
No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

 เจำ้หน้ำที่ระดบัรองหัวหน้ำหน่วยงำน

1 นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวไิล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ ได้รับเชญิจาก Finnish Institute of Occupational Health ของ

โครงการนาโนเทคโนโลยขีองสหภาพยโุรปใหเ้ขา้ร่วมประชมุ ใน

ฐานะ International Advisor

Nanosolutions EC Meeting and 

Systems Biology in Nanosafety 

Research at the Nobel Forum

สวเีดน 08/11/58-13/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

2 นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวไิล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ เป็นผู้แทนไทยใน SCIRD และร่วมในคณะผู้แทนไทยใน ASEAN 

Committee on Science and Technology และ ASEAN S&T

 Ministerial Meeting เพื่อผลักดันแผนปฏบิัติการอาเซียน

The 70th ASEAN COST Meeting ลาว 01/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

3 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกลุ รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน ตรวจเยีย่มสถานที่ เพื่อเตรียมความพร้อมกอ่นที่สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุาฯ สยามบรมราชกมุารี จะเสด็จฯ ในเดือนกมุภาพันธ์ 

2559

ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

4 นาย ศรัณย ์สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ เป็นหนึ่งใน Steering committee ของกลุ่มดังกล่าวและร่วมฟัง

และใหน้โยบายที่จะเกดิในที่ประชมุ รวมไปถงึการรับเอานโยบาย

ที่จะเป็นประโยชน์ในการด าเนินการที่เนคเทค/สวทช มา

ด าเนินการต่อ

ASEAN IVO Forum 2015 มาเลเซีย 25/11/58-27/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2558)



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

5 นาย ศรัณย ์สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ เขา้ร่วมประชมุและติดตามในประเด็นด้านความร่วมมือในระดับ 

ASEAN

The 70th ASEAN COST Meeting ลาว 01/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

 เจำ้หน้ำที่ระดบัต่ ำกวำ่ หน./รอง หน. หน่วยงำน

6 นางสาว อรอนิทรา ภู่ประเสริฐ นักวจิยั การประชมุ เพื่อเขา้ร่วมงานประชมุวชิาการนานาชาติและน าเสนอผลงาน D4Learning 2015, the International 

Conference on Innovations with 

Digital Learning for Inclusion

เดนมาร์ก 16/11/58-22/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

7 นาย สมวงษ์ ตระกลูรุ่ง นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เพื่อใหก้รรมการผู้ทรงคุณวฒิุ (Panel members) จากประเทศ

สมาชกิ พิจารณาขอ้เสนอโครงการที่ควรได้รับจดัสรรทุนวจิยัด้าน

ขา้วร่วมกนั โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานผู้ใหทุ้นจากประเทศสมาชกิ

เขา้ร่วมก าหนดการประชมุ ซ่ึงได้รับมอบหมายใหเ้ป็น Panel 

Member nominated by NSTDA

ประชมุกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ (Panel 

Meeting) ของความร่วมมือวจิยั ภายใต้ 

Newton Fund

เวยีดนาม 23/11/58-25/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

8 นาง ศิริพร วฒันศรีรังกลุ ผู้อ านวยการโปรแกรม การศึกษาดูงาน เพื่อน าความเหน้และขอ้สรุปจากการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ

ของ Panel meeting มาประกอบการด าเนินการจดัสรรทุนใน

ส่วนของ สวทช.

ประชมุกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ (Panel 

Meeting) ของความร่วมมือวจิยั ภายใต้ 

Newton Fund

เวยีดนาม 23/11/58-25/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

9 นางสาว กญัจนา ด ารงค์ไชย เจา้หน้าที่วเิทศสัมพันธ์ การศึกษาดูงาน เพื่อน าความเหน็และขอ้สรุปจากการพิจารณาขอ้เสนอโครงการ

ของ Panel members มาประกอบการด าเนินการจดัสรรทุนใน

ส่วนของ สวทช. (กญัจนาฯเป็นเจา้หน้าที่ประสานงานความ

ร่วมมือภายใต้โครงการ Newton Fund)

ประชมุกรรมการผู้ทรงคุณวฒิุ (Panel 

Meeting) ของความร่วมมือวจิยั ภายใต้ 

Newton Fund

เวยีดนาม 23/11/58-25/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

10 นางสาว วชริาภรณ์ ถปูาอา่ง ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน เพื่อปฏบิัติงานวจิยัโดยใชเ้ทคนิค ESI-MS, MALDI-MS และ 

MS/MS เพื่อวเิคราะห ์metabolites และ biomolecules ที่ผลิต

จากเอนไซม์ PKSIII, PKSIIb และ FerS

Secondary metabolites synthesized 

by PKSIII and PKSIIb and their roles in 

insect pathogenesis in the fungus 

Beauveria bassiana BCC2660

ไต้หวนั 01/11/58-30/04/59 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

11 นางสาว พลอย เสนียว์งศ์ ณ 

อยธุยา

นักวเิคราะห์ การศึกษาดูงาน เพื่อท าหน้าที่ประสาน และพาผู้ได้รับรางวลัโครงการเถา้แกน่้อย

เทคโนโลย ี2558 หน่วยงานพันธมิตร-บริษัทสามารถ และ

ส่ือมวลชน เขา้เยีย่มชมสถานประกอบการชัน้น า ด้านนวตักรรม

และเทคโนโลย ี 

วตัถปุระสงค์ 

1)ศึกษากระบวนการการพัฒนาเทคโนโลยอีอกสู่ผลิตภณัฑ์เชงิ

พาณิชยจ์ากบริษัทเทคโนโลยรีะดับโลก 

2) สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ในเวที Pitching ผลงาน

นวตักรรมสู่ระดับชาติ   

โครงการเถา้แกน่้อยเทคโนโลย ีเยีย่มชม

สถานประกอบการนวตักรรม ณ ประเทศ

ไต้หวนั

ไต้หวนั 24/11/58-27/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน

(งบประมาณด าเนินการจดั

กจิกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการเถา้

แกน่้อยเทคโนโลย ีปี 58 รุ่น 4 

เพื่อจดัอบรม สนับสนุนทุนพัฒนา

ผลิตภณัฑ์ และบ่มเพาะผู้เขา้ร่วม

โครงการ และได้รับทุนสนับสนุน

อกีส่วนจาก บริษัทสามารถ คอร

ปอเรชัน่ จ ากดั)

มี

12 นาง ศันสนีย ์ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน น า Thai Start Up Team ที่ชนะเลิศในโครงการเถา้แกน่้อย

เทคโนโลยปีีที่ 4/2558 ดูงาน ส ารวจเทคโนโลย ีณ สถาบันวจิยั

เทคโนโลยอีตุสาหกรรม ITRI และศึกษาความส าเร็จผู้ประกอบการ

เทคโนโลยขีองไต้หวนั รวมทั้งน า 3 ทีมชนุะเลิศร่วม Pitching ใน

งาน Demo Day ซ่ึงจดัโดย New Taipei City InnoSquare. (บ.

สามารถฯ ออกค่าใชจ้า่ยในการเดินทางและที่พักให)้

โครงการเถา้แกน่้อยเทคโนโลย ีเยีย่มชม

สถานประกอบการนวตักรรม ณ ประเทศ

ไต้หวนั

ไต้หวนั 24/11/58-27/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

13 นางสาว เพ็ญจติร จติรน าทรัพย์ นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน Data collection of protein-ligand X-ray structure 

determination

X-ray diffraction data ไต้หวนั 24/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

14 นางสาว เกตุวดี บุญญาภากร ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน เพื่อเกบ็ X-ray diffraction data X-ray diffraction data ไต้หวนั 24/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

15 นางสาว อริศรา จารุวฒัน์ ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน เพื่อเกบ็ขอ้มูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีนส าหรับการ

วเิคราะหโ์ครงสร้างและปฏสัิมพันธ์ระหวา่งโปรตีนและสารโมเลกลุ

ขนาดเล็ก

X-ray diffraction data ไต้หวนั 24/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

16 นาย กติติวฒิุ เกษมวงศ์ นักวจิยั การประชมุ น าเสนอผลงานทางวชิาการในงาน 29th International 

Conference of the European Federation of Food 

Science and Technology

29th International Conference of the 

European Federation of Food 

Science and Technology

กรีซ 09/11/58-13/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

17 นาย กอบศักด์ิ ศรีประภา นักวจิยั การศึกษาดูงาน เขา้ไปซ่อมแซมและตรวจการท างานของระบบฯ ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

18 นาง เยาวลักษณ์ คนคล่อง ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน เพื่อตรวจสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย ์ณ วทิยาลัยก าปงเฌอเตียล 

ประเทศกมัพูชา ซ่ึงเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี

ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

19 นาย ทรงเกยีรติ กติติสนธิรักษ์ ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน ตรวจสอบการท างานระบบเซลล์แสงอาทิตยแ์ละตรวจรับงาน

กั้นหอ้งควบคุม

ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

20 นางสาว นวพรรษ ค าไส ผู้ประสานงาน การศึกษาดูงาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

21 นาย ณัฐกานต์ อดุมเดชาณัติ ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน เปล่ียนเคร่ืองมือวดัคุณภาพทางไฟฟ้า ตรวจความเรียบร้อยของระบบเซลล์

แสงอาทิตย์

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

22 นาย อรรถกร ศิริสุวรรณ หวัหน้างาน การศึกษาดูงาน ประชมุเตรียมความพร้อมเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการบริหาร

และบ ารุงรักษาระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

โครงการบริหารและบ ารุงรักษาระบบผลิต

ไฟฟ้า

กมัพูชา 04/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

23 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวเิคราะหอ์าวโุส การศึกษาดูงาน (1) To attend the SEA-EU-NET Joint Research Mobility 

Meeting in order to finalize the collaborative proposals 

(2) To discuss about the further collaboration among 

SEA-EU-NET 

SEA-EU-NET Joint Researcher Mobility 

Call Meeting

กมัพูชา 08/11/58-10/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

24 นาย มนัสชยั คุณาเศรษฐ นักวจิยั การประชมุ น าเสนอผลงานทางวชิาการในงาน 2nd International 

Symposium on Advanced Materials Having Multi-Degrees-

of-Freedom (ISAMMDoF2015)

Conformational Analysis of Large-Ring 

Cyclodextrins for  Drug Delivery 

Application

ญี่ปุ่น 02/11/58-03/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

25 นางสาว อญัชลี มโนนุกลุ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ ร่วมงานประชมุ Powder Metallurgy และน าเสนอผลงาน 3rd International Conference on 

Powder Metallurgy

ญี่ปุ่น 07/11/58-11/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

26 นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ชว่ยผู้อ านวยการ การประชมุ ได้รับเชญิใหเ้ขา้ร่วมบรรยายในการประชมุ 19th ASPA Conference ญี่ปุ่น 07/11/58-12/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

27 นาย เสกสรร พาป้อง ผู้เชีย่วชาญวจิยั การสัมมนา เพื่อเขา้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการประเมินวฏัจกัรชวีติเชงิ

สังคม (Social Life Cycle Assessment) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Developing a Research Framework 

and Methodology of Social Life Cycle 

Assessment in Thailand

ญี่ปุ่น 08/11/58-27/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

28 นาย ชยั วฒิุววิฒัน์ชยั นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน Invited speaker ในงาน JAIST-SAST 2015 

http://www.jaist.ac.jp/jaist-sast2015/

Invited Talk ในงาน JAIST-SAST 2015 ญี่ปุ่น 09/11/58-12/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

29 นางสาว อญัชลี มโนนุกลุ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ ร่วมงานประชมุ 3rd international conference on powder 

metallurgy และน าเสนอผลงาน

3rd international conference on 

powder metallurgy

ญี่ปุ่น 12/11/58-12/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

30 นางสาว รววิรรณ เหล่าเจริญสุข นักวจิยั การประชมุ เขา้ร่วมประชมุ และเป็นวทิยากรพิเศษในการประชมุ Science 

Agora 2015

การประชมุ Science Agora 2015 ญี่ปุ่น 12/11/58-16/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

31 นางสาว วริาภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน หารือและดูงานการทดสอบพันธุม์ะเขอืเทศร่วมกบับริษัท 

Marutane ประเทศญี่ปุ่น

หารือ และดูงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ต่อยอดงานวจิยั บริษัท Marutane

ญี่ปุ่น 18/11/58-22/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

32 นางสาว ศศิวมิล บุญอนันต์ นักวเิคราะห์ การศึกษาดูงาน 1.	ประชมุสรุปผลการปลูกทดสอบมะเขอืเทศและเยีย่มชม

ความกา้วหน้าในการปลูกทดสอบมะเขอืเทศ Snack slim 502 ที่

ต้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองซ่ึงเป็นผลงานวจิยัของ สวทช. เพื่อดู

แนวโน้มการพัฒนางานวจิยัด้านการปรับปรุงพันธุม์ะเขอืเทศลูก

เล็กส าหรับตลาดประเทศญี่ปุ่น 

2.	การประชมุหารือความร่วมมือกบับริษัท Marutane เพื่อ

แลกเปล่ียนขอ้มูลการตลาดของมะเขอืเทศลูกเล็กในประเทศญี่ปุ่น

 การพัฒนาสายพันธุม์ะเขอืเทศลูกเล็ก ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ

ภาคเอกชนไทยในการพัฒนสายพันธุม์ะเขอืเทศลูกเล็กไปขายที่

หารือ และดูงาน เพื่อหาแนวทางการพัฒนา

ต่อยอดงานวจิยั บริษัท Marutane

ญี่ปุ่น 18/11/58-22/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

33 นางสาว กษิติธร ภภูราดัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชมุ เกี่ยวขอ้งกบัการงานด้าน Digital Economy ที่กระทรวง ICT 

และกระทรวงวทิย ์จะต้องจดัท าแผนร่วมกนัตามมติ ครม. วนัที่ 30

 กนัยายน

ITU World Telecommunication/ICT 

Indicators Symposium คร้ังที่ 13

ญี่ปุ่น 28/11/58-03/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

34 นาง รัชนี เอีย่มฐานนท์ นักวจิยันโยบาย การประชมุ ประชมุเกี่ยวกบัก าหนดตัวีว้ดัด้านไอซีที และบทบาทองไอซีที ในกา

รับเคล่ือนนวตักรรมองประเทศก าลังพัฒนา กระบวนการวดัผล

กระทบไอซีที ติดตามผลการด าเนินงานของกลุ่มผู้เชีย่วชาญตัวชีว้ดั

ITU World Telecommunication/ICT 

Indicators Symposium คร้ังที่ 13

ญี่ปุ่น 28/11/58-04/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

35 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญิโญ ผู้เชีย่วชาญวจิยัอาวโุส การสัมมนา -เขา้ร่วมประชมุด้านนโยบายและตัวชีว้ดั ICT 

-เรียนรู้กระบวนการวดัผลกระทบ ICT ตัวชีว้ดั ICT 

-ติดตามการรายงานผลการด าเนินงานของกลุ่มผู้เชีย่วชาญด้าน

ตัวชีว้ดั ICT

ITU World Telecommunication/ICT 

Indicators Symposium (WTIS)

ญี่ปุ่น 29/11/58-04/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

36 นางสาว ณัชชา วงัสะวบิูลย์ นักวชิาการ การศึกษาดูงาน Tokyo Tech มีความร่วมมือกบั สวทช. ในโครงการ 

TAIST-Tokyo Tech การศึกษาดูงานจะท าใหเ้ขา้ใจขอ้มูล Tokyo

 Tech มากขึน้ ซ่ึงจะสนับสนุนการท างานในโครงการ 

TAIST-Tokyo Tech

ศีกษาดูงานที่ Tokyo Tech,JAPAN ญี่ปุ่น 29/11/58-05/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

37 นาย ศรายธุ มนตรีมุข นักวชิาการ การศึกษาดูงาน สถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือ

ใหส้ านักงานพัฒนาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีหง่ชาติ 

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีด าเนินการคัดเลือกเยาวชน

ไทยเขา้ร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : Group B ? 

Technology Program) ระหวา่งวนัที่ 29 พฤศจกิายน ? 8 

ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกยีว และเกาะคิวช ูประเทศญี่ปุ่น โดย

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใชจ้า่ยในการเดินทางและเขา้ร่วม

กจิกรรมทั้งหมด

โครงการ JENESYS 2015 (1st Batch : 

Group B ? Technology Program)

ญี่ปุ่น 29/11/58-08/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

38 นางสาว ไพรีพินาศ พิมพิสาร เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป การศึกษาดูงาน เพื่อด าเนินงานพัฒนาและถา่ยทอดเทคโนโลยกีารสร้างเคร่ืองจกัร 

เคร่ืองมือ และอปุกรณ์ เพื่อเพิ่มขดีความสามารถของภาคการผลิต

และบริการ โดยเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการพัฒนาสร้าง

เคร่ืองจกัรในกระบวนการผลิตด้วยวศิวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์

คุณค่า

งานแสดงเทคโนโลยหีุ่นยนต์ระดับนานาชาติ

 International Robot Exhibition 2015

ญี่ปุ่น 30/11/58-06/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

39 นางสาว กษิติธร ภภูราดัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชมุ การประชมุเร่ือง Internet Governance เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนา

ด้าน Digital Economy ที่กระทรวง ICT และกระทรวงวทิยฯ์ 

ร่วมกนัด าเนินงาน และจะต้องจดัท าแผน DE ร่วมกนัตามมติ ครม.

 วนัที่ 30 กนัยายน

Internet Governance Forum 2015 บราซิล 07/11/58-16/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

40 นางสาว กษมา กองสมัคร นักวจิยันโยบาย การประชมุ ไปร่วมประชมุ Internet Governance Forum ตามที่ได้รับ

มอบหมาย (สวทช.ได้รับเชญิจากผ่านมาทาง กระทรวงไอซีที/ 

กระทรวงต่างประเทศ/ สถานทูตบราซิล)

Internet Governance Forum 2015 บราซิล 07/11/58-16/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

41 นาย กฤษฎช์ยั สมสมาน ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา เพื่อเขา้ร่วมกจิกรรมเสวนาเร่ือง Maker Community 

Development กบัวทิยากรจากประเทศเพื่อนบ้าน

งาน Penang MakerFest มาเลเซีย 14/11/58-17/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

42 นาย ศาศวตั มหบุญพาชยั นักวจิยั การประชมุ To present an international conference paper Wear Prediction of Die Coatings in 

Strip Ironing by Finite Element 

Simulation

มาเลเซีย 15/11/58-18/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

43 นางสาว ธิติมา มธุรส นักวจิยั การประชมุ ร่วมน าเสนอผลงานแบบ oral presentation the 11th Asian Conference on 

Chemical Sensors (ACCS2015)

มาเลเซีย 15/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

44 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ ได้รับเชญิเป็น Invited Speakerในการประชมุโดยไปน าเสนอใน

หวัขอ้ Recent Progress of Graphene-based Chemical and 

Biological Sensors โดยทางผู้จดังานออกค่าที่พักโรงแรมเป็น

จ านวน3 คืน

Asian Conference on Chemical 

Sensors (ACCS2015)

มาเลเซีย 15/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

45 นาย ทว ีป๊อกฝ้าย ผู้ชว่ยวจิยั การประชมุ ร่วมน าเสนอผลงาน Asian Conference on Chemical 

Sensors (ACCS2015)

มาเลเซีย 15/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

46 นางสาว สายทิพย ์ภคพงศ์พันธุ์ ผู้ชว่ยวจิยั การประชมุ เพื่อน าเสนอผลงานทางวชิาการและเรียนรู่งานวจิยัใหม่ๆ Asian Conference on Chemical 

Sensors (ACCS2015)

มาเลเซีย 15/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

47 นางสาว อไุรวรรณ ไหววจิติร ผู้ชว่ยวจิยั การประชมุ ไปพูดน าเสนอผลงานและร่วมประชมุวชิาการ Asian Conference on Chemical 

Sensors (ACCS2015)

มาเลเซีย 15/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

48 นาย เฉลิมพล ตู้จนิดา ผู้อ านวยการฝ่าย การประชมุ ท าความเขา้ใจในกจิกรรมของ MAGIC และแนวความคิดใหม่ๆเพื่อ

ปรับปรุงหรือหาความร่วมมือในการส่งเสริมผู้ประกอบการ

เทคโนโลบยไีทยรุ่นใหม่ใหม้ีความสามารถในการแขง่ขนัในภมุิภาค

ASEAN Centre of Entrepreneurship 

(ACE) Lanch by MAGIC

มาเลเซีย 21/11/58-23/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

49 นางสาว องัคณา เจริญวรลักษณ์ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ เพื่อไปเสนอความกา้วหน้าโครงการวจิยั PCATDES ปีที่ 3 ในฐานะ 

1. หวัหน้ากลุ่มวจิยัที่ 4 (WP4)  2. ผู้ร่วมวจิยัในกลุ่มวจิยัที่ 3 4 

และ 6 (WP3, WP4, WP6) 3. ผู้ประสานอาเซ่ียน

PCATDES: 3rd Annual Meeting, Kuala 

Lumpur, Malaysia

มาเลเซีย 23/11/58-26/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

50 นางสาว ปภาว ีนุพาสันต์ เจา้หน้าที่วเิทศสัมพันธ์ การประชมุ เพื่อรายงานโครงการที่ก าลังอยูร่ะหวา่งการด าเนินการ และ

น าเสนอ concept proposal ของปีถดัไป

ประชมุวชิาการไทย-มาเลเซีย คร้ังที่ 8 มาเลเซีย 29/11/58-01/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

51 นางสาว สิริธรรม ณ ระนอง ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน ประชมุ ASEAN Commitee Meeting คร้ังที่ 70 และการประชมุ  

โครงสร้างพื้นฐานด้าน S and T ของประเทศ

The 70th ASEAN COST Meeting ลาว 01/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

52 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวเิคราะหอ์าวโุส การประชมุ เพื่อเขา้ร่วมการประชมุคณะกรรมการอาเซียนวา่ด้วยวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลย ีคร้ังที่ 70 (ASEAN COST-70)

The 70th ASEAN COST Meeting ลาว 01/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

53 นาย นพพร ม่วงระยา้ นักวชิาการ การศึกษาดูงาน เพิ้อติดต้ังระบบเครือขา่ย และระบบ eDLTV ใหส้ามารถใชง้านได้ 

เเละเตรียมความพร้อมของระบบและสถานที่ส าหรับเตรียมรับเสด็จ

ติดต้ังเครือขา่ย wifi และอปุกรณ่์างๆ เพื่อ า

นวยความสะดวกแกง่านใชง้านระบบ edltv

ลาว 25/11/58-28/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

54 นาง นตพร จนัทร์วราสุทธิ์ นักวจิยันโยบายอาวโุส การประชมุ เป็นวทิยากรน าเสนอในเร่ือง Modern Biotechnology และ 

Policy framework

National Consultative Workshop on 

Strengthening and Road Mapping of 

Emerging Technology Innovation 

Systems of Sri Lanka

ศรีลังกา 16/11/58-20/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

55 นาย เจษฎา จงสุขวรากลุ หวัหน้างาน การศึกษาดูงาน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินส าหรับโครงการประกวด Asia 

Pacific ICT Alliances (APICTA) Awards 2015 ในนามสมาคม 

ATCI ตัวแทนประเทศไทย

โครงการประกวด Asia Pacific ICT 

Alliances (APICTA) Awards 2015

ศรีลังกา 18/11/58-22/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

56 นาย อมัพร โพธิใ์ย นักวจิยัอาวโุส #N/A พบลูกค้า และร่วมประชมุกบัทีมวศิวกรของ บริษัท radi, 

swatago, wattnordic ส าหรับโครงการที่จะท าในอนาคต พร้อม

ทั้งออกบูธในงาน elmia subcontractor 2015 เพื่อหาลูกค้า

ใหม่ๆ และร่วมคณะกบั boi ในการท า business matching ใน

งาน medica & Compamed Fair 2015 เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ

งาน elmia subcontractor 2015 และ

ร่วมงาน medica & compamed fair 2015

สวเีดน 08/11/58-19/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

57 นาง ฉลอง เลาจริยกลุ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ เขา้ร่วมงาน Bio Europe 2015 และร่วมจดัแสดงนิทรรศการ 

Thailand Pavilion พร้อมสร้างเครือขา่ยความร่วมมือธุรกจิและ

ใหข้อ้มูลธุรกจิอตุสาหกรรมด้านชวีวทิยาศาสตร์

งาน Bio Europe 2015 และร่วมจดัแสดง

นิทรรศการ Thailand Pavilion พร้อมสร้าง

เครือขา่ยความร่วมมือธุรกจิและใหข้อ้มูล

ธุรกจิอตุสาหกรรมด้านชวีวทิยาศาสตร์

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

02/11/58-06/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

58 นางสาว ธนพร กล่ินเกษร ผู้ชว่ยผู้อ านวยการโปรแกรม การประชมุ เพื่อเขา้ร่วมการประชมุ Global Bioeconomy Summit และ

เยีย่มชมสถาบัน Forschungszentrum J&

Global Bioeconomy Summit and 

Forschungszentrum

สหพันธ์สาธารณรัฐ

เยอรมนี

24/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

59 นางสาว สุวมิล บุญรังสิมันต์ุ นักวจิยั การประชมุ เขา้ร่วมน าเสนอผลงานวชิาการในงาน 2015 MRS Fall Meeting งาน 2015 MRS Fall Meeting สหรัฐอเมริกา 30/11/58-04/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

60 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ เป็นผู้น าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation เร่ือง 

Three-dimentional graphene-PDMS composite as a 

conductive substrate for cell-based electrochemical 

detection

งาน IEEE Sensors 2015 สาธารณรัฐเกาหลี 02/11/58-05/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

61 นาย ชยกฤต เจริญศิริวฒัน์ นักวจิยั การสัมมนา รับการถา่ยทอดเทคโนโลยจีาก KOTEC Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

62 นาย สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ นักวจิยั การสัมมนา เพื่อรับการถา่ยทอดเทคโนโลย ีแลกเปล่ยนประสบการณ์ เร่ือง

การพัฒนาการจดัระบบ Rating เทคโนโลยแีละมาตรการรับรอง

เทคโนโลยี

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

63 นาย วรรณพ วเิศษสงวน นักวจิยัอาวโุส การสัมมนา ดูงานโครงการ Knowledge Sharing Program (KSP) เพื่อการ

สนับสนุน SMEs และดูการสาธิตการใช ้KTRS การประเมินจดั

อนัดับเทคโนโลยกีบัผู้ประกอบการจริง

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

64 นาย ภาณุทัต ธรรมบุศย์ ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา เป็นความร่วมมือระหวา่ง บสย. และ สวทช. ในการชว่ยเหลือ

ผู้ประกอบการที่มีเทคโนโลยแีละนวตักรรม ใหเ้ขา้ถงึแหล่งเงินทุน 

ภายใต้โครงการ KSP เพื่อขอรับการสนับสนุนจากประเทศเกาหลี

ในการถา่ยทอดความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาระบบ

ประเมินมูลค่าเทคโนโลย ีโดยไปศึกษาดูงานร่วมกบัที่ที่ปรึกษาของ

 KSP เพื่อรับฟังการบรรยายเกี่ยวกบัการพัฒนาแนวทางการ

ประเมินจดัอนัดับเทคโนโลยขีองไทย (TTRS) ดูการสาธิตการใช้

ระบบประเมินเทคโนโลยกีบัผู้ประกอบการจริง และภาพรวม

กระบวนการประเมินมูลค่าเทคโนโลยี

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

65 นางสาว พิกลุทอง ขอเพิ่มทรัพย์ ที่ปรึกษาอาวโุส การสัมมนา ศึกษา ดูงาน อบรม เพื่อน ามาพัฒนาจดัสร้างกลไกการ Rating 

เทคโนโลยใีนประเทศไทย ในชือ่ที่เรียกวา่ TTRS (Thailand 

Technology Rating System)

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

66 นาย เอกชยั ขจรค า นักวเิคราะห์ การสัมมนา ศึกษา ดูงาน อบรม เพื่อน ามาพัฒนาจดัสร้างกลไกการ Rating 

เทคโนโลย ีในประเทศไทย ในชือ่ที่เรียกวา่ TTRS (Thailand 

Technology Rating System)

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

67 นางสาว สรญา พิบูลกลุสัมฤทธิ์ นักวเิคราะห์ การสัมมนา เพื่อฟังการบรรยายในหวัขอ้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการพัฒนาแนวทางการ

ประเมินจดัอนัดับเทคโนโลยไีทย (Thai Technology Rating 

System: TTRS) และรายละเอยีดหนังสือเชญิและก าหนดการดัง

เอกสารแนบ 1

Introduction to Capacity Building 

Program KSP 2015 System Consulting

สาธารณรัฐเกาหลี 22/11/58-29/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

68 นาย เทพชยั ทรัพยน์ิธิ นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เป็น Executive Commitee และ Workshop Co-chair 

Organizing Committee

งาน ICCE 2015 สาธารณรัฐประชาชนจนี 29/11/58-05/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

69 นาย ศิรศักด์ิ เทพาค า รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ เป็นผู้แทนประเทศไทยเขา้ร่วมเพื่อรายงานความกา้วหน้าการ

ด าเนินงานด้าน Nanosafety ของประเทศไทย และแลกเปล่ียน

ขอ้มูลกบันานาชาติ

15th Working Party of Manufactured 

Nanomaterials, OECD

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 01/11/58-07/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

70 นาย นพพล คบหมู่ นักวจิยั การศึกษาดูงาน To conduct research under a Marie Sklodowska-Curie 

Fellowship. The project has been developped from the 

work at BIOTEC and will be beneficial to BIOTEC, NSTDA.

Insights from Population Genomics to 

the Evolution of Host Specificity in 

Insect Fungi

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 11/11/58-15/11/60 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

71 นาย สมวงษ์ ตระกลูรุ่ง นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เขา้ร่วมการประชมุ ในฐานะกรรมการพิจารณาโครงการวจิยัร่วม 

ภายใต้ความร่วมมือด้านอดุมศึกษาและการวจิยัระหวา่งไทย-

ฝร่ังเศส ประจ าปี 2559-2560 (สาขาการเกษตรและอตุสาหกรรม

การเกษตร)

การประชมุ  Franco-Thai Joint 

Selection Committee Meeting

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 15/11/58-21/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

72 นางสาว สุกญัญา ยงเกยีรติ

ตระกลู

นักวจิยั การศึกษาดูงาน ทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ืองแมสสเปคโตรมิเตอร์เพื่อ 1.

 ประเมินการใชง้านเคร่ืองวเิคราะหม์วลที่มีความละเอยีดสูง 

(UHPLC-HRMS) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของเคร่ืองมือใน

ด้าน ความแม่นย าส าหรับการวดัน้ าหนักโมเลกลุ, ความสามารถใน

การแยกน้ าหนักโมเลกลุ, ความไวในการตรวจวดัปริมาณสาร

ตัวอยา่งและความสามารถในการแตกมวลสารเพื่อชว่ยในการหา 

โครงสร้างของสารตัวอยา่งได้ 2.  ประเมินความสามารถของเคร่ือง

และการใชง้านโปรแกรมต่างๆส าหรับงานทางด้านเมตาโบโลมิกส์ 

3. เรียนรู้และรวบรวมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจดัต้ัง

การทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ือง

แมสสเปคโตรมิเตอร์

สิงคโปร์ 17/11/58-20/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

73 นางสาว รินรดา ลือชาพาณิชย์

กลุ

นักวจิยั การศึกษาดูงาน 1. เพื่อประเมินการใชง้านเคร่ืองวเิคราะหม์วลที่มีความละเอยีดสูง 

(UHPLC-HRMS) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของเคร่ืองมือใน

ด้าน ความแม่นย าส าหรับการวดัน้ าหนักโมเลกลุ, ความสามารถใน

การแยกน้ าหนักโมเลกลุ, ความไวในการตรวจวดัปริมาณสาร

ตัวอยา่งและความสามารถในการแตกมวลสารเพื่อชว่ยในการหา 

โครงสร้างของสารตัวอยา่งได้ 

2.  เพื่อประเมินความสามารถของเคร่ืองและการใชง้านโปรแกรม

ต่างๆส าหรับงานทางด้านเมตาโบโลมิกส์ 

3. เพื่อเรียนรู้และรวบรวมขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ส าหรับการจดัต้ัง

การทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ือง

แมสสเปคโตรมิเตอร์

สิงคโปร์ 17/11/58-20/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

74 นาย สุรศักด์ิ เจยีมทรัพย์ ผู้ชว่ยวจิยั การศึกษาดูงาน ทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ืองแมสสเปคโตรมิเตอร์เพื่อ 

1. ประเมินการใชง้านเคร่ืองวเิคราะหม์วลที่มีความละเอยีดสูง 

(UHPLC-HRMS) โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพของเคร่ืองมือใน

ด้าน ความแม่นย าส าหรับการวดัน้ าหนักโมเลกลุ, ความสามารถใน

การแยกน้ าหนักโมเลกลุ, ความไวในการตรวจวดัปริมาณสาร

ตัวอยา่งและความสามารถในการแตกมวลสารเพื่อชว่ยในการหา 

โครงสร้างของสารตัวอยา่งได้ 

2.  ประเมินความสามารถของเคร่ืองและการใชง้านโปรแกรม

ต่างๆส าหรับงานทางด้านเมตาโบโลมิกส์  

การทดสอบประสิทธิภาพการใชง้านเคร่ือง

แมสสเปคโตรมิเตอร์

สิงคโปร์ 17/11/58-20/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี

75 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ ได้รับเชญิไปน าเสนอผลงานวจิยัเป็น Invited speaker เร่ือง 

Graphene-based Printed Chemical and Biological Sensors 

for POC

Lab-on-a-Chip Asia - Microfluidics, 

Point Of Care Diagnostics & Organ-on-

a-Chip

สิงคโปร์ 20/11/58-22/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

76 นางสาว วรรณี ฉนิศิริกลุ นักวจิยัอาวโุส การประชมุ 1.เป็น International Representative ร่วมประชมุใน 

Executive Board Member Meeting วนัที่ 1 December 2015 

2. ร่วมงานประชมุวชิาการนานาชาติ และ Industry visit 

program 2-4 December 2015

Asian Workshop on Polymer 

Processing (AWPP 2015)

สิงคโปร์ 30/11/58-06/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณ สวทช. ทั้งหมด มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

77 นาย พีระวฒิุ ชนิวรรังสี ผู้ชว่ยวจิยั การสัมมนา เพิ่อเขา้อบรมเกี่ยวกบัเทคโนโลยกีารน า solar power มาใชง้าน Solar Power Generation-Grid Enabling อนิเดีย 22/11/58-19/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

78 นางสาว อบุลศรี เลิศสกลุพาณิช นักวจิยัอาวโุส การประชมุ เพื่อร่วมบรรยายในการประชมุ ICPEB 1st international 

Conference on Protein and Enzyme Biotechnology 

Bridging New Innovation to Development

ICPEB 1st international Conference 

on Protein and Enzyme 

Biotechnology Bridging New 

Innovation to Development

อนิโดนีเซีย 03/11/58-06/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

79 นางสาว ธิดารัตน์ นิ่มเชือ้ นักวจิยั การประชมุ ได้รับเชญิเป็น Invites speaker ICPEB 1st international Conference 

on Protein and Enzyme 

Biotechnology Bridging New 

Innovation to Development

อนิโดนีเซีย 03/11/58-06/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี

80 นาย วรีะวฒัน์ แชม่ปรีดา นักวจิยัอาวโุส การประชมุ เพื่อน าเสนอผลงานทางวชิาการและสร้างความร่วมมือในการวจิยั

กบั ITB

Synergistic action of glycosyl 

hydrolases and auxilliary 

components on hydrolysis and 

modification of lignocelluloses in bio-

industry 

อนิโดนีเซีย 09/11/58-11/11/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดนิทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ ระบุประโยชน์ที่

ไดร้บั

81 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิยั การศึกษาดูงาน เป็นผู้แทนประเทศไทยในการท า policy review ใหก้บั APEC 

Low Carbon Model Town (LCMT)

ผู้แทนประเทศไทยในการท า policy 

review ใหก้บั APEC Low Carbon Model

 Town (LCMT)

อนิโดนีเซีย 29/11/58-03/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณภายนอก สวทช. มี

82 นางสาว ยวุนันท์ สันติทวฤีกษ์ นักวจิยันโยบายอาวโุส การสัมมนา เพื่อเขา้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกบัมาตรการและการใชเ้คร่ืองมือใน

เชงินโยบายเพื่อการเติบโตสีเขยีวจากผู้เชีย่วชาญ และแลกเปล่ียน

ความรู้กบัผู้เขา้ร่วมการฝึกอบรมจากนานาประเทศ

Green Growth: Policy Measures and 

Implementation Tools

อสิราเอล 15/11/58-12/12/58 ชัน้ประหยดั ใชง้บประมาณจาก สวทช. บางส่วน มี



รายการที่ 1 : เข้าร่วมประชุม ในฐานะ International Advisor

รายการที่ 2,5,51-52 : ประสานงานกบัหนว่ยงานพนัธมติรและเตรียมการประชุมหารือด้าน S and Tของประเทศ ความคืบหนา้โครงการความร่วมมอืในกรอบอาเซียน

รายการที่ 6 : เปน็งานประชุมวิชาการที่เกี่ยวข้องกบังานในหนา้ที่ และมปีระสบการณ์ในการน าเสนอผลงานระดับนานาชาติ

รายการที่ 7-9 : - เปน็นกัวิเคราะหท์ี่ดูแลโครงการวิจัยด้านข้าว 0

รายการที่ 10 : molecular biology ของราบวิเวอเรียและเอนไซมท์ี่เกี่ยวข้องกบัการสร้าง metabolites ในรา

รายการที่ 13-15 : protein crystallography set crystal Protein crystallography

รายการที่ 22 : หวัหนา้งานประชาสัมพนัธ์

รายการที่ 23 : เข้าร่วมการประชุมเจรจาและสร้างควมร่วมมอืระหว่าง  SEA-EU-NET  ในอนาคต 

รายการที่ 24 : ผลงานทางวิชาการในงาน 2nd International Symposium on Advanced Materials Having Multi-Degrees-of-Freedom (ISAMMDoF2015)

รายการที่ 25 : น าเสนอผลงานวิจัยที่ท าเปน็ Powder Metallurgy

รายการที่ 26 : ร่วมบรรยายในการประชุม

รายการที่ 28-29 : งานวิจัยด้าน Powder Metallurgy

รายการที่ 30 : ได้รับเชิญในฐานะนกัวิทยาศาสตร์รุ่นใหม ่เพื่อใหค้วามเหน็ในการประชุมเร่ืองการส่ือสารวิทยาศาสตร์สู่สังคม

รายการที่ 31-32 : บริหารโปรแกรมเมล็ดพนัธุ ์เปน็คนบริหารจัดการโครงการและผลงานในโปรแกรมเมล็ดพนัธุ ์และพฒันาโครงการร่วมกบัภาคเอกชน

รายการที่ 35 : -หวัหนา้โครงการจัดเกบ็และวิเคราะหข์้อมลูอนิเทอร์เนต็ โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณจาก กสทช .   -หวัหนา้หอ้งปฏบิติัการวิจัย

ประโยชน์ที่ไดร้ับ

รายการที่ 16 : การน าเสนอผลงานวิชาการด้านเทคโนโลยีอาหารแหง่สมาพนัธ์รัฐยุโรป ข้าพเจ้าได้ถูกรับเลือกใหน้ าเสนอแบบปากเปล่า จากการคัดเลือกผลงานกว่า 1,000 เร่ือง อนัเปน็ที่ประจักษถ์ึงคุณภาพของงาน

รายการที่ 33-34 : ช่วยปฏบิติัราชการ DE เปน็ผู้รับผิดชอบในการศึกษาและจัดท าการวิเคราะห์/เปรียบเทยีบดัชนด้ีานไอซีท ีและรับผิดชอบในการก าหนดตัวชี้วัดด้านไอซีทเีพื่อบรรจุในแผนไอซีทรีะดับชาติและองค์กร

รายการที่ 3,17-21 : ด้านระบบผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทติย์และการพฒันาเซลล์แสงอาทติย์ ฝ่าย

รายการที่ 4 :  ก ากบันโยบายในการท างาน และ การสร้างความร่วมมอืระดับนานาชาติ ร่วมฟงัและให้

รายการที่ 27 : ปจัจุบนัท างานวิจัยด้าน LCA, Water Footprint, Carbon Footprint และ Sustainability

รายการที่ 3,17-21 : ด้านระบบผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทติย์และการพฒันาเซลล์แสงอาทติย์ ฝ่าย

รายการที่ 11-12 : 1. การประสานงาน (ประสานงานและอ านวยความสะดวกของผู้เดินทาง) 



รายการที่ 36 : เปน็ผู้ประสานงานโครงการ TAIST-Tokyo Tech

รายการที่ 38 : ประสบการณ์ทางด้านวิศวกรรมไฟฟา้ เคร่ืองกล การผลิต รวมถึงระบบอตัโนมติัในภาคอตุสาหกรรม

รายการที่ 39-40 : ร่วมปฏบิติังานด้าน DE กบักระทรวง ICT เปน็ผู้ท างานด้านนโยบาย ICT มาอย่างต่อเนื่อง และได้รับมอบหมายใหท้ างานด้านต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกบังานมาโดยตลอด

รายการที่ 41 : เปน็ผู้จัดงาน Bangkok Mini Maker Faire และเปน็ผู้ด าเนนิกจิกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกบัการสร้างและพฒันา Maker Community ในประเทศ

รายการที่ 42 : Tribology, Metal Forming, Finite Element Analysis

รายการที่ 43 : มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั graphene/PDMS composite ส าหรับงาน strain sensor

รายการที่ 48 : มคีวามรู้และประสพการณ์ในการพฒันา ต้ัง และ ด าเนนิธุรกจิใหม ่ ICT

รายการที่ 49 : ความกา้วหนา้โครงการวิจัย PCATDES ปทีี่ 3 ในฐานะ  1. หวัหนา้กลุ่มวิจัยที่ 4 (WP4)  2. ผู้ร่วมวิจัยในกลุ่มวิจัยที่ 3 4 และ 6 (WP3, WP4, WP6) 3. ผู้ประสานอาเซ่ียน

รายการที่ 50 : เปน็ผู้ประสานงานโครงการอยู่ในปจัจุบนั และเข้าประชุมคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ังที่ 70 (ASEAN COST-70)

รายการที่ 2,5,51-52 : ประสานงานกบัหนว่ยงานพนัธมติรและเตรียมการประชุมหารือด้าน S and Tของประเทศ ความคืบหนา้โครงการความร่วมมอืในกรอบอาเซียน

รายการที่ 53 : การใช้งานระบบ eDLTV, ระบบ network,

รายการที่ 54 : มคีวามรู้จากการเปน็นกัวิจัยนโยบายท าโครงการกรอบนโยบายเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ

รายการที่ 57 : บริหารจัดการงานวิจัย และดูแลหนว่ยวิจัยของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแหง่ชาติ

รายการที่ 58 : การบริหารโปรแกรมมนัส าปะหลัง การสร้างความร่วมมอืงานวิจัย

รายการที่ 60 : เปน็ Corresponding Author และ เปน็ผู้น าเสนอผลงานแบบ Oral Presentation

รายการที่ 69 : เปน็ผู้แทนประเทศไทยและ Focal point ด้าน Nanosafety ของ ศน

รายการที่ 70 : Expertise in population genetics and insect fungi.  Fluent french for collaboration with french scientists.

รายการที่ 56 :  หารือโครงการที่จะท าในอนาคต พร้อมทั้งออกบธูในงาน elmia subcontractor 2015 

รายการที่ 55 : ร่วมเปน็คณะกรรมการตัดสินส าหรับโครงการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) มาต้ังแต่ป ี2006 ถีงปจัจุบนั 

บริหารจัดการการแข่งขัน National Software Contest 2001 ถึงปจัจุบนั

รายการที่ 59 : การเข้าร่วมคร้ังนี้เปน็การน าเสนอผลงานวิจัยซ่ึงด าเนนิการแล้วเสร็จ อยู่ในขั้นตอนการเตรียมการตีพมิพ ์และผู้เข้าร่วมประชุมมปีระสบการณ์การน าเสนองานในงานในประชุมนานาชาติ

รายการที่ 61-67 : หวัหนา้หอ้งปฏบิติัการวิจัยเทคโนโลยีการวิเคราะหก์ระบวนการเชิงค านวณ (CPA) 

รายการที่ 68 : มงีานวิจัยทางด้าน Language Learning และ เปน้ตัวแทนของประเทศไทย ใน APSCE

รายการที่ 44-47 : เปน็ผู้อ านวยการหนว่ยวิจัย (RU) ที่ดูแลงานวิจัยด้านนี้โดยตรง มคีวามรู้ในรายละเอยีด 

รายการที่ 37 : ประสบการณ์ในการน าเยาวชนไปน าเสนอผลงานประชุมวิชาการ The 5th 



รายการที่ 75 : น าเสนอผลงานวิจัยเปน็ Invited speaker เร่ือง Graphene-based Printed Chemical and Biological Sensors for POC

รายการที่ 77 : มปีระสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกบั solar cell

รายการที่ 78-79 : ท างานด้านเอนไซมท์ี่เปน็เปา้หมายยาต้านมาลาเรีย เพื่อการพฒันายาต้านมาลาเรีย มคีวามรู้ ความสามารถในเร่ืองที่จะ present เปน็อย่างดี

รายการที่ 80 : เสนอผลงานทางวิชาการและสร้างความร่วมมอืในการวิจัย เกี่ยวกบั  ITB Enzyme technology

รายการที่ 81 : biofuel technology, low carbon technolgy

รายการที่ 82 : มาตรการและการใช้เคร่ืองมอืในเชิงนโยบายเพื่อการเติบโตสีเขียวจากผู้เชี่ยวชาญ และแลกเปล่ียนความรู้กบัผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากนานาประเทศ

รายการที่ 71 : ร่วมการประชุม ในฐานะกรรมการพจิารณาโครงการวิจัยร่วม ภายใต้ความร่วมมอืด้านอดุมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝร่ังเศส ประจ าป ี2559-2560 (สาขาการเกษตรและอตุสาหกรรมการเกษตร)

รายการที่ 76 : ท างานวิจัยด้าน Polymer Processing, especially Film Extrusion และ บริหารงานวิจัยด้าน Polymer รวมถึงการท างานร่วมวิจัยกบัหนว่ยงานภายนอก MTEC ทั้งภาครัฐและเอกชน

รายการที่ 72-74 : มปีระสบการณ์ในงานวิจัยด้านชีวเคมแีละมคีวามรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี


