
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัรองหวัหน้ำหน่วยงำน

1 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ การประชุม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง STS Forum 

เนือ่งจากก ากับดูแลงานด้านความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ และเนือ้หาของงานเป็นประโยชน์ต่อการ

ประสานงานความร่วมมือฯ รวมทัง้เข้าร่วมประชุม 

4th Global Summit of Research Institute 

Leaders และประชุมหารือความร่วมมือกับ AIST 

ร่วมกับผพว.

STS Forum ญี่ปุน่ 02/10/58-08/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

2 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Business meeting 

with academic with JAIST เพือ่สร้างความร่วมมือ

ในการวิจัยและพฒันาร่วมกันระหว่าง JAIST และ

เนคเทค

Business meeting with academic 

with JAIST

ญี่ปุน่ 03/10/58-09/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

3 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ICT 2015 

- เข้าร่วมสรุปความร่วมมือของเนคเทคในโครงการ 

CONNECT2SEA 

- ติดตามนโยบายด้าน ICT ของยุโรป และ หาโอกาส

สร้างความสัมพนัธ์และร่วมมือในอนาคต รวมไปถึง

น าส่ิงทีไ่ด้มาใช้ประกอบการวางแผนการด าเนินงาน

ของเนคเทคต่อไป

ICT 2015 โปรตุเกส 18/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

4 นางสาว กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อ านวยการศูนย์ การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ประชุมการจัดต้ัง 

Network of ASEAN Science Academies 

(NetASA)

ประชุมการจัดต้ัง Network of 

ASEAN Science Academies 

(NetASA)

มาเลเซีย 30/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

5 นาย น าชัย ชีววิวรรธน์ รองผู้อ านวยการ

ฝ่าย

การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

หน้าที ่1/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

6 นาย พธิาน ต้ังอิทธิโภไคย เจ้าหน้าทีพ่ฒันาส่ือ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

7 นาย กุลพงษ ์อ้นมณี เจ้าหน้าทีพ่ฒันาส่ือ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

8 นาย วศิน กัลยาณมิตร เจ้าหน้าทีพ่ฒันาส่ือ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

9 นางสาว วัชราภรณ์ สนทนา นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที ่2/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

10 นางสาว วีณา ยศวังใจ นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง บันทึกเทปรายการ 

Science Guide และพาผู้ชนะการประกวด Let's 

Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin 

บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผู้ชนะ

การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน 

Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide 

และพาผู้ชนะการประกวด Let's Print

 the World ไปชมงาน Maker Faire

 Berlin

เยอรมนี

ตะวันตก

01/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

11 นาย ศาศวัต มหบุญพาชัย นักวิจัย การประชุม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง STS Forum To 

attend 12th Annual Meeting of the Science 

and Technology in Society forum (STS forum)

STS Forum ญี่ปุน่ 02/10/58-08/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

12 นาย ชาลี วรกุลพพิฒัน์ นักวิจัย การประชุม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง STS Forum เพือ่

เข้าร่วมประชุม Science and Technology in 

Society Forum ในโครงการ Future Leader และ

หาความร่วมมือวิจัย

STS Forum ญี่ปุน่ 02/10/58-08/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

13 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวิจัย การประชุม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง STS Forum 

ได้รับเชิญจาก EAJ (Engineering Academy of 

Japan) ผ่านทาง วิศวกรรมสถานแหง่ประเทศไทย 

ในพระบรมราชูปถัมภ ์เพือ่เป็นตัวแทนประเทศเข้า

ร่วมการประชุม 12th Annual Meeting of 

Science and Technology in Society (STS 

Forum 2015) และ Young Engineering Leaders

 Symposium (YELS)

STS Forum ญี่ปุน่ 02/10/58-08/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

14 นางสาว มนฤดี เล้ียงรักษา นักวิจัย การประชุม ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง STS Forum เข้า

ร่วมงานประชุม Science and Technology in 

Society forum 2015 (STS forum)

STS Forum ญี่ปุน่ 02/10/58-08/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่3/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

15 นางสาว กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อ านวยการ

ศูนย์

การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Business meeting 

with academic with JAIST เพือ่หารือความร่วมมือ

 ทิศทางการวิจัยร่วม และติดตามความก้าวหน้าของ

โครงการวิจัยร่วมภายใต้ทุนการศึกษาระหว่าง สวทช.,

  SIIT, และ JAIST

Business meeting with academic 

with JAIST

ญี่ปุน่ 03/10/58-09/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

16 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Business meeting 

with academic with JAIST เพือ่ร่วมสัมมนา 

แลกเปล่ียนความคิดเกีย่วกับงานวิจัย

Business meeting with academic 

with JAIST

ญี่ปุน่ 03/10/58-09/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

17 นาย วสันต์ ภทัรอธิคม นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ITS World Congress 

เข้าร่วมประชาสัมพนัธ์โครงการกับผู้ร่วมโครงการใน

ประเทศยุโรป

ITS World Congress สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

04/10/58-14/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

18 นางสาว สุมาวสี ศาลาสุข นักวิจัยนโยบาย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ASOCIO Leadership 

Summit 2015 เพือ่น าข้อมูลและองค์ความรู้มาใช้ใน

การจัดท าผลการศึกษาใหก้ับกระทรวงเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร

ASOCIO Leadership Summit 2015 มาเลเซีย 05/10/58-07/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

19 นาย วทัญญู พทุธรักษา ผู้ช่วยวิจัยนโยบาย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ASOCIO Leadership 

Summit 2015 เพือ่เป็นการพฒันาความรู้และ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ICT 

เพือ่ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการส ารวจตลาด

ส่ือสารฯ ซ่ึงอยูภ่ายใต้ความรับผิดชอบ

ASOCIO Leadership Summit 2015 มาเลเซีย 05/10/58-07/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

20 นางสาว หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง the 12th Asian 

Consortium for the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial Resources (ACM

 12) สร้างความประจักษข์อง ศช ด้านทรัพยากร

ชีวภาพในเวทีนานาชาติ

the 12th Asian Consortium for 

the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial 

Resources (ACM 12)

อินโดนีเซีย 07/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่4/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

21 นางสาว ลิล่ี เอือ้วิไลจิตร รองผู้อ านวยการ

ศูนย์

การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง the 12th Asian 

Consortium for the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial Resources (ACM

 12) ได้รับเชิญร่วมบรรยาย และเข้าร่วมประชุม 

ACM 12 เพือ่สร้างความประจักษข์อง ศช. ด้าน

ทรัพยากรชีวภาพในเวทีนานาชาติ

the 12th Asian Consortium for 

the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial 

Resources (ACM 12)

อินโดนีเซีย 07/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

22 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง the 12th Asian 

Consortium for the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial Resources (ACM

 12) เข้าร่วมประชุมคณะท างาน  ABRCN 

Taskforce  และการร่วมประชุม ACM12

the 12th Asian Consortium for 

the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial 

Resources (ACM 12)

อินโดนีเซีย 07/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

23 นางสาว สุวนีย์ ชุณหเมธา ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง the 12th Asian 

Consortium for the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial Resources (ACM

 12) รายงานผลการด าเนินงานของศูนย์จุลินทรีย์ไบ

โอเทค

the 12th Asian Consortium for 

the Conservation and 

Sustainable Use of Microbial 

Resources (ACM 12)

อินโดนีเซีย 07/10/58-10/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

24 นางสาว พกิุลทอง ขอเพิม่ทรัพย์ ทีป่รึกษาอาวุโส การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เคร่ืองส าอาง น าคณะผู้ประกอบการไทยศึกษาดูงาน

และเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเคร่ืองส าอาง สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

11/10/58-18/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่5/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

25 นาง ภคัจิรา สุขสว่าง นักวิเคราะห์ การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง เทคโนโลยี และนวัตกรรม

เคร่ืองส าอาง เพือ่เสริมสร้างและพฒันาขีด

ความสามารถด้านเทคโนโลยีใหก้ับผู้ประกอบการ

เคร่ืองส าอางของไทย โดยการเข้าร่วมชมงานแสดง

สินค้าเคร่ืองส าอาง COSMETIC 360 และเข้าเยีย่ม

ชมหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วข้องกับการเชือ่มโยงและ

ใหก้ารสนับสนุนอุตสาหกรรมเคร่ืองส าอาง รวมทัง้

เยีย่มชมและจับคู่ธุรกิจด้านวัตถุดิบ บรรจุภณัฑ์ และ

ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง

เทคโนโลยี และนวัตกรรมเคร่ืองส าอาง สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

11/10/58-18/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

26 นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์ นักวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Numerical Simulation

 for Understanding Stress-Strain Distribution 

in Stainless Steel Welds น าเสนอผลงานวิจัยทีจ่ะ

น าไปสู่การสร้างความร่วมมือการวิจัยในอนาคต

Numerical Simulation for 

Understanding Stress-Strain 

Distribution in Stainless Steel 

Welds

ญี่ปุน่ 12/10/58-15/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

27 นางสาว โสภดิา พนานุสรณ์ นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง International STEM 

Science Camp  น าเยาวชนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่าย 

International STEM Science Camp เพือ่เพิม่พนู

ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

International STEM Science 

Camp 

ญี่ปุน่ 12/10/58-16/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

28 นาย เอกลักษณ์ ต้ังรัตนาวลี นักวิชาการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง International STEM 

Science Camp  น าเยาวชนไปเข้าร่วมกิจกรรม 

International STEM Science Camp เพือ่เพิม่พนู

ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

International STEM Science 

Camp 

ญี่ปุน่ 12/10/58-16/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

29 นางสาว พชัรี ลาภสุริยกุล นักวิจัย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Injection coining, 

Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ศึกษา

เทคโนโลยีการฉีดขึน้รูปขัน้สูงและร่วมงาน Fakuma 

2015

Injection coining, Injection 

molding, Fakuma 2015

เยอรมนี

ตะวันตก

13/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที ่6/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

30 นาย ด ารงค์ ถนอมจิตร วิศวกร การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Injection coining, 

Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ศึกษา

เทคโนโลยีการฉีดขัน้สูงและร่วมงาน Fakuma2015

Injection coining, Injection 

molding, Fakuma 2015

เยอรมนี

ตะวันตก

13/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

31 นางสาว จารีนุช โรจน์เสถียร ผู้ช่วยวิจัย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Injection coining, 

Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ศึกษา

เทคโนโลยีการฉีดขึน้รูปขัน้สูงและร่วมงาน Fakuma 

2015

Injection coining, Injection 

molding, Fakuma 2015

เยอรมนี

ตะวันตก

13/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

32 นาย สัญญา แก้วเกตุ ผู้ช่วยวิจัย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Injection coining, 

Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ศึกษา

เทคโนโลยีการฉีดขึน้รูปขัน้สูงและร่วมงาน Fakuma 

2015

Injection coining, Injection 

molding, Fakuma 2015

เยอรมนี

ตะวันตก

13/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

33 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวิเคราะหอ์าวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง SEA-EU-NET II: Half 

Year Meeting To participate in the SEA-EU-

NET II Half Year meeting with other partners 

in order to discuss in three main topics 

which are 

(1) the result of ASEAN - EU STI Day 2015 in 

Paris 

(2) the plan for ASEAN - EU STI Day 2016 in 

Hanoi 

(3) the Half year Progress report and 

presentation of all Work Package of the SEA-

EU-NET II Project

SEA-EU-NET II: Half Year Meeting เวียดนาม 15/10/58-17/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

34 นางสาว อุดมรัตน์ วัฒนกูล ผู้จัดการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI

 และเก็บภาพวีดีโอ สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI และ

เก็บภาพ/clip video

สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI และเก็บ

ภาพวีดีโอ

ลาว 15/10/58-18/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่7/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

35 นาย ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ เจ้าหน้าที่

ประชาสัมพนัธ์

การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI

 และเก็บภาพวีดีโอ สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI และ

เก็บภาพวีดีโอ

สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI และเก็บ

ภาพวีดีโอ

ลาว 15/10/58-18/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

36 นาย จิรเมศร์ พรมนิยมธนยศ เจ้าหน้าทีพ่ฒันาส่ือ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI

 และเก็บภาพวีดีโอ ต้องเดินทางไปถ่ายท า 

presentation เร่ืองงานผลิตเมล็ดพนัธุข์้าว (NAFRI) 

ของ Biotec

สัมภาษณ์ผู้บริหาร NAFRI และเก็บ

ภาพวีดีโอ

ลาว 15/10/58-18/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

37 นางสาว ชญาภา นิม่สุวรรณ นักวิเคราะหอ์าวุโส การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง The 63rd Meeting of 

ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เพือ่

ร่วมน าเสนอข้อคิดเหน็ทางเทคนิคของการก าหนด

มาตรฐานผลิตภณัฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่าง

ประเทศ (ISO)

The 63rd Meeting of ISO/TC 45 

Rubber and Rubber Products

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

17/10/58-25/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

38 นางสาว สุธาวัลย์ บูชาทิพย์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง The 11th 

International Conference on Advanced 

Polymers via Macromolecular Engineering 

(APME 2015)  เพือ่น าเสนอผลงานวิจัย

The 11th International 

Conference on Advanced 

Polymers via Macromolecular 

Engineering (APME 2015) 

ญี่ปุน่ 18/10/58-22/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

39 นาย ภาสกร ประถมบุตร ผู้อ านวยการ

โปรแกรมอาวุโส

การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง  2nd APEC Internet of

 Vehicles Symposium  APEC funding PPSTI 

01/2015A - IOV phase 2 project. 

ได้เข้าร่วมใน Phase 1 และจะไปน าเสนอ

ความก้าวหน้า IoV ของประเทศใน Phase 2 นี ้เพือ่

เรียนรู้ความก้าวหน้าและแลกเปล่ียนความรู้

 2nd APEC Internet of Vehicles 

Symposium 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

18/10/58-22/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

หน้าที ่8/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

40 นางสาว อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง เคร่ืองส าอางCosme 

Tokyo 2014และCosme Tech2014และศึกษาดู

งานณKao Sumida Office and KaoFactory เข้า

ร่วมประชุมและจัดแสดงผลิตภณัฑ์ในงาน Cosme 

Tokyo 2014และ Cosme Tech 2014และศึกษาดู

งานที ่ Kao Sumida office and Kao Factory, 

Tokyo

เคร่ืองส าอางCosme Tokyo 2014

และCosme Tech2014และศึกษาดู

งานณKao Sumida Office and 

KaoFactory

ญี่ปุน่ 18/10/58-23/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

41 นางสาว สิริอร อุมรินทร์ เจ้าหน้าทีว่ิเทศ

สัมพนัธ์

การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ICT 2015 เข้าร่วมการ

ประชุมนานาชาติ ICT 2015 และร่วมปฏบิัติงานตาม

กิจกรรมโครงการ CONNECT2SEA ภายใต้แผน D2-9

ICT 2015 โปรตุเกส 18/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

42 นาย ศิวัตม์ สายบัว นักวิจัย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง อบรมการใช้งานและการ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ อบรมการใช้งานและการดูแล

รักษาอุปกรณ์ขยายสัญญาณคล่ืนไฟฟา้สมองและ

สัญญาณชีวภาพ ยีห่อ้ g.tec รุ่น g.HIamp

อบรมการใช้งานและการดูแลรักษา

อุปกรณ์ฯ

สิงคโปร์ 19/10/58-20/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

43 นาย สุวิชา จิรายุเจริญศักด์ิ นักวิจัย การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง อบรมการใช้งานและการ

ดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ อบรมการใช้งานอุปกรณ์

ตรวจวัดสัญญาณคล่ืนไฟฟา้สมอง g.HIamp

อบรมการใช้งานและการดูแลรักษา

อุปกรณ์ฯ

สิงคโปร์ 19/10/58-20/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

44 นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง 2015 Global 

Commercialization Conference for Innovative

 Development ได้รับมอบหมายจาก ผศจ. ใหเ้ข้า

ร่วมการประชุมและเป็นผู้น าเสนอตามค าเชิญของ 

KAIST

2015 Global Commercialization 

Conference for Innovative 

Development

สาธารณรัฐ

เกาหลี

19/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที ่9/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

45 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง 2015 Global 

Commercialization Conference for Innovative

 Development แลกเปล่ียนแนวทางการท า 

Technology commercialization  และเป็นการ

สร้างความเข้าใจใหห้น่วยงานทีท่ างานด้านนี ้ส าหรับ

ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่

สร้างความเข้มแข็งให ้SME ไทยต่อไป

2015 Global Commercialization 

Conference for Innovative 

Development

สาธารณรัฐ

เกาหลี

19/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

46 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ ICFPE2015 เป็นผู้น าเสนอผลงาน Oral 

Presentation เร่ือง Printed Graphene 

Electrochemical Sensorในงานประชุมวิชาการ 

2015 International Conference  on Flexible 

and Printed Electronics

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ICFPE2015

ไต้หวัน 20/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

47 นาย ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ ICFPE2015 เพือ่น าเสนอผลงานเร่ือง 

Inkjet Printed Graphene/Au-PEDOT:PSS 

Layers for Electrochemical Sensing ซ่ึงได้รับ

เลือกเป็น Oral presentation ในงาน ICFPE2015

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ICFPE2015

ไต้หวัน 20/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

48 นาย อัศวพงษ ์ทรัพย์พฒัน์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ ICFPE2015 เพือ่น าเสนอผลงานเร่ือง 

Inkjet-printed Graphene-PEDOT/PSS Antenna 

for RFID Application ซ่ึงได้รับเลือกเป็น Oral 

presentation ในงาน ICFPE2015

งานประชุมวิชาการนานาชาติ 

ICFPE2015

ไต้หวัน 20/10/58-24/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่10/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

49 นางสาว วิรัลดา ภตูะคาม นักวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Construction of 

genetic linkage maps for QTL analyses and 

genome anchoring using 

genotyping-by-sequencing (GBS) in 

economically important, non-model species

 น าเสนอผลงานทางวิชาการเกีย่วกับการค้นหาสนิ

ปและการสร้างแผนทีพ่นัธุกรรมในพชืเศรษฐกิจ

Construction of genetic linkage 

maps for QTL analyses and 

genome anchoring using 

genotyping-by-sequencing (GBS) 

in economically important, non-

model species

บราซิล 23/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

50 นาย จักรกฤษ พงษพ์สุิทธินันท์ นักวิจัย การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Laser welding of al 

foam ท าการทดลอง Laser welding ระหว่าง al 

sheet และ al foam คร้ังที ่2

Laser welding of al foam ญี่ปุน่ 24/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

51 นาย ไพบูลย์ วัฒนพรภณัฑ์ วิศวกร การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Laser welding of al 

foam ท าการทดลอง Laser Welding คร้ังที ่2

Laser welding of al foam ญี่ปุน่ 24/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

52 นาย พทิักษ ์แท่นแก้ว วิศวกร การสัมมนา อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง OpenStack Summit 

2015 (Tokyo) - การเข้าอบรมคร้ังนีจ้ะเป็น

ประโยชน์ต่อการท างาน และ เป็นการพฒันาความรู้

และประสบการณ์ใหพ้นักงาน

OpenStack Summit 2015 (Tokyo) ญี่ปุน่ 24/10/58-02/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

53 นางสาว สมฤทัย ชรรณษานนท์ นักวิจัย การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Fabrication of 

Scaffold using Micro-stereolithography เพือ่

เพิม่พนูความรู้ในเร่ืองวิธีการออกแบบโครงสร้าง

รองรับเซลล์  

และขึน้รูปโครงร่างรองรับเซลล์ด้วยเคร่ืองสร้าง

ต้นแบบรวดเร็วทีม่ีความละเอียดระดับไมครอน 

(Micro-stereolithography)

Fabrication of Scaffold using 

Micro-stereolithography

ญี่ปุน่ 24/10/58-07/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

หน้าที ่11/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

54 นางสาว นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวิจัยอาวุโส การสัมมนา หลักสูตรการศึกษาทีไ่ด้ก าหนดไว้แล้ว เร่ือง อบรม

หลักสูตร Global Leadership and Public Policy 

for the 21st Century ส าหรับผู้บริหาร ณ Harvard

 Kennedy School ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม

หลักสูตร Global Leadership and Public Policy 

for the 21st Century ส าหรับผู้บริหาร  ซ่ึงเป็น

ส่วนหนึง่ของกาได้รับเลือกเป็น Young Global 

Leader จาก World Economic Forum

อบรมหลักสูตร Global Leadership 

and Public Policy for the 21st 

Century ส าหรับผู้บริหาร ณ 

Harvard Kennedy School 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา 24/10/58-09/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

55 นาง ชัญชณา ธนชยานนท์ นักวิจัยอาวุโส การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง the 14th International

 Union of Materials Research 

Societies-International Conference on 

Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015)  

น าเสนอ แลกเปล่ียนข้อมูลงานวิจัย และส่งผลงาน

ตีพมิพ์

the 14th International Union of 

Materials Research Societies-

International Conference on 

Advanced Materials (IUMRS-ICAM 

2015) 

สาธารณรัฐ

เกาหลี

24/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

56 นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง 4th Edition High 

Level Forum ได้รับมอบหมายจาก ผศจ. ใหเ้ดินทาง

ไปร่วมประชุมกับ ผพว. โดยภายในงาน ผพว. จะ

บรรยายในหวัข้อ Thailand Science Park: A 

Promising Innovaiton Center in Asia.

4th Edition High Level Forum ญี่ปุน่ 25/10/58-27/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

57 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง ประชุมความ

ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่ประชุมความร่วมมือกับ 

CAS พร้อมทัง้พกูคุยเกีย่วกับ MOU

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

58 นาย ปรัชญา บุญขวัญ นักวิจัย การศึกษาดูงาน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง ประชุมความ

ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่หารือความร่วมมือด้าน 

NLP ระหว่าง NECTEC กับ CAS ประเทศจีน 

โดยเฉพาะด้านการแปลภาษาไทยจีน ใหม้ี

ความก้าวหน้ามากยิง่ขึน้

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที ่12/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

59 นาย วิภาส สุตันตยาวลี ผู้ช่วยวิจัย การศึกษาดูงาน ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เร่ือง ประชุมความ

ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่หารือความร่วมมือด้าน 

NLP ระหว่าง NECTEC กับ CAS ประเทศจีน 

โดยเฉพาะด้านการแปลภาษาไทยจีน ใหม้ี

ความก้าวหน้ามากยิง่ขึน้

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

60 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง International 

Workshop on Technology-based 

Entrepreneurship เพือ่ประชาสัมพนัธ์การพฒันา

ธุรกิิจใหม่นวัตกรรมและสังคมนธุรกิจวัตกรรม

เทคโนโลยีของประเทศไทยในต่างประเทศ และ สร้าง

เครือข่าย

International Workshop on 

Technology-based 

Entrepreneurship

อิหร่าน 26/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

มี

61 นางสาว นิธิกานต์ อินทร นักวิเคราะห์ การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ประชุมสัมมนา 

Phenoday 2015 เพือ่เข้าร่วมประชุมสัมมนา 

Phenoday 2015

ประชุมสัมมนา Phenoday 2015 เยอรมนี

ตะวันตก

27/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

62 นางสาว อโณชา รักชาติเจริญ นักวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง Oriental 

COCOSDA/CASLRE 2015 เพือ่น าเสนอผลงาน

ตีพมิพ ์จ านวน 3 ฉบับ

Oriental COCOSDA/CASLRE 2015 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

27/10/58-31/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่13/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

63 นางสาว เอกอนงค์ จางบัว ผู้จัดการ การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ติดตาม รมว.วท. เข้า

ร่วมงาน The Open Innovation Forum 2015 

and Technology Show และหารือหน่วยงาน 

รมว.วท.มีก าหนดเดินทางเยือนสหพนัธรัฐรัสเซีย เพือ่

เข้าร่วมงาน The Open Innovation Forum 2015

 and Technology Show โดยหวัข้อหลักของการ

ประชุมในปีนี ้คือ ?Humanity in the Center of  

the Technology Revolution? ซ่ึงจะมีการหารือ

ถึงแนวโน้มส าคัญของเทคโนโลยีทีม่ีผลกระทบต่อการ

ด ารงชีวิตต่างๆ 5 ด้าน คือ ผลิตภาพ ทีอ่ยูอ่าศัย 

สุขภาพ การศึกษา และความบันเทิง ณ VDNH, 

Pavilion

ติดตาม รมว.วท. เข้าร่วมงาน The 

Open Innovation Forum 2015 

and Technology Show และหารือ

หน่วยงาน

สหพนัธรัฐ

รัสเซีย

28/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

64 นาย วินัย ชนปรมัตถ์ นักวิจัย การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ดูงานและหาความ

ร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University ดูงาน

และหาความร่วมมือกับ Institute of 

Rehabilitation Engineering ของ Shanghai Jiao 

Tong University พร้อมทัง้ร่วมประชุมวิชาการ The

 1st International Congress on 

AdvancedRehabilitation Technology and 

Clinical Translation

ดูงานและหาความร่วมมือกับ 

Shanghai Jiao Tong University

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

28/10/58-03/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

65 นาย นิรุตต์ นาคสุข นักวิจัย การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ดูการสาธิตประสิทธิภาพ

และการผลิต IR thermal imaging camera ดูการ

สาธิตประสิทธิภาพและการผลิต IR thermal 

imaging camera ส าหรับงานวิจัย โครงการเชือ่ม

ซ่อม และโครงการ water cannon

ดูการสาธิตประสิทธิภาพและการผลิต 

IR thermal imaging camera

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

28/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่14/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

66 นาย ฉัตรชัย สุขศรีเมือง วิศวกร การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ดูการสาธิตประสิทธิภาพ

และการผลิต IR thermal imaging camera เดินทาง

เพือ่ไปเยือ่มชมและทดลอง IR thermal imaging 

camera

ดูการสาธิตประสิทธิภาพและการผลิต 

IR thermal imaging camera

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

28/10/58-30/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

67 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง ประชุม Global ICT 

Seoul Forum และ Asian Association of 

Business Incubation (AABI) ได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วม

ประชุม Global ICT Seoul Forum และ AABI 

International Conference on Innovation and 

Entrepreneurship in Creative Economy

ประชุม Global ICT Seoul Forum 

และ Asian Association of 

Business Incubation (AABI)

สาธารณรัฐ

เกาหลี

28/10/58-31/10/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

68 นางสาว สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง การประชุม Global 

Safety Board (GSB) Review เพือ่เข้าร่วมประชุม 

Global Safety Board (GSB) Review ในฐานะผู้

สังเกตการณ์การพจิารณาการทดขอทดสอบสารต้าน

มาลาเรีย P218 ในคน โดยทีส่ารแอนติโฟเลต P218 

เป็นสารทีค่ณะวิจัยไบโอเทคได้พฒันาขึน้ การแระชุม

ดังกล่าวจะมีการพจิารณา FIH protocol และ 

investigational brochures จาก Global Safety 

Board ก่อนเข้าสู่กระบวนการทดสอบในคน การเข้า

ร่วมประชุมดังกล่าว จะน าไปสู่ความเข้าใจในขัน้ตอน

การพฒันายารักษาโรค และเป็นประโยชน์ส าหรับ

การพฒันายาในประเทศไทยต่อไป

การประชุม Global Safety Board 

(GSB) Review

สหราช

อาณาจักร

29/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

69 นาง ฉลอง เลาจริยกุล รองผู้อ านวยการ

ศูนย์

การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง เข้าร่วมประชุมหารือด้าน

การพฒันามาตรฐานเคร่ืองส าอางกับหน่วยงานยุโรป 

เข้าร่วมประชุมหารือด้านการพฒันามาตรฐาน

เคร่ืองส าอางกับหน่วยงานยุโรป

ประชุมหารือด้านการพฒันามาตรฐาน

เคร่ืองส าอางกับหน่วยงานยุโรป

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

29/10/58-01/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

หน้าที ่15/19



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ ระบุ

ประโยชน์ที่

ไดร้ับ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-31 ตลุำคม 2558)

ประเภทกำรเดนิทำง

70 นาย ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง งานประชุมวิชาการ

นานาชาติ IEEE Sensor 2015 เพือ่น าเสนอผลงาน

เร่ือง The IoT Wearable Stretch Sensor Using 

3D-Graphene Foam ซ่ึงได้รับเลือกเป็น Poster 

presentation ในงาน IEEE Sensor 2015

งานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE 

Sensor 2015

สาธารณรัฐ

เกาหลี

31/10/58-06/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

มี

71 นาง ฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน อืน่ๆตามความจ าเป็น เร่ือง เข้าร่วม Science 

Education in the U.S under International 

Visitor Leadship Program เป็นตัวแทนประเทศ

ไทยภายในโครงการ International Visitor 

Leadership Program เพือ่แลกเปล่ียนเครือข่ายกับ

ผู้น าการศึกษาภายในหวัข้อ Science and 

Technology in U.S.

Science Education in the U.S 

under International Visitor 

Leadship Program

สหรัฐอเมริกา 31/10/58-21/11/58 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที ่16/19



ประโยชน์ที่ได้รบั 

รายการที่ 3,41 : การส่ือสารภาษาอังกฤษ  - ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ

รายการที่ 4 : มีประสบการณ์การบริหารงานวจิัยเเละเป็นสมาชิกของ The Thai Aademy of Science and Technology

รายการที่ 17 : ITS World Congress เข้าร่วมประชาสัมพนัธโ์ครงการกับผู้ร่วมโครงการในประเทศยุโรป

รายการที่ 20-23 : 0 0 เป็นคณะท างาน  ABRCN Taskforce เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการคลังจุลินทรีย์ไบโอเทค

รายการที่ 24-25 : ที่ปรึกษาเทคโนโลยี งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ 0

รายการที่ 26 : นักวจิัยและหัวหน้าของปฏิบัติการฯ ที่ด าเนินโครงการวจิัยด้านการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม

รายการที่ 29-32 : Injection molding Injection molding  Injection molding Injection molding

รายการที่ 33 : NSTDA is serving as a part of SEA-EU-NET II project partner in work package 

รายการที่ 38 : น าเสนอผลงานวจิัย และแลกเปล่ียนความคิดเห็นในเวทีสากล

รายการที่ 27-28 : มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และมีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์ มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและมีความสามารถและ

ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวทิยาศาสตร์

รายการที่ 34-36 : สามารถรวบรวมประเด็นเพือ่ด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล ภาพ วดิิโอ เพือ่ใช้ประกอบการใช้งาน สามารถรวบรวมประเด็นเพือ่ด าเนินการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล ภาพ วดีีโอ เพือ่

ใช้ประกอบการท างาน
รายการที่ 37 : ผู้ร่วมโครงการวจิัยเพือ่พฒันามาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหวา่งประเทศ เรียนรู้เทคนิคของการก าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหวา่งประเทศ (ISO)

รายการที่ 1,11-14 : Research background, leadership มีประสบการณ์ในการท าวจิัยและบริหารห้องปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการก าหนดทิศทางงานวจิัยด้าน S&T ในอนาคต bioenergy, 

sustainable energy มีความรู้ความสามารถในวชิาการ และสามารถส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดับนานาชาติได้

รายการที่ 2,15-16 : ประสานและติดตามความร่วมมือ และการให้ทุนวจิัยร่วมในโครงการฯ ภายใต้ Platform Program ของ ศอ. เป้นผู้ริเร่ิมโครงการ JAIST-SIIT-NECTEC

รายการที่ 5-10 : เป็นวทิยาการประจ ารายการ Science Guide อยู่ สามารถถ่ายท าวดีิโอได้ อย่างมืออาชีพ ถ่ายวดีีโอ ถ่ายภาพนิ่ง และไปดูงาน Maker Faire Berlin เพือ่มาพฒันางานในสายงาน ทีมงาน

ผลิตรายการ สามารถเขียนบทความ ข่าว สกู๊ปส าหรับส่ือมวลชน และเขียนบทสารคดีเพือ่ท ารายการได้ เขียนบทความ ถ่ายภาพนิ่ง ประสานงานในคณะเดินทาง

รายการที่ 1,11-14 : Research background, leadership มีประสบการณ์ในการท าวจิัยและบริหารห้องปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการก าหนดทิศทางงานวจิัยด้าน S&T ในอนาคต bioenergy, 

sustainable energy มีความรู้ความสามารถในวชิาการ และสามารถส่ือสาร แลกเปล่ียนความคิดเห็นในระดับนานาชาติได้

รายการที่ 2,15-16 : ประสานและติดตามความร่วมมือ และการให้ทุนวจิัยร่วมในโครงการฯ ภายใต้ Platform Program ของ ศอ. เป้นผู้ริเร่ิมโครงการ JAIST-SIIT-NECTEC

รายการที่ 18-19 : ICT Business and Technology Foresight ประสบการณ์การท าส ารวจตลาด ICT ทั้งแต่ปี 2552 และเป็นหัวหน้าโครงการส ารวจตลาดส่ือสารปี 2557 - 2559



รายการที่ 3,41 : การส่ือสารภาษาอังกฤษ  - ความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ

รายการที่ 42-43 : ทักษะการใช้งาน EEG Amplifier

รายการที่ 44-45 : รอง ผศจ. มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมมากกวา่ 10 ปี

รายการที่ 46-48 : เป็นผู้เขียนหลักและเป็นผู้น าเสนอ เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ท างานวจิัย เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ท างานวจิัย

รายการที่ 50-51 : ท างานวจิัยด้าน aluminum ท างานวจิัยด้านการเชื่อมอะลูมิเนียมด้วย Laser

รายการที่ 53 : มีประสบการณ์การท างานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับเคร่ืองสร้างต้นแบบรวดเร็วชนิด stereolithography

รายการที่ 54 : ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยวจิัยและองค์กรนานาชาติ

รายการที่ 55 : การบ าบัดน้ าโดยเทคนิค photocatalysis และ organic thin film transistor sensor

รายการที่ 56 : Key speaker บรรยายในหัวข้อ Thailand Science Park: A Promising Innovaiton Center in Asia.

รายการที่ 62 : เป็นหนึ่งในผู้เขียนผลงาน Oriental COCOSDA/CASLRE 2015 เพือ่น าเสนอผลงานตีพมิพ ์จ านวน 3 ฉบับ

รายการที่ 64 : นักวจิัยด้านระบบห่ินยนต์เพือ่การฟืน้ฟสูมรรถภาพทางการย

รายการที่ 52 : - เป็นผู้ช่วยวทิยากรในการอบรมSpark Sahara Platform บน OpenStack Cloud Computing Workshop จัดโดยโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium เมื่อวนัที่

 26-27 สิงหาคม 2558

รายการที่ 57-59 : ดูแลความร่วมมือ CAS-NECTEC computational linguistics Machine Translation (MT) , Word Segmentation Algorithm

รายการที่ 60 : ประชาสัมพนัธก์ารพฒันาธรุกิิจใหม่นวตักรรมและสังคมนธรุกิจวตักรรมเทคโนโลยีของประเทศไทยในต่างประเทศ และ สร้างเครือข่าย

รายการที่ 61 : เพิม่พนูความรู้ ท าให้ได้รับทราบถึงสถานภาพความก้าวหน้าของงานวจิัยทางด้านสรีรวทิยา  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าของการพฒันาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ตรวจวดั

ทางด้านการเกษตรแบบแม่นย าและรวดเร็ว สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการก าหนดทิศทางงานวจิัยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรแบบแม่นย า ซ่ึงประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้านพชื สัตว ์และอาหาร (รับผิดชอบงาน

โปรแกรมการผลิตสัตวแ์ละนวตักรรมอาหาร)

รายการที่ 63 : หารือถึงแนวโน้มส าคัญของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการด ารงชีวติต่างๆ 5 ด้าน คือ ผลิตภาพ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา และความบันเทิง

รายการที่ 39 : มีงานวจิัยด้าน IoV (Internet of Vehicle) หรือการส่ือสารระหวา่งยานพาหนะ 

และจะไปน าเสนอผลงานและมาตรฐานการส่ือสาร

รายการที่ 40 : มีประสบการณ์การวจิัยด้านเคร่ืองส าอางการเข้าร่วมประชุมคร้ังนี้ท าให้ได้ประสบการณ์ในการพ ฒนาเคร่ืองส าอางและเวชส าอางในรูปแบบต่างๆและแบบorganicรวมทั้ได้รู้จักสารตัวใหม่ๆ

รายการที่ 49 : ความเชี่ยวชาญในการค้นหาสนิปด้วยเทคโนโลยี next generation sequencing และการสร้างแผนที่พนัธกุรรมด้วยประชากรลูกผสม



รายการที่ 68 : ความรู้ในเร่ืองการพฒันาสารแอนติโฟเลตต้านมาลาเรีย P218 และการยับยั้งเชื้อมาลาเรีย

รายการที่ 67 : เป็นนายกกิติมศักด์ิ สมาคม Thaibispa เข้าร่วมประชุม Global ICT Seoul Forum และ AABI International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Creative 

Economy

รายการที่ 69 : ประชุมหารือด้านการพฒันามาตรฐานเคร่ืองส าอางกับหน่วยงานยุโรป เข้าร่วมประชุมหารือด้านการพฒันามาตรฐานเคร่ืองส าอางกับหน่วยงานยุโรป

รายการที่ 70 : เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ท างานวจิัย โดยน าเสนอผลงาน งานประชุมวชิาการนานาชาติ IEEE Sensor 2015 เพือ่น าเสนอผลงานเร่ือง The IoT Wearable Stretch Sensor Using 

3D-Graphene Foam
รายการที่ 71 : ตัวแทนประเทศไทยภายในโครงการ International Visitor Leadership Program เพือ่แลกเปล่ียนเครือข่ายกับผู้น าการศึกษาภายในหัวข้อ Science and Technology in U.S.

รายการที่ 65-66 : Machine Vision and System Integration ได้ความรู้ประสบการณ์ในด้าน IR thermal imaging camera เพือ่น ามาใช้กับการท างาน


