
โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี

ประจำป 2561
(DESY Summer Student Programme)

เปนนิสิต/นักศึกษาท่ีกำลังศึกษาช้ันปริญญาตรีปท่ี 3 - 4 
หรือนักศึกษาปริญญาโทปที่ 1 - 2 ที่ศึกษาอยูในประเทศไทย
เกรดเฉลี่ยไมต่ำกวา 3.25
อายุไมเกิน 25 ป
ศึกษาอยูในสาขาฟสิกส
ตองมีความรูภาษาอังกฤษดีมาก (สามารถส่ือสารในการพูด ฟง อาน เขียน ได)
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คุณสมบัติของผูสมัคร

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ไดเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมชมสถาบันเดซี (Deutsches 
Electronen - Synchrotron: DESY) ในวันที่ 21 สิงหาคม 2545 ณ เมืองฮัมบูรก สหพันธสาธารณรัฐเยอรมัน 
และทางสถาบันเดซีไดทูลเกลาฯ ถวายทุน โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี (DESY Summer Student Programme) 
เพื่อใหนักศึกษาไทยในสาขาฟสิกส  ซึ่งผานหลักสูตรในระดับปริญญาตรีมาแลว 2 ป เขารวมกิจกรรมปฏิบัติการวิจัยระยะสั้น 
ในชวงภาคฤดูรอน ณ สถาบันดังกลาว

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) จึงไดรวมมือกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน) 
ในการดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที ่มีศักยภาพและคุณสมบัติเหมาะสมในขั ้นตน แลวนำความขึ ้นกราบบังคมทูล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย ใหนักศึกษาเปนผูแทนประเทศไทย 
เขารวมกิจกรรมหลักในหองปฏิบัติการของสถาบันเดซี ณ เมืองฮัมบูรก หรือเมืองซอยเธน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

แนะนำกิจกรรมนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี

สถาบันเดซี เปนหนึ ่งในบรรดาหองปฏิบัติการชั ้นนำของโลกดานฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน และงานวิจัยที ่ใช 
แสงซินโครตรอน ในแตละปจะมีนักวิทยาศาสตรทั่วโลกจำนวนกวา 3,400 คน เขามาปฏิบัติการทดลอง ณ สถาบันเดซี 
โดยมีการทำวิจัยทางดานอนุภาคมูลฐานที่เนนการใชเครื่องเรงอนุภาคเพื่อที่จะคนหาอนุภาคมูลฐานที่เกิดจากการชนกัน 
ของอนุภาคอิเล็กตรอนและอนุภาคโปรตอน และงานวิจัยทางดานแสงซินโครตรอน ซึ่งเปนการนำเอาแสงซินโครตรอน 
ที่ผลิตจากวงแหวนกักเก็บอนุภาคพลังงานสูงไปใช ประโยชนในงานวิจัยพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต

ในแตละภาคฤดูรอนสถาบันเดซีไดเปดโอกาสใหนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกในสาขาฟสิกสเขารวมกิจกรรมวิจัย 
ในหองปฏิบัติการ ณ เมืองฮัมบูรก หรือเมืองซอยเธน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี โดยสามารถเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง 
ดังตอไปนี้

กิจกรรมที่ 1 การทดลองในสาขาฟสิกสของอนุภาคมูลฐาน (Experiments in Elementary Particle Physics)
นักศึกษาจะไดเขารวมกลุมวิจัยในโครงการวิจัย H1, HERA-B, HERMES หรือ ZEUS ณ หองปฏิบัติการของสถาบันเดซี 
ในการคนหาและศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคมูลฐาน นักศึกษาอาจจะเลือกเขารวมกลุมวิจัยสาขา Neutrino-Astrophysics 
ลักษณะของกิจกรรมวิจัยแบงไดเปน 3 รูปแบบ 
1) งานวิเคราะหเชิงฟสิกส 2) งานพัฒนาอุปกรณการทดลอง และ 3) งานประมวลขอมูล

กิจกรรมที่ 2 การทดลองที่ใชแสงซินโครตรอน (Experiments with Synchrotron Radiation)
นักศึกษาจะไดเขารวมกลุมวิจัยของหองปฏิบัติการ HASYLAB ณ เมืองฮัมบูรก สัมผัสกับงานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัย 
ประยุกตในสาขาฟสิกส นักศึกษาจะมีโอกาสในการรวมเตรียมการทดลอง ทำการทดลองโดยอาศัยเทคนิคการวัดที่ใช 
แสงซินโครตรอน ตลอดจนการวิเคราะหขอมูลหรือเขารวมงานพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการทดลอง

กิจกรรมที่ 3 งานวิจัยเกี่ยวกับเครื่องเรงอนุภาค (Research on Accelerators)
นักศึกษาจะไดเขารวมกลุมวิจัยท่ีทำงานพัฒนาเคร่ืองเรงอนุภาค กิจกรรมวิจัยครอบคลุมโครงการตนแบบของเคร่ืองสำหรับ 
การชนกันของอนุภาคในแนวตรงที่มีชื ่อวา เทสลา (Tesla) และงานวิจัยในสาขาที่เกี ่ยวกับแมเหล็กตัวนำยิ่งยวด 
และหองเรงอนุภาคตัวนำยิ่งยวด

กิจกรรมที่ 4 ทฤษฎีของอนุภาคมูลฐาน (Theory of Elementary Particles)
นักศึกษาจะตองเลือกเขากลุมวิจัยทางทฤษฎี กิจกรรมที่นักศึกษาจะทำขึ้นอยูกับความรูพื้นฐานของนักศึกษา กิจกรรม 
โดยสวนใหญจะเปนการอานเอกสารวิจัยเพิ่มเติม และอภิปรายเกี่ยวกับวิธีการวิจัยและนิยามทางทฤษฎีตางๆ หรือ 
การเขารวมงานวิจัย

กิจกรรมที่ 5 งานเกี่ยวกับการคำนวณ (Computing in High Energy Physics)
นักศึกษาจะไดเขารวมงานเกี่ยวกับการคำนวณในสาขาฟสิกสพลังงานสูงในหองปฏิบัติการ ณ เมืองซอยเธน โดยนักศึกษา 
จะมีโอกาสเขารวมทดลองและพัฒนาซอฟแวรสำหรับคอมพิวเตอรงานขนาน

กิจกรรมที่ 6 งานวิจัยดานดาราศาสตร / ฟสิกสดาราศาสตรอนุภาค (Astrophysics / Astroparticle Physics) 
นักศึกษาจะไดเขารวมกลุมวิจัยท่ีทำงานศึกษาวัตถุและอนุภาคตางๆ นอกโลก รวมท้ังเรียนรูการพัฒนาเคร่ืองมือ และอุปกรณ 
ที่ใชในการวิจัยอนุภาคตางๆ ทางดานดาราศาสตร อาทิ IceCube, CTA เปนตน

ผูไดรับคัดเลือกตองนามบันทึกขอผูกพันยืนยันการเขารวมกิจกรรมโครงการฯ กอนลงทะเบียนในระบบออนไลน 
ของสถาบันเดซี 
ผูไดรับการคัดเลือกตองสงรายงานการเขารวมกิจกรรมภายใน สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี จำนวน 4 เลม 
และนำเสนอผลการเขารวมกิจกรรมตอคณะกรรมการหลังจากเดินทางกลับมาแลว
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ขอผูกพัน

การรับสมัครและเขารวมกิจกรรม
                    ชวงเวลา                 กิจกรรม  

1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2560     ประกาศรับสมัคร  www.nstda.or.th/desy

ตุลาคม 2560      สัมภาษณและคัดเลือกเบื้องตน

พฤศจิกายน 2560      นำรายชื่อผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกราบบังคมทูล

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

           ทรงคัดเลือกในขั้นตอนสุดทาย

มกราคม 2561      ประกาศรายชื่อผูไดรับคัดเลือก

ระหวางเดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน 2561 เขารวมกิจกรรมวิจัยในหองปฏิบัติการ

        ณ สถาบันเดซี สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี

   
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่

โครงการนักศึกษาภาคฤดูรอนเดซี 
ฝายวิชาการและกิจกรรมพัฒนาเยาวชนวิทยาศาสตร 
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)
111 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหน่ึง 
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท 0 2529 7100 ตอ 77206 77224 และ 77225
E-mail: pdys@nstda.or.th 
      www.facebook.com/DESYTH

สามารถคนหารายละเอียดโครงการเพิ่มเติมและสมัครออนไลนไดที่
www.nstda.or.th/desy หรือ https://summerstudents.desy.de

รวมกับ

      สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องคการมหาชน)
       Synchrotron Light Research Institute      Deutsches Elektronen-Synchrotro


