
No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

 เจำ้หน้ำที่ระดบัรองหัวหน้ำหน่วยงำน

1 นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่ติดตามความกา้วหน้าของโครงการและติดตามผลการศึกษา

ของผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนฯ โดยการสัมนาและประชุมร่วมกบั

ระหว่างผู้ได้รับพระราชทุน อาจารยท์ี่ปรึกษา และผู้บริหารของ 

SKKU

การประชุม Thailand 

NANOTEC-SKKU Workshop 

ประจ าปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี 22/12/58-25/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

 เจำ้หน้ำที่ระดบัต่ ำกวำ่ หน./รอง หน. หน่วยงำน

2 นาย ชาลี วรกลุพพิฒัน์ นักวิจยั การสัมมนา ตัวแทนฝ่ายไทย บรรยายหัวขอ้ Good practices and 

challenges in Cyber Security Policy, priorities and 

projects at the national level in Thailand. ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง

ของโครงการ Connect2SEA โดยเดินทางร่วมกบั ที่ปรึกษา ศอ.

EU-SEA Workshop International 

Cooperation on Cyber Security

เวียดนาม 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

3 นาย วิรยทุธ รังหอม วิศวกร การศึกษาดูงาน ตรวจโรงงานตามขอ้ก าหนดส านักงานมาตรฐานอสุาหกรรม ตรวจโรงงานตามขอ้ก าหนดส านักงาน

มาตรฐานอสุาหกรรม

เวียดนาม 01/12/58-03/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

4 นาย กฤษฏา อดุมเวช วิศวกร การศึกษาดูงาน ตรวจโรงงานตามขอ้ก าหนดส านักงานมาตรฐานอสุาหกรรม ตรวจโรงงานตามขอ้ก าหนดส านักงาน

มาตรฐานอสุาหกรรม

เวียดนาม 01/12/58-03/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

5 นาย กนกเวทย ์ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การสัมมนา ร่วมการสัมนาเพือ่รับฟงังานของประเทศต่างๆที่เขา้ร่วม  และร่วม

หารือสร้างโอกาศความร่วมมือทางวิชาการในอนาคตต่อไป

เขา้ร่วม SEAIP 2015 ไต้หวัน 06/12/58-12/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

6 นางสาว ละออ โควาวิสารัช นักวิจยั การสัมมนา เขา้ร่วม workshop  Cloud Computing, Big Data and 

Internet of Things เพือ่ประยกุต์ใช้ในงานด้าน environmental

 observing, disaster management, smart cities

เขา้ร่วม SEAIP 2015 ไต้หวัน 06/12/58-12/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

7 นาย ทวีศักด์ิ สรรเพชุดา นักวิจยั การสัมมนา เขา้ร่วมเวิร์คชอปตามหัวขอ้เร่ือง Cloud Computing, Big Data 

and Internet of Things, with a particular focus on 

environmental observing, disaster management, smart 

cities, and software defined infrastructure to support 

these applications

เขา้ร่วม SEAIP 2015 ไต้หวัน 06/12/58-12/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

8 นาย วิศรวัส จนัทวีสมบูรณ์ ผู้ช่วยวิจยั การสัมมนา ร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ น าเสนอและแลกเปล่ียน

ผลงานวิจยั

เขา้ร่วม SEAIP 2015 ไต้หวัน 06/12/58-12/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

9 นาย ปิยวุฒิ ศรีชัยกลุ ผู้อ านวยการหน่วยวิจยั การสัมมนา ร่วมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ น าเสนอและแลกเปล่ียน

ผลงานวิจยั

เขา้ร่วม SEAIP 2015 ไต้หวัน 06/12/58-12/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

10 นางสาว จารุณี วานิชธนันกลู นักวิจยั การศึกษาดูงาน เพือ่เกบ็ขอ้มูลการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน

เพือ่ให้ได้ขอ้มูลที่มีความละเอยีดสูง

Structural analysis of inhibitors 

binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน 23/12/58-26/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

11 นางสาว ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน เพือ่เกบ็ขอ้มูลการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน

เพือ่ให้ได้ขอ้มูลที่มีความละเอยีดสูง

Structural analysis of inhibitors 

binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน 23/12/58-26/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

หน้าที่ 1/9



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

12 นาย อภิสิทธิ ์อยูเ่มือง ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน เพือ่เกบ็ขอ้มูลการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน

 เพือ่ให้ได้ความละเอยีดสูง

Structural analysis of inhibitors 

binding to parasitic protein targets

ไต้หวัน 23/12/58-26/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

13 นาย สิทธา สุขกสิ นักวิจยั การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานวิจยัตามสัญญาที่ได้รับทุนวิจยัจาก Grand 

Challenges Canada

9th International Symposium on 

Environmentally Conscious 

Design and Inverse Manufacturing 

(EcoDesign 2015)

ญี่ปุ่น 01/12/58-07/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

14 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวิจยั การศึกษาดูงาน 1. ได้รับเชิญให้เป็น Keynote Lecture at the 14th Japan 

International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE14),

2. ไปรายงานความกา้วหน้าโครงการรรับจา้งวิจยัตาม TOR

14th Japan International SAMPE 

Symposium & Exhibition (JISSE14) 

& AIST report

ญี่ปุ่น 04/12/58-10/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

15 นางสาว มานิดา ทองรุณ นักวิจยั การศึกษาดูงาน 1.เขา้ร่วม 14th Japan International SAMPE Symposium & 

Exhibitin (JISSE14)

2. ไปรายงานความกา้วหน้าโครงการรับจา้งวิจยัตาม TOR

14th Japan International SAMPE 

Symposium & Exhibition (JISSE14) 

& AIST report

ญี่ปุ่น 04/12/58-10/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

16 นาง ธิลักษณ์ เชื้อแพง่ หัวหน้างาน การศึกษาดูงาน 1.เยีย่มนักเรียน และจดัประชุมร่วมกบันักเรียนทุนที่ก าลังศึกษาใน

แต่ละมหาวิทยาลัย 

2.รับฟงัปัญหา และหาแทางแกไ้ขร่วมกบัส านักงาน ก.พ. 

3.สร้างความสัมพนัธ์อนัดีระหว่างนักเรยนทุนและเจา้หน้าที่ฝ่าย

นักเรียนทุน รวมถงึเจา้หน้าที่ส านักงานผู้ดูแลนักเรียนประเทศญี่ปุ่น

เยีย่มและจดัประชุมร่วมกบันักเรียน

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประเทศญี่ปุ่น

ญี่ปุ่น 05/12/58-15/12/58 10 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

17 นางสาว อจัฉราพร ศรีออ่น ผู้ช่วยวิจยั การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานทางวิชาการ Oral presentations Asian Bioceramic Symposium 

2015

ญี่ปุ่น 08/12/58-12/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

18 นาย อาโตโมะ ยคิูมูเนะ ที่ปรึกษา การประชุม ได้รับเชิญเป็น key note speaker ในงาน  the 1st JASTIP 

Symposium

The 1st JASTIP Symposium ญี่ปุ่น 13/12/58-16/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

19 นาย วสันต์ ภัทรอธิคม นักวิจยัอาวุโส การประชุม ได้รับค าเชิญจากหัวหน้าโคงการ BELS ให้เดินทางไปน าเสนอ

สถานะและความกา้วหน้าของ Multi-GNSS ในประเทศไทย ซ่ึง

เป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือ

Multi-GNSS Asia (MGA) Conference บรูไน 06/12/58-11/12/58 6 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

20 นางสาว ลิล่ี เอือ้วิไลจติร รองผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

21 นางสาว สุภาวดี องิศรีสว่าง นักวิจยัอาวุโส การศึกษาดูงาน เป็นวิทยากร และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน Management of 

Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

22 นางสาว วนิชา วิชัย นักวิจยั การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

23 นางสาว หงลดา เทอดเกยีรติกลุ นักวิจยั การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี
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No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

24 นางสาว สุวนีย ์ชุณหเมธา ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน บรรยายเร่ือง Principle of microbial preservation and 

quality control  และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

25 นางสาว เสริมศิริ เมธีวรกลุ ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

26 นาย อทิธิพล วงศ์เลิศวิริยะ ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

27 นางสาว รัตนาวลี เครือสวัสด์ิ ผู้ช่วยวิจยั การศึกษาดูงาน ประชุมหารือความร่วมมือ และจดัอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

Management of Microbial Resource

Management of Microbial 

Resource Workshop

มาเลเซีย 01/12/58-04/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

28 นางสาว องัคณา เจริญวรลักษณ์ นักวิจยัอาวุโส การประชุม ได้รับเชิญจากผู้จดังานให้ไปร่วมประชุมในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้าน 

photocatalyst materials และท าโครงการร่วมวิจยักบักลุ่ม PIAJ

 ประเทศญี่่ปุ่นและสวทช

CASP2014 มาเลเซีย 03/12/58-05/12/58 2 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

29 นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานด้านเอนไซม์และสร้างความร่วมมือกบัหน่วย

งานวิจยัในต่างประเทศ

12th Asian Conference on 

Biotechnology

มาเลเซีย 14/12/58-18/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

30 นาง เยาวลักษณ์ คนคล่อง ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีจะเสด็จเป็น

ประธานในพธิีเปิดอาคารเรียนคอมพวิเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67 

ในวันองัคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น.จงึ

เดินทางไปเขา้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

เขา้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายงานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี  ณ สปป.ลาว

ลาว 07/12/58-08/12/58 2 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

31 นาย นพพร ม่วงระยา้ นักวิชาการ การศึกษาดูงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารีจะเสด็จเป็น

ประธานในพธิีเปิดอาคารเรียนคอมพวิเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67 

ในวันองัคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 - 10.30 น.จงึ

เดินทางไปเขา้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายรายงานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

เขา้ร่วมทูลเกล้าฯ ถวายงานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กมุารี  ณ สปป.ลาว

ลาว 07/12/58-08/12/58 2 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

32 นางสาว สุนัจจยี ์นงนุช เจา้หน้าที่วิเทศสัมพนัธ์ การสัมมนา เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วมด้าน วทน. ไทย - สปป.ลาว 

(คร้ังที่ 1)

เขา้ร่วมการประชุมคณะกรรมการร่วม

ด้าน วทน. ไทย - สปป.ลาว (คร้ังที่ 1)

ลาว 16/12/58-19/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

33 นางสาว อรกนก พรรณรักษา นักวิจยันโยบาย การสัมมนา เพือ่ร่วมประชุมโครงการวิจยัที่มีความร่วมมือระหว่างส านักงานฯ 

และ Global Young Academy (GYA)

Global State of Young Scientists-

ASEAN Project

สหพนัธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

01/12/58-06/12/58 6 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

34 นางสาว อจัฉรา แป้งออ่น นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The International 

Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015

งาน The International Chemical 

Congress of Pacific Basin 

Societies 2015 (PACIFICHEM2015)

สหรัฐอเมริกา 14/12/58-20/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 3/9



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

35 นาย พงษ์ธนวัฒน์ เขม็ทอง นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน The International 

Chemical Congress of Pacific Basin Societies 2015

งาน The International Chemical 

Congress of Pacific Basin 

Societies 2015 (PACIFICHEM2015)

สหรัฐอเมริกา 14/12/58-20/12/58 7 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

36 นาย ภาสกร ประถมบุตร ผู้อ านวยการโปรแกรม

อาวุโส

การประชุม ร่วมประชุม IoT World Forum เพือ่น ามาปรับใช้กบัโครงสร้าง

พืน้ฐาน Smart City ที่จะด าเนินการในประเทศ (ในพืน้ที่จงัหวัด

ภูเกต็ เชียงใหม่)

IoT World Forum สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 05/12/58-09/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

37 นาย วุฒินันท์ เจยีมศักด์ิศิริ นักวิจยั การสัมมนา รายงานความกา้วหน้าในโครงการความร่วมมือกบั CERN ITS and O2 workshop สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-10/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

38 นาย วงศกร พนูพริิยะ นักวิเคราะห์อาวุโส การสัมมนา ติดตามความกา้วหน้าและรายงานต่ออนุกรรมการเทคนิค

โปรแกรมวิจยัฯในโครงการ ALIC

ITS and O2 workshop สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-10/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

39 นาย จริวัฒน์ ปราบเขต นักวิจยั การสัมมนา รายงานความกา้วหน้าโครงการร่วมมือกบั CERN ITS and O2 workshop สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-10/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

40 นาง ณพชิญา เทพรอด นักวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน ตามหนังสือที่อา้งถงึ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 

(International Telecommunication Union : ITU) ได้มี

หนังสือเชิญผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร

เดินทางเขา้หารือแลกเปล่ียนด้านการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิัลกบั

หน่วยงานของสาธารณรัฐเกาหลี ในระหว่างวันที่ ๗ ? ๑๐ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ความละเอยีดแจง้

แล้ว นั้น 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารพจิารณาแล้วเห็น

ว่าการเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิัลของ

สาธารณรัฐเกาหลี จะเป็นประโยชน์ต่อการจดัท าแผนและ

ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายในการพฒันาเศรษฐกจิดิจทิัลของไทย 

กระทรวงฯ จงึขอเชิญผู้แทนส านักงานฯ เขา้ร่วมงานดังกล่าว 

ร่วมกบัคณะเดินทางของกระทรวงฯ ในระหว่างวันที่ ๖-๑๑ 

ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

Study Visit to South Korea within 

the Thailand Digital Economy 

Framework

สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-11/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

41 นางสาว กษิติธร ภูภราดัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การศึกษาดูงาน ทีมงาน สวทช. ร่วมจดัท าแผน DE กบั MICT และตนเองเป็น

หัวหน้าทีมในการจดัท าแผน DE

Study Visit to South Korea within 

the Thailand Digital Economy 

Framework

สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-11/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

หน้าที่ 4/9



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

42 นางสาว สุมาวสี ศาลาสุข นักวิจยันโยบาย การศึกษาดูงาน น าขอ้มูลที่ได้รับมาจดัท าแผนและขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาายใน

การพนัาเศรษฐกจิดิจทิัล พร้อมทั้งแลกเปล่ียนความรู้และ

ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร

Study Visit to South Korea within 

the Thailand Digital Economy 

Framework

สาธารณรัฐเกาหลี 06/12/58-11/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

43 นาย ศิรศักด์ิ เทพาค า รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม การประชุมหารือกบัหน่วยงานพนัธมิตรด้านนาโนเทคโนโลย ี

Thailand-SKKU Workshop คร้ังที่ 2

การประชุม Thailand 

NANOTEC-SKKU Workshop 

ประจ าปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี 22/12/58-25/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

44 นางสาว สิริธรรม ณ ระนอง ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมือระหว่าง ศน. และ SKKU ในการขยายความ

ร่วมมือทางด้านนาโนเทคโนโลยกีบัพนัธมิตร SKKU และเขา้ร่วม

การประชุมวิชาการและติดตามความคืบหน้าโครงการที่ท าร่วมกนั

การประชุม Thailand 

NANOTEC-SKKU Workshop 

ประจ าปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี 22/12/58-25/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

45 นาย ชาญณรงค์ พรหมขนัธ์ ผู้ประสานงาน การประชุม เขา้ร่วมการประชุมวิชาการ และร่วมหารือการพฒันาก าลังคน 

การจดัสรรทุนการศึกษาด้านนาโนเทคโนโลย ีซ่ึงเป็นโครงการใน

พระราชด าริ

การประชุม Thailand 

NANOTEC-SKKU Workshop 

ประจ าปี 2558

สาธารณรัฐเกาหลี 22/12/58-25/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

46 นางสาว วันทนีย ์พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม เขา้ร่วมประชุม Information for All:ESCAP-CDPF Workshop 

on Accessible Knowledge, Information and 

Communication forPersons with Disabilities in Asia and 

the Pacific 

เพือ่หารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ด้านส่ิงอ านวยความ

Information for All: ESCAP-CDPF 

Workshop on Accessible 

Knowledge, Information and 

Communication for Persons with 

Disabilities in Asia and the Pacific

สาธารณรัฐประชาชนจนี 14/12/58-18/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

47 นาง สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ นักวิชาการ การประชุม เขา้ร่วมประชุม Information for All:ESCAP-CDPF Workshop 

on Accessible Knowledge, Information and 

Communication forPersons with Disabilities in Asia and 

the Pacific 

เพือ่หารือและแลกเปล่ียนความคิดเห็น ด้านส่ิงอ านวยความ

สะดวกส าหรับคนพกิาร

Information for All: ESCAP-CDPF 

Workshop on Accessible 

Knowledge, Information and 

Communication for Persons with 

Disabilities in Asia and the Pacific

สาธารณรัฐประชาชนจนี 14/12/58-18/12/58 5 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

48 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจยัอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่เขา้ร่วมประชุม Bridging Global Connectivity : 

Asia-Pacific Submarine Networks Forum 2015 ซ่ึงเป็นการ

ประชุมเกีย่วกบันโยบาย กลยทุธ์ การบริหารจดัการและเทคโนโลยี

เคเบิลใต้น้ า ในการเชื่อมต่อเครือขา่ยระหว่างประเทศ

Bridging Global Connectivity : 

Asia-Pacific Submarine Networks 

Forum 2015

สาธารณรัฐประชาชนจนี 16/12/58-19/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

49 นางสาว วันดี ยนิดียัง่ยนื นักวิจยั การประชุม เสนอผลงานวิจยับางส่วนจากโครงการวิจยัที่ได้รับทุนจากสถาบัน

วัคซีน (องค์การมหาชน)

International Conference on 

Tuberculosis and Respiratory 

Medicine

สาธารณรัฐประชาชนจนี 18/12/58-21/12/58 4 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

มี

50 นางสาว สุนัจจยี ์นงนุช เจา้หน้าที่วิเทศสัมพนัธ์ การประชุม เพือ่ไปประชุมหารือการด าเนินโครงการ CONNECT2SEA กบั

ส านักเลขาธิการอาเซียนและหน่วยงาน BPPT

เพือ่ประชุมหารือการด าเนินโครงการ 

CONNECT2SEA ณ ประเทศอนิโดนีเซีย

อนิโดนีเซีย 08/12/58-10/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

หน้าที่ 5/9



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบปุระโยชน์ที่ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 ธันวำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

51 นางสาว สิริอร อมุรินทร์ เจา้หน้าที่วิเทศสัมพนัธ์ การประชุม เพือ่ร่วมประสานงานในการวางแผนจดัการประชุม The 2nd & 

3rd Policy Dialogue Roundtable ซ่ึงเป็นกจิกรรมที่ที่ปรึกษา

ผศอ. รับผิดชอบ

เพือ่ประชุมหารือการด าเนินโครงการ 

CONNECT2SEA ณ ประเทศอนิโดนีเซีย

อนิโดนีเซีย 08/12/58-10/12/58 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

52 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน ร่วมกบั Hong Kong Trade Development Center จดักจิกรรม

 ดูงาน จบัคู่ธุรกจิในงาน Business of IP Asia Forum(BIP Asia),

 World SME Expo, INNO Design Tech Expo(IDP Expo)

กจิกรรม  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 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

53 นางสาว วทันยา สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน เพือ่น าคณะร่วมเดินทาง นักธุรกจิและหน่วยงานรัฐ ดูงาน และ

ร่วมงานBusiness of IP Asia Forum (BIP Asia), World SME 

Expo, INNO Design Tech Expo (IDP Expo) และ HK 

International Franchising Show เพือ่ศึกษาโอกาสทางธุรกจิ 

สร้างเครือขา่ยและพฒันาความร่วมมือต่างๆ

กจิกรรม  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 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

54 นาง ทิพวรรณ รัตนกจิ ที่ปรึกษา การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ ศึกษาทางด้านธุรกจิและเทคโนโลย ีสร้าง

เครือขา่ยและพฒันาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ

กจิกรรม  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 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี

55 นางสาว สโรชา เพง็ศรี ที่ปรึกษา การศึกษาดูงาน แลกเปล่ียนประสบการณ์ ศึกษาทางด้านธุรกจิและเทคโนโลย ีสร้าง

เครือขา่ยและพฒันาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ

กจิกรรม  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 3 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

มี
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ประโยชน์ที่ไดร้ับ

รายการท่ี 1: ติดตามความก้าวหน้าของโครงการและติดตามผลการศึกษาของผู้ท่ีได้รับพระราชทานทุนฯ โดยการสัมมนาและประชุมร่วมกับระหว่างผู้ได้รับพระราชทุน อาจารย์ท่ีปรึกษา 

และผู้บริหารของ SKKU
รายการท่ี 2 : น าความรู้ท่ีได้จากการด าเนินโครงการไปเผยแพร่แก่ผู้เข้าฟังในระดับอาเซียน

รายการท่ี 3-4 : ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดส านักงานมาตรฐานอุสาหกรรม

รายการท่ี 5-9 : สร้างเครือข่ายเพื่อใหเ้กิดความร่วมมือในโครงการอนาคต และน าเสนอผลงาน "ระบบบริหารจัดการและควบคุมสภาพอากาศในอาคารเพื่อ

ประหยัดพลังงาน"

รายการท่ี 10-12 : เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอน โดยทดสอบการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยเคร่ืองเอ็กซ์เรย์

รายการท่ี 13 : เผยแพร่ผลงานท่ีได้รับการตอบรับน าเสนอ oral presentation 2 ผลงาน

รายการท่ี 14-15 : เปน็ Keynote Lecture at the 14th Japan International SAMPE Symposium & Exhibition (JISSE14) ความรู้เร่ือง utomotive 

technology, upgraded biodiesel fuel Engine, Alternative fuels และ รายงานความก้าวหน้าโครงการรรับจ้างวิจัยตาม TOR

รายการท่ี 16 : เปน็ผู้ดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลกระทรวงวิทยาศาสตร์ ประเทศญีปุ่น่ 1.เยี่ยมนักเรียน และจัดประชุมร่วมกับนักเรียนทุนท่ีก าลังศึกษาในแต่ละ

มหาวิทยาลัย

รับฟังปญัหา และหาแทางแก้ไขร่วมกับส านักงาน ก.พ. ตลอดจน สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรยนทุนและเจ้าหน้าท่ีฝ่ายนักเรียนทุน รวมถึงเจ้าหน้าท่ีรายการท่ี 17 : เสนอผลงานทางวิชาการองค์ความรู้เกี่ยวกับ ลิเทียมไดซิลิเกตกลาสเซรามิกส์ ส าหรับใช้เปน็วัสดุครอบฟัน

รายการท่ี 18 : เปน็ Key note speaker ในงานดังกล่าว ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือ ระหว่าง ประเทศไทยและญีปุ่น่ มากว่า 20 ปี

รายการท่ี 19 :  น าเสนอสถานะและความก้าวหน้าของ Multi-GNSS ในประเทศไทย ซ่ึงเปน็ส่วนหน่ึงของโครงการความร่วมมือ

รายการท่ี 20-27 : เปน็วิทยากรงานวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์  และดูแลคลังจุลินทรีย์ไบโอเทค การเพาะเล้ียงเหด็  และจัดฝึกอบรมเชิงปฏบิติัการ

 iCollect System และ Management of Microbial Resource

รายการท่ี 28 : ศึกษาข้อมูลเท่ีตรงกับงานวิจัยท่ีก าลังด าเนินการ ร่วมประชุมในฐานะผู้เช่ียวชาญด้าน photocatalyst materials และท าโครงการร่วมวิจัยกับ

กลุ่ม PIAJ ประเทศญี่่ปุน่และสวทช

รายการท่ี 29 : เพื่อเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีเอนไซม์ และเมตาจีโนมิก



รายการท่ี 30-31 :ถวายงานในฐานะฝ่ายเลขานุการโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปน็

ประธานในพิธีเปดิอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลัก 67

รายการท่ี 32 : ปฏบิติังานในฐานะเจ้าหน้าท่ีวิเทศสัมพันธ์ท่ีรับผิดชอบความร่วมมือกับ สปป.ลาว

รายการท่ี 33 : เพื่อแลกเปล่ียนมุมมองเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและระบบวิจัยในภมิูภาคเอเชีย

รายการท่ี 48 :  ประสานงานโครงการเครือข่ายวิจัยระหว่างประเทศ และจัดท าแผนด้าน Hard Infrastructure ในแผน Digital Economy ใหก้ระทรวง

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

รายการท่ี 49 : เพื่อประกอบการท างานวิจัยทางด้านเช้ือวัณโรค

รายการท่ี 50-51 : เข้าร่วมการประชุมนานาชาติด้านไอซีที (ICT 2015) ณ กรุงลิสบอน ประสานงานในการวางแผนจัดการประชุม The 2nd & 3rd Policy 

Dialogue Roundtable ซ่ึงเปน็กิจกรรมท่ีท่ีปรึกษาผศอ. รับผิดชอบ

รายการท่ี 34-35 : ศึกษางานทางด้านโครงสร้างเส้นใยนาโนมาระยะหน่ึง และมีองค์ความรู้ท่ีเกิดจากการวิจัยทางด้านการพัฒนาโครงเล้ียงเซลล์จากเส้นใยไค

โตซาน/ไคตินวิสเกอร์นาโนคอมพอสิทท่ีเปน็เทมเพลทเพื่อการก าเนิดไฮดรอกซีอะพาไทท์ เผยแพร่ผลงานและหาความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยต่อไป ไป

น าเสนอผลงานวิชาการเร่ือง Hydrodeoxygenation of Guaiacol over Silica-Supported Copper Phosphide Catalysts ซ่ึงเปน็งานวิจัยท่ีมีความรายการท่ี 36 : วาง model ด้าน Smart City รวมท้ังยุทธศาสตร์ในการดึงบริษัทระดับสากลเข้ามาลงทุนหรือต้ัง center ในประเทศ

รายการท่ี 37-39 : พัฒนาองค์ความรู้ และรายงานความคืบหน้าการด าเนินการเกี่ยวกับ  semiconductor process Particle Detector sensor CMOS 

chips  and system

รายการท่ี 40-42 : ปฏบิติังานในการจัดท าแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยร่วม

ขับเคล่ือนแผนในส่วนของ Digital Economy Promotion  Digital Industry Promotion

รายการท่ี 1,43-45 :สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยี  ประสานงานและติดตามความคืบหน้าโครงการฯ  และได้ด าเนินการคัดเลือก

ทุนการศึกษาและทุนวิจัย Post doc ซ่ึง SKKU ได้ทูลเกล้าถวาย ในปท่ีีผ่านมา โดยผลการประชุมและหารือคร้ังน้ีเพื่อเตรียมการคัดเลือกทุนการศึกษาในป ี

2559 ต่อไปรายการท่ี 46-47 : หารือและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ ด้านส่ิงอ านวยความสะดวกส าหรับคนพิการ



รายการท่ี 52-55 : สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆในระดับนานาชาติ และสามารถเพิ่มพูนความรู้อันจะเปน็ประโยชน์ต่องานในหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ช่วยเปดิโลกทัศน์ เพิ่มโอกาสในการสร้าง connection กับผู้ประกอบการ และเข้าถึงความก้าวหน้าด้านธุรกิจทรัพย์สินทางปญัญาและธุรกิจเทคโนโลยีได้


