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ความเปFนมาของความรGวมมือในโครงการ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จเปFนองค5ประธานในพิธีลงนามบันทึกขOอตกลง

ความรGวมมือ ระหวGาง มทส. และ ALICE, CERN

ณ วังสระปทุม 

วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

โครงการวิจัยของ ITS และ O2 ความรGวมมือของหนGวยงานในประเทศไทยกับ

หOองปฏิบัติการอลิซและประเทศตGาง ๆ ในการ:
1. คLนหาวัสดุที่เหมาะสม

2. ทดสอบเซ็นเซอรCตLนแบบ

3. จำลองประสิทธิภาพของฟVสิกสC

4. ทดสอบระบบ GRID

เวลา: 2556-2563

งบประมาณ: รวม 28 ลLานบาท (สวทช. 50%, สถาบัน 50%)

กำลังคน: ปริญญาเอก 2 คน และ ปริญญาโท 10 คน
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ระบบตรวจวัดทางเดินของอนุภาคดOานใน รุGนท่ี 2 
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Inner Tracking System: ITS

ITS2

• ขนาดของค&างบวัสดุ (*material budget) สูง

• อนุภาคยังคงสูญเสียพลังงานในขณะท่ีเคล่ือนท่ีผ&าน

*material budget คือ สัดส&วนระหว&างความหนาของวัสดุกับระยะการแผ&รังสีเฉล่ียในวัสดุนั้น ๆ



ผลงานในความรGวมมือของ ITS2
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สิ่งสGงมอบ

• ชุดโปรแกรมจำลอง “Inner Barrel” (stave + power supply)
• ติดต้ังโปรแกรมทดสอบและทำการศึกษา Pixel Sensor ALPIDE (ร&วมกับSLRI)

• ชุดโปรแกรมจำลองไฮเปอรCตริตอนและแลมบCดาซี และทดสอบ

นักศึกษาโครงการ

ผลงานการตีพิมพ5ในวารสารระดับนานาชาติ

สรLางความร&วมมือกับหน&วยงานวิจัยต&าง ๆ เพื่อยกระดับงานวิจัยของ มทส. ใหLเป�นที่รูLจัก 
รวมถึงไดLรับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยจากหน&วยงานภายนอก

• ปริญญาตรี

• ปริญญาโท

• ปริญญาเอก

สำเร็จการศึกษา

กำลังศึกษา

ALICE collaboration
ITS project
Proceeding
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จุดประสงค5ของการพัฒนา ITS3

• ลดการสูญเสียพลังงานของอนุภาคท่ีเคล่ือนท่ี
ผ&านใหLมีค&านLอยท่ีสุด 

• ทำใหLบางขึ้น (ความบาง 20 ไมโครเมตร)
• ทำใหLใหญ&ขึ้น (28 x 1.5 เซนติเมตร ) 
• ทำใหLโคLงงอไดL

ระบบตรวจวัดทางเดินของอนุภาคดOานใน รุGนท่ี 3

5L. Musa (CERN) –ALICE Physics Week, 23 Oct 2018



6



7



8

ALICE Duties
• 3 Shifters of SUT were working at ALICE

• We have done 10 shifts for 5 years.

• ITS2 commissioning 
Jetnipit Kaewjai

Dr. Kritsada Kittimanapun

Parinya Namwongsa

Anantachai Lakrathok

Arnon Songmoolnak



แผนการดำเนินงานวิจัย 
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2020 2022 2024

2021 2023

ทดสอบองค5ประกอบทางเทคโนโลยีของ

หัววัดซิลิกอน
o ทำการจำลองคุณสมบัติและองคCประกอบ

ระดับพิกเซลโดยใชL TCAD

o ศึกษาการทนรังสีของเซนเซอรC

ทดสอบคุณสมบัติระดับพิกเซล
o ศึกษาขนาดของเม็ดพิกเซลและรูปร&างของ

พิกเซลที่เหมาะสม

o พัฒนาฮารCดแวรCและซอฟตCแวรC เพื่อ

ออกแบบการทดสอบคุณลักษณะของ

เซนเซอรC

ออกแบบและสรOางตOนแบบขนาดเต็ม
o การสรLางและทดสอบคุณสมบัติของหัววัด

ขนาดจริง

สรOาง ทดสอบและ

ปรับเทียบหัววัด
รูปแบบสุดทOาย 
ก&อนนำไปติดตั้งจริง

ออกแบบและสรOางตOนแบบหัววัด

ขนาดใหญG
o ออกแบบบล็อกของหัววัดเบ้ืองตLน

o ทดสอบการทำงานเบ้ืองตLนของ

เซนเซอรCในระดับหLองปฏิบัติการ



งบประมาณ
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ผูOสนับสนุน 1. สวทช. 5,450,000 บาท

2. มทส. 5,450,000 บาท
ระยะเวลาของโครงการ 5 ปA 



ผลลัพธ5ท่ีคาดวGา มทส. จะไดOรับจากโครงการวิจัย
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สรLางความร&วมมือระหว&าง มทส.

กับหน&วยงานวิจัยต&างประเทศ

นำเสนอผลงานในการประชุมเชิง

ปฏิบัติการนานาชาติ

จำนวนบทความตีพิมพCร&วมกับ 

ALICE Collaboration 40 ฉบับ

เขLาร&วม ITS working group meeting

เขLาร&วม ITS upgrade meeting 

จำนวนบทความตีพิมพCร&วมกับ

ITS upgrade project 4 ฉบับ

จำนวนนักศึกษา

• ปริญญาโท 2 คน

• ปริญญาเอก 2 คน

เชิงปริมาณ
เชิงคุณภาพ



ผลลัพธ5ท่ีคาดวGาประเทศจะไดOรับจากโครงการวิจัย
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การถ&ายทอดเทคโนโลยีดLานการออกแบบเซ็นเซอรCท่ีมีขนาดใหญ&และบาง 
(ขนาด 28 cm x 1.5 cm และบาง 20 µm) โดยเทคโนโลยี stitching

ผลิตบุคลากรดLานการออกแบบและทดสอบเซนเซอรCท่ีมีความซับซLอนสูง
ขึ้นภายในประเทศ

การนำเทคโนโลยีเซ็นเซอรCมาประยุกตCใชLในวงการทางการแพทยCเพื่อสรLาง
เครื่องสรLางภาพเพื่อรักษามะเร็งดLวยโปรตอนและรังสีเอ็กซC

สรLางความร&วมมือระหว&างหน&วยงานวิจัยต&าง ๆ ในประเทศ เพื่อยกระดับ
งานวิจัยของประเทศใหLเป�นท่ียอมรับในระดับสากล 



ผลลัพธ5ท่ีคาดวGาเซิร5นจะไดOรับจากโครงการวิจัย
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เกิดองคCความรูLทางเทคโนโลยีการออกแบบหัววัดซิลิกอน 
CMOS ท่ีมีประสิทธิภาพสูง มีขนาดใหญ&และบาง สามารถ
โคLงงอไดL อ&านขLอมูลไดLเร็ว และใชLพลังงานต่ำ

ไดLองคCความรูLและขยายขีดความสามารถทางฟVสิกสC
สำหรับการศึกษาการผลิต heavy-flavor โดยเฉพาะ 
baryon และการศึกษา dielectrons มวลต่ำ

การปรับปรุงประสิทธิภาพการวัดค&าแลมบCดาซี (Λ" ) และ 
thermal dielectrons ไดLละเอียดและแม&นยำขึ้น



ผลงานที(เริ(มมีส่วนร่วมใน ITS3
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การออกแบบและศึกษาโครงสรLางคลLาย ALPIDE อย&างง&ายระดับ pixel 
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• The dimension of model is 20 x 20 X 30 µm3

Parameters Value
P well width 6 µm

spacing of P well and N well 3 µm

N well radius 1 µm

Doping profile Doping 
concentration

Depth Value at depth Lateral factor

N+/p+ 1X1019 0.25 1X1014 0.1

n/p well 1X1018 1.5 1X1013 0.25

Deep p well 1X1017 3.5 1X1012 0.4

substrate 1X1018 15 constant

Epitaxial layer 1.4X1013 15 constant R= 1048.5 
ohm.cm

N+/Nwell
P+/Pwell/DeepPwell

Epitaxial layer

Substrate

1/8/21

electrode

mµ

mµ



การออกแบบและศึกษาโครงสรLางคลLาย ALPIDE อย&างง&ายระดับ pixel 
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Octagonal shape of N wellV cathode = 6 volt
(using Quasistationary
Ramp up from 
0.0 v to 6 v.)

Vanode = 0.8 volt
(using Quasistationary
Ramp up from 
0.0 v to 0.8 v.)

ภาพมมุบน

ภาพมมุข้าง



• งานน้ีใชLเครื่องมือจำลองลำอิเล็กตรอนพลังงาน 1.2 GeV ดLวย G4beamline สำหรับทดสอบคุณลักษณะของ
ALPIDE ใน ITS3 สถานีทดสอบดLวยลำอิเล็กตรอน สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน

ปรับปรุง pixel sensor telescope เพ่ือทดสอบคุณลักษณะของ ALPIDE ใน ITS3
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ปรับปรุง pixel sensor telescope เพ่ือทดสอบคุณลักษณะของ ALPIDE ใน ITS3
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• การศกึษาการกระจายตวัของเหตกุารณ์การชนของอิเลก็ตรอนและมมุกระเจิงของ

เซนเซอร์ทีC Device under test (DUT) เอียงทํามมุทีCแตกตา่งกนั
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ALICE Data Analysis



• ผูLเตรียมเอกสาร นายอนันตชัย ล&ากระโทก และนายเจษนิพิตฐC แกLวใจ 

นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาฟVสิกสC สำนักวิชาวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

• อาจารยCท่ีปรึกษา ผูLช&วยศาสตราจารยC ดร. ชิโนรัตนC กอบเดช

อาจารยCประจำสาขาวิชาฟVสิกสC สำนักวิชาวิทยาศาสตรC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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Thank you


