รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

 เจ้ำหน้ำที่ระดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล

ตำแหน่ง

ผูอ้ านวยการศูนย์

 เจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน
2 นาย ชาลี วรกุลพิพฒ
ั น์
นักวิจยั

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

การประชุม Thailand
NANOTEC-SKKU Workshop
ประจาปี 2558

ประเทศ

วันที่

กำหนด
เวลำ(วัน)

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

สาธารณรัฐเกาหลี

22/12/58-25/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

การประชุม

เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและติดตามผลการศึกษา
ของผูท้ ี่ได้รับพระราชทานทุนฯ โดยการสัมนาและประชุมร่วมกับ
ระหว่างผูไ้ ด้รับพระราชทุน อาจารย์ที่ปรึกษา และผูบ้ ริหารของ
SKKU

การสัมมนา

ตัวแทนฝ่ายไทย บรรยายหัวข้อ Good practices and
EU-SEA Workshop International
challenges in Cyber Security Policy, priorities and
Cooperation on Cyber Security
projects at the national level in Thailand. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ของโครงการ Connect2SEA โดยเดินทางร่วมกับ ที่ปรึกษา ศอ.

เวียดนาม

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

เวียดนาม

01/12/58-03/12/58

3

ชั้นประหยัด

มี

เวียดนาม

01/12/58-03/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.
ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

3

นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดสานักงานมาตรฐานอุสาหกรรม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดสานักงาน
มาตรฐานอุสาหกรรม
ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดสานักงาน
มาตรฐานอุสาหกรรม

4

นาย กฤษฏา อุดมเวช

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดสานักงานมาตรฐานอุสาหกรรม

5

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การสัมมนา

ร่วมการสัมนาเพือ่ รับฟังงานของประเทศต่างๆที่เข้าร่วม และร่วม เข้าร่วม SEAIP 2015
หารือสร้างโอกาศความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

ไต้หวัน

06/12/58-12/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

6

นางสาว ละออ โควาวิสารัช

นักวิจยั

การสัมมนา

ไต้หวัน

06/12/58-12/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

7

นาย ทวีศกั ดิ์ สรรเพชุดา

นักวิจยั

การสัมมนา

เข้าร่วม workshop Cloud Computing, Big Data and
เข้าร่วม SEAIP 2015
Internet of Things เพือ่ ประยุกต์ใช้ในงานด้าน environmental
disaster management,
cities Big Data เข้าร่วม SEAIP 2015
เข้observing,
าร่วมเวิร์คชอปตามหั
วข้อเรื่อง Cloudsmart
Computing,
and Internet of Things, with a particular focus on
environmental observing, disaster management, smart
cities, and software defined infrastructure to support
these applications

ไต้หวัน

06/12/58-12/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

8

นาย วิศรวัส จันทวีสมบูรณ์

ผูช้ ่วยวิจยั

การสัมมนา

เข้าร่วม SEAIP 2015

ไต้หวัน

06/12/58-12/12/58

7

ชั้นประหยัด

นาย ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

ผูอ้ านวยการหน่วยวิจยั การสัมมนา

เข้าร่วม SEAIP 2015

ไต้หวัน

06/12/58-12/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

9

ร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร นาเสนอและแลกเปลีย่ น
ผลงานวิจยั
ร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัตกิ าร นาเสนอและแลกเปลีย่ น
ผลงานวิจยั

10

นางสาว จารุณี วานิชธนันกูล

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน Structural analysis of inhibitors
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดสูง
binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน

23/12/58-26/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

11

นางสาว ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน Structural analysis of inhibitors
เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลที่มีความละเอียดสูง
binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน

23/12/58-26/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

มี

มี

หน้าที่ 1/9

รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

12

นาย อภิสทิ ธิ์ อยูเ่ มือง

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน Structural analysis of inhibitors
เพือ่ ให้ได้ความละเอียดสูง
binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน

23/12/58-26/12/58

กำหนด
เวลำ(วัน)
3

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

13

นาย สิทธา สุขกสิ

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานวิจยั ตามสัญญาที่ได้รับทุนวิจยั จาก Grand
Challenges Canada

ญี่ปุ่น

01/12/58-07/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

14

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

1. ได้รับเชิญให้เป็น Keynote Lecture at the 14th Japan
International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE14),
2. ไปรายงานความก้าวหน้าโครงการรรับจ้างวิจยั ตาม TOR

9th International Symposium on
Environmentally Conscious
Design and Inverse Manufacturing
(EcoDesign 2015)
14th Japan International SAMPE
Symposium & Exhibition (JISSE14)
& AIST report

ญี่ปุ่น

04/12/58-10/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

15

นางสาว มานิดา ทองรุณ

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

1.เข้าร่วม 14th Japan International SAMPE Symposium & 14th Japan International SAMPE
Exhibitin (JISSE14)
Symposium & Exhibition (JISSE14)
2. ไปรายงานความก้าวหน้าโครงการรับจ้างวิจยั ตาม TOR
& AIST report

ญี่ปุ่น

04/12/58-10/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

16

นาง ธิลกั ษณ์ เชื้อแพ่ง

หัวหน้างาน

การศึกษาดูงาน

1.เยีย่ มนักเรียน และจัดประชุมร่วมกับนักเรียนทุนที่กาลังศึกษาใน เยีย่ มและจัดประชุมร่วมกับนักเรียน
แต่ละมหาวิทยาลัย
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศญี่ปุ่น
2.รับฟังปัญหา และหาแทางแก้ไขร่วมกับสานักงาน ก.พ.
3.สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างนักเรยนทุนและเจ้าหน้าที่ฝา่ ย
นักเรียนทุน รวมถึงเจ้าหน้าที่สานักงานผูด้ แู ลนักเรียนประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น

05/12/58-15/12/58

10

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

17

นางสาว อัจฉราพร ศรีออ่ น

ผูช้ ่วยวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานทางวิชาการ Oral presentations

ญี่ปุ่น

08/12/58-12/12/58

4

ชั้นประหยัด

นาย อาโตโมะ ยูคมิ ูเนะ

ที่ปรึกษา

การประชุม

ญี่ปุ่น

13/12/58-16/12/58

3

ชั้นประหยัด

19

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญเป็น key note speaker ในงาน the 1st JASTIP
Symposium
ได้รับคาเชิญจากหัวหน้าโคงการ BELS ให้เดินทางไปนาเสนอ
สถานะและความก้าวหน้าของ Multi-GNSS ในประเทศไทย ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ

Multi-GNSS Asia (MGA) Conference

บรูไน

06/12/58-11/12/58

6

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

18

Asian Bioceramic Symposium
2015
The 1st JASTIP Symposium

20

นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การศึกษาดูงาน

มี

21

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจยั อาวุโส

การศึกษาดูงาน

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

22

นางสาว วนิชา วิชัย

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

มี

23

นางสาว หงลดา เทอดเกียรติกลุ

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource
เป็นวิทยากร และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน Management of
Microbial Resource

Management of Microbial
Resource Workshop
Management of Microbial
Resource Workshop

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource
ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource

Management of Microbial
Resource Workshop
Management of Microbial
Resource Workshop

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

มี
มี

มี

มี

หน้าที่ 2/9

รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

24

นางสาว สุวนีย์ ชุณหเมธา

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

บรรยายเรื่อง Principle of microbial preservation and
quality control และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource

Management of Microbial
Resource Workshop

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

กำหนด
เวลำ(วัน)
4

25

นางสาว เสริมศิริ เมธีวรกุล

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

นาย อิทธิพล วงศ์เลิศวิริยะ

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

27

นางสาว รัตนาวลี เครือสวัสดิ์

ผูช้ ่วยวิจยั

การศึกษาดูงาน

มาเลเซีย

01/12/58-04/12/58

4

ชั้นประหยัด

28

นางสาว อังคณา เจริญวรลักษณ์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

Management of Microbial
Resource Workshop
Management of Microbial
Resource Workshop
Management of Microbial
Resource Workshop
CASP2014

มาเลเซีย

26

ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource
ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource
ประชุมหารือความร่วมมือ และจัดอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารด้าน
Management of Microbial Resource
ได้รับเชิญจากผูจ้ ดั งานให้ไปร่วมประชุมในฐานะผูเ้ ชี่ยวชาญด้าน
photocatalyst materials และทาโครงการร่วมวิจยั กับกลุม่ PIAJ
ประเทศญี่ปุ่ ่นและสวทช

มาเลเซีย

03/12/58-05/12/58

2

ชั้นประหยัด

29

นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานด้านเอนไซม์และสร้างความร่วมมือกับหน่วย
งานวิจยั ในต่างประเทศ

12th Asian Conference on
Biotechnology

มาเลเซีย

14/12/58-18/12/58

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

30

นาง เยาวลักษณ์ คนคล่อง

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น.จึง
เดินทางไปเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายงานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ สปป.ลาว

ลาว

07/12/58-08/12/58

2

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

31

นาย นพพร ม่วงระย้า

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จเป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67
ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น.จึง
เดินทางไปเข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายงานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ณ สปป.ลาว

ลาว

07/12/58-08/12/58

2

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

32

นางสาว สุนัจจีย์ นงนุช

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ การสัมมนา

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน วทน. ไทย - สปป.ลาว เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม
(ครั้งที่ 1)
ด้าน วทน. ไทย - สปป.ลาว (ครั้งที่ 1)

ลาว

16/12/58-19/12/58

4

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

33

นางสาว อรกนก พรรณรักษา

นักวิจยั นโยบาย

การสัมมนา

เพือ่ ร่วมประชุมโครงการวิจยั ที่มีความร่วมมือระหว่างสานักงานฯ Global State of Young Scientistsและ Global Young Academy (GYA)
ASEAN Project

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

01/12/58-06/12/58

6

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

34

นางสาว อัจฉรา แป้งอ่อน

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The International
Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015

สหรัฐอเมริกา

14/12/58-20/12/58

7

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

งาน The International Chemical
Congress of Pacific Basin
Societies 2015 (PACIFICHEM2015)

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี
มี
มี
มี

หน้าที่ 3/9

รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่
14/12/58-20/12/58

กำหนด
เวลำ(วัน)
7

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

สหรัฐอเมริกา

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

05/12/58-09/12/58

5

35

นาย พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The International
Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015

งาน The International Chemical
Congress of Pacific Basin
Societies 2015 (PACIFICHEM2015)

36

นาย ภาสกร ประถมบุตร

ผูอ้ านวยการโปรแกรม
อาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุม IoT World Forum เพือ่ นามาปรับใช้กบั โครงสร้าง
พืน้ ฐาน Smart City ที่จะดาเนินการในประเทศ (ในพืน้ ที่จงั หวัด
ภูเก็ต เชียงใหม่)

IoT World Forum

37

นาย วุฒนิ ันท์ เจียมศักดิศ์ ริ ิ

นักวิจยั

การสัมมนา

รายงานความก้าวหน้าในโครงการความร่วมมือกับ CERN

ITS and O2 workshop

สาธารณรัฐเกาหลี

06/12/58-10/12/58

38

นาย วงศกร พูนพิริยะ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การสัมมนา

ติดตามความก้าวหน้าและรายงานต่ออนุกรรมการเทคนิค
โปรแกรมวิจยั ฯในโครงการ ALIC

ITS and O2 workshop

สาธารณรัฐเกาหลี

39

นาย จิรวัฒน์ ปราบเขต

นักวิจยั

การสัมมนา

รายงานความก้าวหน้าโครงการร่วมมือกับ CERN

ITS and O2 workshop

40

นาง ณพิชญา เทพรอด

นักวิเคราะห์

การศึกษาดูงาน

41

นางสาว กษิตธิ ร ภูภราดัย

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส การศึกษาดูงาน

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

5

ชั้นประหยัด

มี

06/12/58-10/12/58

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

สาธารณรัฐเกาหลี

06/12/58-10/12/58

5

ชั้นประหยัด

มี

ตามหนังสือที่อา้ งถึง สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ
Study Visit to South Korea within
(International Telecommunication Union : ITU) ได้มี
the Thailand Digital Economy
หนังสือเชิญผูแ้ ทนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร Framework
เดินทางเข้าหารือแลกเปลีย่ นด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัลกับ
หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๗ ? ๑๐
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ความละเอียดแจ้ง
แล้ว นั้น
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารพิจารณาแล้วเห็น
ว่าการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัลของ
สาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นประโยชน์ตอ่ การจัดทาแผนและ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัลของไทย
กระทรวงฯ จึงขอเชิญผูแ้ ทนสานักงานฯ เข้าร่วมงานดังกล่าว
ร่วมกับคณะเดินทางของกระทรวงฯ ในระหว่างวันที่ ๖-๑๑
ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

สาธารณรัฐเกาหลี

06/12/58-11/12/58

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

ทีมงาน สวทช. ร่วมจัดทาแผน DE กับ MICT และตนเองเป็น
หัวหน้าทีมในการจัดทาแผน DE

สาธารณรัฐเกาหลี

06/12/58-11/12/58

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

Study Visit to South Korea within
the Thailand Digital Economy
Framework

มี

มี

หน้าที่ 4/9

รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

42

นางสาว สุมาวสี ศาลาสุข

นักวิจยั นโยบาย

การศึกษาดูงาน

นาข้อมูลที่ได้รับมาจัดทาแผนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาายใน
การพันาเศรษฐกิจดิจทิ ัล พร้อมทั้งแลกเปลีย่ นความรู้และ
ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

Study Visit to South Korea within
the Thailand Digital Economy
Framework

สาธารณรัฐเกาหลี

06/12/58-11/12/58

กำหนด
เวลำ(วัน)
5

43

นาย ศิรศักดิ์ เทพาคา

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

การประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรด้านนาโนเทคโนโลยี
Thailand-SKKU Workshop ครั้งที่ 2

การประชุม Thailand
NANOTEC-SKKU Workshop
ประจาปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี

22/12/58-25/12/58

3

44

นางสาว สิริธรรม ณ ระนอง

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

เพือ่ สร้างความร่วมมือระหว่าง ศน. และ SKKU ในการขยายความ การประชุม Thailand
ร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยีกบั พันธมิตร SKKU และเข้าร่วม NANOTEC-SKKU Workshop
การประชุมวิชาการและติดตามความคืบหน้าโครงการที่ทาร่วมกัน ประจาปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี

22/12/58-25/12/58

45

นาย ชาญณรงค์ พรหมขันธ์

ผูป้ ระสานงาน

การประชุม

เข้าร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมหารือการพัฒนากาลังคน
การจัดสรรทุนการศึกษาด้านนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงการใน
พระราชดาริ

การประชุม Thailand
NANOTEC-SKKU Workshop
ประจาปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี

46

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม

47

นาง สิริลกั ษณ์ ลักษมีวณิชย์

นักวิชาการ

การประชุม

เข้าร่วมประชุม Information for All:ESCAP-CDPF Workshop
on Accessible Knowledge, Information and
Communication forPersons with Disabilities in Asia and
the Pacific
เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ด้านสิง่ อานวยความ
เข้าร่วมประชุม Information for All:ESCAP-CDPF Workshop
on Accessible Knowledge, Information and
Communication forPersons with Disabilities in Asia and
the Pacific
เพือ่ หารือและแลกเปลีย่ นความคิดเห็น ด้านสิง่ อานวยความ
สะดวกสาหรับคนพิการ

48

นาย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ

ผูเ้ ชี่ยวชาญวิจยั อาวุโส

49

นางสาว วันดี ยินดียงั่ ยืน

นักวิจยั

50

นางสาว สุนัจจีย์ นงนุช

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ การประชุม

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

22/12/58-25/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

Information for All: ESCAP-CDPF สาธารณรัฐประชาชนจีน 14/12/58-18/12/58
Workshop on Accessible
Knowledge, Information and
Communication for Persons with
Disabilities in Asia and the Pacific
Information for All: ESCAP-CDPF สาธารณรัฐประชาชนจีน 14/12/58-18/12/58
Workshop on Accessible
Knowledge, Information and
Communication for Persons with
Disabilities in Asia and the Pacific

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

5

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เข้าร่วมประชุม Bridging Global Connectivity :
Bridging Global Connectivity :
สาธารณรัฐประชาชนจีน 16/12/58-19/12/58
Asia-Pacific Submarine Networks Forum 2015 ซึ่งเป็นการ Asia-Pacific Submarine Networks
ประชุมเกีย่ วกับนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารจัดการและเทคโนโลยี Forum 2015
เคเบิลใต้น้า ในการเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างประเทศ

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

การประชุม

เสนอผลงานวิจยั บางส่วนจากโครงการวิจยั ที่ได้รับทุนจากสถาบัน International Conference on
วัคซีน (องค์การมหาชน)
Tuberculosis and Respiratory
Medicine

4

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

มี

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

เพือ่ ไปประชุมหารือการดาเนินโครงการ CONNECT2SEA กับ
สานักเลขาธิการอาเซียนและหน่วยงาน BPPT

เพือ่ ประชุมหารือการดาเนินโครงการ
CONNECT2SEA ณ ประเทศอินโดนีเซีย

สาธารณรัฐประชาชนจีน 18/12/58-21/12/58

อินโดนีเซีย

08/12/58-10/12/58

หน้าที่ 5/9

รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่
08/12/58-10/12/58

กำหนด
เวลำ(วัน)
3

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด

51

นางสาว สิริอร อุมรินทร์

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ การประชุม

เพือ่ ร่วมประสานงานในการวางแผนจัดการประชุม The 2nd &
3rd Policy Dialogue Roundtable ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ปรึกษา
ผศอ. รับผิดชอบ

เพือ่ ประชุมหารือการดาเนินโครงการ
CONNECT2SEA ณ ประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

52

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

การศึกษาดูงาน

ร่วมกับ Hong Kong Trade Development Center จัดกิจกรรม กิจกรรม Business of IP Asia
ดูงาน จับคูธ่ ุรกิจในงาน Business of IP Asia Forum(BIP Asia), Forum (BIP Asia), World SME
World SME Expo, INNO Design Tech Expo(IDP Expo)
Expo, INNO Design Tech Expo
(IDP Expo) และ HK International
Franchising Show

ฮ่องกง

02/12/58-04/12/58

3

53

นางสาว วทันยา สุทธิเลิศ

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

เพือ่ นาคณะร่วมเดินทาง นักธุรกิจและหน่วยงานรัฐ ดูงาน และ
ร่วมงานBusiness of IP Asia Forum (BIP Asia), World SME
Expo, INNO Design Tech Expo (IDP Expo) และ HK
International Franchising Show เพือ่ ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ
สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆ

กิจกรรม Business of IP Asia
Forum (BIP Asia), World SME
Expo, INNO Design Tech Expo
(IDP Expo) และ HK International
Franchising Show

ฮ่องกง

02/12/58-04/12/58

54

นาง ทิพวรรณ รัตนกิจ

ที่ปรึกษา

การศึกษาดูงาน

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ศึกษาทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี สร้าง กิจกรรม Business of IP Asia
เครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ
Forum (BIP Asia), World SME
Expo, INNO Design Tech Expo
(IDP Expo) และ HK International
Franchising Show

ฮ่องกง

55

นางสาว สโรชา เพ็งศรี

ที่ปรึกษา

การศึกษาดูงาน

แลกเปลีย่ นประสบการณ์ ศึกษาทางด้านธุรกิจและเทคโนโลยี สร้าง กิจกรรม Business of IP Asia
เครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ
Forum (BIP Asia), World SME
Expo, INNO Design Tech Expo
(IDP Expo) และ HK International
Franchising Show

ฮ่องกง

แหล่งงบประมำณ

ระบุประโยชน์ที่ได้รับ

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

02/12/58-04/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

02/12/58-04/12/58

3

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 6/9

ประโยชน์ที่ได้รับ
รายการที่ 1: ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและติดตามผลการศึกษาของผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ โดยการสัมมนาและประชุมร่วมกับระหว่างผู้ได้รับพระราชทุน อาจารย์ที่ปรึกษา
และผู้บริหารของ SKKU
รายการที่ 2 : นาความรู้ที่ได้จากการดาเนินโครงการไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าฟังในระดับอาเซียน
รายการที่ 3-4 : ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดสานักงานมาตรฐานอุสาหกรรม
รายการที่ 5-9 : สร้างเครือข่ายเพื่อให้เกิดความร่วมมือในโครงการอนาคต และนาเสนอผลงาน "ระบบบริหารจัดการและควบคุมสภาพอากาศในอาคารเพื่อ
ประหยัดพลังงาน"
รายการที่ 10-12 : เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน โดยทดสอบการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์
รายการที่ 13 : เผยแพร่ผลงานที่ได้รับการตอบรับนาเสนอ oral presentation 2 ผลงาน
รายการที่ 14-15 : เป็น Keynote Lecture at the 14th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE14) ความรู้เรื่อง utomotive
technology, upgraded biodiesel fuel Engine, Alternative fuels และ รายงานความก้าวหน้าโครงการรรับจ้างวิจัยตาม TOR
รายการที่ 16 : เป็นผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประเทศญีป่ นุ่ 1.เยี่ยมนักเรียน และจัดประชุมร่วมกับนักเรียนทุนที่กาลังศึกษาในแต่ละ
มหาวิทยาลัย
รัรายการที
บฟังปัญหา
ไขร่วชมกั
บสานักคงาน
างความสั
มพันธ์อันดีรกะหว่
งนักบเรยนทุ
าหน้นาที่ฝ่ายนักเรียนทุน รวมถึงเจ้าหน้าที่
่ 17และหาแทางแก้
: เสนอผลงานทางวิ
าการองค์
วามรูก.พ.
้เกี่ยตลอดจน
วกับ ลิเทียสร้มไดซิ
ลิเกตกลาสเซรามิ
ส์ สาาหรั
ใช้เป็นนวัและเจ้
สดุครอบฟั
รายการที่ 18 : เป็น Key note speaker ในงานดังกล่าว ซึ่งเกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง ประเทศไทยและญีป่ นุ่ มากว่า 20 ปี
รายการที่ 19 : นาเสนอสถานะและความก้าวหน้าของ Multi-GNSS ในประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการความร่วมมือ
รายการที่ 20-27 : เป็นวิทยากรงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ และดูแลคลังจุลินทรีย์ไบโอเทค การเพาะเลี้ยงเห็ด และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
iCollect System และ Management of Microbial Resource
รายการที่ 28 : ศึกษาข้อมูลเที่ตรงกับงานวิจัยที่กาลังดาเนินการ ร่วมประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน photocatalyst materials และทาโครงการร่วมวิจัยกับ
กลุ่ม PIAJ ประเทศญี่ปุ่ น่ และสวทช
รายการที่ 29 : เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ และเมตาจีโนมิก

รายการที่ 30-31 :ถวายงานในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็น
ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67
รายการที่ 32 : ปฏิบตั ิงานในฐานะเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ที่รับผิดชอบความร่วมมือกับ สปป.ลาว
รายการที่ 33 : เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบวิจัยในภูมิภาคเอเชีย
รายการที่ 34-35 : ศึกษางานทางด้านโครงสร้างเส้นใยนาโนมาระยะหนึง่ และมีองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยทางด้านการพัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์จากเส้นใยไค
โตซาน/ไคตินวิสเกอร์นาโนคอมพอสิทที่เป็นเทมเพลทเพื่อการกาเนิดไฮดรอกซีอะพาไทท์ เผยแพร่ผลงานและหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยต่อไป ไป
นรายการที
าเสนอผลงานวิ
ชาการเรื
่อง ด้Hydrodeoxygenation
Guaiacolในการดึ
over งSilica-Supported
Catalysts
ซึ่งเป็นงานวิจัยที่มีความ
่ 36 : วาง
model
าน Smart City รวมทั้งยุofทธศาสตร์
บริษัทระดับสากลเข้Copper
ามาลงทุนPhosphide
หรือตั้ง center
ในประเทศ
รายการที่ 37-39 : พัฒนาองค์ความรู้ และรายงานความคืบหน้าการดาเนินการเกี่ยวกับ semiconductor process Particle Detector sensor CMOS
chips and system
รายการที่ 40-42 : ปฏิบตั ิงานในการจัดทาแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยร่วม
ขับเคลื่อนแผนในส่วนของ Digital Economy Promotion Digital Industry Promotion
รายการที่ 1,43-45 :สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี ประสานงานและติดตามความคืบหน้าโครงการฯ และได้ดาเนินการคัดเลือก
ทุนการศึกษาและทุนวิจัย Post doc ซึ่ง SKKU ได้ทูลเกล้าถวาย ในปีที่ผ่านมา โดยผลการประชุมและหารือครั้งนีเ้ พื่อเตรียมการคัดเลือกทุนการศึกษาในปี
2559
ต่อไป
รายการที
่ 46-47 : หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ด้านสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับคนพิการ
รายการที่ 48 : ประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศและจัดทาแผนด้าน Hard Infrastructure ในแผน Digital Economy ให้กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายการที่ 49 : เพื่อประกอบการทางานวิจัยทางด้านเชื้อวัณโรค
รายการที่ 50-51 : เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านไอซีที (ICT 2015) ณ กรุงลิสบอน ประสานงานในการวางแผนจัดการประชุม The 2nd & 3rd Policy
Dialogue Roundtable ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ที่ปรึกษาผศอ. รับผิดชอบ

รายการที่ 52-55 : สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ และสามารถเพิ่มพูนความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่องานในหน้าที่รับผิดชอบ
ช่วยเปิดโลกทัศน์ เพิ่มโอกาสในการสร้าง connection กับผู้ประกอบการ และเข้าถึงความก้าวหน้าด้านธุรกิจทรัพย์สินทางปัญญาและธุรกิจเทคโนโลยีได้

