
รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

 เจ้าหน้าที่ระดับรองหัวหน้าหน่วยงาน

1 นาย วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา ผู้อํานวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง International Design Contest

 2015 เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการจัดการแข่งขันเพื่อ

รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปีหน้า 2016

International Design Contest 2015 สิงคโปร์ 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

2 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล รองผู้อํานวยการ การศึกษาดูงาน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง Exploring China ICT 

Market at Mobile World Congress Shanghai โดย พา

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี Software เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ

และแสดงสินค้า ภายใต้ความร่วมมือ MOST ไทย-จีน

Exploring China ICT Market at Mobile 

World Congress Shanghai

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

 เจ้าหน้าที่ระดับต่ํากว่า หน./รอง หน. หน่วยงาน

3 นางสาว กันทิมา เหมรา ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง The 5th International Conf.

 on the Characterization and Control of Interface 

for High Quality Advance Materials เพื่อร่วมเสนอ

ผลงานในการประชุมวิชาการ

The 5th International Conf. on the 

Characterization and Control of 

Interface for High Quality Advance 

Materials

ญี่ปุ่น 06/07/58-10/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

4 นางสาว วิศรา ไชยสาลี นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Tokyo University of 

Agriculture ศึกษาดูงานและหาแนวทางความร่วมมือในการ

พัฒนาการเกษตร

Tokyo University of Agriculture ญี่ปุ่น 19/07/58-30/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

ประเภทการเดินทาง

หน้าที่ 1/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

5 นาย ศุภกร สิทธิไชย นักวิจัย การสัมมนา อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Building and designing of 

ICT infrastructure in rural area ๑) เพื่อพัฒนา

ระบบสื่อสารสําหรับใช้งานด้านการเรืยนการสอนในพื้นที่จ.

แม่ฮ่องสอน 
๒) เพื่อพัฒนาระบบสื่อสารสําหรับใช้งานด้านการพัฒนา

เศรษฐกิจในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน

Building and designing of ICT 

infrastructure in rural area

ญี่ปุ่น 22/07/58-05/09/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก

แหล่งภายนอก สวทช.

มี

6 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เดินทางไปติดตามงานโครงการ

จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอข้าวไทยเพื่อ

การส่งออก ณ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า

โครงการ (รศ.ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร)ให้เดินทางติดตาม

งานวิจัยโครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดี

เอ็นเอข้าวไทยเพื่อการส่งออก ที่ได้ดําเนินการความร่วมมือ

ด้านข้อมูลข้าวและการตรวจข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

เดินทางไปติดตามงานโครงการจัดตั้ง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกลักษณ์ดีเอ็นเอ

ข้าวไทยเพื่อการส่งออก ณ ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 23/07/58-27/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก

แหล่งภายนอก สวทช.

มี

หน้าที่ 2/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

7 นาย อุดม แซ่อึ่ง นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Synchrotron Radiation and 

Neutron for Biomolecular Structure and Dynamics 

เพื่อศึกษาความรู้ด้าน synchrotron radiation and 

neutron and X-ray scattering เพื่อตอบสนองงานหลัก

ของห้องปฏิบัติการ

Synchrotron Radiation and Neutron 

for Biomolecular Structure and 

Dynamics

ไต้หวัน 05/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

8 นาย วรล อินทะสันตา นักวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา

เส้นใยผสมสังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ ปฏิบัติ

งานวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสมสังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติ

พิเศษภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสม

สังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ

เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสม

สังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ

ไต้หวัน 20/07/58-24/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

9 นาย บรรณกร สัณฐมิตร ผู้ช่วยวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนา

เส้นใยผสมสังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ ปฏิบัติ

งานวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสมสังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติ

พิเศษภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสม

สังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ

เพื่อปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาเส้นใยผสม

สังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ

ไต้หวัน 20/07/58-24/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 3/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

10 นาย สุนทร ศิระไพศาล ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Fighting cyber crime in 

Thailand ? how to raise public awareness? ได้รับเชิญ

เป็นวิทยากรไปพูดบรรยายในงานประชุมวิชาการ 5th 

Annual Cybersecurity for Government Summit 2015

 ในหัวข้อ Fighting cyber crime in Thailand ? how to 

raise public awareness?

Fighting cyber crime in Thailand ? 

how to raise public awareness?

มาเลเซีย 28/07/58-30/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

11 นาง ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อํานวยการฝ่าย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง 65th Lindau Nobel Laureate 

Meeting and Post Lindau for Thai Junior Scientist 

Following the 65th Nobel 1. เพื่อเตรียมการรับเสด็จและถวาย

รายงานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ

ราชดําเนินร่วมงานประชุมลินเดา 
2. เพื่อเป็นพี่เลี้ยงของนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม 

Post Lindau ภายใต้นการสนับสนุนของ DFG 
3. เพื่อประสานงานกับ DFG ในการจัดกิจกรรมและติดตาม

ความก้าวหน้านักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่

65th Lindau Nobel Laureate Meeting 

and Post Lindau for Thai Junior 

Scientist Following the 65th Nobel

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

01/07/58-12/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 4/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

12 นางสาว รวิวรรณ เหล่าเจริญ

สุข

นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง 65th Lindau Nobel Laureate

 Meeting and Post Lindau for Thai Junior Scientist 

Following the 65th Nobel เพื่อเข้าร่วมงานประชุมผู้

ได้รับรางวัลโนเบล ประจําปี ๒๐๑๕ และเข้าร่วม 

Post-Lindau-Tour 2015

65th Lindau Nobel Laureate Meeting 

and Post Lindau for Thai Junior 

Scientist Following the 65th Nobel

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

01/07/58-12/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

13 นางสาว ดรุณี อัศวเสถียร นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Effects of Processing 

Parameters on Properties of Activated Carbon from

 Palm Shell with Sodium Hydroxide Impregnation 

เพื่อนําเสนอผลงานวิชาการแบบ oral presentation 

ทางด้านวัสดุคาร์บอน ประเภท Activated carbon 
เพื่อติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการทางด้านวัสดุคาร์บอน

จากนานาชาติ 

Effects of Processing Parameters on 

Properties of Activated Carbon from 

Palm Shell with Sodium Hydroxide 

Impregnation

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 5/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

14 นางสาว ใจรัก เอื้อชูเกียรติ ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง 2015 Patent & IP Law and Practice

 Summer Institute and High Technology Protection 

Summit (CASRIP) ศูนย์วิจัยกฎหมายเฉพาะทางภายใต้คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริการ ให้การสนับสนุนทุน

แก่นักวิชาชีพทางด้านสิทธิบัตรจากประเทศกําลังพัฒนาในหัว

ข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวปฏิบัติรวมถึง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และการดําเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2015 Patent & IP Law and Practice 

Summer Institute and High 

Technology Protection Summit 

(CASRIP)

สหรัฐอเมริกา 15/07/58-03/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(โดยได้รับสนับสนุน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม

อบรมจากศูนย์วิจัย

กฎหมายฯ)

มี

15 นางสาว อรุณศรี ศรีธนะ

อิทธิพล

ผู้จัดการ การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง 2015 Patent & IP Law and Practice

 Summer Institute and High Technology Protection 

Summit (CASRIP) ศูนย์วิจัยกฎหมายเฉพาะทางภายใต้คณะ

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน สหรัฐอเมริการ ให้การสนับสนุนทุน

แก่นักวิชาชีพทางด้านสิทธิบัตรจากประเทศกําลังพัฒนาในหัว

ข้อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวปฏิบัติรวมถึง 

การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

และการดําเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา

2015 Patent & IP Law and Practice 

Summer Institute and High 

Technology Protection Summit 

(CASRIP)

สหรัฐอเมริกา 15/07/58-03/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(โดยได้รับสนับสนุน

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วม

อบรมจากศูนย์วิจัย

กฎหมายฯ)

มี

หน้าที่ 6/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

16 นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง PICMET'15 เพื่อร่วมเป็นผู้จัด

งานประชุม (Executive Committee) และนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ

PICMET'15 สหรัฐอเมริกา 28/07/58-07/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

17 นางสาว ละออ โควาวิสารัช นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Museums Pool: a Mobile 

application for Museum Network เพือนําเสนอผลงาน

ทางวิชาการ

Museums Pool: a Mobile application 

for Museum Network

สหรัฐอเมริกา 31/07/58-08/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

18 นางสาว กุสุมาภรณ์ สมพงษ์ นักวิเคราะห์อาวุโส การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการ

ประชุมวิชาการ PICMET 2015 Conference นําเสนอ

บทความวิชาการเรื่อง Challenges of R&D Institutions 

for Technology Collaboration with Alliances in an 

Emerging Economy (15R0518) ในงานประชุม 

PICMET'15 Conference Management of the 

Technology Age

เข้าร่วมนําเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ

 PICMET 2015 Conference

สหรัฐอเมริกา 31/07/58-08/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก

แหล่งภายนอก สวทช.

มี

หน้าที่ 7/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

19 นาย เฉลิมพล สายประเสริฐ นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง The Cambeidge 

Connection(Newton UK-Thailand) ได้รับคัดเลือกจาก 

Cambridge Business School และได้รับการยกเว้นค่าเข้า

ร่วมอบรมเป็นกรณีพิเศษจากการคัดเลือกของคณะกรรมการ 

เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการนํางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

The Cambeidge Connection(Newton 

UK-Thailand)

สหราช

อาณาจักร

04/07/58-12/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

20 นางสาว อรกนก พรรณรักษา นักวิจัยนโยบาย การสัมมนา อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนจาก

แหล่งทุนวิจัย เพื่อนําเสนอหน่วยงานและของบประมาณ

สนับสนุนกิจกรรมของ Global Young Academy, GYA ใน

ฐานะ Co-Chair ของ GYA

เพื่อประชุมร่วมกับผู้แทนจากแหล่งทุนวิจัย สหราช

อาณาจักร

07/07/58-13/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

21 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อํานวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Exploring China ICT Market 

at Mobile World Congress Shanghai พาผู้ประกอบการ

ไทยไปทําความเข้าใจตลาดในประเทศจีน เพื่อหาช่องทาง

ธุรกิจและหาคู่ค้า

Exploring China ICT Market at Mobile 

World Congress Shanghai

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 8/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

22 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อํานวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Exploring China ICT Market 

at Mobile World Congress Shanghai พาผู้ประกอบการ

ด้านเทคโนโลยี Software เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจและแสดงสินค้า

 ณ งาน Mobile World Congress Shanghai 2015

Exploring China ICT Market at Mobile 

World Congress Shanghai

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

23 นางสาว วไลภรณ์ อาษารินทร์ นักวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Exploring China ICT Market 

at Mobile World Congress Shanghai เพื่อนําพา

ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี Software เข้าร่วมจับคู่ธุรกิจ

และแสดงสินค้าในงาน Mobile World Congress 

Shanghai 2015

Exploring China ICT Market at Mobile 

World Congress Shanghai

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

24 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Exploring China ICT Market 

at Mobile World Congress Shanghai พาผู้ประกอบการ

เข้าร่วมงาน Mobile World Congress Shanghai

Exploring China ICT Market at Mobile 

World Congress Shanghai

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/07/58-17/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 9/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

25 นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ รองผู้อํานวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วม

เรื่องระบบติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และดําเนินการวิจัย

ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะที่มีระบบ

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย  และแล้องไอพีที่เชื่อมต่อกับระบบ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมษ

เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบ

ติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

26 นางสาว ละออ โควาวิสารัช นักวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วม

เรื่องระบบติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล แลกเปลียนองค์ความรู้และดําเนินการวิจัย

ร่วมกันในการพัฒนาระบบอาหคารอัจฉริยะที่มีระบบ

เครือข่ายเซนเซอร์ไรสาย (ความเชี่ยวชาญในฝ่งไทย) และ

กล้องไอพีที่เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ 

(ความเชียวชาญฝั่งจีน)

เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบ

ติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 10/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

27 นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วม

เรื่องระบบติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของผู้ป่วยใน

โรงพยาบาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และดําเนินการวิจัย

ร่วมกัน ในการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะที่มีระบบ

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย และกล้องไอพีที่เชื่อมต่อกับระบบ

ประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ

เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบ

ติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

28 นาย กมล เขมะรังษี นักวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบติดตาม

ตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 และดําเนินการวิจัยร่วมกัน ในการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะที่มีระบบ

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (ความเชี่ยวชาญในฝั่งของไทย) และกล้องไอพีที่

เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ความเชี่ยวชาญในฝั่งของจีน) ที่จะ

นํามาผสมผสานกันใช้ในการติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะของผู้ป่วยและ

 ผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายที่จะนําไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลของประเทศจีน

และในบ้านพักคนชรา ของประเทศไทย เพื่อทําให้สามารถดูแลและติดตาม

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบบ

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เรื่องเมืองอัจฉริยะ

เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบ

ติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 11/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

29 นาย กฤษณ์ อธิกุลวงศ์ นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบติดตาม

ตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของผู้ป่วยในโรงพยาบาล แลกเปลี่ยนองค์ความรู้

 และดําเนินการวิจัยร่วมกัน ในการพัฒนาระบบอาคารอัจฉริยะที่มีระบบ

เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (ความเชี่ยวชาญในฝั่งของไทย) และกล้องไอพีที่

เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ความเชี่ยวชาญในฝั่งของจีน) ที่จะ

นํามาผสมผสานกันใช้ในการติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะของผู้ป่วย 

และผู้สูงอายุ โดยมีเป้าหมายที่จะนําไปใช้งานจริงในโรงพยาบาลของประเทศ

จีนและในบ้านพักคนชรา ของประเทศไทย เพื่อทําให้สามารถดูแลและติดตาม

ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบ

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์เรื่องเมืองอัจฉริยะ

เข้าร่วมประชุมโครงการวิจัยร่วมเรื่องระบบ

ติดตามตําแหน่งและเฝ้าระวังสถานะ ของ

ผู้ป่วยในโรงพยาบาล

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

19/07/58-25/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

30 นาย นพพล คบหมู่ นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง Chemical Ecology 

Participating to a workshop which is a part of the 

collaborative project "Chemical Warfare between 

Ants and Their Parasitic Fungi: a Novel Source for 

Useful Natural Substances" between BIOTEC and 

CEFE.

Chemical Ecology สาธารณรัฐ

ฝรั่งเศส

05/07/58-10/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก

แหล่งภายนอก สวทช.

มี

หน้าที่ 12/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

31 นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ ผู้อํานวยการฝ่าย

อาวุโส

การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง สํารวจสถานที่จัดงานประชุม

วิชาการนานาชาติ i-CREATe 2015 ประชุมหารือ และ 

สํารวจสถานที่จัดประชุมวิชาการนานาชาติ  i-CREATe 2015

สํารวจสถานที่จัดงานประชุมวิชาการ

นานาชาติ i-CREATe 2015

สิงคโปร์ 14/07/58-15/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

(ค่าตั๋ว ค่าที่พัก ค่า

เดินทางในสิงคโปร์)

มี

32 นางสาว กอบกุล อมรมงคล นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง International Design Contest

 2015 เพื่อนําน้องๆ ที่ชนะการแข่งชนะเลิศ RDC2015 ไป

แข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์

International Design Contest 2015 สิงคโปร์ 19/07/58-26/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

33 นางสาว ฝอยฝน ศรีสวัสดิ์ ผู้ช่วยวิจัย การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง International Design Contest

 2015 ดูแลตัวแทนของประเทศไทยจาก RDC2015 ไปเข้า

ร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2015

International Design Contest 2015 สิงคโปร์ 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 13/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

34 นางสาว สุกัญญา ยงเกียรติ

ตระกูล

นักวิจัย การศึกษาดูงาน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง ปฏิบัติงานร่วมวิจัย

ภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง BIOTEC และ

 THERMO FISHER SCIENTIFIC  เพื่อให้นักวิจัยได้พัฒนา

วิธีการแยกและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล โดยใช้เครื่อง 

orbitrap mass spectrometer ที่มีความละเอียดสูง โดยมี

การทดลองใช้ chormatographic column ชนิดต่างๆ

ปฏิบัติงานร่วมวิจัยภายใต้ข้อตกลงความ

ร่วมมือ (MOU) ระหว่าง BIOTEC และ 

THERMO FISHER SCIENTIFIC

สิงคโปร์ 26/07/58-31/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

35 นาย สมนึก ศิริสุนทร ผู้อํานวยการฝ่าย

อาวุโส

การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง International Design Contest

 2015 เข้าร่วมงาน IDC Robocon 2015 ที่ประเทศสิงคโปร์

  เพื่อศึกษารูปแบบของการจัดการแข่งขัน  การกําหนดกติกา

 และการจัดการดูแลนักศึกษาที่จะมาเข้าค่ายก่อนการแข่งขัน

  เพื่อเรียนรู้และนําประสบการณ์มาใช้ในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการแข่งขัน IDC Robocon 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศ

ไทยในปี 2559

International Design Contest 2015 สิงคโปร์ 28/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 14/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

36 นาง อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย นักวิจัยอาวุโส การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เดินทางร่วมบรรยายในงาน The

 2015 International NanoMedicine และเข้าร่วมประชุม

หารือความร่วมมือในการดําเนินงานวิจัยร่วมกันในด้าน 

Vaccine เดินทางเข้าร่วมบรรยายในงาน  The 2015 

International NanoMedicine ณ เมืองซิดนีย์ และเข้าร่วม

ประชุมหารือความร่วมมือในการดําเนินงานวิจัยร่วมกันใน

ด้าน Vaccine เมืองบริสเบน

เดินทางร่วมบรรยายในงาน The 2015 

International NanoMedicine และเข้า

ร่วมประชุมหารือความร่วมมือในการ

ดําเนินงานวิจัยร่วมกันในด้าน Vaccine

ออสเตรเลีย 05/07/58-10/07/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

37 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง การเดินทางไปร่วมงาน IJCAI 

(International Joint Conference on Artificial 

Intelligence)เพื่อ เตรียมการ Bidding IJCAI 2019 

International Joint Conference on Artificial 

Intelligence เป็นงานประชุมวิชาการทางด้าน  AI ที่ดีที่สุด

ในโลก มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1000 คน  ในปีนี้ ทางประเทศ

ไทยได้เสนอที่จะ Bid IJCAI 2019 มาที่ประเทศไทย เพื่อ

กระตุ้นทั้งทางเศรษฐกิจ วิชาการ ความร่วมมือ ให้เกิดขึ้น

การเดินทางไปร่วมงาน IJCAI 

(International Joint Conference on 

Artificial Intelligence)เพื่อ เตรียมการ 

Bidding IJCAI 2019

อาร์เจนตินา 24/07/58-02/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(เฉพาะค่าเบี้ยเลี้ยง

และพาหนะเดินทาง)

มี

หน้าที่ 15/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

38 นาย คทา จารุวงศ์รังสี นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE

 NANO 2015 นําเสนอผลงานวิชาการในงาน IEEE 

NANO2015 15th International Conference on 

Nanotechnology

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE NANO 

2015

อิตาลี 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

39 นางสาว วีรกัญญา มณีประ

กรณ์

นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE

 NANO 2015 นําเสนอผลงานวิชาการในงาน IEEE 

NANO2015 15th International Conference on 

Nanotechnology

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE NANO 

2015

อิตาลี 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

40 นางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE

 NANO 2015 นําเสนอผลงานวิชาการในงาน IEEE 

NANO2015 15th International Conference on 

Nanotechnology

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE NANO 

2015

อิตาลี 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

41 นางสาว สุวัสสา บํารุงทรัพย์ นักวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE

 NANO 2015 นําเสนอผลงานวิชาการในงาน IEEE 

NANO2015 15th International Conference on 

Nanotechnology

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE NANO 

2015

อิตาลี 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 16/18



รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

No. ชื่อ สกุล ตําแหน่ง ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ การเดินทาง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมาณ ระบุประโยชน์ที่ได้รับประเภทการเดินทาง

42 นาย ดิษยุทธ โภคารัตน์กุล ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อื่นๆตามความจําเป็น เรื่อง เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE

 NANO 2015 นําเสนอผลงานวิชาการในงาน IEEE 

NANO2015 15th International Conference on 

Nanotechnology

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ IEEE NANO 

2015

อิตาลี 26/07/58-01/08/58 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

ประโยชน์ที่ได้รับ

รายการที่ 11-12 : เลขานุการและคณะกรรมการการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพื่อเข้าร่วมโคงรการการประชุมนักวิทยาศาสตร์โนเบล ณ เมืองลินเดา เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเคมี ปี 2009

รายการที่ 5 : ๑) มีความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์และไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์  ๒) มีพื้นที่จริงและข้อมูลที่จําเป็นใช้เป็นพื้นที่ศึกษา (บ้านโพซอ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน)

รายการที่ 6 : ติดตามงานวิจัยที่ได้ดําเนินการความร่วมมือด้านข้อมูลข้าวและการตรวจข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการที่ 7 : ความรู้ในการปฏิบัติงานและศึกษาโครงสร้างของสารชีวโมเลกุล และการได้สร้างเครือข่ายของนักวิจัยและจะนําไปสู่การทํางานวิจัยในระยะยาว

รายการที่ 8-9 :  เพื่อนําองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะเหล่านี้มาประยุกต์ในการผลักดันงานวิจัยของห้องปฏิบัติการฯ ไปสู่การเพิ่มมูลค่าและยกระดับสิ่งทอไทยพัฒนาเส้นใย การขึ้นรูปเส้นใยผสมสังเคราะห์สําหรับสิ่งทอสมบัติพิเศษ การตีเกลียวและถักทอผ้าผืนผ้า การดําเนินกิจกรรมดังกล่าว นอ

กจากจะทําให้ได้ต้นแบบที่ต้องการแล้ว ยังจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการสามารถเรียนรู้และพัฒนาต่อยอด ทางด้าน วัตถุดิบ เช่นmaster batch กระบวนการ bicomponant melt spining รวมถึงกระบวนการ Post spining เช่น weaving, knitting และ การวิเคราะห์ทดสอบสําหรับเส้นใยผสมสังเคราะ

รายการที่ 10 : เป็นผู้ช่วยวิจัยในห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL), WISRU, NECTEC มีประสบการณ์การบรรยายหัวข้อที่มีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในประเทศ

รายการที่ 1 :  เป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน และนําเสนอแผนงานในการจัดแข่งขัน IDC Robocon  เพื่อรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในปี 2016

รายการที่ 2,22-25 :  นําคณะดูงาน และ เยี่ยมชมธุรกิจ เป็น Lead Delegates ในต่างประเทศ (เกาหลี, สิงคโปร์, เมียนมาร์) และการประสานพาผู้ประกอบการฯ ออกบูธแสดงนิทรรศการและการเจรจาจับคู่ธุรกิจ ประสานงานทั้งผู้ประกอบการในประเทศและผู้จัดงานในต่างประเทศ ตลอดจนดูแลควา

มสะดวก ให้โครงการบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ ผู้ช่วยเลขาคณะทํางานโครงการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

รายการที่ 3 :  เป็นงานวิจัยที่ผู้นําเสนอผลงานและทีมได้ทําวิจัย และผู้นําเสนอผลงานเคยมีประสบการณ์การนําเสนอผลงานในระดับนานาชาติมาแล้ว

รายการที่ 4 : เพิ่มความรู้ด้านการสังเคราะห์และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร และสร้างความร่วมมือระหว่าง สวทช.และมธ.
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รายละเอียดการขออนุมัติเดินทางไปศึกษาดูงาน/ประชุม/อบรม/สัมมนา ณ ต่างประเทศ ของ พว. ระดับ เจ้าหน้าที่ สังกัด พว.  (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม  2558)

รายการที่ 38-42 : เป็นผู้วิจัยหลักในผลงานที่นําเสนอ มีความเชี่ยวชาญในการสังเคราะห์อนุภาคนาโน และทํางานวิจัยในโครงการ Development of MRI contrast agent based on superparamagnetic iron oxide nanoparticle for cancer diagnosis ซึ่งบรรลุเป้าหมายของงานวิจัยระดับหนึ่

งที่สามารถไปนําเสนอผลงานวิจัยในโครงการดังกล่าวได้ และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ในงานวิจัยดังกล่าวเพื่อนํามาปรับปรุงระเบียบวิธีวิจัยให้ดีขึ้นได้ มีความเชี่ยวชาญทางด้านการคัดเลือกแอปตาเมอร์ และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จะไปนําเสนอ อีกทั้งยังเป็นผู้ทําวิจัยโดยตรง ความรู้และความเชี่ยวชาญ

่ ่ ่

รายการที่ 32-33 :  เป็นคณะทํางานในการจัดประชุม i-CREATe 2015 ฝ่ายไทยและพาทีมไปร่วมแข่งขันในงาน

รายการที่ 34 : พัฒนาวิธีการแยกและวิเคราะห์สารชีวโมเลกุล โดยใช้เครื่อง orbitrap mass spectrometer ที่มีความละเอียดสูง โดยมีการทดลองใช้ chormatographic column ชนิดต่างๆ 

รายการที่ 35 : ศึกษา รูปแบบของการจัดการแข่งขัน  การกําหนดกติกา และการจัดการดูแลนักศึกษาที่จะมาเข้าค่ายก่อนการแข่งขัน  เพื่อเรียนรู้และนําประสบการณ์มาใช้ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน IDC Robocon 2016 ซึ่งจะจัดขึ้นในประเทศไทยในปี 2559

รายการที่ 36 : ความร่วมมือในการดําเนินงานวิจัยร่วมกันในด้าน Vaccine เมืองบริสเบน

รายการที่ 37 : Bid IJCAI 2019 มาที่ประเทศไทย เพื่อกระตุ้นทั้งทางเศรษฐกิจ วิชาการ ความร่วมมือ ให้เกิดขึ้น

รายการที่ 18 : ฝึกทักษะการนําเสนอผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาตนเอง และพัฒนาความรู้ในงานเกี่ยวกับ Technology Collaboration with Alliances in an Emerging Economy

รายการที่ 19 : ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในห้าผลงานเด่นของ สวทช NSTDA INVESTORS DAY  เพื่อ เพิ่มความสามารถในการนํางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

รายการที่ 20 : มีประสบการณ์ในการ run โครงการ มีความเข้าใจบริบท รูปแบบและกิจกรรมของ GYA

รายการที่ 26-30 : แลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบอาหคารอัจฉริยะที่มีระบบเครือข่ายเซนเซอร์ไรสาย (ความเชี่ยวชาญในฝ่งไทย) และกล้องไอพีที่เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (ความเชียวชาญฝั่งจีน)

รายการที่ 31 :   สํารวจสถานที่ และรายละเอียดการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ  i-CREATe 2015 ในฐานะผู้ร่วมจัดกิจกรรม

รายการที่ 13 : ทํางานวิจัยและติดตามความคืบหน้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวัสดุคาร์บอนชนิดต่างๆ และโพลิเมอร์คอมโพสิตของวัสดุคาร์บอน

รายการที่ 14-15 : ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา แนวปฏิบัติรวมถึง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการคุ้มครอง ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการดําเนินคดีด้านทรัพย์สินทางปัญญา

รายการที่ 16 :  จัดงานประชุม (Executive Committee) และนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการนานาชาติ

รายการที่ 17 :  นําเสนอผลงานวิชาการ โดยมีความรู้ที่ได้จากการทําโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบนําชมพิพิธภัณฑ์
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ประโยชน์ที่ได้รับ


