
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

 เจ้ำหน้ำที่ระดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่หารือและลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย 

พฒันา นวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปล่ียนบุคลากร

ระหว่างกัน

ร่วมลงนามเอกสารบันทึกความเข้าใจ

ระหว่างสวทช. สนช. และ Huawei 

และจดหมายแสดงเจตจ านงระหว่าง 

สวทช. สนช. กับ Tsinghua Univ.

สาธารณรัฐประชาชนจีน 25/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

2 นาย สิริฤกษ ์ทรงศิวิไล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลฯ และปฏบิัติ

ภารกิจถวายงานการรับเสด็จสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จ

พระราชด าเนินเข้าร่วมการประชุม

ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลฯ

 และปฏบิัติภารกิจถวายงานการรับ

เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จ

พระราชด าเนินเข้าร่วมการประชุม

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 27/06/59-03/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

3 นาย สิริฤกษ ์ทรงศิวิไล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่เข้าร่วมงาน BIO International Convention 

2016 โดย ศน. ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ

BIO International Convention 

2016

สหรัฐอเมริกา 04/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

4 นาย สมวงษ ์ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ติดตามงานภายใต้โครงการ The "Community of 

Practices" Community outreach in Mekong 

region: Dissemination of new improved 

Mekong rice varieties to farmers via farmer 

participatory selection and sustainable 

farmer seed production และหารือความร่วมมือ

ด าเนินงานโครงการร่วมกับ Dr.Nunu, Department

 of Agricultural Research, Myanmar

โครงการ The "Community of 

Practices" Community outreach 

in Mekong region

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

26/06/59-27/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

5 นาย กฤษฏา อุดมเวช วิศวกร การศึกษาดูงาน ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐาน

อุตสาหกรรม

ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดของ

ส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/06/59-07/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

6 นาย วัฒนา สมานจิตร วิศวกรอาวุโส อบรม เพือ่ทราบถึงแนวเทคโนโลยีและแนวทางการบริหาร

จัดการการลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและอืน่ๆที่

seminar on the executives 

management of thailand

สาธารณรัฐประชาชนจีน 12/06/59-23/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

บางส่วน7 นาย สฤษฏโ์รจ จันทร์

เพิม่พนูผล

วิศวกร อบรม เพือ่ทราบถึงแนวเทคโนโลยีและแนวทางการบริหาร

จัดการการลงทุนพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและอืน่ๆที่

seminar on the executives 

management of thailand

สาธารณรัฐประชาชนจีน 12/06/59-23/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

บางส่วน8 นาง ชะวะนี ทองพนัชัง่ นักวิจัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

Drug Lead Discovery from 

Fungal Sources in Thailand and 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/06/59-25/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด9 นาง ธริดาพร บัวเจริญ นักวิจัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

Drug Lead Discovery from 

fungal sources in Thailand and 

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/06/59-25/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด10 นาง รัชดา หริตกุล ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และ 

National Natural Science Foundation of 

Chaina

Drug Lead Discovery from 

fungal sources in Thailand and 

Yunnan

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/06/59-25/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

11 นางสาว มะลิพรรณ สรรพ

พนัธ์

ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว) และ 

National Natural Science Foundation of 

Chaina

Drug lead disscovery from 

fungal sources in thailand and  

Yunnan

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/06/59-25/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

12 นางสาว อรุณรัตน์ ยางชุม ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม หารือความร่วมมือ ส าหรับ

โครงการทีไ่ด้รับทุนภายใต้ความร่วมมือระหว่าง

ส านักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย (สกว.) และ 

National Natural Science Foundation of China

Drug lead Discovery from fungal 

sources in Thailand and Yunnan

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/06/59-25/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

13 นางสาว สิริอร อุมรินทร์ เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพนัธ์ การประชุม เพือ่หารือและลงนามความร่วมมือด้านการวิจัย 

พฒันา นวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปล่ียนบุคลากร

ระหว่างกัน

ร่วมพธิีลงนามเอกสารบันทึกความ

เข้าใจระหว่างสวทช. และ Huawei

สาธารณรัฐประชาชนจีน 25/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

14 นาย ชาลี วรกุลพพิฒัน์ นักวิจัย อบรม ได้รับเชิญจาก GSMA and the CybersSecurity 

Association of China ใหเ้ข้าร่วม International 

Mobile Security Workshop ร่วมกับผู้เชีย่วชาญ

จาก 8 ประเทศ และเข้าร่วมงาน  Mobile World 

Congress Shanghai 2016 ซ่ึงจัดในสถานทีเ่ดียวกัน

 โดยทาง GSMA ได้สนับสนุนค่าต๋ัวเคร่ืองบินและ

ค่าทีพ่กั 2 คืน การเข้าร่วมงานนีจ้ะเป็นโอกาสทีไ่ด้

ศึกษาหาความรู้ด้าน Mobile Security จากฝ่ัง

ประเทศจีน รวมถึงด้านนโยบายทีค่าดว่าจะมีความ

แตกต่างจากประเทศไทย จึงจะได้น าแนวคิดมา

ประยุกต์และศึกษาข้อดีข้อเสียทีจ่ะน าใช้ในประเทศ

ไทย

International Mobile Security 

Workshop & Mobile World 

Congress Shanghai 2016

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/06/59-30/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน เพือ่พาผู้ประกอบการเทคโนโลยี Software เข้าร่วม

เจรจาธุรกิจ และแสดงสินค้า ณ Mobile World 

Congress Shanghai 2016 ภายใต้โครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้งบประมาณ

สนับสนุนจาก สป.วท.

Business Delegation to World 

Mobile Congress 2016 in 

Shanghai

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/06/59-01/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

16 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน เพือ่พาผู้ประกอบการเทคโนโลยี Software เข้าร่วม

เจรจาธุรกิจ และแสดงสินค้า ณ Mobile World 

Congress Shanghai 2016 ภายใต้โครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้งบประมาณ

สนับสนุนจาก สป.วท.

Business Delegation to Mobile 

World Congress Shanghai 2016

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/06/59-01/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่3/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

17 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์ เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธุรกิจ การศึกษาดูงาน เพือ่พาผู้ประกอบการเทคโนโลยี Software เข้าร่วม

เจรจาธุรกิจ และแสดงสินค้า ณ Mobile World 

Congress Shanghai 2016 ภายใต้โครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้งบประมาณ

สนับสนุนจาก สป.วท.

Business Delegation to Mobile 

World Congress Shanghai 2016

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/06/59-01/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

18 นางสาว วไลภรณ์ อาษารินทร์ นักวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน เพือ่พาผู้ประกอบการเทคโนโลยี Software เข้าร่วม

เจรจาธุรกิจ และแสดงสินค้า ณ Mobile World 

Congress Shanghai 2016 ภายใต้โครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ภายใต้งบประมาณ

สนับสนุนจาก สป.วท.

กิจกรรมโครงการส ารวจตลาดไอซีที

จีน ปี 2

สาธารณรัฐประชาชนจีน 27/06/59-01/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

19 นางสาว สุมาลี ก าจรวงศ์

ไพศาล

นักวิจัยอาวุโส การประชุม เพือ่ร่วมประชุมและเสนอในการประชุม 3 การ

ประชุม  

1. Malaria Workshop (20 Jun 2016)

2. Annual Face-to-Face scientific meeting for

 SDDC/SGC Program (21-22 Jun 2016) 

โครงการพฒันายาต้านมาลาเรียมุง่เป้า DHPS 

3. Medicines for Malaria Venture (MMV), 

Annual review of projects  (23 Jun 2016) 

โครงการพฒันายามาลาเรีย P218

Malaria Workshop, Annual 

Face-to-Face scientific meeting 

for SDDC/SGC Program และ 

ESAC meeting of Medicines for 

Malaria Venture (MMV)

แคนาดา 18/06/59-27/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

20 นางสาว เพญ็จิตร จิตรน า

ทรัพย์

นักวิจัยอาวุโส การประชุม เพือ่ร่วมประชุมและเสนอในการประชุม 3 การ

ประชุม  

1. Malaria Workshop (20 Jun 2016)

2. Annual Face-to-Face scientific meeting for

 SDDC/SGC Program (21-22 Jun 2016) 

โครงการพฒันายาต้านมาลาเรียมุง่เป้า DHPS 

3. Medicines for Malaria Venture (MMV), 

Annual review of projects  (23 Jun 2016) 

โครงการพฒันายามาลาเรีย P218

Malaria Workshop, Annual 

Face-to-Face scientific meeting 

for SDDC/SGC Program และ 

ESAC meeting of Medicines for 

Malaria Venture (MMV)

แคนาดา 18/06/59-27/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

21 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน อยูภ่ายใต้กรอบความร่วมมือทางด้าน Digital 

engineering

หารือความร่วมมือด้านการจัดประชุม

วิชการ และความร่วมมือทางวิชการ

อืน่ๆ

เยอรมนีตะวันตก 25/06/59-03/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

22 นาง กมลพรรณ พนัพึง่ หวัหน้างาน การประชุม ผู้แทนหน่วยงาน (ศอ.) เพือ่ร่วมประชุมการ

เตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐาน

โทรคมนาคม ค.ศ.2016

The 3rd Meeting of the APT 

Preparatory Group for WTSA-16 

(WTSA16-3)

เนปาล 13/06/59-18/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

23 นาย ข้าว ต้นสมบูรณ์ นักวิจัย การสัมมนา เข้าร่วมศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 

Science Communication ในระดับโลก และเก็บ

ข้อมูลเพือ่ถ่ายท ารายการและประชาสัมพนัธ์ผู้แทน

ประเทศไทย ทีเ่ป็นนักวิจัยจาก สวทช.

Cheltenham Science Festival สหราชอาณาจักร 06/06/59-10/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

24 นาย กฤษฎช์ัย สมสมาน ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา เข้าร่วมศึกษากระบวนการจัดกิจกรรมการแข่งขัน 

Science Communication ในระดับโลก และเก็บ

ข้อมูลเพือ่ถ่ายท ารายการและประชาสัมพนัธ์ผู้แทน

ประเทศไทย ทีเ่ป็นนักวิจัยจาก สวทช.

Cheltenham Science Festival สหราชอาณาจักร 07/06/59-11/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที ่5/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

25 นางสาว ลิล่ี เอือ้วิไลจิตร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วม JASTIP Work Package 3 Kick-off 

Symposium : Bioresources and Biodiversity 

Studies for the ASEAN Region และหารือความ

ร่วมมือด้าน Bioresource และ Biodiversity กับ 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

และ Asean Science and Technology 

Innovation Platform (JASTIP)

JASTIP Work Package 3 Kick-off 

Symposium : Bioresources and 

Biodiversity Studies for the 

ASEAN Region

อินโดนีเซีย 09/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

26 นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา นักวิจัยอาวุโส การประชุม เข้าร่วม JASTIP Work Package 3 Kick-off 

Symposium : Bioresources and Biodiversity 

Studies for the ASEAN Region และหารือความ

ร่วมมือด้าน Bioresource และ Biodiversity กับ 

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 

และ Asean Science and Technology 

Innovation Platform (JASTIP)

JASTIP Work Package 3 Kick-off 

Symposium : Bioresources and 

Biodiversity Studies for the 

ASEAN Region

อินโดนีเซีย 09/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

27 นางสาว อุษารัตน์ บุนนาค ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม ร่วมเดินทางเจรจาธุรกิจและสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานด้านนวัตกรรมอาหารของโลกเพือ่พฒันา 

Food Innopolis

ร่วมเดินทางเจรจาธุรกิจและสร้าง

ความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน

นวัตกรรมอาหารของโลกเพือ่พฒันา 

Food Innopolis

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 04/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่6/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

28 นาย ชาญณรงค์ ศรีภบิาล นักวิจัย การประชุม 1.	เพือ่ใช้ข้อมูลโรคมะเขือเทศทีเ่ป็นปัญหาส าคัญใน

การปลูกมะเขือเทศจากทัว่โลก น ามาเปรียบเทียบกับ

เชือ้สาเหตุของโรคมะเขือเทศทีพ่บในประเทศไทย ซ่ึง

จะส าคัญต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุไ์ทยโดยใช้เป็น

ข้อมูลและเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจในการพฒันา

สายพนัธุม์ะเขือเทศ และคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ไปขายในประเทศเหล่านัน้ได้ถูกต้อง 

2.	เพือ่ทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการคัดเลือกสายพนัธุ์

มะเขือเทศทีต้่านทานโรค ส าหรับน ามาใช้ในการ

พฒันาเทคโนโลยีในการคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ทีต้่านทานต่อเชือ้โรคทีเ่ป็นปัญหาส าคัญในประเทศ

ไทย ส าหรับการพฒันาสายพนัธุม์ะเขือเทศต้านทาน

โรค 

3.	เพือ่พฒันาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคในมะเขือ

เทศส าหรับการตรวจสอบเมล็ดพนัธุป์ลอดโรคเพือ่

การส่งออก และใช้ในการป้องกันก าจัดเชือ้โรคใน

5th International Symposium on 

Tomato Diseases

สเปน 11/06/59-18/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่7/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

29 นางสาว อัญจนา บุญชด ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การสัมมนา 1.	เพือ่ใช้ข้อมูลโรคมะเขือเทศทีเ่ป็นปัญหาส าคัญใน

การปลูกมะเขือเทศจากทัว่โลก น ามาเปรียบเทียบกับ

เชือ้สาเหตุของโรคมะเขือเทศทีพ่บในประเทศไทย ซ่ึง

จะส าคัญต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุไ์ทยโดยใช้เป็น

ข้อมูลและเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจในการพฒันา

สายพนัธุม์ะเขือเทศ และคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ไปขายในประเทศเหล่านัน้ได้ถูกต้อง 

2.	เพือ่ทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการคัดเลือกสายพนัธุ์

มะเขือเทศทีต้่านทานโรค ส าหรับน ามาใช้ในการ

พฒันาเทคโนโลยีในการคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ทีต้่านทานต่อเชือ้โรคทีเ่ป็นปัญหาส าคัญในประเทศ

ไทย ส าหรับการพฒันาสายพนัธุม์ะเขือเทศต้านทาน

โรค 

3.	เพือ่พฒันาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคในมะเขือ

เทศส าหรับการตรวจสอบเมล็ดพนัธุป์ลอดโรคเพือ่

การส่งออก และใช้ในการป้องกันก าจัดเชือ้โรคใน

5th International Symposium on 

Tomato Diseases

สเปน 11/06/59-18/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่8/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

30 นางสาว ศศิวิมล บุญอนันต์ นักวิเคราะห์ การประชุม 1.	เพือ่ใช้ข้อมูลโรคมะเขือเทศทีเ่ป็นปัญหาส าคัญใน

การปลูกมะเขือเทศจากทัว่โลก น ามาเปรียบเทียบกับ

เชือ้สาเหตุของโรคมะเขือเทศทีพ่บในประเทศไทย ซ่ึง

จะส าคัญต่ออุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุไ์ทยโดยใช้เป็น

ข้อมูลและเกณฑ์ประกอบการตัดสินใจในการพฒันา

สายพนัธุม์ะเขือเทศ และคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ไปขายในประเทศเหล่านัน้ได้ถูกต้อง 

2.	เพือ่ทราบเทคโนโลยีใหม่ๆ ในการคัดเลือกสายพนัธุ์

มะเขือเทศทีต้่านทานโรค ส าหรับน ามาใช้ในการ

พฒันาเทคโนโลยีในการคัดเลือกสายพนัธุม์ะเขือเทศ

ทีต้่านทานต่อเชือ้โรคทีเ่ป็นปัญหาส าคัญในประเทศ

ไทย ส าหรับการพฒันาสายพนัธุม์ะเขือเทศต้านทาน

โรค 

3.	เพือ่พฒันาเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคในมะเขือ

เทศส าหรับการตรวจสอบเมล็ดพนัธุป์ลอดโรคเพือ่

การส่งออก และใช้ในการป้องกันก าจัดเชือ้โรคใน

5th International Symposium on 

Tomato Diseases

สเปน 11/06/59-18/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

31 นาย อนุรัตน์ วิศิษฏส์รอรรถ นักวิจัยอาวุโส การสัมมนา ร่วมน าเสนอบทความวิชาการ จ านวน 3 เร่ือง 8th Asia-Pacific Conference of 

Transducers and Micro/Nano 

Technologies (APCOT 2016)

ญี่ปุน่ 26/06/59-30/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่9/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

32 นาย พทิักษ ์เหล่ารัตนกุล นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน สวทช.ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ

ในการเดินทางแก่นักศึกษาทุนของ สวทช. ใหไ้ป

ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการของเสีย กาก

อุตสาหกรรม และน ากลับมาใช้ประโยชน์ และ

พลังงานทดแทน โดยร่วมกับ start up ซ่ึงทาง

กระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกใหร่้วมเดินทางไป

พร้อมกัน ทัง้นี ้สวทช. ได้เชิญนักวิจัย ใหร่้วมเดินทาง

เพอืมอบความรู้แก่นักศึกษาและคณะ

โครงการไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจ

สีเขียว ณ ประเทศญี่ปุน่

ญี่ปุน่ 26/06/59-02/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

33 นาย ปิยะวัฒน์ ผลสนอง นักวิชาการอาวุโส การศึกษาดูงาน สวทช.ได้รับความร่วมมือในการสนับสนุนงบประมาณ

ในการเดินทางแก่นักศึกษาทุนของ สวทช. ใหไ้ป

ศึกษาดูงานทางด้านการจัดการของเสีย กาก

อุตสาหกรรม และน ากลับมาใช้ประโยชน์ และ

พลังงานทดแทน โดยร่วมกับ start up ซ่ึงทาง

กระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกใหร่้วมเดินทางไป

พร้อมกัน ทัง้นี ้สวทช. ได้เชิญนักวิจัย ใหร่้วมเดินทาง

เพอืมอบความรู้แก่นักศึกษาและคณะ

โครงการไปศึกษาดุงานด้านเศรษฐกิจ

สีเขียว ณ ประเทศญี่ปุน่

ญี่ปุน่ 26/06/59-02/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

34 นางสาว ศุภนิจ พรธีระภทัร นักวิจัย อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ เมืองปาก

เซ สปป.ลาว

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

35 นาย โกษม ไชยถาวร ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่10/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

36 นางสาว สุนัจจีย์ นงนุช เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพนัธ์ อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

37 นาย ประสิทธิ ์ป้องสูน ผู้ช่วยวิจัย อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ เมืองปาก

เซ สปป.ลาว

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

38 นางสาว ศิระจิต วุฒิวงศ์ ผู้ช่วยวิจัย อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ เมืองปาก

เซ สปป.ลาว

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

39 นางสาว จุฑาเพชร เวชรังษี ผู้ช่วยวิจัย อบรม จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่องโลกอาเซียน

ผ่านกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ 

เมืองปากเซ สปป.ลาว

จัดการประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง ส่อง

โลกอาเซียนผ่านกล้องจุลทรรศน์

ดิจิทัลมิวอายแบบพกพา ณ เมืองปาก

เซ สปป.ลาว

ลาว 26/06/59-28/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

40 นาย ธนพล วิสุทธิกุล ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม พฒันาบุคลากรของหน่วยวิจัยฯ ใหเ้ป็นผู้เชีย่วชาญ

ด้าน Software Testing

ISTQB Foundation Certificate in 

Software Testing

ออสเตรเลีย 05/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

41 นางสาว พนิตา เมนะเนตร ผู้ช่วยวิจัย อบรม พฒันาบุคลากรของหน่วยวิจัยฯ ใหเ้ป็นผู้เชีย่วชาญ

ด้าน Software Testing

ISTQB Foundation Certificate in 

Software Testing

ออสเตรเลีย 05/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

42 นาย บุญชัย เจริญด้วยศีล วิศวกร อบรม พฒันาบุคลากรของหน่วยวิจัยฯ ใหเ้ป็นผู้เชีย่วชาญ

ด้าน Software Testing

ISTQB Foundation Certificate in 

Software Testing

ออสเตรเลีย 05/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

43 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ทาง SIIT NECTEC  Magdelburg uniersity มีความ

ร่วมมือกันทางด้าน digital Engineering ซ่ึงการไป

คร้ังนีจ้ะก่อใหเ้กิดความร่วมมือทีเ่ป็นรูปธรรมมากขึน้

หารือความร่วมมือด้านวิจัยกับ 

Otto-von-Guericke university of 

Magdelburg

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 25/06/59-03/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที ่11/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

44 นาง ฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน 1. เพือ่เตรียมการรับเสด็จและถวายรายงานสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระ

ราชด าเนินร่วมงานประชุมลินเดา 2. เพือ่เป็นพีเ่ล้ียง

ของนักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่เข้าร่วมกิจกรรม Post

 Lindau ภายใต้นการสนับสนุนของ DFG 3. เพือ่

ประสานงานกับ DFG ในการจัดกิจกรรมและติดตาม

ความก้าวหน้านักวิทยาศาสตร์ไทยรุ่นใหม่

66th Lindau Nobel Laureate 

Meeting and Post Lindau for 

Thai Junior Scientist Following 

the 66th Nobel

สหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 30/06/59-10/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

45 นาย พสุิทธิ ์ไพบูลย์รัตน์ ผู้เชีย่วชาญวิจัย การประชุม น าเสนอความก้าวหน้างานด้าน ICT เกษตร ปละร่วม

ประชุม Board member

WCCA/AFITA 2016:ICT for Future 

Agriculture

สาธารณรัฐเกาหลี 19/06/59-26/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

46 นาง ฉลอง เลาจริยกุล รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ร่วมประชุม จัดแสดงผลงานด้านนาโนไบโอเทคโนโลยี

 ในงาน Bio International Convention 2016 ใน

ส่วนของ Thailand Pavilion พร้อมทัง้สร้าง

เครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย และการเจรจาธุรกิจ

Bio International Convention 

2016

สหรัฐอเมริกา 04/06/59-11/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

47 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา น าผู้น าผู้บริหาร CIO โครงการศึกษาดูงาน หลักสูตร

ผู้บริหารสารสนเทศ รุ่นที ่9

สหรัฐอเมริกา 20/06/59-27/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

48 นางสาว วิรัลดา ภตูะคาม นักวิจัย การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานเกีย่วกับการใช้เทคโนโลยี 

genotyping by sequencing ในการสร้างแผนที่

พนัธุกรรมทีห่นาแน่นสูงในยางพารา

Application of genotyping-by-

sequencing (GBS) in linkage map 

construction and QTL analysis 

in rubber tree

สิงคโปร์ 06/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

49 นาง ชัญชณา ธนชยานนท์ นักวิจัยอาวุโส การประชุม 1. เรียนรู้วิธีการวิเคราะห ์C materials แนวลึก

เพิม่เติมเพือ่ใช้ท างานในโครงการฯ 

2. สร้างเครือข่าย เพือ่ติดต่อขอใช้เคร่ืองมือฯ เพือ่

วิเคราะหช์ิน้งานในโครงการฯ และการขอทุนวิจัย

29th International Symposium 

on Polymer Analysis and 

Characterization

สิงคโปร์ 13/06/59-16/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่12/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

50 นาย เจษฎา จงสุขวรากุล หวัหน้างาน อบรม ได้รับเชิญจากบริษทัไมโครซอฟท์เอเซียแปซิฟกิเข้า

ร่วมสัมมนา เพือ่รับฟงัความเหน็จากทุกองค์กรใน

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ computer science ใน

แต่ประเทศ รวมทัง้รับฟงัความเหน็จากภาคีเครือข่าย

ต่อกิจกรรมของไมโครซอฟท์ในด้านกิจกรรมการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน computer science

Enabling Opportunity Summit-

Empowering youth through 

computer science  education in 

Asia Pacific

สิงคโปร์ 27/06/59-29/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

บางส่วน

51 นาย เอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เข้าร่วมงาน APAC Cyber Security Summit 2016 APAC Cyber Security Summit 

2016

มาเลเซีย 01/06/59-03/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

52 นาย สุนทร ศิระไพศาล ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เข้าร่วมงาน APAC Cyber Security Summit 2016 APAC Cyber Security Summit 

2016

มาเลเซีย 01/06/59-03/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

53 นาง ฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานวิชาการปากเปล่าในงาน

 International Symposium on STEM 

Education (ISSE) 2016 ซ่ึงเป็นงานประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติด้านสะเต็มศึกษาของโลก จึงเป็น

โอกาสในการสร้างเครือข่ายในกลุ่มนักวิชาการในการ

ท างานด้านสะเต็มศึกษาและเผยแพร่ผลงาน  สวทช.

ในระดับนานาชาติในระดับนานาชาติ

น าเสนอผลงานวิชาการปากเปล่าใน

งาน International Symposium on

 STEM Education (ISSE) 2016

ฟนิแลนด์ 04/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

54 นาย ทวีชัย วชิรยนเสถียร นักวิจัย การศึกษาดูงาน เนือ่งจากการศึกษาคุณสมบัติของสารออกฤทธิท์ีจ่ะท า

เป็นยาจ าเป็นต้องมีการศึกษาด้าน drug 

metabolism และ pharmacokinetics (DMPK)

Drug metabolism และ 

Pharmacokinetics

สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 04/06/59-31/07/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่13/15



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วตัถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วนัที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วนัที่ 1-30 มิถุนำยน 2559)

55 นาย ทรงพล มัน่คงสุจริต ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม ได้รับการเสนอชือ่จาก UNIDO ใหเ้ป็นตัวแทน

ประเทศไทยเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เพือ่

แลกเปล่ียนความรู้ด้านการพฒันาผู้ประกอบการด้าน

พลังงานสะอาด

Global Clean Energy Accelerator 

Retreat and Deep Dive 

Workshop

ฟลิิปปินส์ 04/06/59-08/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

56 นางสาว ชลิตา รัตนเทวะเนตร นักวิจัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 24th 

European Biomass Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 

24th European Biomass 

Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

เนเธอร์แลนด์ 04/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

57 นาย สัญชัย คูบูรณ์ นักวิจัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 24th 

European Biomass Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 

24th European Biomass 

Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

เนเธอร์แลนด์ 04/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

58 นาย พงษธ์นวัฒน์ เข็มทอง นักวิจัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 24th 

European Biomass Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 

24th European Biomass 

Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

เนเธอร์แลนด์ 04/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

59 นางสาว วรนุช อิทธิเบญจพงศ์ นักวิจัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 24th 

European Biomass Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

น าเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 

24th European Biomass 

Conference & Exhibition 

(EUBCE2016)

เนเธอร์แลนด์ 04/06/59-09/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

60 นาย มณฑล นาคปฐม นักวิจัย การสัมมนา เพือ่เสนอผลงานวิชาการ oral presentation 

ในหวัข้อ PIGMENT PRINTING OF COTTON WITH

 MARIGOLD FLOWER EXTRACT

16th World Textile Conference 

AUTEX 2016

สาธารณรัฐสโลวีเนีย 06/06/59-12/06/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่14/15



ประโยชน์ทีไ่ด้รบั

รายการที ่1 : หารือและลงนามความร่วมมือด้านการวิจยั พฒันา นวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปล่ียนบคุลากรระหว่างกัน กับทาง Tsinghua University

รายการที ่2 : ประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลฯ และปฏบิติัภารกิจถวายงานการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินเข้าร่วมการประชุม

รายการที ่3: ร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลฯ และปฏบิติัภารกิจถวายงานการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเสด็จพระราชด าเนินเข้าร่วมการประชุม

รายการที ่5 : ผู้ตรวจตามข้อก าหนดของส านักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม 

รายการที ่6-7 : ทราบเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง การพฒันาบคุลากรและเครือข่ายวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง การวิจยัและพฒันาและการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนระบบราง 

รายการที ่8-12 : เปน็ประโยชน์ต่องานวิจยัเกี่ยวกับหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา การแยกสารบริสุทธิ์จากเชื้อราและเหด็ในประเทศไทย

รายการที ่13 : หารือและลงนามความร่วมมือด้านการวิจยั พฒันา นวัตกรรม รวมไปถึงการแลกเปล่ียนบคุลากรระหว่างกัน

รายการที ่14 : ศึกษาหาความรู้ด้าน Mobile Security จากฝ่ังประเทศจนี รวมถึงด้านนโยบายทีค่าดว่าจะมีความแตกต่างจากประเทศไทย จงึจะได้น าแนวคิดมาประยุกต์และศึกษาข้อดีข้อเสียทีจ่ะน าใช้ในประเทศไทย

รายการที ่15-18 : เปน็ประโยชน์ต่องานวิจยั Mobile Device Management สวทช. ท าใหส้ามารถน าแนวคิดนี้ไปแลกเปล่ียนกับนานาประเทศ และศึกษาเทคโนโลยีใหม่จากประเทศจนี

รายการที ่19-20 : มีความรู้และ เชี่ยวชาญด้านการพฒันายาต้านมาลาเรีย

รายการที ่21 : ก ากับดูแลหน่วยวิจยั AAERU ทีเ่ปน็ผู้ท าโครงการด้าน Digital engineering

รายการที ่22 : ร่วมประชุมการเตรียมการประชุมสมัชชาใหญ่ว่าด้วยมาตรฐานโทรคมนาคม ค.ศ.2016

รายการที ่23-24 : ได้รับรางวัลชนะเลิศ FameLab Thailand 2016 ศึกษากระบวนการจดักิจกรรมการแข่งขัน Science Communication ในระดับโลก และเก็บข้อมูลเพือ่ถ่ายท ารายการและประชาสัมพนัธ์ผู้แทนประเทศไทย ทีเ่ปน็นักวิจยัจาก สวทช.

รายการที ่25-26 : เทคโนโลยีเอนไซม์ กระบวนการผลิจเชื้อเพลิงและสารเคมีชีวภาพจากชีวมวล

รายการที ่27 : ส่งเสริมคลัสเตอร์ รับผิดชอบเร่ืองการสร้างเครือข่ายอาหารและสนับสนุนการด าเนินงานของ FI@TSP

รายการที ่28-30 : 	มีความช านาญด้านโรคพชืทีเ่กิดจากเชื้อไวรัสพชื การพฒันาเทคโนโลยีการตรวจวินัจฉัยเชื้อก่อโรคพชื และข้อมูลเร่ืองโรคพชืทีอ่ัพเดทจะท าใหเ้รามสามารถน ามาใช้ในการพฒันาเทคโนโลยีได้

รายการที ่31 : น าเสนอบทความวิชาการ

รายการที ่32-33 : เปน็ผู้เชี่ยวชาญด้านการจดัการวัสดุพลอยได้เพือ่การผลิตในเชิงพาณิชย์

รายการที ่34-39 : เพือ่ส่งเสริมและอบรมเชิงปฏบิติัการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ชุดเลนส์มิวอาย

รายการที ่40-42 : สามารถอบรม ใหค้วามรู้และเตรียมความพร้อมบคุคลากรด้าน Software Testing ทัง้ในและนอกองค์กร 

รายการที ่43 : มีงานวิจยัทางด้าน การจดัการข้อมูลนาดใหญ่ ซ่ึงจะมีความเกี่ยวข้องกับ digital engineering 

รายการที ่44 : เลขานุการและคณะกรรมการการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เพือ่เข้าร่วมโครงการการประชุมนักวิทยาศาสตร์โนเบล ณ เมืองลินเดา

รายการที ่45 : ปฏบิติังานด้าน Smart Farm ในส่วนของนโยบายและการน าร่อง

รายการที ่46 : สร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจยั และการเจรจาธุรกิจ ในงาน Bio International Convention 2016

รายการที ่47: น าผู้บริหาร CIO ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ไปศึกษาดูงาน หน่วยงานด้าน IT 

รายการที ่48 : ประสบการณ์ในการท า genotyping by sequencing ในยางพารา

รายการที ่49 : ต่อยอดความรู้ Materials Characterization ทีม่ีอยู่

รายการที ่50 : ก ากับดูแลงานพฒันาเยาวชนและเขตพืน้ทีด้่านไอทขีองศอ. และดูแลโครงการ National Software Contest อย่างต่อเนื่อง

รายการที ่51-52 :  มีส่วนร่วมในผลงานและโครงการทีเ่กี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภยัไซเบอร์

รายการที ่53 : รับผิดชอบด้านสะเต็มศึกษาในการพฒันาหลักสูตร และกิจกรรมด้านสะเต็มศึกษาโดยจดัอบรมครู ตลอดจนจดัท าส่ือการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา

รายการที ่54 : การไปฏบิติังานทีศู่นย์วิจยั H3D ทีท่ างานด้าน DMPK ในระดับสากลจะช่วยใหไ้ด้เรียนรู้ทฤษฎแีละเทคนิคการปฏบิติังานวิจยัด้านนี้ ได้ประสบการณ์จากการท าการทดลองจริง

รายการที ่55 : เปน็คณะท างานของ สวทช. ในโครงการความร่วมมือ GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand กับ UNIDO และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

รายการที ่56-59 : น าเสนอผลงานและแลกเปล่ียนความรู้กับนักวิจยัทา่นต่างๆจากทกุมุมโลกในเร่ืองของการเปล่ียนสารชีวมวลใหเ้ปน็แหล่งพลังงานทีส่ะอาด 

รายการที ่60 : เสนอผลงานวิชาการ oral presentationในหวัข้อ PIGMENT PRINTING OF COTTON WITH MARIGOLD FLOWER EXTRACT

รายการที ่4 :ติดตามงานภายใต้โครงการ The "Community of Practices" Community outreach in Mekong region: Dissemination of new improved Mekong rice varieties to farmers via farmer participatory selection and sustainable farmer seed production และหารือความร่วมมือด าเนินงานโครงการร่วมกับ Dr.Nunu, Department of Agricultural Research, Myanmar


