ
ฐานข้ อ มู ล การบริ ห าร
จัดการน�้ำ

จัดนิทรรศการ และ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ์ ก า ร
พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
สมรรถนะสูง

ประชาสั ม พั น ธ์ ก าร
ให้ บ ริ ก ารทรั พ ยากรแก่
มหาวิทยาลัยเครือข่าย
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โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม

เซิรน์

วิชาการทีเ่ กีย่ วข้องกับ
อนุภาคน้อย 2013: การ
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ
“ทฤษฎีและการค้นพบในฟิสกิ ส์ยคุ
ปัจจุบนั ” ระดับครูมธั ยมศึกษาและ
นักศึกษาปริญญาตรี
อนุภาคน้อย 2013: การจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หัวข้อ “ทฤษฎีและการค้นพบใน
ฟิสกิ ส์ยคุ ปัจจุบนั ” ระดับครูมธั ยมศึกษาและ
นักศึกษาปริญญาตรี จัดขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อเปิดโลกทัศน์ของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์
และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ไปสู่ความ
ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ระดับโลก ให้ผู้เข้า
ร่วมได้มีโอกาสเข้าฝึกอบรมความรู้และความ
ก้าวหน้าทางด้านฟิสิกส์อนุภาค ในรูปแบบ
ของการฟังการบรรยาย การสาธิต ท�ำการ
ทดลอง เข้าชมเครื่องมือการทดลองขนาด
ใหญ่ และแลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น กั บ ครู
วิทยาศาสตร์และนักวิจยั ทีม่ ปี ระสบการณ์จาก
สถาบันเครือข่ายของเซิร์น ซึ่งถือเป็นองค์กร
ชั้ น น� ำ ของโลกในด้ า นฟิ สิ ก ส์ อ นุ ภ าคและ
เครื่องเร่งอนุภาค
28

อนุภาคน้อย 2013 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 25-29 มีนาคม 2556 โดยภาควิชา
ฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก ภาค
วิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล โครงการความร่วมมือด้านวิชาการและ
วิจยั กับเซิรน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล เครือข่ายนาโนเทคโนโลยี ประจ�ำคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษทั
วิชาการดอทคอม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น
จ�ำนวน 135 คน แบ่งเป็น ครูมัธยม 69 คน
นักศึกษาระดับปริญญาตรี 36 คน นักเรียน
10 คน วิทยากร 8 คน และผู้ช่วยวิทยากร
12 คน กิจกรรมในการอบรม ประกอบด้วย
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• การบรรยายภาคทฤษฎี
-

แนะน�ำฟิสิกส์อนุภาค
ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค
รังสีคอสมิก
เอกภพวิทยา
สสารมืดและพลังงานมืด

• การฝึกปฏิบัติ (Demonstrations) 6 การทดลอง
-

Photoelectric effect
Compton scattering
FLUKA simulations
Neutron counter tube
MWIT scintillators
Cloud chamber

• การเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

29

โครงการส่งเสริม

นักศึกษาปริญญาโท-เอก นักวิจยั ไปท�ำงานวิจยั
ณ เซิรน์ และพัฒนาให้เกิดการท�ำวิจัยร่วมกับเซิร์น
สาขาฟิสิกส์อนุภาค

ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ อดีตนักเรียนทุน พสวท.

จบปริ ญ ญาเอกจากจุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย และ
University of Antwerp ปัจจุบันเป็นอาจารย์ ณ ภาควิชา
ฟิสกิ ส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และด�ำรงต�ำแหน่ง Level-2
Convener ของกลุ ่ ม Physics Data-Monte Carlo
Validation ของ CMS Collaboration ในส่วนของงานวิจัย
ศึกษาเรื่องอนุภาคสื่อแรงโน้มถ่วง (Graviton) มิติพิเศษ
(Extra-dimensions) สสารมืด (Dark Matter) และอนุภาค
ฮิกส์ที่สลายตัวเป็นอนุภาคที่ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง

ดร.นพดล เมฆอรียะ อดีตนักเรียนทุน พสวท. JSTP และ

โอลิมปิกวิชาการ จบปริญญาเอกจาก Imperial College
London ปัจจุบันรับทุนการวิจัย ณ หน่วยวิจัยฟิสิกส์ทฤษฎี
ที่ CERN

นายคชานนท์ นิรันดร์พงศ์ อดีตนักเรียนทุน พสวท.

จบปริญญาโท มหาวิทยาลัย Bristol ด้านฟิสิกส์อนุภาค
พลังงานสูง โดยท�ำวิทยานิพนธ์ ณ CMS Collaboration
ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี

30

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

นายทุ ต านนท์ สิ น ธุ ป ระสิ ท ธิ์ อดี ต นั ก ศึ ก ษาทุ น

พสวท. ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอก ณ Brown University
ประเทศสหรัฐอเมริกาท�ำวิทยานิพนธ์ที่ CMS LHC Physics
Center, Fermi National Accelerator Laboratory,
เกี่ยวข้องกับ axigluon/coloron/hyper-pion และหลุมด�ำ
ขนาดจิ๋ว (microscopic black hole)

นายกิตติกุล โกวิทางกูร นักศึกษาทุนส่วนตัว จบ
ปริญญาเอกจาก Texas Tech University โดยท�ำงาน
วิจัยร่วมกับ CMS Collaboration ปัจจุบันมีแผนเดินทาง
กลับประเทศไทย โดยเป็นนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นางสาวชญานิ ต ย์ อั ศ วตั้ ง ตระกู ล ดี นั ก ศึ ก ษา

ทุนพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ม ารี ก� ำ ลั ง ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอก มหาวิ ท ยาลั ย ปั ก กิ่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน ปัจจุบันปฏิบัติงานวิจัย ณ CMS
Collaboration (ท�ำงานวิจยั หลักร่วมกับ Imperial College
London, University of Bristol, กลุ่มวิจัยจากอินเดีย และ
ดร.นรพัทธ์ ในการศึกษาอนุภาคฮิกส์ที่สลายตัวเป็นอนุภาค
ที่ไม่สามารถตรวจวัดได้โดยตรง)
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นางสาวเพียรเพ็ญ สีมา (อดีตนักศึกษาภาคฤดูร้อน
เดซี) อดีตนักเรียนทุน พสวท. ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอกอยู่
ณ University of Bonn สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดย
ท�ำวิจัยร่วมกับ ATLAS Collaboration ในหัวข้อเกี่ยวกับ
top quark

นางสาวนันทา โสภณรัตน์ (อดีตนักศึกษาภาค

ฤดูร้อนเซิร์น) ศึกษาปริญญาโทในด้านฟิสิกส์พลังงานสูง
ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท�ำงานวิจยั เรือ่ งการพัฒนาระบบ
ตรวจวัดทางเดินอนุภาคของ CMS เพื่อใช้ในปี ค.ศ. 2020
โดยเป็นงานวิจัยร่วมกับ Brown University

สาขาเครื่องเร่งอนุภาค
ดร.ณรงค์ จั น ทร์ เ ล็ ก อดี ต นั ก เรี ย นทุ น พสวท.
จบการศึกษาจาก University of Manchester  ปัจจุบนั เป็น
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะบบล� ำ เลี ย งแสง สั ง กั ด สถาบั น วิ จั ย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ท�ำงานร่วมกับ ALICE
Collaboration ในการศึกษาการปรับปรุงเครือ่ งระบบตรวจ
วัดรอยทางเดินของอนุภาค (Tracker) ของ ALICE และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำ  Chips มาท�ำการทดสอบ
ประสิ ท ธิ ภ าพการทนทานต่ อ รั ง สี โดยใช้ ล� ำ อิ เ ล็ ก ตรอน
ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
32
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นายฐาปกรณ์ ภู่ล�ำพงษ์ (อดีตนักศึกษาภาคฤดูร้อน
เซิร์น) จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อศึกษา
ปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันศึกษา
ปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด

นายจตุพร พันตรี ได้รับทุนกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ต ามความต้ อ งการของสถาบั น วิ จั ย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เพื่อศึกษาปริญญาเอก
ด้านเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค ปัจจุบันศึกษาปริญญาเอก
ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด

นายฐกลวรรธน์ จันทร์วัฒนะ ได้รับทุนกระทรวง
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ต ามความต้ อ งการของ
สถาบั น วิ จั ย แสงซิ น โครตรอน (องค์ ก ารมหาชน) เพื่ อ
ศึ ก ษาปริ ญ ญาเอกด้ า นเครื่ อ งเร่ ง อนุ ภ าค ปั จ จุ บั น ศึ ก ษา
ณ มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด โดยมี Prof. Emmanuel
Tsesmelis เป็นหนึ่งในอาจารย์ที่ปรึกษา
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โครงการจัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไปศึกษาดูงานที่เซิร์น
Thailand Summer School 2013

ในคราวเดินทางมายังประเทศไทยของ Prof. Emmanuel Tsesmelis, CERN
Directorate General Unit เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และ ALICE เมื่อช่วงเดือนธันวาคม 2555 Prof. Emmanuel
Tsesmelis ได้กราบบังคมทูลต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสนอให้
จัดส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยไปศึกษาดูงานทีเ่ ซิรน์ เพือ่ เปิดโอกาส
ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทยได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงาน
ที่เซิร์น รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิชาการกับนักวิทยาศาสตร์ของเซิร์น เพื่อนำ�
ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการเรียน ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาในการศึกษาต่อทางด้านวิทยาศาสตร์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงทรงรับสัง่ ให้โรงเรียนมหิดลวิทยา
นุสรณ์ ดำ�เนินการคัดเลือกนักเรียนที่มีความเหมาะสม และมีความสนใจ รวมจำ�นวน 10 คน
เดินทางเข้าร่วมการศึกษาดูงานที่เซิร์น ณ เมืองเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 5 - 11
มิถุนายน 2556 ดังรายนามต่อไปนี้
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

นายธนวัฒน์
น.ส.ศศิชา
นายอนาวิล
นายกันต์กวี
นายสิรวิชญ์
นายกฤต
นายกิตติพศ
นายธิปัตย์
นายจิรัสย์
น.ส.ภาวิยา

อาจารย์ผู้ดูแลนักเรียน
1)   ดร.สมพร
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เตชภานุวัฒน์
พรเลิศ
โอภาสเสถียร
ศรียุทธศักดิ์
พุฒพัฒน์
กาลวันตวานิช
เงินยวง
ปิยะภัทรกุล
สมัคราษฎร์
โตจรูญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10

บัวประทุม

ครูวิชาการ สาขาวิชาฟิสิกส์

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

• กิจกรรมภาคบรรยาย

◊ Introduction to Particle Physics
◊ Introduction to Accelerator Physics
◊ Introduction to CERN
◊ Medical Physics Application of
		 Accelerators

• กิจกรรมการศึกษาดูงาน
◊ Magnet Test Hall
◊ CMS Experiment at LHC
◊ ATLAS visitor center
◊ CERN Computing center
◊ Cloud experiment

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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ความร่วมมือ

ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ กลุ่มการทดลอง CMS
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ลงนาม
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของ The Compact
Muon Solenoid Collaboration (CMS)
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2555
ณ วังสระปทุม โดยสมเด็จพระเทพ
รั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
ทรงเป็ น ประธานในพิ ธี ล งนามฯ ส่ ง ผล
ให้ประเทศไทยเป็นประเทศแรกในภูมิภาค
อาเซียนที่มีความร่วมมือกับเซิร์นโดยตรง
และเป็นต้นแบบของการเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ของ CMS ในภูมิภาคนี้ การเข้าเป็นสมาชิก
ประจ�ำของ CMS เป็นการเปิดโอกาสให้
นั ก วิ จั ย ไทยสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล การ
ทดลองของ CMS วิเคราะห์ข้อมูลผลการ
ทดลองเพื่อเสาะหาฟิสิกส์ ใหม่ ๆ ที่ระดับ
พลังงานเทระอิเล็กตรอนโวลต์ ท�ำให้นัก
วิจัยจากประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของ
การค้นพบใหม่ ๆ ที่ส�ำคัญ เช่น การค้นพบ
อนุภาคฮิกส์ ในปี 2555 และการค้นพบ
อื่ น ๆ ในอนาคต เช่ น อนุภาคสมมาตร
ยวดยิ่ง และสะสารมืด เป็นต้น
36

จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ในฐานะ
สมาชิกของ CMS ได้ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยี
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ
(NECTEC) ในการด�ำเนินการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อการประมวลผลแบบกริด และ
จัดตั้งเป็น CMS Tier-2 Data Center เพื่อ
สนับสนุนการวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดลอง

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

จาก CMS และงานวิจยั เชิงค�ำนวณด้านต่าง ๆ ของนักวิจยั ในประเทศไทย อาทิ ฟิสกิ ส์เชิงค�ำนวณ
เคมีเชิงค�ำนวณ พลังงาน สิ่งแวดล้อม นาโนเทคโนโลยี และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น  

กิจกรรมต่าง ๆ ภายหลังการเข้าร่วม CMS จ�ำแนกได้ดังต่อไปนี้
๏ ด้านการวิจัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความสนใจในการศึกษาปรากฏการณ์ฟิสิกส์ใหม่ ๆ ที่นอก
เหนือไปจากแบบจ�ำลองมาตรฐานของฟิสิกส์อนุภาค ตลอดจนฟิสิกส์ที่เกี่ยวกับอนุภาคฮิกส์
• Beyond Standard Model Physics
o  Supersymmetry
o  Exotica
• Higgs Physics
• ร่วมกับ Brown University ในการศึกษา CMS Silicon strip module
ส�ำหรับ CMS Upgrade Phase II ที่จะเกิดขึ้นในปี 2563
• ผลงานตีพิมพ์จนถึงปัจจุบันประมาณ 70 บทความ

๏ ด้านการให้บริการกับ CMS

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะสมาชิกของ CMS ได้ด�ำเนินการและให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
• การเข้าร่วมใน Central Shift & Computing Shift
• การจัดตั้ง CMS Center ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• การเข้าร่วมกับกลุ่มงาน Physics Performance and Dataset
• การเข้าร่วมศึกษาและจัดท�ำ L1 & High Level Trigger
• วิทยากรอบรม CMS Analysis Training

๏ ด้านการบริการวิชาการ

นอกเหนือจากงานวิจัยแล้ว การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร และการให้ความรู้ด้านฟิสิกส์
อนุภาคแก่สังคมไทยก็เป็นอีกหนึ่งในพันธกิจที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยึดถือและปฏิบัติ
สืบมาอย่างต่อเนื่อง เช่น
• นิทรรศการ “อนุภาคน้อย ๆ” จุฬาฯ วิชาการ’55 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2555
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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• การอบรมครู “จากใยจักรวาล สู่ใจสสาร: ตอนที่ 1 เจาะเซิร์น เพลินฮิกส์”
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2556

• นิทรรศการ “ฮิกส์โบซอน” ณ พระต�ำหนักสวนปทุม วันที่ 31 กรกฎาคม 2556

• หนังสือ “ฮิกส์โบซอน”

• การบรรยาย และเผยแพร่ความรู้ผ่านเว็บไซต์ http://www.ThaiHEP.phys.sc.chula.ac.th
38
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ความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกับกลุ่มการทดลอง ALICE

๏ โครงการพัฒนาระบบติดตามทางเดินของอนุภาคภายใน (Inner Tracking
System, ITS) หัววัดไอออนหนัก ALICE
ITS (Inner Tracking System) เป็นระบบที่อยู่ชั้นในสุดใกล้กับท่อล�ำเลียงอนุภาค
(Beam pipe)  มีลักษณะเป็นท่อทรงกระบอก ล้อมรอบบริเวณที่เกิดการชนกันของอนุภาค
(Interaction point) ท�ำหน้าทีว่ ดั อนุภาคแบบปฐมภูมแิ ละทุตยิ ภูมิ ทีเ่ กิดขึน้ ภายหลังการชนกัน
เพื่อที่จะน�ำข้อมูลไปประกอบการสร้างและอธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นหลังการชน
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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ITS ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ชั้น
• 2 ชั้นในสุดเป็นหัววัดซิลิกอนแบบจุด (Silicon Pixel Detector, SPD)
• 2 ชั้นกลางเป็นหัววัดซิลิกอนแบบก้อน (Silicon Drift Detector, SDD)
• 2 ชั้นนอกเป็นหัววัดซิลิกอนแบบแถบ (Silicon Strip Detector, SSD)

Strip

Drift

Pixel

รูปท่อล�ำเลียงอนุภาค (Beam pipe)

VO
TO
FMD

๏ การปรับปรุงความสามารถในการวัดให้ดีขึ้นโดย
• ลดรัศมีของทรงกระบอกด้านในสุดจาก 39 mm ð 22 mm เพื่อให้เข้าใกล้ท่อ
ล�ำเลียงอนุภาค และจุดเกิดอันตรกิริยามากขึ้น
• ลดปริ ม าณวั ส ดุ ที่ ใ ช้ เ พื่ อ ลดการสู ญ เสี ย พลั ง งานเวลาที่ อ นุ ภ าคเคลื่ อ นที่ ผ ่ า น  
~1.14% ð ~ 0.3%
• ลดขนาดของเซ็นเซอร์และใช้เทคโนโลยีแบบจุด (Pixel) เพื่อความแม่นย�ำในการ
บอกต�ำแหน่งอนุภาค
• เพิ่มจ�ำนวนชั้นของ ITS จาก 6 ชั้น ð 7 ชั้น เพื่อให้ครอบคลุมจ�ำนวนอนุภาคที่วิ่ง
ผ่านได้มากขึ้น
๏ แผนการด�ำเนินงาน ALICE ITS Upgrade
2556
คัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสม
2557
ออกแบบ
2558-2559
สร้าง / ทดสอบการท�ำงานในแต่ละส่วน
2560-2561
ประกอบ / ติดตั้ง                 
2562-2563  
ทดสอบการท�ำงานทั้งระบบ   
2564
เสร็จสมบูรณ์
40
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ทรงกระบอก 3 ชั้นด้านใน  (Inner Barrel)                         

ทรงกระบอก 4 ชั้นด้านนอก (Outer Barrel)

ด้านนอก

ด้านในสุด

องค์ประกอบของแผ่นที่มาประกอบเป็นทรงกระบอกด้านนอก และด้านในสุด

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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๏ ประเทศต่าง ๆ และหน่วยงาน ที่เข้าร่วมโครงการ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CERN
สาธารณรัฐประชาชนจีน (CCNU, Wuhan)
สาธารณรัฐเช็ก (Prague U)
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (IN2P3-CNRS, Strasbourg )
สาธารณรัฐอิตาลี INFN (Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Frascati,
Legnaro, Padova, Roma, Torino, Trieste)
สาธารณรัฐเกาหลี (Inha, Pusan, Yonsei)
เนเธอร์แลนด์ (Nikhef and Utrecht)
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (COMSATS)
สหพันธรัฐรัสเซีย (St. Petersburg)
สาธารณรัฐสโลวัก (Kosice IEP)
ประเทศไทย ( SUT, TMEC, SLRI, NECTEC, KMUTT)
สหราชอาณาจักร ( STFC (Daresbury, RAL, Univ. of Birmingham)
ยูเครน (Kharkov, Kiev)
สหรัฐอเมริกา (Berkeley)

๏ หน่วยงานต่าง ๆ และ ผู้ประสานงานในประเทศไทยที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการ

1)
		
2)
		
3)
		
4)
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี: ผศ. ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช
หัวข้อ: การออกแบบระบบ ITS  ฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้อง  และเทคโนโลยีกริด
ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์: ดร.วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ
หัวข้อ: การศึกษาสภาพต้านทานไฟฟ้าของแผ่นเวเฟอร์, การผลิตเซ็นเซอร์จำ� ลอง,
การสร้างระบบระบายความร้อนแบบซิลิกอน
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน): ดร.ณรงค์ จันทร์เล็ก
หัวข้อ: การศึกษาสมบัติทางอิเล็กทรอนิกส์ของเซ็นเซอร์, การใช้ล�ำอิเล็กตรอน
ศึกษาการกระเจิงของอนุภาคเมื่อเคลื่อนที่ผ่านเซ็นเซอร์
ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ: ดร.ศรเทพ วรรณรัตน์
หัวข้อ: เทคโนโลยีกริดและการติดตั้ง

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556

5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี: รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล
		 หัวข้อ: การจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริง, การออกแบบขั้นตอนวิธีแบบขนานส�ำหรับ
ระบบไฮบริดที่มีหลายแกน และหน่วยประมวลผลกราฟฟิก, การออกแบบขัน้ ตอน
การประมวลผลทางวิทยาศาสตร์ และแตกการค�ำนวณออกเป็นขั้นตอนย่อย

๏ เอกชนในประเทศไทยที่มีส่วนร่วม

1) บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จ�ำกัด
		 หัวข้อ: การใช้ GPFS กับระบบการจัดเก็บข้อมูลของฟิสกิ ส์พลังงานสูงในโครงการ
ที่เกี่ยวกับเซิร์น
2) บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน)
		 หัวข้อ: การขัดบางแผ่นเวเฟอร์และการตัดเวเฟอร์ด้วยเลเซอร์

๏ นักศึกษาที่ ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการ

จากโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อน CERN
• นายนวเดโช ชาญขุนทด  (2555)
• นางสาวภัทราวรรณ พาสุวรรณ (2556)
จาก โครงการ ปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
• นายวันเฉลิม พูนสวัสดิ์ (2556)

ปัจจุบันงบประมาณที่ใช้  ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการใช้งบประมาณจากต้นสังกัด
โดยด�ำเนินการเป็นลักษณะของโครงการน�ำร่อง  และขณะนี้ก�ำลังจัดท�ำข้ อ เสนอโครงการใน
รู ป แบบ Consortium เพื่อของบประมาณสนับ สนุน จาก แหล่งทุนต่าง ๆ  ในระยะยาว

๏ การด�ำเนินงานต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมาในปี 2556 สรุป ได้ดงั นี้

1) นักวิจัยไทยเข้าร่วมการประชุม ALICE ITS Upgrade Asian Workshop 2013 ที่
กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 5 - 6 เมษายน 2556 ซึง่ ตัวแทนของประเทศไทยประกอบ
ด้วย ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ดร.อัมพร โพธิ์ใย จากศูนย์
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ และ ผศ.ดร.ศุภกร รักใหม่ จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
(องค์การมหาชน)
2) ผูเ้ ชีย่ วชาญจาก ALICE, CERN ได้แก่ Dr. Luciano Musa, หัวหน้าโครงการ Inner
Tracking System Upgrade ของ ALICE Dr. Patra Riedler หัวหน้าทีมพัฒนา Sensor Post
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Processing and Mass test และ Dr. Walter Snoeys หัวหน้ากลุ่มวิจัย Pixel Chip Design
เข้าเยีย่ มชมความพร้อมของศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 7 เมษายน 2556 และ
เยีย่ มชม บริษทั สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด (มหาชน) ทีน่ คิ มอุตสาหกรรม
บางปะอิน เขตการประมวลผลส่งออก จ.พระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 8 เมษายน 2556
3) นักวิจยั จากห้องปฏิบตั กิ ารวิจยั การจ�ำลองขนาดใหญ่ ศูนย์เทคโนโลยีอเิ ล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้แก่ ดร. ศุภกิจ พฤกษอรุณ นายสุริยะ อุรุเอกโอฬาร และ
นายอนุพงษ์ บรรจงการ เข้าพบนักวิจยั ทางด้านสารสนเทศของเซิรน์ , ALICE และ CMS ระหว่าง
วันที่ 21 - 27 เมษายน 2556 เพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือกับ Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)
4) นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ดร. อัมพร โพธิ์ใย และ
นายชาญเดช หรูอนันต์ เข้าพบนักวิจัยทางด้านไมโครอิเล็กทรอนิกส์ของ ALICE และ เซิรน์
เพื่อศึกษารายละเอียดการพัฒนาระบบ เซ็นเซอร์ส�ำหรับ ITS ร่วมกัน ระหว่างวันที่ 24 - 27
เมษายน 2556
5) ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช ได้เดินทางไปให้สัมมนา ที่ Korea Institute of
Science and Technology Information (KISTI) ในหั ว ข้ อ ALICE@ SUT and
Thailand national e-Science Infrastructure Consortium เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2556
ตามค�ำเชิญของ Dr. Sang-Un Ahn
6) ผศ. ดร. ชิโนรัตน์ กอบเดช ได้เดินทางไปเข้าร่วม APCTP 2013 LHC Physics
Workshop @ Korea ที่มหาวิทยาลัย Kon Kuk ระว่างวันที่ 6 - 8 สิงหาคม 2556 และได้ให้
สัมมนาในหัวข้อ Geometry baseline of the New Inner Tracking System, ALICE
7) น�ำ  Dr. Luciano Musa หัวหน้าโครงการ Inner Tracking System Upgrade
ของ ALICE และ Pierre Vande Vyvre และ Dr. Thorsten Kollegger จากโครงการ O2 ของ
ALICE เยี่ยมชม NECTEC, NANOTEC, ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
8) ประสานงานการลงนามใน WLCG และพิธีรับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ ของ CERN Director General Prof. Rolf Dieter Heuer ที่วังสระปทุมใน
วันที่ 10 ตุลาคม 2556
9) ประสานงานการเยือน CERN ของ ดร. พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ เลขาธิการ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ในวันที่ 10 กันยายน
2556
44
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10) ประสานงานการเยือน CERN เพือ่ พัฒนาและขยายกลุม่ วิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับ ALICE
ระหว่างวันที่ 6 - 20 กันยายน 2556 ของ ดร. พรรัตน์ ศรีสวัสดิ์, ดร. ขรรค์ชัย โกศลทองกี่
และ ดร. อายุทธ ลิ้มพิรัตน์
11) ดร. วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ นายชาญเดช หรูอนันต์ และ ดร. อัมพร โพธิ์ใย
จาก TMEC ศึกษาสมบัติของเวเฟอร์ที่ใช้ผลิตเซ็นเซอร์ ซึ่งมีสภาพต้านทานสูงแต่มีความหนา
ของชั้น epitaxial เพียง 20 - 40 ไมโครเมตร
12) ดร. วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ, นายชาญเดช หรูอนันต์ และ ดร. อัมพร โพธิ์ใย
จาก TMEC ร่ ว มพั ฒ นาระบบระบายความร้อนของเซ็น เซอร์ ใช้ เ ทคโนโลยี ของซิลิกอน
13) ดร. วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ, นายชาญเดช หรูอนันต์ และ ดร. อัมพร โพธิ์ใย
จาก TMEC ได้ประสานงานบริษัท Stars Microelectronics ในการทดสอบการขัดบาง
เวเฟอร์และตัดด้วยเลเซอร์
14) สัมมนาที่ Wuhan ไปเสนอความก้าวหน้าของงานวิจยั ทีก่ ระท�ำร่วมกับห้องปฏิบตั ิ
การ ALICE ในสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง Pixel detector & ALICE ITS Asian Collaboration
ที่เมืองวูฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2556

๏ รูปภาพกิจกรรมต่าง ๆ

1) นักวิจัยจาก ALICE เยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด (มหาชน), 6 - 9 เมษายน และ 7 - 9 ตุลาคม 2556

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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2) นักวิจัยจาก  ALICE เยี่ยมชม และให้สัมมนา ที่ NECTEC วันที่ 7 ตุลาคม 2556

3) นักวิจัยจาก  ALICE เยี่ยมชม และให้สัมมนา ที่ NANOTEC วันที่ 8 ตุลาคม 2556
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๏ การแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ดร.ณรงค์ จั น ทร์ เ ล็ ก นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ร ะบบล� ำ เลี ย งแสง

จากสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้ไปปฏิบตั งิ าน
วิจัยเรื่อง การวิเคราะห์สมบัติของเซ็นเซอร์ อยู่ที่ CERN เป็นระยะ
เวลา  1 ปี ระหว่างวันที่ 1  มิถุนายน 2556  ถึง 30 พฤษภาคม 2557
หลังจากครบก�ำหนดได้เดินทางกลับประเทศไทยเพื่อติดตั้งระบบ
วัดสมบัติของเซ็นเซอร์โดยใช้ล�ำอิเล็กตรอน 1 GeV ที่สถาบันวิจัย
แสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

๏ ประโยชน์ที่ ได้รับ

ด้านการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี
• มีผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในนามของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีร่วมกับ The ALICE Collaboration แล้ว
จ�ำนวน  11 ฉบับ และมีรอการตีพิมพ์ จ�ำนวน 6 ฉบับ
• สร้างองค์ความรูใ้ หม่ทางด้านฟิสกิ ส์อนุภาค ด้านไอออนหนักและเฮดรอน
• ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบเซ็นเซอร์  
• ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการออกแบบทดสอบเซ็นเซอร์โดยใช้
ล�ำอิเล็กตรอน
• ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กริด
• ได้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านเทคโนโลยีการจ�ำลองระบบคอมพิวเตอร์   

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• สามารถสร้างหลักสูตรทางด้านฟิสกิ ส์อนุภาคเน้นการสร้างและออกแบบหัววัด  
มีนกั ศึกษาสนใจท�ำงานวิจยั ด้านฟิสกิ ส์ประยุกต์ทเี่ กีย่ วข้องกับไมโครอิเล็กทรอนิกส์จำ� นวน 1 คน  
ด้านเครื่องเร่งอนุภาค 1 คน ด้านการจ�ำลองแบบและเทคโนโลยีกริด 1 คน
• สามารถสร้างระดับบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท-เอก ได้ไม่น้อยกว่า 10 คน
ด้านเศรษฐกิจ
• สนับสนุนให้บริษัทของประเทศไทยที่มีศักยภาพสูงสามารถรับงานการผลิต
อุปกรณ์ทางไมโครอิเล็กทรอนิกส์บางชิ้นส่วนได้ที่ใช้ท�ำหัววัด ITS โดยคาดว่าจะมีมูลค่า
ไม่ต�่ำกว่า  5 ล้านบาท
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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เหตุการณ์
และกิจกรรมส�ำคัญ  ในรอบปี
๏ รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานประชุมวิชาการประจ�ำปี สวทช. (NAC2013)

เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชด�ำเนินเปิดงานประชุมวิชาการประจ�ำปีของ สวทช.
(NAC2013) ในวันที่ 30 มีนาคม 2556 ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อน
เซิร์น ประจ�ำปี 2556 ได้เข้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ณ ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จ.ปทุมธานี
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๏ การลงนาม Worldwide LHC Computing Grid (WLCG)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในการ
ลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาและใช้งาน Worldwide LHC Computing Grid
(WLCG) ระหว่าง CERN กับส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2556 ณ วังสระปทุม

๏ นิทรรศการฮิกส์โบซอน
ณ พระต�ำหนักสวนปทุม

ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ จาก
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับมอบ
หมายให้ร่วมจัดนิทรรศการ “ฮิกส์
โบซอน” เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ณ พระต�ำหนักสวนปทุม จ.ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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รายนามคณะอนุกรรมการ
ความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยกับเซิร์น - เดซี
ประกอบด้วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

ดร.กอปร กฤตยากีรณ
ที่ปรึกษา
ดร.คุณหญิงกัลยา  โสภณพนิช
ที่ปรึกษา
ดร.กฤษณพงศ์  กีรติกร
ที่ปรึกษา
ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานอนุกรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ
อนุกรรมการ
อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเทคโนโลยีนวิ เคลียร์แห่งชาติ หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือผู้แทน
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิโนรัตน์  กอบเดช
อนุกรรมการ
ดร.ศรเทพ  วรรณรัตน์
อนุกรรมการ
ดร.บุรินทร์  อัศวพิภพ
อนุกรรมการ
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน หรือผูแ้ ทน
อนุกรรมการและเลขานุการ
นางสาวศศิพันธุ์ ไตรทาน
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางอุมารัชนี  แก้วบุดตา            
   ผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะอนุกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการและวิจยั กับเซิรน์ -เดซี มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
1) ด� ำ เนิ น การตามเอกสารแสดงเจตจ� ำ นงที่ จ ะมี ค วามร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งเซิ ร ์ น กั บ
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)  
2) ด�ำเนินการตามเอกสารบันทึกความร่วมมือระหว่าง สถาบันวิจัยเดซี ส�ำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสกิ ส์ และสถาบันวิจยั แสงซินโคร
ตรอน (องค์การมหาชน)
3) แต่งตั้งคณะท�ำงานเพื่อด�ำเนินกิจกรรมตามที่คณะอนุกรรมการฯ มอบหมาย
4) ด�ำเนินการตามที่คณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนมอบหมาย
ทั้งนี้ ให้มีวาระการด�ำรงต�ำแหน่งเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558
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รายนามคณะกรรมการ
โครงการคัดเลือกนักศึกษา และครูสอนฟิสิกส์
เพื่อเข้าร่วมโปรแกรมภาคฤดูร้อนของเซิร์น
ประกอบด้วย
1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
2. คุณหญิงสุมณฑา  พรหมบุญ
3. รองศาสตราจารย์ จงอร  พีรานนท์
4. ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ถิรพัฒน์  วิลัยทอง
5. รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ
6. รองศาสตราจารย์ บุญรักษา สุนทรธรรม
7. ศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ตันติเจริญ
8. ดร.ชฎามาศ  ธุวะเศรษฐกุล
9. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  ยกส้าน
10. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ส่งสิริฤทธิกุล
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์  อัศวพิภพ
12. ดร.ปิยวุฒิ  ศรีชัยกุล
13. ดร.ศรเทพ  วรรณรัตน์
14. ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ
15. ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั แสงซินโครตรอน หรือผูแ้ ทน
16. นางสาวศศิพันธุ์ ไตรทาน     
17. นางสาวมยุรี  วัฒนกุลจรัส               

ประธานอนุกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
อนุกรรมการและเลขานุการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ให้คณะกรรมการ มีอำ� นาจหน้าที่ ดังนี้
1) วางหลักเกณฑ์การด�ำเนินงานในการประกาศแจ้ง รับสมัคร และการคัดเลือกนิสิต
นักศึกษา สาขาฟิสิกส์ และครูสอนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใน
เบือ้ งต้น เพือ่ น�ำความขึน้ กราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงคัดเลือกในขัน้ ตอนสุดท้าย เพือ่ เข้าร่วมโปรแกรมของเซิรน์ ต่อไป
2) ติดตามและประเมินผลโครงการ
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรม

ประจ�ำปี พ.ศ. 2556

รายรับ

เงินสนับสนุน
1. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)
2. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
3. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
4. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
5. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
6. เงินสนับสนุนโครงการปี 2556
จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดอกเบีย้ รับ
1. ดอกเบี้ยรับ มิถุนายน 2556
2. ดอกเบี้ยรับ ธันวาคม 2556
								
รวมรายรับทั้งสิ้น
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200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
200,000.00
10,908.52
10,467.11
1,221,375.63

รายจ่าย

ค่าใช้จา่ ยในการเข้าร่วมโครงการภาคฤดูรอ้ น
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน
2. ค่าประกันสุขภาพ
3. ค่า Living Expense
4. ค่า Allowance
5. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ
6. ค่าธรรมเนียมท�ำวีซ่า
7. ค่าประกันสุขภาพ
8. ค่าพาหนะเดินทาง (เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและท�ำวีซ่า)    
9. ค่าที่พัก (เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมและท�ำวีซ่า)          
ค่าใช้จา่ ยในการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมด้านวิชาการ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมอนุภาคน้อย 2013          
ค่าใช้สอยอืน่ ๆ
1. ค่าโปสเตอร์และแผ่นพับประชาสัมพันธ์
2. ค่าไปรษณีย์
3. ค่าวัสดุส�ำนักงาน
4. ค่าเข้าเล่มเอกสาร
5. ค่าธรรมเนียมธนาคาร (โอนเงิน)              
6. ค่าหนังสือฮิกส์โบซอน                       
7. ค่าภาษีดอกเบี้ย
						
รวมรายจ่ายทัง้ สิน้ 		

17,888.00
180.00
100.00
195.00
374.00
6,300.00
3,206.34
376,553.39

รายรับ – รายจ่าย

844,822.24

56,754.05
7,715.00
163,472.00
30,000.00
10,000.00
2,970.00
7,715.00
16,234.00
13,450.00
40,000.00
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ภาคผนวก 1

ท�ำเนียบรุ่นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น
ปี พ.ศ. 2553 - 2555
ประจ�ำปี 2553

นายฐาปกรณ์ ภู่ล�ำพงษ์ (รุ่นที่ 1)
ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 29 มิถุนายน - 20 สิงหาคม
2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
อ็อกซ์ฟอร์ด ตามความต้องการของสถาบันวิจยั แสงซินโคร
ตรอน (องค์การมหาชน)
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Low emittance lattice optimization and pulsed multipole injection for advanced
synchrotron light sources

นายอภิมุข วัชรางกูร (รุ่นที่ 1)
ระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ : 29 มิถนุ ายน  - 20 สิงหาคม
2553
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก ณ มหาวิทยาลัย
คิงส์คอลเลจ ประเทศสหราชอาณาจักร  ตามความต้องการ
ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
งานวิจยั ทีส่ นใจ : High energy physics และ cosmology
หัวข้อวิทยานิพนธ์: Non-commutative geometry        
Phenomenology
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ประจ�ำปี 2554

นางสาวนันทา โสภณรัตน์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสกิ ส์ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : The impact of double metal routing
on silicon strip sensor performance
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Energy and
furnace technology, KTH Royal Institute of technology
ประเทศสวีเดน

นายสุโข ก่องตาวงษ์ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 28 มิถุนายน – 19 สิงหาคม 2554
การศึกษา : ปริญญาโท ปี 1 สาขาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Dynamics of a ball bouncing on a spring
ปัจจุบัน : ปฏิบัติงานในต�ำแหน่ง นักวิจัยผู้ช่วย ณ สถาบันวิจัยแสง
ซินโครตรอน (องค์การมหาชน)

ประจ�ำปี 2555
นายนวเดโช ชาญขุนทด (รุ่นที่ 3)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555
การศึ ก ษา : ปริ ญ ญาตรี สาขาฟิ สิ ก ส์ คณะวิ ท ยาศาสตร์      
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปัจจุบัน : ก�ำลังศึกษาปริญญาโท สาขา Nanomaterials for
Nanoengineering ณ University of Leeds ประเทศสหราช
อาณาจักร ตามความต้องการของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

นายรัฐกร แก้วอ่วม (รุ่นที่ 3)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 2 กรกฎาคม – 24 สิงหาคม 2555
การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หัวข้อวิทยานิพนธ์ : Versatile Single Atom Trap
ปัจจุบนั : ก�ำลังศึกษาระดับปริญญาโท สาขาฟิสกิ ส์ ณ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้รับทุนพัฒนา และส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับปริญญาเอกเพื่อศึกษาต่อ
ต่างประเทศ
รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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ท�ำเนียบรุ่นครูสอนฟิสิกส์ที่เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนเซิร์น
ปี พ.ศ. 2553 - 2555
ประจ�ำปี 2553
น.ส.พิมพร ผาพรม (รุน่ ที่ 1)

ระยะเวลาทีเ่ ข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนทีส่ อน : โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์  
ปัจจุบนั : ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์
ศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

น.ส.สุพตั รา ทองเนือ้ ห้า (รุน่ ที่ 1)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 4 - 24 กรกฎาคม 2553
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนทุง่ สง  จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบัน : ลาออกจากราชการ แต่งงานและมีครอบครัวอยูท่ ี่
ประเทศมาเลเซีย

ประจ�ำปี 2554
นายอนุชา ประทุมมา (รุน่ ที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3 - 23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จ.นครปฐม  
ปัจจุบัน : ได้รบั ทุนจากมหาวิทยาลัย Sungkyunkwan  
ประเทศเกาหลีใต้ ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขา Nano
Science and Technology
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นายลือชา ลดาชาติ (รุ่นที่ 2)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 3-23 กรกฎาคม 2554
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” จ.ปัตตานี
ปัจจุบัน : นักวิชาการศึกษา ณ ส�ำนักวิชาการและมาตรฐาน
การศึกษา ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประจ�ำปี 2555
นายสุรศักดิ์ ศรีสุวงศ์ (รุ่นที่ 3)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 1 - 24 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนน�้ำโสมพิทยาคม จ.อุดรธานี
ปัจจุบัน : ย้ายมาประจ�ำอยู่ที่โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม
จ.อุบลราชธานี

นางสาวชุลีณี พาหุรัตน์ (รุ่นที่ 3)

ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ : 1 - 24 กรกฎาคม 2555
โรงเรียนที่สอน : โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จ.กรุงเทพมหานคร

รายงานประจ�ำปีโครงการความร่วมมือไทย-เซิร์น ประจ�ำปี 2556
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