
No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

 เจ้ำหน้ำที่ระดบัรองหวัหน้ำหน่วยงำน

1 นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ อบรม จัด Workshop on Advanced Breeding and 

Cultivation on Seedless Watermelon ร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายจีน (TCGRI-CATAS)

Advanced Breeding and Cultivation 

on Seedless Watermelon

สาธารณรัฐประชาชนจีน 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

2 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงานต่างประเทศ ภายใต้หลักสูตรการเมือง

การปกครองในระบอกประชาธิปไตยส าหรับนักบริหาร

ระดับสูง (ปปร.)  ของสุถาบนัพระปกเกล้า

ดูงานภายใต้หลักสูตรการเมืองการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยส าหรับนัก

บริหารระดับสุง (ปปร.)

ญี่ปุ่น 21/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

3 นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม 1. เพื่อร่วมประชุมกับ Executive Committee 

Members โดยเปน็ผู้แทนของไทย มนการสร้างความ

ร่วมมือและหารือกิจกรรมที่เสริมสร้างความเข้มแช็งด้าน

 Polymer Processing ในเอเชีย 

2. น าเสนอผลงานวิชาการ ด้าน Nanofibers และร่วม

ประชุมวิชาการ 

3. สร้างความสัมพนัธ์ ความร่วมมือกับ UTS รวมถึงการ

ลงนาม MOU

Asian Workshop on Polymer 

Processing 2016 (AWPP 2016)

ออสเตรเลีย 05/11/59-13/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

4 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เปน็ Steering Committee ของ ASEAN 

International Virtual Organization (IVO) และน าทมี

วิจัยเนคเทคน าเสนอหวัข้อที่สอดคล้องกับงานวิจัยที่

ด าเนินการอยู่เพื่อหาโอกาสในการขยายผลหรือสร้าง

ความร่วมมือกับประเทศใน SEA

ASEAN IVO เวียดนาม 23/11/59-25/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

 เจ้ำหน้ำที่ระดบัต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

5 นางสาว กัลยา อุดมวิทติ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ร่วมประชุมเพื่อรับทราบและประสานความร่วมมือ the  16th  ASEAN  

Telecommunications  &  

Information  Technology  Ministers 

Meeting (TELMIN) and the 17th 

ASEAN Telecommunications & 

Information Technology  Senior  

Officials  Meeting  (TELSOM)

บรูไน 22/11/59-25/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2559)



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

6 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน เพื่อปรเชุมแนวทางการด าเนินโครงการ (Kick off 

meeting) เพื่อเยี่ยมชมหอ้งปฏบิติัการวิจัยใน Tohoku 

University และ Tokyo Institute of Technology

ประชุมแนวทางความร่วมมือเร่ืองอากาศ

ยานไร้คนขับในโครงการ e-ASIA

ญี่ปุ่น 13/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

7 นาย กฤษดา ประภากร รองผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน ร่วมประชุมเจรจา (แทนผศว.)ความร่วมมืออุตสาหกรรม

เหล็กไทยญี่ปุ่น

ร่วมประชุม the 12th Japan-Thailand 

Steel Cooperation Program Expert 

Committee

ญี่ปุ่น 21/11/59-23/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

8 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การสัมมนา น าคณะผู้ประกอบการดูงานเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน 

Smart city and Green Trail and/or 

Biotechnology Center  Hong Kong Science & 

Technology Park, ร่วมงาน  Business of IP Asia 

Forum (BIP Asia), World SME Expo, INNO Design

 Tech Expo (IDP Expo)  

 

พฒันาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย พฒันาความ

ร่วมมือ

เพื่อน าคณะผู้ประกอบการดูงาน

เทคโนโลยี พฒันาโอกาสธุกิจ และสร้าง

เครือข่าย ความร่วมมือ

ฮ่องกง 30/11/59-02/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

9 นาย กอบศักด์ิ ศรีประภา นักวิจัย การศึกษาดูงาน ติดตามความก้าวหน้างานระบบ PV ของสถาบนั

เทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล การก่อสร้างสถาบนั

เทคโนโลยีก าปงสปอื และประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา

ติดตามความก้าวหน้างานระบบ PV ของ

สถาบนัเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล การ

ก่อสร้างสถาบนัเทคโนโลยีก าปงสปอื

กัมพชูา 14/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

10 นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ติดตามความก้าวหน้างานระบบ PV ของสถาบนั

เทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล การก่อสร้างสถาบนั

เทคโนโลยีก าปงสปอื และประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา

ติดตามความก้าวหน้างานระบบ PV ของ

สถาบนัเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล การ

ก่อสร้างสถาบนัเทคโนโลยีก าปงสปอื และ

ประชุมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการเยาวชนและกีฬา

กัมพชูา 14/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

11 นางสาว กษติิธร ภภูราดัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม เปน็ผู้แทน ผพว. ในการร่วมอภปิรายประเด็นทางด้าน

การพฒันาด้านดิจิทลัของ ASEAN

5th ASEAN CIO Forum กัมพชูา 30/11/59-02/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

12 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบรูณ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน ร่วมคณะผู้แทนไทยเพื่อติดตามรัฐมนตรี

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการประชุม G20

 Science, Technology and Innovation Ministers'

 Meeting (G20 STI MM) ณ กุรงปกักิ่ง และการ

ประชุมหารือในประเด็นการพฒันาความร่วมมือกับ

บริษทัอาลีบาบา (  Alibaba) ที่นครหงัโจว มณฑลจ้อเจียง

การประชุม G20 Science, Technology

 and Innovation Ministers' Meeting

สาธารณรัฐประชาชนจีน 02/11/59-04/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

13 นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส อบรม จัด Workshop on Advanced Breeding and 

Cultivation on Seedless Watermelon ร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายจีน (TCGRI-CATAS)

Advanced Breeding and Cultivation 

on Seedless Watermelon

สาธารณรัฐประชาชนจีน 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

14 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวิเคราะห์ อบรม จัด Workshop on Advanced Breeding and 

Cultivation on Seedless Watermelon ร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายจีน (TCGRI-CATAS)

Advanced Breeding and Cultivation 

on Seedless Watermelon

สาธารณรัฐประชาชนจีน 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

15 นางสาว ศศิวิมล บญุอนันต์ นักวิเคราะห์ อบรม จัด Workshop on Advanced Breeding and 

Cultivation on Seedless Watermelon ร่วมกับ

หน่วยงานเจ้าภาพฝ่ายจีน (TCGRI-CATAS)

Advanced Breeding and Cultivation 

on Seedless Watermelon

สาธารณรัฐประชาชนจีน 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

16 นาง โจนาลิซา แอล เซ่ียงหลิว นักวิจัย อบรม To give training to cassava breeders in 

Southeast Asia regarding Breeding Management 

System

Regional Southease Asia Cassava 

Breeders Training

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13/11/59-18/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

17 นาย มนต์ศักด์ิ โซ่เจริญธรรม นักวิจัย อบรม วัตถุประสงค์เพื่อไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความก้าวหน้า

ของ Internet of Vehicles

China-ASEAN Workshop on IOV 

(Internet of Vehicles) Industrial 

Technology Innovation

สาธารณรัฐประชาชนจีน 29/11/59-03/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

18 นาย สิปปกรณ์ ไข่มุกด์ ผู้ช่วยวิจัย อบรม วัตถุประสงค์เพื่อไปเข้าร่วมอบรมเกี่ยวกับความก้าวหน้า

ของ Internet of Vehicles

China-ASEAN Workshop on IOV 

(Internet of Vehicles) Industrial 

Technology Innovation

สาธารณรัฐประชาชนจีน 29/11/59-03/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

19 นางสาว มานิดา ทองรุณ นักวิจัย การประชุม ถูกเชิญ invited speaker ในการประชุม ENERGY 

PITSO 2016 (Jatropha: Delivering Renewable 

and Sustainable Biofuels in Botswana)

ขออนุมัติเข้าร่วมประชุม ENERGY PITSO

 2016 Delivering renewable and 

sustainable biofuel (Jatropha)ใน

ฐานะ Invited speaker

บอตสวานา 13/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

20 นาย นิรุตต์ นาคสุข นักวิจัย การศึกษาดูงาน ประชุมเพื่อพฒันาซอฟต์แวร์และระบบส าหรับโครงการ

WaterCannon

ประชุมเพื่อพฒันาซอฟต์แวร์และระบบ

ส าหรับโครงการWaterCannon

เยอรมนีตะวันตก 27/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง
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โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

21 นาย ฉัตรชัย สุขศรีเมือง วิศวกรอาวุโส การศึกษาดูงาน ประชุมเพื่อพฒันาซอฟต์แวร์และระบบส าหรับโครงการ

WaterCannon

ประชุมเพื่อพฒันาซอฟต์แวร์และระบบ

ส าหรับโครงการWaterCannon

เยอรมนีตะวันตก 27/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

22 นางสาว สุรภา เทยีมจรัส นักวิจัย อบรม The programme provides opportunities for 

professional development in research career. It 

is open for Thai midcareer (5-15 years) 

researchers and project officers to enhance 

advanced skills in proposal development, 

managing a research project and developing 

international collaboration.

Newton Fund Professional 

Development Programme

สหราชอาณาจักร 26/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

23 นาย พศิิษฐ์ ค าหน่อแก้ว นักวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปล่ียนความร่วมมือ ปฏบิติังานวิจัย พร้อมทั้ง

เปน็กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก

แลกเปล่ียนความร่วมมือ ปฏบิติังานวิจัย 

พร้อมทั้งเปน็กรรมการสอบวิทยานิพนธ์

ระดับปริญญาเอก

สหราชอาณาจักร 27/11/59-09/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

24 นาย ฮูโก้ อัลเฟรด วอลเคริท นักวิจัย การศึกษาดูงาน Banana diversity, Social diversity, Soil diversity 

and disease

Banana - Fusarium wilt interactions อินโดนีเซีย 04/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

25 นางสาว ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ นักวิจัย การสัมมนา Continue to strengthen ties with Atma Jaya 

University by speaking at their annual 

conference, and participate in exchange of 

knowledge with fellow ASEAN researchers

Lessons Learned from Engineering 

Saccharomyces cerevisiae to 

Produce Biofuels

อินโดนีเซีย 14/11/59-17/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

26 นาย วีรวัฒน์ รังกุพนัธุ์ นักวิจัย การสัมมนา Continue to strengthen ties with Atma Jaya 

University by speaking at their annual 

conference, and participate in exchange of 

knowledge with fellow ASEAN researchers

Lessons Learned from Engineering 

Saccharomyces cerevisiae to 

Produce Biofuels

อินโดนีเซีย 14/11/59-17/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

27 นาย สุทธิรัตน์ รัตนพนัธ์ ที่ปรึกษาอาวุโส อบรม เพื่อเข้าร่วมฝึกอบรมและแลกเปล่ียนประสพการณ์ด้าน 

การประเมินความยั่งยืนของธุรกิจการเกษตร ซ่ึงจัดโดย

องค์กรเพิ่มผลผลิตแหง่เอเชีย (Asian Productivity 

Organization - APO)

Workshop on Sustainability 

Assessment of Agribusiness 

Enterprises

อินโดนีเซีย 27/11/59-03/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

28 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การประชุม เปน็ Executive Committee ของ ICCE2016 และ เปน็

 Working Organizing Chair ของงาน

ร่วมการประชุม The 24th 

International Conference on 

Computers in Education

อินเดีย 27/11/59-03/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

29 นาย วสันต์ ณ ชัย ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการ เร่ือง "A Competency

 Similarity Detection 

for Generating Career Path"

ร่วมการประชุม The 24th 

International Conference on 

Computers in Education

อินเดีย 27/11/59-03/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

30 นาง อติพร สุวรรณ หวัหน้างาน การศึกษาดูงาน เนื่องด้วยสถานเอกอัครราชทตูญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย 

ได้ขอความร่วมมือใหง้านส่งเสริมและพฒันาเด็กและ

เยาวชนที่มีศักยภาพสูง ฝ่ายพฒันาบณัฑิตและนักวิจัย 

ส านักงานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแหง่ชาติ 

ด าเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยระดับมัธยมศึกษาตอน

ปลาย เข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 (1st Batch : 

Science and Technology Program) ระหว่างวันที่ 

1-8 พฤศจิกายน 2559 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 

โดยทางรัฐบาลญี่ปุ่นสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

และเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

โครงการน าทตูเยาวชน JENESYS เข้าร่วม

โครงการ JENESYS 2016

ญี่ปุ่น 01/11/59-08/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

31 นาย สุริยันตร์ ฉะอุ่ม นักวิจัย การศึกษาดูงาน ในการด าเนินการวิจัยร่วมกันระหว่าง BIOTEC และ 

Meijo University ภายใต้ความร่วมมือ MOU ระหว่าง 

2 หน่วยงาน และมีผลงานตีพมิพร่์วมกันจนเปน็ที่

ประจักษน์ั้น ทาง International Center for Natural 

Environmental Science, Meijo University ได้จัด

ประชุม Brainstorm and Discussion on Green 

Bioscience and Biotechnology โดยเชิญสมาชิกใน

หลายๆ ประเทศเข้าร่วมหารือ โดยมีผมเปน็สมาชิกของ 

International Center for Natural Environmental 

Science ดังกล่าว ซ่ึงได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วมการประชุม

ดังกล่าว

Brainstorm and Discussion on Green 

Bioscience and Biotechnology

ญี่ปุ่น 03/11/59-06/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

32 นางสาว ดวงเดือน อาจองค์ นักวิจัยอาวุโส การประชุม เข้าร่วมประชุม  5th  International   Workshop for 

Young Scientist WMRIF และเพื่อติดต่อประสานความ

ร่มมือส าหรับการจัดงาน WRIMF 2017 โดย MTEC เปน็

เจ้าภาพ

5th  International   Workshop for 

Young Scientist WMRIF

ญี่ปุ่น 07/11/59-10/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

33 นาง ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน นักวิจัย การสัมมนา เพื่อน าเสนอผลงาน World Materials Research 

International Forum  5th

ญี่ปุ่น 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

34 นาย ปติิชน กล่อมจิต นักวิจัย การสัมมนา to present and compete a research project World Materials Research 

International Forum  5th

ญี่ปุ่น 07/11/59-11/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

35 นาย วุฒิภทัร คอวนิช นักวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อไปร่วมประชุม kick off meeting ส าหรับการ

ก าหนิดทศิทางรวมถึงวางแผนการท างานในโครงการ 

Development of Information Gathering and 

Utilization Gathering and Utilization System 

using Small UAV for Disaster Risk Assessment, 

Monitoring and Response

ประชุมแนวทางความร่วมมือเร่ืองอากาศ

ยานไร้คนขับในโครงการ e-ASIA

ญี่ปุ่น 13/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

36 นาย กิตติพงศ์ เอกไชย นักวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อประชุมแนวทางการด าเนินโครงการ e-Asia 

เพื่อเยี่ยมชมหอ้งปฏบิติัการวิจัยในมหาวิทยาลัย Tohoku 

เพื่อเยี่ยมชมหอ้งปฏบิติัการวิจัยในมหาวิทยาลัย Tokyo 

Tech

ประชุมแนวทางความร่วมมือเร่ืองอากาศ

ยานไร้คนขับในโครงการ e-ASIA

ญี่ปุ่น 13/11/59-19/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

37 นาย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรีประทปี นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน เพื่อติดตามดูงานด้าน Medical Device 

Development ของประเทศญี่ปุ่น และ เข้าพบผู้ว่า

จังหวัด Fukushima

Medical Creation Fukushima 2016 ญี่ปุ่น 23/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

38 นางสาว วนิดา จันทร์วิกูล นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของงานวิจัยด้าน Medical 

Devices และเยี่ยมชม Medical Device 

Development Support Center ที่ Fukushima, 

Japan

Medical Creation Fukushima 2016 ญี่ปุ่น 23/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

39 นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ นักวิจัย การศึกษาดูงาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าด้านเคร่ืองมือแพทย์ของ

ประเทศญี่ปุ่น/ 

เยี่ยมชมและหารือความร่วมมือกับ Fukushima 

Medical Device Development Support Center

Medical Creation Fukushima 2016 ญี่ปุ่น 23/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

40 นางสาว วันทนีย์ พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การศึกษาดูงาน ประชุมหารือแนวทางการจัดงานและ ส ารวจสถานที่ 

ประชุมวิชาการนานาชาติ  i-CREATe 2017

การประชุมหารือแนวทางการจัดงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017

ญี่ปุ่น 27/11/59-30/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

41 นางสาว สรินยา ชมภบูตุร ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ร่วมหารือแนวทางการจัดงานประชระชุมวิชาการ

นานาชาติ i-CREATe 2017 ร่วมกับ JCAART 2017

การประชุมหารือแนวทางการจัดงาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017

ญี่ปุ่น 27/11/59-30/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

42 นางสาว ชนากานต์ วงษาพรหม ผู้ช่วยวิจัย การศึกษาดูงาน เพิ่อติดตามข้อมูลการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าวที่ Thasano 

Rice Research and Seed Multiplication Center 

และติดตามข้อมูลการปลูกทดสอบสายพนัธุข์้าว LGCP 

ในแปลงเกษตรกร แปลงเกษตรกร แขวงสะหวันนะเขต 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อใหเ้ปน็ไป

ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

ติดตามข้อมูลการผลิตเมล็ดพนัธุข์้าวและ

การปลูกทดสอบข้าวในแปลงเกษตรกรที่

แขวงสะหวันนะเขต ประเทศลาว

ลาว 24/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

43 นาย วัชรากร หนูทอง นักวิจัย การประชุม 1. เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลทางด้าน

ระบาดวิทยาด้วยเทคนิกวิธีใหม่ๆ ส าหรับน ามา

ประยุกต์ใช้งานกับโครงการในระยะที่สอง ของชุด

ซอฟต์แวร์ ?ทนัระบาด?  

2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานเด่นของประเทศไทยใน

การปอ้งกันและควบคุมโรคระบาด

ประชุมวิชาการ  International Meeting

 on Emerging Diseases and 

Surveillance 2016

ออสเตรีย 02/11/59-07/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

44 นาง นัยนา สหเวชชภณัฑ์ นักวิจัย การประชุม 1. เข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาแนวโน้มการใช้งาน

เทคโนโลยีสารสนเทศในการประมวลผลข้อมูลทางด้าน

ระบาดวิทยาด้วยเทคนิกวิธีใหม่ๆ ส าหรับน ามา

ประยุกต์ใช้งานกับโครงการในระยะที่สอง ของชุด

ซอฟต์แวร์ ?ทนัระบาด?  

2. เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ผลงานเด่นของประเทศไทยใน

การปอ้งกันและควบคุมโรคระบาด

ประชุมวิชาการ  International Meeting

 on Emerging Diseases and 

Surveillance 2016

ออสเตรีย 02/11/59-07/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

45 นางสาว จิตติมา วงศ์มีแสง ที่ปรึกษา การศึกษาดูงาน เพื่อเข้าร่วมโครงการกับ APO (Asian Productivity 

Organization) ในการศึกษาดูงานในหวัข้อ 

Innovations in Agriculture to Increase 

Productivity and Profitability

Study Mission to Nonmember 

Country on Innovations in 

Agriculture to Increase Productivity 

and Profitability

ออสเตรเลีย 05/11/59-13/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

46 นางสาว สุธาวัลย์ บชูาทพิย์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop on Polymer 

Processing 2016 (AWPP 2016)

ออสเตรเลีย 06/11/59-09/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

47 นางสาว ดวงฤทยั ศรีนุ่น ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ Asian Workshop on Polymer 

Processing 2016 (AWPP 2016)

ออสเตรเลีย 06/11/59-09/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

48 นาย เอนก มีมูซอ ผู้จัดการ อบรม แลกเปล่ียนข้อมูลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย

และระบบการรับรองด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสาร

Digital Futures & ICT Certification 

System Workshop

สาธารณรัฐเกาหลี 07/11/59-12/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง
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โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

49 นาย ชยากร ปยิะบณัฑิตกุล นักวิเคราะหอ์าวุโส อบรม เปน็ประโยชน์ในการน ามาประยุกต์ใช้กับงานของ

โครงการจัดต้ังสถาบนัฯ และจะได้น าองค์ความรู้จาก

การอบรม มาใช้ในการจัดอบรมสัมมนาเพื่อเผยแพร่

ความรู้ใหแ้ก่กลุ่มเครือข่ายวิศวกรระบบขนส่งทางราง 

และบคุคลที่สนใจด้านระบบราง ใหส้ามารถน าตัวอย่าง

การด าเนินการของสาธารณรัฐเกาหลี เปน็แนวทางใน

การประยุกต์ใช้ใหเ้หมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

2016 Global Development Learning 

Network (GDLN) Blended Learning 

Program

สาธารณรัฐเกาหลี 20/11/59-27/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

50 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบรูณ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up

 Voucher) ระหว่าง  สสว. กับ สวทช. ในส่วนของการ

สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 

และน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการในเวทนีวัตกรรมใน

ระดับสากล เพื่อวัดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี

และเปน็การต่อยอดแนวความคิดด้านการพฒันา

นวัตกรรม รวมถึงเปน็การประชาสัมพนัธ์สร้างชื่อเสียง 

และภาพลักษณ์ใหก้ับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย

Seoul International Invention Fair 

2016

สาธารณรัฐเกาหลี 29/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

51 นางสาว พมิพพ์ศิา ประนอมมิตร์ นักวิเคราะหอ์าวุโส การศึกษาดูงาน ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up

 Voucher) ระหว่าง  สสว. กับ สวทช. ในส่วนของการ

สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 

และน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการในเวทนีวัตกรรมใน

ระดับสากล เพื่อวัดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี

และเปน็การต่อยอดแนวความคิดด้านการพฒันา

นวัตกรรม รวมถึงเปน็การประชาสัมพนัธ์สร้างชื่อเสียง 

และภาพลักษณ์ใหก้ับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย

Seoul International Invention Fair 

2016

สาธารณรัฐเกาหลี 29/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

52 นาย ปฤษฎา หรัิญบรูณะ ที่ปรึกษาอาวุโส การศึกษาดูงาน ตามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมือโครงการสร้าง

ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Start-up

 Voucher) ระหว่าง  สสว. กับ สวทช. ในส่วนของการ

สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด 

และน าเสนอผลิตภณัฑ์และบริการในเวทนีวัตกรรมใน

ระดับสากล เพื่อวัดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยี

และเปน็การต่อยอดแนวความคิดด้านการพฒันา

นวัตกรรม รวมถึงเปน็การประชาสัมพนัธ์สร้างชื่อเสียง 

และภาพลักษณ์ใหก้ับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย

Seoul International Invention Fair 

2016

สาธารณรัฐเกาหลี 29/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

53 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน เพื่อพาผู้ชนะรางวัลเถ้าแก่น้อยะทคโนโลยีไปเรียนรู้และ

เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างเครือข่าย

น าผู้ชนะเลิศจากโครงการเถ้าแก่น้อย

เทคโนโลยีไปศึกษาดูงานบริษทันวัตกรรม

ชั้นน า

สาธารณรัฐเกาหลี 30/11/59-05/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

54 นาย เกียรติรัตน์ ทองผาย ที่ปรึกษาอาวุโส การศึกษาดูงาน เพื่อพาผู้ชนะรางวัลเถ้าแก่น้อยะทคโนโลยีไปเรียนรู้และ

เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างเครือข่าย

น าผู้ชนะเลิศจากโครงการเถ้าแก่น้อย

เทคโนโลยีไปศึกษาดูงานบริษทันวัตกรรม

ชั้นน า

สาธารณรัฐเกาหลี 30/11/59-05/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก

 สวทช.

55 นาย วสันต์ ภทัรอธิคม นักวิจัยอาวุโส อบรม  โครงการพฒันาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล

ส าหรับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีอย่างยั่งยืน มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและ

วิเคราะหข์้อมูล ซ่ึงต้องอาศัยทกัษะและเคร่ืองมือใหม่ๆ

ในการจัดการ วิเคราะหแ์ละจัดแสดงข้อมูล 

(Visualization) อย่างมีระบบ โดยหอ้งปฏบิติัการฯ ได้

จัดซ้ือและใช้งานเคร่ืองมือในการวิเคราะหแ์ละจัดแสดง

ข้อมูล Tableau มาระยะหนึ่งแล้ว หากแต่เคร่ืองมือ

ดังกล่าวมีฟงัก์ชันการใช้งานที่หลากหลายและซับซ้อน 

จึงมีความจ าเปน็ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อใหส้ามารถใช้

เคร่ืองมือดังกล่าวได้อย่างใหเ้ต็มประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

Tableau Conference 2016 สหรัฐอเมริกา 05/11/59-13/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

56 นาย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรีประทปี นักวิจัยอาวุโส การประชุม เพื่อเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหาร Autodesk และ 

ร่วมงาน Autodesk University

การเดินทางเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือ

ร่วมมือกับ Autodesk และร่วมงาน 

Autodesk University 2016

สหรัฐอเมริกา 14/11/59-20/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชื่อกำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครือ่งบนิ

แหล่งงบประมำณ

57 นาย พสุ สิริสาลี นักวิจัย การประชุม เพื่อเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารของ Autodesk ที่

สหรัฐอเมริกา และร่วมงาน Autodesk University 2016

การเดินทางเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือ

ร่วมมือกับ Autodesk และร่วมงาน 

Autodesk University 2016

สหรัฐอเมริกา 14/11/59-20/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

58 นาย วรวุฒิ สิริวินยานนท์ วิศวกร การประชุม เพื่อเจรจาความร่วมมือกับผู้บริหารของ Autodesk ที่

สหรัฐอเมริกา และร่วมงาน Autodesk University 2016

การเดินทางเจรจาเพื่อสร้างความร่วมมือ

ร่วมมือกับ Autodesk และร่วมงาน 

Autodesk University 2016

สหรัฐอเมริกา 14/11/59-20/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

59 นาย เอกฉันท ์รัตนเลิศนุสรณ์ ผู้ช่วยวิจัย อบรม เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเกี่ยวกับคลาวด์คอมพวิต้ิง (Cloud 

Computing) รวมทั้งแนวโน้มความเปน็ไปได้ในอนาคต

ของประเทศที่เปน็ผู้น าทางด้านคลาวด์คอมพวิต้ิง 

(Cloud Computing) และสามารถน ามาประยุกต์ใช้งาน

ในโครงการในปจัจุบนัที่ก าลังใช้เทคโนโลยีนี้

Study Mission to a Nonmember 

Country on Cloud Computing 

Technology

สหรัฐอเมริกา 27/11/59-04/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

60 นางสาว วทนัยา สุทธิเลิศ ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา น าคณะผู้ประกอบการดูงานเทคโนโลยี ศึกษาดูงาน 

Smart city and Green Trail and/or 

Biotechnology Center  Hong Kong Science & 

Technology Park, ร่วมงาน  Business of IP Asia 

Forum (BIP Asia), World SME Expo, INNO Design

 Tech Expo (IDP Expo)  

 

พฒันาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่าย พฒันาความ

ร่วมมือ

เพื่อน าคณะผู้ประกอบการดูงาน

เทคโนโลยี พฒันาโอกาสธุกิจ และสร้าง

เครือข่าย ความร่วมมือ

ฮ่องกง 30/11/59-02/12/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

61 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน สร้างความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยทางด้าน Semantic

 Technology ระหว่างภมูิภาค ASIA PACIFIC

ประชุมเชิงปฏบิติัการ Singapore 

Woekshop

สิงคโปร์ 01/11/59-05/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

62 นาย สมนึก ศิริสุนทร ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การศึกษาดูงาน สร้างความร่วมมือ เครือข่ายการวิจัยทางด้าน Semantic

 Technology ระหว่างภมูิภาค ASIA PACIFIC

ประชุมเชิงปฏบิติัการ Singapore 

Workshop

สิงคโปร์ 01/11/59-05/11/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด



รายการที่ 1 : ได้ความรู้ในการออกแบบหลักสูตร advance training และหารือความร่วมมือกบั CATAS ในอนาคต

รายการที่ 2 : ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาในหลักสูตร ปปร. รุ่นที่ 20

รายการที่ 3 : ท างานวิจัยด้าน Polymer Processing มากว่า 20 ปี และได้น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร NANOTEC

รายการที่ 4 : มีประสบการณ์ตรง และ น าเสนอหัวข้อที่สอดคล้องกบังานวิจัยที่ด าเนินการอยูเ่พื่อหาโอกาสในการขยายผลหรือสร้างความร่วมมือกบัประเทศใน SEA

รายการที่ 5 : ดูแลและแนะน าการด าเนินงานด้านความสัมพันธร์ะหว่างประเทศของเนคเทค

รายการที่ 6,35-36 : เป็นที่ปรึกษาโครงการ การพัฒนาระบบควบคุมอตัโนมัติ  การพัฒนาการเชื่อมต่อและส่ือสารระหว่าง Flight Controller และ Electronics Speed Control ใน Quadcopter

รายการที่ 7 : ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยทีี่เกีย่วข้องกบัเหล็ก

รายการที่ 8,60 : เพื่อน าไปพัฒนาเครือข่าย / พัฒนาโอกาสทางธรุกจิ สร้างเครือข่าย พัฒนาความร่วมมือ

รายการที่ 9-10 : ได้รับความรู้ด้านการออกแบบและวิเคราะห์ระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

รายการที่ 11 : เป็นหัวหน้าทีมท าแผน DE ได้ร่วมอภิปรายประเด็นทางด้านการพัฒนาด้านดิจิทัลของ ASEAN

รายการที่ 17-18 : ดูงาน ICT and IOV development ของประเทศจีน เนื่องจากสังกดัในแลบ ITS และเกีย่วข้องกบัการท างานอปุกรณ์อนิเตอร์เน็ตในรถอยูต่ลอด ดังนั้นจะถือได้ว่า มีความรู้ความสามารถเพียงพอส าหรับการพัฒนา และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ

รายการที่ 19 : การทดสอบ Biodiesel Jatropha ในเคร่ืองยนต์

รายการที่ 20-21 : ได้ความรู้ในการพัฒนาระบบอตัโนมัติ กล้อง Machine Vision

รายการที่ 23 : ความเชี่ยวชาญ ด้านการจัดเรียงอนุภาค การวางฟิล์มบาง และเซลล์แสงอาทิตยช์นิดเพอรอฟสไกด์

รายการที่ 24 : knowledge about banana cultivation diversity in Indonesia in relation to Fusarium wilt

รายการที่ 25-26 : Knowledge of infectious disease basic research and understanding of host-pathogen interactions in the context of influenza viruses To share knowledge and network with fellow researchers in ASEAN

รายการที่ 27: เรียนรู้และแลกเปล่ียนประสพการณ์จากผู้เชี่ยวชาญในคร้ังนี้ จะช่วยเพิ่มมุมมองในการส่งเสริมธรุกจิเกษตรอยา่งชัดเจนและถูกต้อง

รายการที่ 28-29 : เป็นตัวแทนของในส่วนของประเทศไทย ในคณะกรรรมการ ของ APSCE รวมทั้งได้ระสบการณ์ Oral Presentation ในงาน Inter. Con. ภายในประเทศ อกีท้ังเป็นผู้ร่วมคิดและพัฒนาขึ้นมา ท าให้รู้ถึงกระบวนการเชิงลึกของการท างานภายในระบบ

รายการที่ 31 : การติดตามความกา้วหน้าในงานวิจัยด้าน Green Bioscience and Biotechnology รวมถึงหารือในการท างานวิจัยแบบพุ่งเป้าในอนาคตเพื่อตอบโจทยด้์าน Bioenergy หรือ Alternative energy จากฐานงานวิจัย

รายการที่ 32 : Material Science and Engineering  Material for renewable and sustainable energy

รายการที่ 33-34 : เป็นตัวแทนศูนยใ์นการนพเสนอผลงานวิชาการ และสร้างความเชี่ยวชาญให้เกดิขึ้น

รายการที่ 37-39 : การออกแบบอปุกรณ์การแพทยแ์ละเคร่ืองมือแพทยฝั์งใน การขึ้นรูปวัสดุฝังในทางการแพทย์

รายการที่ 40-41 : เป็นงานในความรับผิดชอบ และ เป็นคณะท างานในการจัดประชุมประชุมวิชาการนานาชาติ  i-CREATe 2017 กรรมการและเลขานุการโครงการจัดประชุม i-CREATe

รายการที่ 42 : เป็นผู้ประสานงานและติดตามข้อมูลการปลูกทดสอบสายพันธุข์้าวในแปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ต่างๆทั้งในไทยและต่างประเทศ

รายการที่ 43-44 : เป็นทีมพัฒนาระบบทันระบาด ส ารวจร่วมกบักรมควบคุมโรคเป็นระยะเวลา 2 ปี เพื่อหาเทคนิคใหม่ๆ น ากลับมาปรับปรุงงานวิจัยต่อไป 

รายการที่ 45 : ได้ด าเนินงานทางด้านเคร่ืองจักรในอตุสาหกรรมการเกษตรและอาหาร และเตาอบยางพาราขนาดเล็กแบบประหยดัพลังงานมามากกว่า 2 ปี

รายการที่ 46-47 : น าเสนอผลงานวิจัยและแลกเปล่ียนความรู้กบันักวิจัยอืน่

รายการที่ 48 :ได้รับความรู้เกีย่วกบันโยบายและระบบการรับรองด้านเทคโนโลยด้ีาน ICT ที่เกดิขึ้นใหม่และทราบถีงวิธกีารตรวจสอบและรับรองโดยหน่วยงานภาครัฐและภาคอตุสาหกรรมในประเทศเกาหลีใต้

รายการที่ 49 : ปฎิบัติภารกจิที่ได้รับมอบหมายเร่ือง Offset Program ซ่ึงเป็นการจัดซ้ือจัดจ้างอยา่งมีเง่ือนไข ซ่ึงจักได้ใช้องค์ความรู้ด้านการขนส่งสาธารณะ บริหารจัดการเมือง ในรูปแบบการร่วมลงทุน

ประโยชน์ที่ได้รบั

รายการที่ 12-15 : เป็นตัวแทน สวทช. และ กระทรวงวิทยฯ์ ปฏิบัติงานและกบัศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยจีีน-อาเซียน ซ่ึงเป็นหน่วยงานของจีนท่ีเป็นผู้ประสานงานและให้ทุนในการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังนี้ เป็นผู้ประสานงานจัดกจิกรรมร่วมกบัเจ้าภาพฝ่ายจีนในการน านักปรับปรุงพันธุจ์ากประเทศไทยรับกา

รฝึกอบรม และการด าเนินงานนี่อยูภ่ายใต้แผนกลยทุธของโปรแกรมเมล็ดพันธุใ์นการเพิ่มขีดความสามารถของภาคเอกชนในการพัฒนาสายพันธุโ์ดยใช้เทคโนโลยชีีวภาพ

รายการที่ 16 : I manage the use of Breeding Management System or BMS which is from Integrated Breeding Platfrom (IBP) from CIMMYT, Mexico. IBP and BIOTEC has a collaboration and I am the technical support coordinator of the IBP hub hosted by BIOTEC

รายการที่ 22 : provides opportunities for professional development in research career. It is open for Thai midcareer (5-15 years) researchers and project officers to enhance advanced skills in proposal development, managing a research project and developing internati

รายการที่ 30 : เนื่องจากภารกจิของงานส่งเสริมฯ มีการดูแลและบ่มเพาะเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษในหลากหลายรูปแบบ หนึ่งในกจิกรรมเสริมสร้างประสบการณ์คือการทัศนศึกษานอกสถานที่ ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง การน าเยาวชนเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2016 เป็นอกีหนึ่งประสบกา

รณ์ที่ท าให้เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีละวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่นด้วย จากประสบการณ์การท างานด้านนี้ จึงได้รับความไว้วางใจจากสถานเอกอคัรราชทูตญี่ปุ่นประจ าประเทศไทย ให้น าทีมเยาวชนเข้าร่วมกจิกรรมดังกล่าว



รายการที่ 50-52 : เป็นผู้น าคณะในการประกวดนวัตกรรมและพาผู้ประกอบการเทคโนโลยอีอกตลาดต่างประเทศ โดยมีความรับผิดชอบทางด้านการประสานงาน (ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วม)  และการเจรจาธรุกจิ  

รายการที่ 53-54 :เป็น project manager ในโครงการบ่มเพาะธรุกจิซอฟต์แวร์ และพาผู้ประกอบการไปประกวดและศึกษาดูงาน

รายการที่ 56-58 : เป็นหัวหน้าและผู้ร่วมโครงการขับเคล่ือน Smart Thailand และด าเนินการสร้างความร่วม  มือกบัผู้น าอตุสาหกรรมระดับโลกรายต่างๆ

รายการที่ 59: ผ่านการอบรมความมั่นคงปลอดภัยทางคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) และปัจจุบันได้ท าโครงการท่ีต้องใช้สถาปัตยกรรมแบบคลาวด์คอมพิวต้ิง (Cloud Computing) ดังกล่าว

รายการที่ 61-62: เป็น steering committee และเป็นผู้จัดงาน PAOS 2016

รายการที่ 55 : เป็นหัวหน้าโครงการโครงการพัฒนาระบบรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลส าหรับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยอียา่งยัง่ยนื และมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดแสดงข้อมูล (Visualization) มาระดับหนึ่งแล้ว  โดยในปีนี้บริษัท Tableau ได้จัดงานประชุมประจ าปี (

Tableau Conference 2016) ซ่ึงประกอบด้วยการน าเสนอ การอบรม และ การน าเสนอวิธกีารใช้งาน (Best Practice) มากกว่า 400 ชั่วโมง ท่ีครอบคลุ่มงานท่ีเกีย่วข้องทั้ง 3 ด้าน ได้แก ่1) Big Data 2) Data Storytelling และ 3) Statistics and Forecasting ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานวิจัยของห้องป

ฏิบัติการ ที่มีข้อมูลจ านวนมาก จากข้อมูลหลายแหล่งและหลากหลายประเภท


