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“หากนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสทํางานวิจัยร่วมกับเซิร์น จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ไทยเป็นอันมาก” 

รายงานฉบับน้ีจัดทําข้ึนเพ่ือนําเสนอผลการเข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจําปี พ.ศ. 
2558 ณ องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป หรือเซิร์น กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2558 ถึงวันท่ี 4 กันยายน พ.ศ. 2558 ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของโครงการ ความรู้และประสบการณ์ที่
ได้รับการเข้าร่วมกิจกรรม รายงานวิจัยท่ีได้รับมอบหมาย และบันทึกประจําวัน 

ผู้จัดทํามีความคาดหวังว่าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียบเรียงในรายงานฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่
มีความสนใจเกี่ยวกับเซิร์นและงานวิจัยพ้ืนฐานของเซิร์น และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการในรุ่นต่อไป 
นอกจากนี้ยังหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานน้ีจะมีส่วนช่วยเผยแพร่ “โครงการความร่วมมือไทยเซิร์น” ให้เป็นที่รู้จัก
กว้างขวางย่ิงข้ึน 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผู้เขียนสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีที่พระราชทาน
โอกาสในการเป็นผู้แทนนักศึกษาไทย เข้าร่วมโครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์นประจําปี พ.ศ. 2558 

ขอขอบคุณ David Lange ที่ปรึกษาโครงงานวิจัย และอ.ดร.นรพัทธ์ ศรีมโนภาษ ภาควิชาฟิสิกส์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการทําวิจัยจนสําเร็จลุล่วงไปได้ และคอยให้ความ
ช่วยเหลือทั้งในเรื่องเทคนิคระบบคอมพิวเตอร์ และการใช้ชีวิตในสวิตเซอร์แลนด์ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.วีระ เหมืองสิน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์
ผู้สอนรายวิชาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ขนาน ที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เขียนรับรู้ถึงโครงการ รวมทั้งให้คําแนะนํา
การสมัคร และกรุณาเขียนจดหมายแนะนําให้แก่ผู้เขียน นอกจากนี้ขอขอบคุณ ศ.ดร.Shoji Kasahara สถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเมืองนะระ (NAIST) อีกท่านที่กรุณาเขียนจดหมายแนะนํา 

ขอขอบคุณ อ.ดร.บุรินทร์ อัศวพิภพ, ผศ.ดร.ชิโนรัตน์ กอบเดช, ดร.ศุภกิจ พฤกษอรุณ, คุณสุริยะ อุรุเอก
โอฬาร รวมทั้งคณะวิทยากรที่อบรมให้ความรู้พ้ืนฐานทางฟิสิกส์อนุภาค ระบบคอมพิวเตอร์ของเซิร์น และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง 

ขอขอบคุณ คุณอุมารัชนี แก้วบุดตา และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รวมทั้ง 
Summer Student Team ที่ช่วยประสานงาน และอํานวยความสะดวกให้ทุกข้ันตอนผ่านไปได้โดยราบรื่นในฝั่ง
ไทยและเซิร์นตามลําดับ 

ขอขอบคุณ ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ ที่ช่วยรับรองสถาบันที่สังกัดระหว่างข้ันตอนการเปลี่ยนสถานะจาก 
Summer Student เป็น User ทําให้สามารถเข้าออกและใช้งานบัญชีเซิร์นต่อไปได้จนครบสิบสองสัปดาห์ 

ขอขอบคุณโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น และทางเซิร์นให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพในช่วง
เข้าร่วมกิจกรรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ขอขอบคุณพ่อแม่ และเพ่ือนในประเทศไทยที่คอยติดต่อและให้กําลังใจผู้เขียนตลอดการใช้ชีวิตใน
ต่างประเทศ 

ขอบคุณเพ่ือนนักศึกษาฤดูร้อนเซิร์นท่ีร่วมทุกข์ร่วมสุข เป็นกระจกให้ผู้เขียนได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเอง 
และทําให้การเข้าร่วมโครงการในคร้ังน้ีน่าจดจํา 
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บทท่ี 1  
เซิร์น 

 

1.1 ความเป็นมาของเซิรน์ 
องค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรปหรือที่รู้จักกันในช่ือเซิร์น (CERN) มาจากตัวย่อของภาษาฝรั่งเศสว่า Conseil 

Européen pour la Recherche Nucléaire ความคิดที่จะสร้างห้องปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์แห่งยุโรปเกิดขึ้น
ในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังที่สอง โดยมี Louise de Broglies  นักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสผู้ริเริ่มในวันที่ 9 
ธันวาคม พ.ศ. 2492 หลังจากน้ันเป็นระยะเวลาสามปี เซิร์นก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของประเทศในทวีปยุโรป 12 
ประเทศ เซิร์นในขณะน้ันมีสถานะเป็นที่สภาชั่วคราว (provisional council) ก่อนที่จะพัฒนาเป็นองค์การวิจัย
นิวเคลียร์ยุโรป หรือในภาษาอังกฤษ European Organization for Nuclear Research อย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2497 โดยตั้งอยู่ในเขต Meyrin เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

ปัจจุบันเซิร์นมีประเทศเข้าเป็นสมาชิกรวม 22 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย สาธารณรัฐ
เช็ก เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี อิสราเอล อิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์ โปรตุเกส 
สโลวาเกีย สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ และสหราชอาณาจักร งานวิจัยของเซิร์นในปัจจุบันเก่ียวข้องกับฟิสิกส์
อนุภาคเป็นหลักมากกว่าฟิสิกส์นิวเคลียร์ท่ีเป็นความตั้งใจแรกเริ่ม อย่างไรก็ตามเซิร์นก็ยังคงใช้ชื่อย่อเดิมอยู่แม้ว่า
ชื่อเต็มขององค์กรและงานวิจัยพ้ืนฐานจะเปลี่ยนแปลงไป 

1.2 เทคโนโลยีของเซิร์น 
Accelerator Complex 

 เซิร์นทําการทดลองเร่งอนุภาคโดยมีเป้าหมายสําคัญเพ่ือตอบคําถามที่ยังหาคําตอบไม่ได้จากทฤษฎีที่มีอยู่
ในปัจจุบันตั้งแต่ทางฟิสิกส์อนุภาคไปจนถึงจักรวาลวิทยา เซิร์นมีเครื่องเร่งอนุภาคอยู่จํานวนมากเชื่อมต่อกัน โดย
อนุภาคจะถูกบังคับให้ชนกันในบริเวณสถานีตรวจวัดอนุภาคอยู่ซึ่งแต่ละเครื่องตรวจวัดอาจใช้เทคนิคแตกต่างกัน
ตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยของกลุ่มการทดลอง (experiment) ที่รับผิดชอบ หน่ึงในเครื่องเร่งอนุภาคที่เซิร์นเป็น
เคร่ืองที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกมีชื่อว่า LHC (Large Hadron Collider) ซึ่งมีลักษณะเป็นวงแหวนความยาว 
รอบวง 27 กิโลเมตร อยู่ลึกจากพ้ืนดินเฉลี่ย 100 เมตร นอกจากนั้นยังมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในฝั่งประเทศฝรั่งเศสอีก
ด้วย สําหรับอนุภาคโปรตอน LHC สามารถเร่งให้ชนกันที่ระดับพลังงาน 13 TeV โดยมีเคร่ืองตรวจวัดทั้งหมด 6 
เคร่ือง ได้แก่ ALICE ATLAS CMS LHCb LHCf และ TOTEM โดยทั้ง ATLAS และ CMS เป็นเครื่องตรวจวัดที่
ตรวจพบอนุภาคฮิกส์ (Higgs boson) เมื่อวันท่ี 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 
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WLCG 

 ปัจจุบันเซิร์นผลิตข้อมูลปริมาณมากกว่า 30 Petabyte ต่อปี หรือ 30,000,000 Gigabyte ต่อปี ซึ่งเซิร์น
ไม่มีทรัพยากรมากพอในการจัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลได้ท้ังหมดภายในเวลาอันสั้น ทําให้เกิดการพัฒนา
เทคโนโลยีระบบคอมพิวเตอร์แบบกริดซึ่งปัจจุบันมีเครือข่ายขนาดที่สุดในโลกมีชื่อว่า WLCG (Worldwide LHC 
Computing Grid) กล่าวโดยย่อระบบกริดคือระบบกระจายประเภทหน่ึงที่คอมพิวเตอร์ซึ่งอาจห่างกันคนละทวีป
เชื่อมต่อกันผ่านเครือข่ายทําให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้ โดยสถาปัตยกรรมของ WLCG มีลักษณะเป็นลําดับ
ชั้น (Tier) แต่ชั้นเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายความเร็วสูง มีบทบาทดังน้ี Tier-0 หรือศูนย์ข้อมูลเซิร์นในเมืองเจนีวา 
และภายหลังขยายไปตั้งอยู่ที่เมืองบูดาเปสต์ ประเทศออสเตรีย โดยจะอุทิศทรัพยากรให้กับจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ
เทปแม่เหล็ก Tier-1 บริการทรัพยากรสําหรับการประมวลผล และเก็บข้อมูลในรูปแบบเทปและฮาร์ดดิสก์ มีอยู่ 13 
แห่งทั่วโลก Tier-2 มีหน้าท่ีประมวลผลข้อมูลจาก Tier-1 มาจําลองการชนกันของอนุภาค มีอยู่ 160 แห่งท่ัวโลก 
Tier-3 มักเป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือคลัสเตอร์ของมหาวิทยาลัย ในประเทศไทยมีศูนย์สํารองของมูลของเซิร์น 
(Tier-2) อยู่ 2 แห่ง ได้แก่ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) 

ความร่วมมือของนักวิจัยจากหลายสาขาร่วมมือกันพัฒนาเทคโนโลยีตลอดเวลา 61 ปี นับแต่เซิร์น 
ก่อตั้งข้ึนได้สร้างความสําเร็จไม่เพียงด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมเท่าน้ัน แต่ยังก่อให้เกิดนวัตกรรมที่มีผลกับ
สังคมข้ึนมาอีกด้วย หน่ึงในนวัตกรรมที่สําคัญที่สุดในโลกปัจจุบันคือเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web) ซึ่งถูก
คิดค้นที่เซิร์นในปี พ.ศ. 2532 โดย Tim Berners-Lee นักฟิสิกส์ชาวอังกฤษเพื่อให้นักวิจัยที่ทํางานอยู่คนละทวีป
สามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ 

1.3 ภาพรวมองค์กร 
เช่นเดียวกับโครงสร้างของบริษัทขนาดใหญ่ท่ีมีผู้บริหารและคณะกรรมการ เซิร์นก็มีคณะกรรมการ หรือ

สภาเซิร์น (CERN Council) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของประเทศสมาชิก ประเทศละสองคน คณะกรรมการมี
อํานาจตัดสินใจในประเด็นสําคัญขององค์การ รวมทั้งการเลือกผู้อํานวยการขององค์การเซิร์น โดยปัจจุบัน Rolf 
Heuer ดํารงตาํแหน่งผู้อํานวยการ (Director General) โครงสร้างของเซิร์นแบ่งออกเป็น 3 หน่วย แต่ละหน่วยจะ
แบ่งออกเป็นฝ่ายรวม 8 ฝ่าย ได้แก่ Beams (BE), Engineering (EN), Finance and Procurement (FP), 
General Infrastructure Services (GS), Human Resources (HR), Information Technology (IT), Physics 
(PH) และ Technology (TE) อย่างไรก็ดีแต่ละฝ่ายยังมีกลุ่มงาน หรือกลุ่มวิจัยอีกเป็นจํานวนมาก ปัจจุบันมี
เจ้าหน้าที่สังกัดเซิร์นกว่า 2,300 คน รวมทั้งนักเรียนและนักวิจัยท่ัวโลกอีกกว่า 10,000 คน 
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เพ่ือให้เห็นภาพของโครงสร้างมากขึ้นผู้เขียนขอยกตัวอย่างดังน้ี ผู้ที่ทํางานกับกลุ่มการทดลองของ LHC 
เช่น ATLAS หรือ CMS ไม่ว่าจะเป็นด้านการทดลองฟิสิกส์ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ภายในกลุ่มการทดลอง หรือ
การซ่อมบํารุงเครื่องตรวจวัดจะอยู่ในแผนก PH ผู้ที่งานดูแลศูนย์
ข้อมูล (CERN Data Center) ระบบเน็ตเวิร์ค หรือพัฒนา
ซอฟต์แวร์พ้ืนฐานของเซิร์นที่ทุกกลุ่มการทดลองนําไปใช้จะอยู่ใน
แผนก IT ส่วนผู้ที่วิจัยเก่ียวกับการเกี่ยวกับแม่เหล็กและระบบทํา
ความเย็นของเคร่ืองเร่งอนุภาคจะอยู่ในฝ่าย EN เป็นต้น 

 

 

 

 

 

  

รูปที่ 1 เครื่องเร่งอนุภาคของเซิร์น 

รูปท่ี 2 สถาปตัยกรรมของ WLCG 

รูปท่ี 3 แผนผังการองค์กรของเซิร์นโดยสังเขป 
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บทท่ี 2 
โครงการ CERN Summer Student 

 

 โครงการนักศึกษาฤดูร้อนเซิร์น (CERN Summer Student Program) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาสาขาฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากทั่วโลกมาฝึกงานในบรรยากาศการทํางานจริงร่วมกับ
นักวิจัยของเซิร์นในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน โครงการนักศึกษาฤดูร้อนเซิร์นเร่ิมจัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2505  
เดิมใช้ชื่อว่า CERN Vacation Course 

อย่างไรก็ตามเน่ืองจากเดิมเซิร์นเป็นโครงการความร่วมมือของกลุ่มประเทศยุโรป จึงมีการจัดประเภท
ออกเป็นกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิก (Member State) ประกอบด้วยประเทศในทวีปยุโรป 21 ประเทศ ประเทศ
สมาชิกสมทบ (Associate Member States) 3 ประเทศ ส่วนประเทศอื่น ๆ นอกเหนือจากน้ีจะจัดอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก (Non-Member States: NMS) 

 

นักศึกษาที่ต้องการสมัครเข้าร่วมโครงการจะต้องทราบว่าประเทศของตนเองอยู่ในกลุ่มใดจึงเลือกโครงการ
ที่จะสมัครได้ถูกต้อง อย่างไรก็ตามนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจากทั้งสองกลุ่มถูกพิจารณาว่าอยู่ในโครงการ
เดียวกัน ดังน้ันจึงไม่มีความแตกต่างกันใด ๆ ในเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรม ยกเว้นเรื่องหน่ึงคือช่วงเวลาที่กลุ่ม
ประเทศ MS จะสามารถเลือกระยะเวลาฝึกงานได้ระหว่าง 8 ถึง 13 สัปดาห์ ส่วนนักเรียน NMS จะอยู่ได้เป็น
ระยะเวลา 8 สัปดาห์เท่าน้ัน 

ประเทศไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซิร์น แต่ได้เป็นประเทศสมาชิกถาวรของกลุ่มการ
ทดลองตรวจจับอนุภาคของเซิร์นถึง 2 แห่ง ได้แก่ CMS และ ALICE นอกจากนี้นักศึกษาไทยยังสามารถเลือก
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ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการได้ ระหว่าง 8 ถึง 12 สัปดาห์ด้วยการสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือไทยเซิร์น 
อีกด้วย ในปีน้ีตัวแทนประเทศไทยสองคนได้ทํางานกับ CMS และทํางานกับ ALICE หนึ่งคน 

ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ นักศึกษาจะได้เข้าร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ รวมท้ังได้รับมอบหมาย
โครงงานวิจัยตามสาขาที่เรียนจากท่ีปรึกษา (supervisor) ของนักศึกษาแต่ละคน กิจกรรมที่นักศึกษาสามารถเข้า
ร่วมได้มีหลากหลายประเภท อาทิ การเย่ียมชมสถานีทดลอง การเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop)  
การบรรยายพิเศษจากหน่วยงานภายนอก งานเลี้ยงนักศึกษาฤดูร้อน นอกจากน้ียังมีกิจกรรมอีกมายมายที่นักศึกษา
สามารถเข้าร่วมได้ ทั้งที่จัดโดยชมรมของเซิร์น โดยห้องปฏิบัติการ หรือเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจัดการขึ้นเองและ
ชักชวนเพื่อนมาเข้าร่วม เช่น เล่นกีฬา จัดงานเลี้ยงบาบีคิว เป็นต้น กิจกรรมท่ีจะได้นําเสนอในต่อไปเป็นกิจกรรมที่
ผู้เขียนได้มีโอกาสเข้าร่วมดังน้ี 

2.1 การบรรยาย 
 กิจกรรมหลักของการเข้าร่วมโครงการ คือการเข้าฟังบรรยาย Summer Student Lectures ซึ่งเป็นการ
บรรยายโดยนักวิจัยจากทั้งเซิร์นและจากมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ซึ่งมีหัวข้อครอบคลุมฟิสิกส์เชิงทฤษฎี ฟิสิกส์
อนุภาคเชิงการทดลอง เทคโนโลยีของเซิร์น และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์อนุภาค กําหนดการบรรยายจัด
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ถึง วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 9.15 น. ถึง 
12.00 น. โดยวันหน่ึงจะมีการบรรยาย 3 วิชา วิชาละ 45 นาที หลังจากน้ันจะเปิดให้ซักถามข้อสงสัยเป็นเวลา 30 
นาที แม้ว่าหัวข้อการบรรยาย Summer Student Lectures โดยมากจะไปทางด้านฟิสิกส์ แต่ขณะเดียวก็มีการ
บรรยายอีกชุดหน่ึง Openlab Lectures ที่มุ่งเน้นไปทางคอมพิวเตอร์จัดข้ึนโดยฝ่าย IT ของเซิร์นสําหรับนักศึกษา
โครงการ CERN Openlab ท่ีจัดควบคู่ไปกับโครงการ CERN Summer Student ทั้งนี้นักศึกษาของทั้งสอง
โครงการสามารถเข้าร่วมฟังบรรยายของอีกโครงการได ้
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การบรรยาย Summer Student Lectures ประกอบด้วย 28 หัวข้อ ดังน้ี 
1. Particle World 
2. Theoretical Concepts in Particle Physics 
3. Introduction to Accelerator Physics 
4. Phenomenology of the Standard Model 
5. Introduction to Statistics 
6. Nuclear Physics at Isolde 
7. Detectors 
8. Electronics, DAQ & Trigger 
9. Flavour Physics and CP Violation 
10. Neutrino Physics 
11. Triggers for LHC Physics 
12. From Raw Data to Physics Results 
13. Beyond the Standard Model 
14. SM Physics at Hadron Colliders 
15. Heavy Ions 
16. Introduction to Cosmology 
17. Introduction to Monte-Carlo Techniques 
18. Search for BSM Physics at Hadron Colliders 
19. Medical Physics - Radiobiology of Particle Beams 
20. Future Collider Technologies 
21. Physics at Future Colliders 
22. What is String Theory 
23. Simulation of Particle Interaction in a Detector 
24. Upgrade of LHC Injectors 
25. Superconductivity and SC Magnets for the LHC Upgrade 
26. Astroparticle Physics 
27. Antimatter in the Lab 
28. Collimation Systems 
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การบรรยาย Openlab Lectures ประกอบด้วย 14 หัวข้อดังน้ี 
1. Computing in HEP - From Detector to Publication 
2. Simulating Physics and Detectors 
3. DAQ - Filtering Data from 1 PB/s to 600 MB/s 
4. Computer Security 
5. Advanced Networking 
6. Computing on the Grid and in the Cloud 
7. Reconstructing Events, from Electronic Signals to Tracks 
8. Data Storage and Data Distribution 
9. How to write bad code 
10. Discovering the Higgs - Finding the Needle in the Haystack 
11. Big Data in Biomedical Sciences 
12. Data Mining, Data Analytics and Big Data 
13. Why SCADA Security is Not like Computer Centre Security 
14. Transferring Knowledge from CERN to Industry 

 เซิร์นเป็นองค์กรนานาชาติซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดการประชุมนานาชาติและสัมมนาอยู่ตลอดปี บ่อยคร้ังมีการ
เปิดให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าฟังได้ การบรรยายที่ได้เข้าร่วมฟังมีดังนี้ 

1. The Rosetta Mission - Where no Spacecraft has gone before 
2. LHeC Workshop (วันแรกจากทั้งหมด 3 วัน) 
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โดยการบรรยายแรกเก่ียวกับภารกิจ Rosetta ซึ่งเป็นภารกิจสํารวจดาวหาง 67/P จัดโดยองค์การอวกาศยุโรป 
หรือ European Space Agency (ESA) ส่วนการบรรยายที่สองเก่ียวกับการพัฒนาเคร่ืองเร่งอนุภาค LHeC ซึ่งเป็น
เครื่องเร่งอนุภาคที่ออกแบบให้มีการผสมระหว่างเครื่องเร่งประเภทเส้นตรงและซินโครตรอน 

2.2 การเยี่ยมชม 
 การเยี่ยมชมเคร่ืองตรวจจับอนุภาค ห้องปฏิบัติการ ตลอดจนสถานที่สําคัญของเซิร์น เป็นอีกกิจกรรมหนึ่ง
ที่นักศึกษาให้ความสนใจมาก ด้วยจํานวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 300 คน ทําให้มีการแบ่งการเยี่ยมชมออกเป็น
รอบ โดยทาง Summer Student เป็นผู้ส่งกําหนดการเข้าชมทางอีเมล เน่ืองจากในปีน้ีเป็นปีที่ LHC เริ่ม
เดินเครื่องหลังจากหยุดมาเป็นระยะเวลา 2 ปีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของเคร่ือง นักศึกษาท่ีเย่ียมชมสถานี
ตรวจวัดอนุภาคจึงไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดูตัวเคร่ืองตรวจจับอนุภาคท่ีอยู่ใต้ดิน เว้นแต่มีการหยุดพักระยะสั้น 
ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมโครงการผู้เขียนได้มีโอกาสเย่ียมชมสถานีทดลอง LHC 3 สถานี ได้แก่ ALICE ATLAS และ 
CMS ได้เยี่ยมชมสถานท่ีควบคุมโครงสร้างพ้ืนฐานหลายแห่ง ได้แก่ ศูนย์ข้อมูล ศูนย์ควบคุมกลาง ศูนย์ทดสอบ
แม่เหล็กและเทคโนโลยีให้ความเย็น นอกจากน้ียังได้เย่ียมชมเครื่องเร่งอนุภาคเครื่องอื่น ๆ ที่มีขนาดรองจาก LHC 
ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของระบบเร่งอนุภาคของเซิร์น (Accelerator Complex) รวมไปถึงเครื่องที่ปลดระวางไปแล้ว 

SC 
  SC เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคเครื่องแรกของเซิร์น สร้างข้ึนในปี พ.ศ. 2500 มีจุดเด่นคือแม่เหล็กขนาดใหญ่ 
สีแดง มีชื่อเต็มว่า Synchrocyclotron เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคประเภท Synchrotron ที่ใช้สนามไฟฟ้าและ
แม่เหล็กไฟฟ้าแปรตามพลังงานจลน์ของอนุภาคเพ่ือให้รัศมีคงท่ี พัฒนามาจากเคร่ืองเร่งประเภท Cyclotron ท่ีใช้
สนามไฟฟ้าและแม่เหล็กคงที่ทําให้รัศมีการเคล่ือนท่ีของอนุภาคเพ่ิมข้ึนตามพลังงานจลน์ ชื่อของเครื่องเร่งน้ีสร้าง
ความสับสนอยู่บ้าง มักมีผู้เรียกสลับเป็น Cyclosynchroton ปัจจุบันห้องปฏิบัติการได้เปลี่ยนแปลงเป็นพิภิธภัณฑ์ 
จัดแสดงวิวัฒนาการของเคร่ืองเร่งอนุภาค และขั้นตอนการเร่งอนุภาคเป็นภาพฉายลงบนตัวเครื่องเร่งอนุภาค 
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ATLAS 
 ATLAS เป็นเคร่ืองตรวจจับอนุภาคที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องตรวจจับอนุภาคของ LHC มีความกว้างและ
ความสูง 25 เมตร สร้างข้ึนโดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือค้นหาอนุภาค Supersymmetry และ Extra Dimension  
กลุ่มการทดลอง ATLAS ทํางานคู่ขนานไปกับ CMS ด้วยเป้าหมายเดียวกัน หากแต่ใช้เทคโนโลยีที่แตกต่างกัน เช่น 
ATLAS ใช้แม่เหล็กทอรอยด์ (Toroid) ส่วนทาง CMS ใช้โซลินอยด์ (Solenoid) ในการสร้างสนามแม่เหล็ก  
เน่ืองด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปตอนต้น ผู้เขียนได้เข้าชมเพียงห้องควบคุมหลักที่อยู่เหนือพ้ืนดินและฟังบรรยายสรุป
บริเวณด้านนอกเท่าน้ัน 

 

Data Center 
 ศูนย์ข้อมูลของเซิร์นตั้งอยู่ทางฝั่งฝรั่งเศสในสํานักงานใหญ่ เป็นกระดูกสันหลังของระบบคอมพิวเตอร์
ทั้งหมดของเซิร์น ข้อมูลการชนของอนุภาคจากเครื่องตรวจจับ ALICE ATLAS CMS LHCb หลังผ่านกระบวนการ
การคัดกรองซึ่งทําโดยกลุ่มการทดลองนั้น ๆ รวมถึงเคร่ืองตรวจจับอื่น ๆ จะไหลมารวมกับที่ศูนย์ข้อมูลและถูก
จัดเก็บในเทปแม่เหล็ก 
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การเยี่ยมชมเร่ิมด้วยการบรรยายเก่ียวกับความเป็นมาของเทคโนโลยีการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล 
และระบบเครือข่ายของเซิร์นซึ่งมีอุปกรณ์ของจริงจัดแสดงอยู่ด้วย จากน้ันจึงได้ชมคลัสเตอร์ของคอมพิวเตอร์ 
(cluster) ผ่านกระจกซึ่งอยู่ด้านล่างห้องบรรยาย 

 

Antiproton Decelerator (AD) 
 เป็นโรงงานผลิตปฏิสสารของเซิร์น โดยเป็นห้องปฏิบัติการแห่งแรกในโลกที่ผลิตอะตอมปฏิไฮโดรเจน 
(Antihydrogen) ซึ่งประกอบด้วยปฏิโปรตอน (Antiproton) และโพซิตรอน ได้สําเร็จ สาเหตุที่ต้องให้ความสําคัญ
กับการหน่วงปฏิโปรตอนเพราะว่าอนุภาคน้ันผลิตจากการนําโปรตอนที่ผ่านการเร่งโดย PS มาชนกับแผ่นโลหะ ซึ่ง
มีพลังงานมากเกินจะนํามาใช้ในการทดลองข้ันต่อไปโดยกลุ่มการทดลอง ACE AEGIS ALPHA ASACUSA และ 
ATRAP  
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CMS 
 ผู้เขียนได้มีโอกาสเย่ียมชม CMS สองครั้ง ครั้งแรกเป็นส่วนหน่ึงของโครงการปฐมนิเทศของกลุ่ม CMS 
(CMS Induction Program) ซึ่งผู้เข้าร่วมจํากัดอยู่ในนักศึกษาหรือนักวิจัยกลุ่ม CMS เท่าน้ัน ส่วนคร้ังที่สองจัดข้ึน
โดย Summer Student Team ซึ่งมีเพ่ือนนักศึกษาฤดูร้อนที่สังกัดกลุ่มการทดลองอื่นเยี่ยมชมด้วย โดยการเย่ียมชม
ทั้งสองคร้ังไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือมีการบรรยาย พาชมระบบจ่ายพลังงานและทําความเย็นรอบนอก  
ชมห้องควบคุมหลักบนพื้นดิน และลงเก็บบรรยากาศห้องปฏิบัติการที่อยู่ใต้ดิน หากแต่ในครั้งที่สองเป็นช่วงหยุด
การทดลองระยะส้ัน ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสเข้าไปชมเคร่ืองตรวจจับอนุภาคเน่ืองจากถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นตัวเครื่อง
ภายในก็ตาม วิทยากรเล่าว่าการแยกส่วนประกอบออกชั้นหนึ่งใช้เวลานานถึงหน่ึงวัน 
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ALICE 
 ALICE เป็นเครื่องตรวจจับอนุภาคที่เกิดจากการชนไอออนหนักโดยเฉพาะตะกั่ว หากเปรียบเทียบกับ 
CMS ซึ่งประกอบด้วยเครื่องตรวจจับย่อยแบ่งเป็นชั้น ๆ จํานวน 5 ชั้น ALICE ประกอบด้วยเครื่องตรวจจับย่อย 
ถึง 18 เครื่อง ในการเย่ียมชม ALICE เป็นการเย่ียมชมกลุ่มเล็กโดยมีเพ่ือนนักศึกษากลุ่ม ALICE เป็นผู้ประสานงานให้ 
จึงได้มีโอกาสชมนิทรรศการ และบริเวณห้องควบคุม 
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LEIR 
 เป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคประเภทซินโครตรอน มีหน้าที่เร่งอนุภาคไอออนหนักที่รับมาจากเคร่ือง LINAC3 
เพ่ือส่งต่อไปยัง PS ซึ่งเป็นเคร่ืองเร่งอนุภาคลําดับถัดไป LEIR ปรับปรุงมาจาก LEAR (Low Energy Antiproton 
Ring) ในปี พ.ศ. 2539 เนื่องจากมีเครื่องเร่งอนุภาครุ่นใหม่คือ AD ซึ่งมีจุดประสงค์เพ่ือลดความเร็วอนุภาค 
ปฏิโปรตอนเช่นเดียวกัน การเย่ียมชมครั้งน้ีมีดร.นรพัทธ์ เป็นผู้นําชม เป็นการเยี่ยมชมเพียงคร้ังเดียวที่มีผู้นําชมเป็น
คนไทยอีกด้วย 
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SM-18 
 SM-18 เป็นสถานท่ีทดสอบเทคโนโลยีเก่ียวกับแม่เหล็กตัวนําย่ิงยวด (superconducting magnet)  
ก่อนจะนําไปใช้จริงในเคร่ือง LHC ภายในอาคารมีส่วนประกอบของท่อเคร่ืองเร่งอนุภาคจัดแสดงอยู่  
เช่น RF cavity สายไฟตัวนําไฟฟ้ายิ่งยวดทําจาก NbTi และภาคตัดขวางของท่อ LHC 

 

CERN Control Centre 
 เป็นสถานที่ควบคุมการทํางานของเครื่องเร่งอนุภาคทั้ง 8 เครื่องของเซิร์น ได้แก่ LINAC2, PSB, LINAC3, 
LEIR, PS, AD, SPS  และ LHC รวมทั้งควบคุมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับเคร่ืองเร่งอนุภาคอีกด้วย CCC 
ตั้งอยู่ห่างจากสํานักงานใหญ่ในฝั่งสวิตเซอร์แลนด์ไปทางเหนือ ในเขต Prevessin ประเทศฝรั่งเศส 
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2.3 การประชุมเชิงปฏบิติัการ (Workshop) 
 การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นกิจกรรมที่นักศึกษาจะได้รับประสบการณ์การทดลอง โดยมีนักวิจัยหรือ
ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการน้ันคอยดูแลอย่างใกล้ชิด โดยกิจกรรมหนึ่งจะรับจํานวนผู้เข้าร่วมได้ไม่มาก บางครั้งตัว
กิจกรรมไม่สามารถรองรับนักศึกษาได้หมด โดยทาง Summer Student Team จะส่งคําเชิญแก่นักศึกษาพร้อม
กันทางอีเมล โดยมีหลักการว่านักศึกษาท่ีตอบรับก่อนที่จะมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมน้ัน จากการสังเกตกิจกรรมส่วน
ใหญ่มักจะมีการปูพ้ืนอย่างคร่าว ๆ ให้ผู้เข้าร่วมที่ไม่ได้ศึกษาอยู่ในสาขาน้ันตามทันได้แต่ก็มีรายละเอียดลึกเพียง
พอท่ีจะให้ผู้ที่มีพ้ืนความรู้มาแล้วเกิดความสนใจได้ กิจกรรม workshop ที่ผู้เขียนได้เข้าร่วมมีดังน้ี 

Sci-Fi Workshop 
 Sci-Fi ในท่ีน้ีไม่ได้หมายถึงแนวของภาพยนตร์ แต่ย่อมาจาก Scintillating Fiber หมายถึงใยแก้วโปร่งใสที่
ดูดซับพลังงานจากแสงตกกระทบที่เกิดจากการไอออนไนเซชัน การที่แสงถูกดูดซับจะเดินทางไปตามใยแก้ว
สามารถนําไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องตรวจจับเส้นทางอนุภาคได้ โดยการนําแผงใยแก้ว 2 แผงมาวางไขว้กัน เมื่อมี
อนุภาคว่ิงผ่านก็จะทราบถึงพิกัดจากการอ่านสัญญาณแสงที่เปลี่ยนไปของคู่เส้นใยแก้ว กิจกรรมน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือ
วัดคุณสมบัติของ Scintillating Fiber ได้แก่ ช่วงความยาวคลื่นที่ดูดซับและปล่อยแสง ความสัมพันธ์ระหว่างความ
เข้มแสงกับระยะทางในเส้นใย ตลอดจนประสิทธิภาพการตรวจวัดแสง (PDE) โดยใช้เครื่องมือ Silicon 
Photomultiplier (SiPM) 
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ROOT Workshop 
 ROOT เป็นซอฟแวร์สําหรับการคํานวณทางวิทยาศาสตร์ การแสดงผลข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลใน
รูปแบบมาตรฐาน โดยถูกพัฒนาในเซิร์นให้เห็นเฟรมเวิร์คพ้ืนฐานที่ใช้งานโดยทุกกลุ่มการทดลอง กิจกรรมนี้เป็น
การแนะนําการติดตั้งและใช้งาน ROOT สําหรับสร้างฟังก์ชันคณิตศาสตร์ พลอตฮิสโตแกรม และการสร้างและอ่าน
ไฟล์ประเภท ROOT เป็นการสรุปเนื้อหาเบ้ืองตน้บนเว็บไซต์ภายในเวลาสองชั่วโมง 

 

Cloud Chamber Workshop 
เป็นการทดลองสร้างเครื่องตรวจจับอนุภาคอย่างง่าย โดยใช้นํ้าแข็งแห้ง ฟองนํ้าชุบแอลกอฮอล์ กล่องใส ไฟฉาย 
โดยต้องสวมถุงมือและแว่นตาเพ่ือความปลอดภัย วิธีทําน้ันไม่ยากเพียงนําฟองนํ้าผูกติดกับก้นกล่องแล้วนําวางควํ่า
บนแผ่นโลหะสีทึบซึ่งวางอยู่บนแผ่นนํ้าแข็งแห้ง หลักการทํางานคือเมื่ออุณหภูมิลดลงละอองแอลกอฮอล์ในอากาศ
เคลื่อนที่ตกลงมายังพ้ืนมองดูคล้ายกับมีฝนตกภายในกล่อง อนุภาคจากรังสีคอสมิกหรือแหล่งอื่นๆ ที่เคลื่อนที่ผ่าน
เข้ามาในกล่อง จะชนละอองแอลกอฮอล์ทําให้เกิดการควบแน่นเห็นเป็นเส้นทางการเคลื่อนที่ของอนุภาค 
นอกจากนี้เรายังสามารถคาดเดาประเภทของอนภุาคได้จากความโค้ง และความหนาของเส้นทางอีกด้วย 
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Micro Pattern Gas Detector Workshop 
 Workshop เกี่ยวกับเครื่องตรวจวัดอนุภาคด้วยก๊าซ โดยจะแบ่งผู้เข้าร่วม 9 คน ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม
ของผู้เขียนได้ใช้เครื่องตรวจวัด GEM (Gas Electron Multiplier) ภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับ
อาร์กอน มีแผ่นฟอยล์บาง ๆ เต็มไปด้วยรูปขนาดเล็กวางซ้อนกันหลายช้ัน และสนามไฟฟ้าทิศตั้งฉากกับแผ่นฟอยล์ 
เครื่องตรวจจับอนุภาคโดยอาศัยปรากฏการณ์โฟโตอิเล็ก เมื่อมีอนุภาคเข้ามาชนอะตอมของก๊าซ และปรากฏการณ์ 
Electron Avalanche ซึ่งเกิดข้ึนระหว่างแผ่นฟอยล์แต่ละชั้น กลุ่มของผู้เขียนได้ทําการทดลองหาปริมาณ Gain 
หรืออัตราส่วนของอิเล็กตรอนที่ตรวจจับได้ที่ชั้นล่างสุดต่ออิเล็กตรอนที่โฟโตอิเล็กตรอนที่เกิดขึ้นชั้นบนสุดของ
เครื่องตรวจจับ ซึ่งหาได้จากอัตราการสลายตัวของธาตุกัมมันตรังสีที่ใช้เป็นแหล่งกําเนิดอนุภาคในการทดลองนี้ 
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Beam Particle Workshop 
 ในกิจกรรมนี้ผู้เขียนได้ทดลองควบคุมลําอนุภาคตามโจทย์กําหนด เช่นทําให้เลี้ยวเบนโดนแม่เหล็กสองข้ัว 
ลดขนาดในแกนนอนโดยแม่เหล็กสี่ข้ัว และกรองอนุภาคอื่นออกให้เหลือเพียงอิเล็กตรอนที่โมเมนตัมสูงโดยใช้แผ่น
ตะก่ัวมาก้ัน การส่ังการทั้งหมดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์จาก CERN Control Centre โดยได้ใช้ H8 Beamline ซึ่ง
เป็นสถานีทดสอบ secondary beam ของกลุ่ม ATLAS อยู่ทาง North Area ทางเหนือของ SPS เป็นสถานท่ี
ทดลอง 

 

MadGraph Workshop 
 MadGraph เป็นโปรแกรมสําหรับทํานายปรากฏการณ์ของอนุภาคตามแบบจําลอง Standard Model 
หรือส่วนต่อขยายต่าง ๆ เช่น สําหรับปรากฏการณ์การสลายตัวของอนุภาคฮิกส์ ผู้ใช้สามารถใช้งาน MadGraph 
ได้ผ่านเว็บหรือติดตั้งลงบนคอมพิวเตอร์ก็ได้ ผู้เขียนได้เขียนแผนภาพฟายน์แมนด้วยมือเป็นคร้ังแรก (Feynmann’s 
Diagram) ก่อนที่จะใช้โปรแกรมสร้างแผนภาพฟายน์แมนทั้งหมดที่เป็นไปได้จากอินพุทเป็น Physics Process 
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นอกจาก workshop ที่จัดโดยโครงการ Summer Student แล้ว ผู้เขียนยังได้มีโอกาสเข้าร่วม 
workshop จากหน่วยงานภายนอกด้วย อย่างไรก็ดีมีกิจกรรมที่ไม่ได้เข้าร่วมเนื่องจากมีผู้เข้าร่วมครบจํานวนก่อน
ได้แก่ Data Acquisition Workshop, Scintillating Crystals Workshop และ Silicon Workshop 

2.4 การนําเสนอผลงาน 
 ผู้เขียนได้มีโอกาสนําเสนอผลงานโครงงานวิจัยที่ทําร่วมกับเซิร์นในรูปแบบโปสเตอร์ และการนําเสนอปาก
เปล่า 

Poster Session 
 เป็นงานที่เปิดให้นักศึกษาได้มานําเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ โดยนักศึกษาสามารถเลือกนําเสนอ
เดี่ยวหรือเป็นกลุ่มร่วมกับเพ่ือนก็ได้เน่ืองจากจํานวนโปสเตอร์ถูกจํากัดไว้เพียง 20 ที่เท่าน้ัน สําหรับโปสเตอร์
สามารถใช้บริการพิมพ์จาก CERN Print Shop ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในปีน้ี Poster Session จัดข้ึนในวันที่ 5 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 17.00 น. ถึง 18.30 น. ที่บริเวณหน้า Main Auditorium ภายในงาน 
ไม่เพียงแต่จะมีเพ่ือนนักศึกษาเท่าน้ัน ยังมีนักวิจัยเข้ามาชม ให้กําลังใจ ซักถาม เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้อีกด้วย 
หลังจบงานแล้วโปสเตอร์จะตั้งไว้ที่เดิมเป็นเวลาสัปดาห์ 

 

Student Session 
เป็นงานที่นักศึกษาจํานวน 27 คน ที่มีความสนใจได้มานําเสนอในรูปแบบการนําเสนอเดี่ยว หรือฟังการ

นําเสนอของเพื่อนนักศึกษา โดยจัดข้ึนหลังจากจบ Summer Student Lectures ระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 
สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุม Council Chamber ผู้นําเสนอแต่ละคนจะมีเวลาประมาณ 10 ถึง 15 นาที 
ในการนําเสนอ จากน้ันจะมีการถามตอบจากผู้ฟังซึ่งมักจะเป็นเพ่ือนนักศึกษาและที่ปรึกษา นอกจากการส่งสไลด์
ประกอบการบรรยายแล้วผู้นําเสนอยังต้องเขียนประวัติส่วนตัวโดยย่อ เพ่ือให้พิธีกรกล่าวแนะนําตอนเริ่มตน้อีกด้วย  
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โดยจะเรียงลําดับตามอักษรข้ึนต้นนามสกุล ตัวผู้เขียนได้นําเสนอเป็นลําดับท่ี 4 ของวันแรกและเป็นผู้ฟังในอีกสองวัน 

 

2.5 Summer WebFest 
 ทุกปีเซิร์นจะจัดงาน Hackathon ใช้ชื่อว่า CERN Summer Student WebFest ซึ่งเป็นการแข่งขันเขียน
โปรแกรมในช่วงสุดสัปดาห์ ระหว่างวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่อาทิตย์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมี
กําหนดการ ดังนี้ 

 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. การนําเสนอความคิด (Pitch Session) 

 2 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 16.00 น. - 18.00 น. การนําเสนอทดลองใช้โปรแกรม และตัดสิน 

ตามกติกากําหนดไว้ว่าโปรแกรมจะต้องใช้เทคโนโลยีของเว็บ (Web Technologies) โดยสามารถใช้ Library ได้
แต่ต้องเป็นประเภท Open source เท่าน้ัน โดยให้อิสระผู้แข่งขันเป็นคนคิดประเภทของที่จะสร้าง เพียงแค่มีความ
เก่ียวข้องกับหน่ึงในเรื่องต่อไปนี้ Standard Model, Data Visualization, Gaming, Education, Computing, 
Hardware, Volunteer Computing, Humanitarian and Health 

 การตัดสินจะยึดตามเกณฑ์ 5 ข้อ ดังนี้ ความแปลกใหม่ ความคืบหน้าของงาน ความง่ายต่อใช้งาน ความ
เก่ียวข้องหัวข้อที่กําหนด และการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ในช่วงเย็นวันศุกร์ผู้เขียนได้เข้าฟัง Pitch Session ซึ่งมีทั้ง 25 กลุ่ม และใช้เวลาในวันเสาร์และอาทิตย์
ร่วมกับเพ่ือนอีก 5 คนเขียนเกมส์ Snaky Particles ซึ่งเป็นด้วยภาษา JavaScript โดยใช้ CreateJS ซึ่งผู้เล่นจะ
เป็นกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ว่ิงเก็บอนุภาคให้ทันก่อนที่จะสลายตัวไปเป็นอนุภาคอื่น หากอนุภาคสลายตัวไปเป็น
อนุภาคอื่นจะทําให้ผู้เล่นได้คะแนนน้อยลง เมื่อเก็บอนุภาคได้แถวของนักวิทยาศาสตร์ก็จะยาวขึ้น พร้อมกับมี
เกร็ดความรู้เก่ียวกับอนุภาคชนิดน้ันแสดงท่ีหน้าจอ เกมส์จะจบเมื่อนักวิทยาศาสตร์หรืองูกินหางตัวเอง ระหว่าง
เขียนโปรแกรมในโรงอาหารเซิร์น ทางผู้จัดได้มีการเชิญผู้เข้าแข่งไปเข้า workshop เป็นระยะ ๆ โดยกลุ่มของ
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ผู้เขียนได้เข้าร่วมในหัวข้อ Open source และ Crowdsourcing ในช่วงเย็นวันอาทิตย์มี 11 กลุ่มเข้านําเสนอ
ผลงาน โดยทีมท่ีชนะเขียนโปรแกรมสร้าง WordCloud ของบุคคลจาก Hashtag ที่ใช้บ่อยในทวิตเตอร์ 
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I. Introduction 

 
The introduction of the new CMS analysis format, MiniAOD, dated back to early 2014 during LHC 

long  shutdown  after  Run‐I.  However,  the  adoption  of  this  new  data  format,  designed  to  be more 

compact  yet  preserving  sufficient  amount  of  information  and  precision,  first  data with miniAOD  has 

reconstructed  in  June  2015.  Intended  to  succeed  AOD  as  the  collaboration  basis  of  analysis  format 

during  LHC Run‐II,  improvements  on MiniAOD  in  various  aspects  has  still been  active  as  request  for 

features persist. 

This project aims at exploring methods to  improve the MiniAOD performance  in terms of time 

to read events from file and size on disk resulting from its creation process. Possible increases in time to 

write  events  to  file,  and  application memory  usage  (resident memory  size,  or  RSS)  are  taken  into 

consideration. 

In order to achieve the goal, the author attempted to improve the performance by investigating 

two methods:  job  configuration  layer  and  implementation  layer.  Both  approaches  are  benchmarked 

using the same metrics. The first approach involves investigating on parameter settings while the other 

approach entails altering class definitions in CMS framework. 
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II. Background Studies 
 

CMSSW 

CMSSW  is  the  software  framework  by  which  CMS  reconstruction,  simulation  and  offline 

analyses are performed.  Like other  large‐scale  software, CMSSW  is divided  into  interrelated modules 

each devoted to specific functionality. While framework  is written  in C++,  it provides python  language 

interface where users could perform physics analysis by submit a job configuration written in python. 
 

PAT 

Physics Analysis Toolkit (PAT)  is a part of CMSSW that provides users with to access high‐level 

data  formats  objects  as well  as  algorithms  by  following  PAT workflow.  All  PAT  objects  inherit  from 

pat::Candidate which, in turn, inherits from reco::Candidate. The PAT workflow is the process of creating 

PAT  objects  from  the  CMS  reconstruction,  where  they  can  be  further  used  in  analyses.  The  PAT 

workflow  starts with  extracting  event  data  into  pat::Candidate,  selecting  candidates  based  on  user‐

defined condition and cleaning up possible duplication of selected candidates. It is compulsory to have 

the last step because one event data could be used to create multiple candidates. 
 

ROOT 

ROOT [1] is a software toolkit that provides a wide spectrum of features including data storage, 

data analysis and data visualization. Developed primarily at CERN, ROOT comes with C++ interpreter by 

which users are able to run not only compiled programs but also C++ scripts, called macros. Like other 

experiments, CMS builds analysis applications and persistently stores its data formats using ROOT. 
 

MiniAOD 

MiniAOD  is  one  of CMS  data  formats  used  for  offline 

analysis.  Data  stored  in  MiniAOD  file  comprises  high‐level 

objects  that are  stored  in ROOT  format using one branch per 

data member –  some of which,  including muon, electron,  tau 

and jet, are PAT objects. MiniAOD is subset of AOD which is, in 

turn, a subset of RECO –  the  full event  reconstruction output. 

With a smaller size than AOD, by the factor of ten, MiniAOD can 

be  recreated  quickly  to  improve  the  original  physics  object 

definitions.  Figure  1  displays  example  objects  stored  in 

MiniAOD which can be  retrieved by    ‘edmDumpEventContent’ 

command. 
 

MiniAOD Creation Process 

Creating MiniAOD  is a process usually carried out by expert group using a production system. 

First, AOD event dataset are taken as input into the InputSource module. Then the event data is used by 

a  series  of modules  to  create  lighter  objects  by  trimming  unnecessary  attributes  and  reducing  its 

Figure 1 Example of MiniAOD Events Tree
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precision to acceptable  level. The OutputSource module plays  important role  in persistency by writing 

data created in the last step, now kept in buffer, to MiniAOD file (Figure 2). 
 

MiniAOD Reading Process 

As opposed  to  the  creation process, MiniAOD  reading process  is  typically performed by end‐

users or developers.  In  the process, MiniAOD event dataset  is  read by a CMSSW  InputSource module 

followed by a series of users’ analysis modules (Figure 3). Despite being performed in the same manner 

as  creation  process,  it  is  not  necessary  for  the  reading  process  to  yield  output  in  any  format  at  all 

whether in MiniAOD or other formats derived from ROOT. 

 

III. Tools 
 

IgProf Profiler 

IgProf  [2]  is  a  performance  and memory  profiler  that  provides  feature  to  generate  profiling 

report  in the various  formats  from text  file to structured relational database tables. The program also 

features  report  visualization  through  a  simple web  interface.  The use of  the  profiler  throughout  the 

project was mainly  in  performance mode  –  to measure  time  to  create MiniAOD  and  read  back  the 

containing data. 
 

EDAnalyzer Framework 

EDAnalyzer is one of the three framework modules that provide building blocks for CMS offline 

analyses. Unlike others framework modules, EDProducer and EDSelector, that both read and produce – 

or  filter  in  EDSelector  –  event data  as  output,  EDAnalyzer  only  reads  the data  and  perform  analysis 

without yielding output. This makes EDAnalyzer a better candidate for readback time measurement as 

the  figure could be more significant  instead of being shrouded by  the  longer writeback  time. We can 

easily control the set of PAT objects that are read and perform a basic analysis with them to ensure that 

we have read them correctly at each step in the process. 
 
 

IV. Methods 

 

MiniAOD Creation Process 

MiniAOD creation process in this project owed input datasets to the ttbar production at sqrt(s) = 

13 Tev which  in  located  in  the CMS Release Validation samples  (CMS.RelVal).  In the  first step, we ran 

Figure 2 MiniAOD Creation Process Figure 3 MiniAOD Reading Process 
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‘makeMiniAOD’  jobs with  the number of  events  ranging  from 100  to 10,000  in order  to  confirm  the 

linearity of execution time and size of output file.  It  is worth to note that performance measurements 

throughout the project were reported by in Tick unit, the IgProf’s native unit to measure the frequency 

at which  its sampling  found each call stack. Having been aware  the execution times scale  linearly, we 

then selected 1,000 and 10,000 event samples as basis to which all following jobs in this project would 

be configured. 

In an attempt  to  improve creation  time of MiniAODs and  their size on disk, parameters were 

selected  from OutputSource module to study each  impact on both optimization goals. The candidates 

included:  basketSize,  compressionLevel,  compressionAlgorithm,  eventAutoFlushCompressedSize, 

fastCloning and splitLevel. In the next step, we ran different jobs configurations where one parameter’s 

value  was  adjusted  at  a  time  and,  consequently,  decided  which  settings  contributed  to  better 

performance – less time to write event to file, more compact size, or both. The resulting MiniAOD files, 

different  in  size  and  structure  depending  on  configuration, would  be  useful  for  the  readback  time 

analysis to be mentioned in the next section. 

On  the  other  hand,  there were  possibilities  that  changes  in  parameter  settings  caused  side 

effects, namely, the growth of application memory usage as well as time to read event. We explored the 

first drawback using a python script that acted as a wrapper to ‘makeMiniAOD’ job while keeping track 

of memory occupied by the application every second. The highest figure printed out refers to RSS of a 

job which could then be treated as a metric (Figure 4). 

 

MiniAOD Reading Process 

To measure MiniAOD readback time entails a cycle of workflow similar to the creation process. 

Between the two processes, only the  input data format and modules prescribed  in  job configuration – 

now MiniAOD and EDAnalyzer for reading PAT objects – were components that differed (Figure 5). 

After that, we went further into figuring out which PAT objects in the MiniAOD account for the 

longest  read  time  and  the  largest  size  to  achieve  the  two  improvement  criteria  in  finer  level. We 

investigated time  to  read  for each object: Muon, Electron, Photon, Tau,  Jet,  fat‐Jet and MET with  the 

aim  of  selecting  objects  of  with  the  largest  read  time,  inspecting  each  the  class  definition  and  its 

hierarchy and modifying some data member definitions suspected for being redundant or unnecessary. 

In  particular,  data members  of  type  double,  occupying  32  bits memory,  are  of  higher  than 

sufficient precision for storing the data and can be substituted for 16‐bit or even 8‐bit float. Moreover, 

Figure 4 Application Memory-
Measurement Workflow 

Figure 5 Time to Read Measurement Workflow
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data members containing string might be replaced with enum, or possibly removed altogether, due to 

reducing lookup time and eliminating large amount redundant data. 

Custom data structures whose purposes are already supported by standard  library ought to be 

changed  into  standard way  since  they  are more  likely  to  cause  problem  than  they  could  solve,  i.e., 

abstaining  from using  two vectors  to  implement key‐value map. Such changes, however,  involves not 

only class definition but also the  implementation which  is far from scope of this report, but  it  is by all 

means worth to mention for future development. 

Although each physics object was  inspected  in  full hierarchy, only part of classes having  ‘pat’ 

namespace did the project concentrate on. We, therefore, set data members  (attributes) that contain 

strings  to be  transient, meaning  those  attributes would be  absent  from  the  created object,  thus not 

being stored in persistent storage. A list of attributes is displayed in Figure 6. To sum up, eight attributes 

became transient from Muon, nine for Electron and Tau, and ten for Jet. 
 

Class Attribute 

pat::Lepton isoDeposits_ 

pat::Muon ‐ 

pat::Electron electronIDs_ 

pat::Tau tauIDs_ 

pat::Jet subjetLabels_ 
pairDiscriVector_ 
tagInfoLabels_ 

 
Figure 6 Lists of Attributes to Become Transient for Our Test 

 
Altering the class definition required part of CMSSW to be recompiled before both creation and 

reading process were repeated once more in order to produce MiniAOD files with structure modified in 

accordance with previous changes in class definition. In the last step, the readback time and size of the 

modified MiniAOD was benchmarked against the original one. 
 
 

V. Results and Discussion 

 

Parameter Settings 

Among  the parameters selected  from OutputSource module, basketSize – size of  the buffer – 

had a noticeable effect on both MiniAOD size and  readback  time. Plotted  in base‐2  logarithmic scale, 

Figure 7  indicates that size of the output MiniAOD generated by  ‘makeMiniAOD’  job declined with the 

increase  in basketSize. The  readback  time  followed  the  same  trend as  in Figure 8. Despite  the  stable 

trend  after  262,144  bytes,  running  the  creation  process with  basketSize  larger  than  such  value was 

reported to have a drastic rise in application memory (Figure 9). There  is a possibility that by adjusting 

Class Attribute

pat::PATObject

  
efficiencyNames_

overlapLabels_ 
userDataLabels_ 
userFloatLabels_ 
userIntLabels_ 
userCandLabels_ 
kinResolutionLabels_ 
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basketSize  from  the  default  16384  bytes  to  262144  byte  as  illustrated  in  red  and  green  lines, 

respectively, we can improve MiniAOD file size by 8% and read back time by 9% while not significantly 

increasing the RSS. 

                
Figure 7 Output File Size vs Basket Size  Figure 8 RSS vs Basket Size  Figure 9 Read Time vs Basket Size 

 
Compression algorithm and  level could also affect  the  read and write performance. There are 

two  compression  algorithms  provided  by  the  framework,  LZMA  and  ZLIB.  Each  offers  a  range  of 

compression  level  from  0,  where  no  compression  is  performed,  to  9,  the  most  intense  level.  In 

comparison, LZMA has more complexity, hence taking  longer processing time yet producing output of 

smaller  size.  Figure  10  compares  writeback  time  for  LZMA  application  growing  dramatically  as 

compression  level  increases with that of ZLIB application which consumes almost the same amount of 

time.  In  addition  to  that,  compression  level  has  trivial  effect  on  readback  time  for  both  algorithms; 

however, LZMA read time could take up for 40% longer than that of ZLIB (Figure 11). 

Investigation on others parameters  shows  that  eventAutoFlushCompressedSize  and  splitLevel 

were  by  default  set  close  to  the  optimal  value while whether  fastCloning was  enabled  or  not  had 

insignificant effect on both performance and size. 
 

    
     Figure 10 Write Time vs Compression         Figure 11 Output File Size vs Compression 

 

Class Definitions 

Figure  12  exhibits  that  Jet  accounts  for  29.17%  of  the 

total  size  followed  by  Muon,  Electron  and  Tau  with  the 

percentage  of  28.74,  19.15  and  10.21,  respectively. We  then 

chose  these  four  objects  for  further  inspection  into  their 

attributes. It is important to note that sizes of the seven objects 

combined made up for 19.2% of the total MiniAOD file, spanning 

963 out of 2055 branches. 
Figure 12 Sizes of PAT Objects in MiniAOD
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After marking as transient the data members containing strings of the selected classes: Muon, 

Electron,  Tau,  Jet  as well  as  part  of  their  hierarchy  having  pat  namespace,  Events  tree  of  the  new 

MiniAOD  file  contains  1975  branches,  having  80  less  branches  than  the  original  tree  and  the  size 

reduced by 1.7%. 
 

MiniAOD 
Input File 

Time to read event (ticks)

Seven objects Selected objects Muon Electron Photon Tau Jet Fat Jet MET No object

 Original 27.03 23.19 9.17 4.22 2.95 3.94 9.32 1.82 2.21 1.14

 Modified 22.67 18.78 8.97 3.83 2.84 2.86 6.39 1.69 2.12 1.06

Figure 13 Comparison of Time to Read Event by Object between Different Structures of MiniAOD 
 

The  read  time  broken  down  by  object  of  both  version  of MiniAOD  is  shown  in  Figure  13. 

Comparing with the original structure, reading event data took 31% less time for Jet, 27% for Tau, 9% for 

Electron,  and  2%  for Muon while  readback  time  for  all  seven objects  and only  selected object were 

improved by 16% and 19% respectively. The reason for Muon to have the least  improvement could be 

that none of its data members contains string type. Therefore, no attribute became transient except for 

seven of those obtained by inheritance. 
 
 

VI. Concluding Remarks 
 

The  strategies  to  improve CMS MiniAOD performance  involved  setting OutputSource module 

parameters and modifying class definition of PAT objects. We found that some parameter settings could 

result  in  a  significant  performance  gain.  BasketSize  tuning  could  improve  readback  time  as well  as 

MiniAOD size while having a relatively small increase in RSS. Other parameters were explored, but some 

were already set close to their optimal point.  Improvement  in class definition  level was approached as 

well.  Time  to  read  event was measured  for  each  high‐level  physics  object  and  attributes  of Muon, 

Electron,  Tau  and  Jet were  removed  from  the MiniAOD.  The  improvement  in  read performance  and 

reduced  data  size were  observed  to  be most  significant  in  Jet  and  Tau. With  the  result  from  both 

approaches, users could benefit as much  from  faster processing time and smaller data size as experts 

could  do  from  faster  creation  time  and  more  robust  product.  Having  investigated  the  worst  case 

scenario for string type in class definition level optimization, at the same time we have opened a certain 

aspects of implementation level optimization. 
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3.2 โปสเตอร์ 
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บทท่ี 4 
บันทึกประจําวัน 

Working Log  

== Week 1 == 

14-Jun-2015  - arrived at CERN. no work. 

15-Jun-2015  - set up CERN account, met David, got serveral readings 

16-Jun-2015  - visited SC and ATLAS, tried using Lxplus and ROOT 

17-Jun-2015  - opened bank account, read about CMS detector components, talked to David 

18-Jun-2015  - installed Xming, tried ROOT, talked to David, visited DC and AD 

19-Jun-2015  - forked cmssw add added ssh key, talked to David, worked on PAT turorial ' 
 configuration', looked file python dependencies, took a tour around cmssw 
 code, had P'Phat setup workspace directory on AFS 

== Week 2 == 

22-Jun-2015  - finished ROOT primer 

23-Jun-2015  - finished PAT exercises, talked to David 

24-Jun-2015  - worked on ROOT TTree, talked to David, read C++ SLT 

25-Jun-2015  - attended workshop on SDN and Sci-Fi, read more SLT 

26-Jun-2015  - talked to David, tried mounting AFS without success 

28-Jun-2015  - managed to mount AFS, setup VM for ROOT Workshop 

== Week 3 == 

29-Jun-2015  - attended ROOT Workshop, changed part of code to vector 
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30-Jun-2015  - talked to David, learned how to use igprof and how to read its report 

01-Jul-2015  - talked to David, tried wrapping event vector in a class, generated dictionary 

02-Jul-2015  - talked to David, coded created jet generation macro with defined class 

03-Jul-2015  - coded histogram plotting macro, set up website for visualizing profiling reports 

== Week 4 == 

06-Jul-2015  - talked to David, fixed char* type conversion warning, categorized and 
 measured function in AOD profiling report 

07-Jul-2015  - talked to David, plotted MiniAOD profiling report to graph in Excel, learned 
 about parameters in PoolOutputModule 

08-Jul-2015  - talked to David, joined CMS Induction Session 

09-Jul-2015  - visited CMS 

10-Jul-2015  - talked to David, run more MiniAOD with different # of events and 
 OutputModule parameters 

== Week 5 == 

13-Jul-2015  - read documents about CMSSW Framework and important technical terms 

14-Jul-2015  - talked to David, run more simulation on output parameters 

15-Jul-2015  - talked to David, learned bash scripting, wrote shell script to run memory 
 profiling, generated config file to run simulation of analyzing MiniAOD 

16-Jul-2015  - backup profiling reports and output files, finished measuring MiniAOD memory 
 usage and read time, documented the overall processes and directory 
 description 
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17-Jul-2015  - refactored shell scripts to be more general and have less redundant code, 
 measured MiniAOD memory usage using cmsDriver method 

== Week 6 == 

20-Jul-2015  - continued measuring on memory usage, talked to David 

21-Jul-2015  - analyzed profiling result, plotted into graphs of output parameters versus 
 performance and memory usage, made summary slides for measurement, 
 talked to David 

22-Jul-2015  - wrote a script to run checkMem.py -- second method to measure memory 
 usage (RSS) 

== Week 7 == 

28-Jul-2015  - wrote a generalized script, had Andreas signed the document for the stay 
 during August as External, run the example code for reading miniAOD using 
 method 1, visited ALICE experiment 

29-Jul-2015  - talked to David twice, attended WebFest Workshop on git, made variables 
 python configuration file adjustible by passing command line parameters 

30-Jul-2015  - attended guest lecture on Rosetta Mission, attended Cloud Chamber 
 workshop 

31-Jul-2015  - drafted slides Student Session, discussed with David via Skype, visited CCC and 
 SM18, attended Summer Student WebFest pitch session 

01-Aug-2015  - developed webapp Snaky-Particles game for Summer Student WebFest 
 project: brainstormed, restructured initial code into MVC style, participated in 
 Opensource Workshop (Github, licence) 

02-Aug-2015  - continued WebFest project: debugged snake movement; added more features 
 including snake elongation, self-collision detection and game over; 
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 participated in CrowdCrafting Workshop; and presented project and 
 demonstrated app, finished writing generalized script, re-ran all jobs to verify 
 figures 

== Week 8 == 

03-Aug-2015  - worked on slides, biography and poster, discussed with David twice, kept 
 running jobs 

04-Aug-2015  - worked on poster, talked to David 3 times for advices on poster 

05-Aug-2015  - gave a poster presentation, rewrote readme file 

06-Aug-2015  - joined the Sub Gas Detector workshop, understood the MiniAnalyzer 
 framework, investigated electron class definition, finished running method 1 of 
 reading MiniAOD 

07-Aug-2015  - talked to David via Skype, measured read performance breakdown by 
 collection (studied the process of passing input from cfg to module and wrote 
 script along the way), plotted graph for step1 run2 both types, step2 method2 

09-Aug-2015  - summarized run results from Friday and plotted in graph 

== Week 9 == 

10-Aug-2015  - discussed with David read time result broken down by object, kept 10000-
 event and 10-event jobs running, attended Particle Beam seminar, talked to 
 David and had a final touch on the slides, practiced presentation 

11-Aug-2015  - gave presentation in Student Session, talked to David, analyzed 10000-event 
 results, investigated readback time for tau without calling TauID 

12-Aug-2015  - talked to David, studied class definition of PAT particles particularly Tau from 
 igProf result and  
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13-Aug-2015  - talked to David, traced class hierarchy of class Tau, found transient attributes 
 and classes below Tau inheritance chain, comfirmed the persistent attributes 
 by comparing with MiniAOD root file created from the runs 

14-Aug-2015  - wrote Python script to extract persistent attributes data from 
 edmDumpEventContent (variable name, type, compressed and uncompressed 
 size) to cvs file, talked to David, participated in Beam Particle Workshop at 
 CCC, attended the Certificate ceremony 

== Week 10 == 

17-Aug-2015  - fixed problem on parsing attributes that take multiple lines, learned more 
 about string&file manipulation and how to code in Pythonic way 

18-Aug-2015  - talked to David, fixed problem on filtering out transient attributes using 
 keywords from text file with as it turned out extra new line character, added 
 featured to combine complex object (not used) 

19-Aug-2015  - tried to debug a type error in ROOT macro PartialRead.C when reading 
 branches' object, talked to David, attended workshop on MadGraph 

20-Aug-2015  - investigated TauPFEssential data members, some of which have already been 
 optimized, talked to David and tried to debug PartialRead.C, investigated 
 available TauIDs and their value 

21-Aug-2015  - confirmed the total number of available TauIDs, talked to David and tried to 
 debug PartialRead.C, modified the script to parse all other high level objects 
 and investigated the proportion of object's branch size 

== Week 11 == 

24-Aug-2015  - skyped with David, modified script to parse and group all branches in Event 
 tree, summed up in spreadsheet 

25-Aug-2015  - work&travel try to debug PartialRead.C by comparing code with effX.c 
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27-Aug-2015  - fixed minor bug and reorganized parsing script,investigated pat::Jet attributes 
 that contains double, string, and structs based on each kind of jets 

28-Aug-2015  - listed attributes containing double and string of Muon, Electron, Tau and Jet, 
 work&travel 

== Week 12 == 

31-Aug-2015  - talked to David, marked string-type attributes transient in class definition 

01-Sep-2015  - talked to David, remove all data members of type string by marking them 
 transient in class definition, deal with error arisen during recompiling CMSSW, 
 refactored scripts for combining 3 subprojects into one CMSSW package, 
 created new MiniAOD from which string-type branches of Muon, Electron, Tau 
 and Jet disappeared, it turned out the problem in PartialRead.C was caused by 
 bug in ROOT framework that will be fixed by the upcoming release 

02-Sep-2015  - dealt with segmentation break error in MiniAnalyzer configuration file, talked 
 to David, measured and compared readback time between new and old 
 MiniAOD 

03-Sep-2015  - wrote report outline, run read time measuring script to have more reliable 
 results, talked to David, visited CMS detector 

04-Sep-2015  - talked to David, wrote report, returned bicycle and CERN access card. 

05-Sep-2015  - paid for hostel, wrote Tools section, departed from CERN 

== After Arrival in Thailand == 

07-Sep-2015  - wrote Method section 

08-Sep-2015  - wrote Results and Discussion, Conclusion, and References sections 

09-Sep-2015  - reviewed report, wrote Acknowledgement section, finished report 
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บทท่ี 5 
ประสบการณ์และข้อแนะนํา 

 

การได้เข้าร่วมโครงการ CERN Summer Student น้ีถือว่าเป็นประสบการณ์สําคัญครั้งหน่ึงในชีวิต 
ที่หายาก หากแต่สิ่งท่ีสําคัญยิ่งกว่าคือการใช้เวลา 8 - 12 สัปดาห์ให้มีค่าได้ประโยชน์มากท่ีสุด เน่ืองจากเซิร์นมี 
คนเก่งจากทั่วโลกจํานวนมากทํางานอยู่ในองค์กร มีกิจกรรมหลากหลายประเภทให้เข้าร่วมอยู่ตลอด และในพื้นที่
ใกล้เคียงยังมีธรรมชาติและสถานที่ทางประวัติศาสตร์ให้ชื่นชมและศึกษา ซึ่งผู้เขียนมีความเห็นว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายที่จะ
ได้มีโอกาสเข้าถึงแง่มุมท้ังหมดในช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ ดังน้ันสําหรับทุก ๆ โอกาสที่เข้ามาแล้ว การกําหนด
เป้าหมาย การแบ่งเวลา และการศึกษาหาข้อมูลล่วงหน้าที่ดี จึงเป็นวิธีเตรียมพร้อมท่ีดีที่สุดทางหนึ่งที่จะทําให้
ผู้เข้าร่วมสามารถเก็บเกี่ยวความรู้ ความสัมพันธ์ระดับนานาชาติ ตลอดจนประสบการณ์ชีวิต  

การเตรียมตัวเรื่องภาษาอังกฤษ หรือฝร่ังเศสเบ้ืองต้น การมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาสําคัญกว่าพ้ืนฐาน
ความสามารถในการใช้ภาษา เพราะเป็นเรื่องแน่นอนที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พัฒนาความสามารถทักษะของตัวเอง 
แต่ความกล้าในการสื่อสารและความสนใจท่ีจะเรียนรู้จุดบกพร่องของตนเอง จะทําให้ผู้เข้าร่วมโครงการนอกจากจะ
ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นธรรมชาติ และอาจเป็นประตูไปสู่ประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนอีกด้วย 

การเตรียมตัวเรื่องความรู้ทางเทคนิค เซิร์นเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีองค์ความรู้และระเบียบวิธีการทํางาน 
(Methodology) ที่อาจไม่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย การศึกษาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หรือบทความ
วิชาการซึ่งอาจติดต่อกับที่ปรึกษา ให้แนะนําให้ตั้งแต่ก่อนเดินทางจะช่วยลดระยะเวลาการเรียนรู้ได้ และยังมีเวลา
เข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ เพ่ิมข้ึนอีกด้วย 

 กิจกรรมในเซิร์นมีหลากหลายประเภทโดยเฉพาะ Workshop และการนําเสนอผลงานนักศึกษา ซึ่งรับ
ผู้เข้าร่วมได้จํากัด เช่น Data Acquisition Workshop การเปิดให้เข้าชม LHCb รับได้เพียง 9 คนเท่าน้ัน ผู้เข้าร่วม
จึงควรตรวจสอบอีเมลเป็นประจําหากต้องการเข้าร่วม workshop ที่ตนเองสนใจได้สําเร็จ นอกจากกิจกรรมทาง
วิชาการแล้ว ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ โดยนักศึกษากันเองจัดขึ้นเป็นประจํา สามารถติดตามจากประกาศซึ่งมักจะอยู่ใน
กลุ่ม Social Media ของนักศึกษาเซิร์น 

 แม้จะไม่ได้สามารถเข้าร่วมได้ทั้งหมด แต่สิ่งที่ผู้เขียนตระหนักดีและปฏิบัติ คือการใช้เวลาการทํางาน  
การเข้าร่วมกิจกรรม การปฏิสัมพันธ์ รวมไปถึงการท่องเท่ียวไม่ให้สูญเปล่า เพราะท้ังหมดเป็นโอกาสสําหรับการ
เรียนรู้และพัฒนาตนเอง ซึ่งเชื่อว่าจะมีประโยชน์ในอนาคตข้างหน้าได้ และสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับสังคมไทย
ในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่ต้องการมีส่วนร่วมทําให้สังคมก้าวหน้าได้ ผู้เขียนประทับใจและภูมิใจที่มีโอกาสได้เข้า
ร่วมโครงการน้ี  
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ภาคผนวก 
 

ส่วนน้ีเป็นการรวบลิ้งค์ เว็บไซต์ของเซิร์น ที่ผู้เขียนเข้าใช้งานบ่อย และเห็นว่ามีประโยชน์โดยแบ่งเป็นกลุ่ม 
ได้แก่ วีดีโอการบรรยายย้อนหลัง เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานวิจัย และบริการต่าง ๆ ของเซิร์น 
Lectures 

Summer Student Lectures 2015  http://summer‐timetable.web.cern.ch/summer‐timetable/ 

Openlab Lecture 2015  http://indico.cern.ch/category/6466/  

Openlab Lecture 2014  http://indico.cern.ch/category/5800/  

  

Project 

ROOT  https://root.cern.ch/drupal/  

Personal Website Management  https://webservices.web.cern.ch/ 

OpenStack  https://openstack.cern.ch/dashboard/project/ 

LxPlus SSH URL  lxplux.cern.ch 

  

Services 

Account Management  https://account.cern.ch/account/ 

CERN Email  https://mmm.cern.ch/owa 

Internet  https://network.cern.ch  

CERN Print Shop  https://printservice.web.cern.ch/printservice/  

Map  https://maps.cern.ch  

Phonebook  https://phonebook.cern.ch/phonebook/#  

Electronic  Document  Handling 
System (EDH) 

https://edh.cern.ch/Desktop/dir.jsp  

Human  Resources  and  Technology 
(HRT) 

https://hrt.cern.ch/hrt/Desktop  

Online Courses on Safety  https://sir.cern.ch  

Activities at CERN  http://hr‐dep.web.cern.ch/content/cern‐activities‐during‐
programme‐0  

CERN Document Server  http://cds.cern.ch/  

 


