No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอ้ านวยการ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

การประชุม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง STS Forum
เนือ่ งจากกากับดูแลงานด้านความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ และเนือ้ หาของงานเป็นประโยชน์ต่อการ
ประสานงานความร่วมมือฯ รวมทัง้ เข้าร่วมประชุม
4th Global Summit of Research Institute
Leaders และประชุมหารือความร่วมมือกับ AIST
ร่วมกับผพว.

STS Forum

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

ญี่ปนุ่

02/10/58-08/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

ญี่ปนุ่

03/10/58-09/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

2

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผูอ้ านวยการศูนย์

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Business meeting
Business meeting with academic
with academic with JAIST เพือ่ สร้างความร่วมมือ with JAIST
ในการวิจัยและพัฒนาร่วมกันระหว่าง JAIST และ
เนคเทค

3

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ICT 2015
ICT 2015
- เข้าร่วมสรุปความร่วมมือของเนคเทคในโครงการ
CONNECT2SEA
- ติดตามนโยบายด้าน ICT ของยุโรป และ หาโอกาส
สร้างความสัมพันธ์และร่วมมือในอนาคต รวมไปถึง
นาสิง่ ทีไ่ ด้มาใช้ประกอบการวางแผนการดาเนินงาน
ของเนคเทคต่อไป

โปรตุเกส

18/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

4

นางสาว กัญญวิมว์ กีรติกร

ผูอ้ านวยการศูนย์

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ประชุมการจัดตัง้
Network of ASEAN Science Academies
(NetASA)

ประชุมการจัดตัง้ Network of
ASEAN Science Academies
(NetASA)

มาเลเซีย

30/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับต่ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน
5 นาย นาชัย ชีววิวรรธน์
รองผูอ้ านวยการ
ฝ่าย

หน้าที่ 1/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

6

นาย พิธาน ตัง้ อิทธิโภไคย

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสือ่ การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

7

นาย กุลพงษ์ อ้นมณี

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสือ่ การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

8

นาย วศิน กัลยาณมิตร

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสือ่ การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

9

นางสาว วัชราภรณ์ สนทนา

นักวิชาการ

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

การศึกษาดูงาน

หน้าที่ 2/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

10

นางสาว วีณา ยศวังใจ

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง บันทึกเทปรายการ
Science Guide และพาผูช้ นะการประกวด Let's
Print the World ไปชมงาน Maker Faire Berlin
บันทึกเทปรายการ Science Guide และพาผูช้ นะ
การประกวด Let's Print the World ไปชมงาน
Maker Faire Berlin

11

นาย ศาศวัต มหบุญพาชัย

นักวิจัย

การประชุม

12

นาย ชาลี วรกุลพิพฒ
ั น์

นักวิจัย

13

นาย นุวงศ์ ชลคุป

14

นางสาว มนฤดี เลีย้ งรักษา

บันทึกเทปรายการ Science Guide
และพาผูช้ นะการประกวด Let's Print
the World ไปชมงาน Maker Faire
Berlin

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

เยอรมนี
ตะวันตก

01/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง STS Forum To STS Forum
attend 12th Annual Meeting of the Science
and Technology in Society forum (STS forum)

ญี่ปนุ่

02/10/58-08/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การประชุม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง STS Forum เพือ่ STS Forum
เข้าร่วมประชุม Science and Technology in
Society Forum ในโครงการ Future Leader และ
หาความร่วมมือวิจัย

ญี่ปนุ่

02/10/58-08/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

นักวิจัย

การประชุม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง STS Forum
STS Forum
ได้รับเชิญจาก EAJ (Engineering Academy of
Japan) ผ่านทาง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพือ่ เป็นตัวแทนประเทศเข้า
ร่วมการประชุม 12th Annual Meeting of
Science and Technology in Society (STS
Forum 2015) และ Young Engineering Leaders
Symposium (YELS)

ญี่ปนุ่

02/10/58-08/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

นักวิจัย

การประชุม

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง STS Forum เข้า STS Forum
ร่วมงานประชุม Science and Technology in
Society forum 2015 (STS forum)

ญี่ปนุ่

02/10/58-08/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 3/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

15

นางสาว กัลยา อุดมวิทิต

รองผูอ้ านวยการ
ศูนย์

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Business meeting
Business meeting with academic
with academic with JAIST เพือ่ หารือความร่วมมือ with JAIST
ทิศทางการวิจัยร่วม และติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการวิจัยร่วมภายใต้ทุนการศึกษาระหว่าง สวทช.,
SIIT, และ JAIST

ญี่ปนุ่

03/10/58-09/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

16

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Business meeting
with academic with JAIST เพือ่ ร่วมสัมมนา
แลกเปลีย่ นความคิดเกีย่ วกับงานวิจัย

Business meeting with academic
with JAIST

ญี่ปนุ่

03/10/58-09/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

17

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ITS World Congress
เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการกับผูร้ ่วมโครงการใน
ประเทศยุโรป

ITS World Congress

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

04/10/58-14/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

18

นางสาว สุมาวสี ศาลาสุข

นักวิจัยนโยบาย

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ASOCIO Leadership ASOCIO Leadership Summit 2015
Summit 2015 เพือ่ นาข้อมูลและองค์ความรู้มาใช้ใน
การจัดทาผลการศึกษาให้กับกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สาร

มาเลเซีย

05/10/58-07/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

19

นาย วทัญญู พุทธรักษา

ผูช้ ่วยวิจัยนโยบาย การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ASOCIO Leadership
Summit 2015 เพือ่ เป็นการพัฒนาความรู้และ
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ICT
เพือ่ ประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการสารวจตลาด
สือ่ สารฯ ซึ่งอยูภ่ ายใต้ความรับผิดชอบ

ASOCIO Leadership Summit 2015

มาเลเซีย

05/10/58-07/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

20

นางสาว หงลดา เทอดเกียรติกุล นักวิจัย

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง the 12th Asian
Consortium for the Conservation and
Sustainable Use of Microbial Resources (ACM
12) สร้างความประจักษ์ของ 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

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การประชุม

หน้าที่ 4/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

21

นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

รองผูอ้ านวยการ
ศูนย์

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง the 12th Asian
Consortium for the Conservation and
Sustainable Use of Microbial Resources (ACM
12) ได้รับเชิญร่วมบรรยาย และเข้าร่วมประชุม
ACM 12 เพือ่ สร้างความประจักษ์ของ 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

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

22

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง the 12th Asian
Consortium for the Conservation and
Sustainable Use of Microbial Resources (ACM
12) เข้าร่วมประชุมคณะทางาน 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

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

23

นางสาว สุวนีย์ ชุณหเมธา

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง the 12th Asian
Consortium for the Conservation and
Sustainable Use of Microbial Resources (ACM
12) รายงานผลการดาเนินงานของศูนย์จุลินทรีย์ไบ
โอเทค

the 12th Asian Consortium for
the Conservation and
Sustainable Use of Microbial
Resources (ACM 12)

อินโดนีเซีย

07/10/58-10/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

24

นางสาว พิกุลทอง ขอเพิม่ ทรัพย์ ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสาอาง สาธารณรัฐ
เครื่องสาอาง นาคณะผูป้ ระกอบการไทยศึกษาดูงาน
ฝรั่งเศส
และเสาะหาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

11/10/58-18/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 5/19

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

No.

ชือ่ สกุล

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

25

นาง ภัคจิรา สุขสว่าง

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง เทคโนโลยี และนวัตกรรม เทคโนโลยี และนวัตกรรมเครื่องสาอาง สาธารณรัฐ
เครื่องสาอาง เพือ่ เสริมสร้างและพัฒนาขีด
ฝรั่งเศส
ความสามารถด้านเทคโนโลยีให้กับผูป้ ระกอบการ
เครื่องสาอางของไทย โดยการเข้าร่วมชมงานแสดง
สินค้าเครื่องสาอาง COSMETIC 360 และเข้าเยีย่ ม
ชมหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเชือ่ มโยงและ
ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องสาอาง รวมทัง้
เยีย่ มชมและจับคูธ่ ุรกิจด้านวัตถุดิบ บรรจุภณ
ั ฑ์ และ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสาอาง

26

นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์

นักวิจัย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Numerical Simulation
for Understanding Stress-Strain Distribution
in Stainless Steel Welds นาเสนอผลงานวิจัยทีจ่ ะ
นาไปสูก่ ารสร้างความร่วมมือการวิจัยในอนาคต

11/10/58-18/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

ญี่ปนุ่

12/10/58-15/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

27

นางสาว โสภิดา พนานุสรณ์

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง International STEM International STEM Science
Science Camp นาเยาวชนไปเข้าร่วมกิจกรรมค่าย Camp
International STEM Science Camp เพือ่ เพิม่ พูน
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ญี่ปนุ่

12/10/58-16/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

28

นาย เอกลักษณ์ ตัง้ รัตนาวลี

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง International STEM International STEM Science
Science Camp นาเยาวชนไปเข้าร่วมกิจกรรม
Camp
International STEM Science Camp เพือ่ เพิม่ พูน
ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ญี่ปนุ่

12/10/58-16/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

29

นางสาว พัชรี ลาภสุริยกุล

นักวิจัย

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Injection coining,
Injection coining, Injection
Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ ศึกษา
molding, Fakuma 2015
เทคโนโลยีการฉีดขึน้ รูปขัน้ สูงและร่วมงาน Fakuma
2015

เยอรมนี
ตะวันตก

13/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

Numerical Simulation for
Understanding Stress-Strain
Distribution in Stainless Steel
Welds

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

หน้าที่ 6/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

30

นาย ดารงค์ ถนอมจิตร

วิศวกร

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Injection coining,
Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ ศึกษา
เทคโนโลยีการฉีดขัน้ สูงและร่วมงาน Fakuma2015

Injection coining, Injection
molding, Fakuma 2015

เยอรมนี
ตะวันตก

13/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

31

นางสาว จารีนุช โรจน์เสถียร

ผูช้ ่วยวิจัย

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Injection coining,
Injection coining, Injection
Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ ศึกษา
molding, Fakuma 2015
เทคโนโลยีการฉีดขึน้ รูปขัน้ สูงและร่วมงาน Fakuma
2015

เยอรมนี
ตะวันตก

13/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

32

นาย สัญญา แก้วเกตุ

ผูช้ ่วยวิจัย

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Injection coining,
Injection coining, Injection
Injection molding, Fakuma 2015 เพือ่ ศึกษา
molding, Fakuma 2015
เทคโนโลยีการฉีดขึน้ รูปขัน้ สูงและร่วมงาน Fakuma
2015

เยอรมนี
ตะวันตก

13/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

33

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

นักวิเคราะห์อาวุโส การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง SEA-EU-NET II: Half SEA-EU-NET II: Half Year Meeting
Year Meeting To participate in the SEA-EUNET 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 SEAEU-NET II Project

เวียดนาม

15/10/58-17/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

34

นางสาว อุดมรัตน์ วัฒนกูล

ผูจ้ ัดการ

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI และเก็บ
และเก็บภาพวีดีโอ สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI และ ภาพวีดีโอ
เก็บภาพ/clip video

ลาว

15/10/58-18/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การศึกษาดูงาน

หน้าที่ 7/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

35

นาย ไพรัตน์ ปัญญารักกิจ

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI และเก็บ
และเก็บภาพวีดีโอ สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI และ ภาพวีดีโอ
เก็บภาพวีดีโอ

ลาว

15/10/58-18/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

36

นาย จิรเมศร์ พรมนิยมธนยศ

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาสือ่ การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร NAFRI และเก็บ
และเก็บภาพวีดีโอ ต้องเดินทางไปถ่ายทา
ภาพวีดีโอ
presentation เรื่องงานผลิตเมล็ดพันธุข์ ้าว (NAFRI)
ของ Biotec

ลาว

15/10/58-18/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

37

นางสาว ชญาภา นิม่ สุวรรณ

นักวิเคราะห์อาวุโส การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง The 63rd Meeting of The 63rd Meeting of ISO/TC 45
ISO/TC 45 Rubber and Rubber Products เพือ่ Rubber and Rubber Products
ร่วมนาเสนอข้อคิดเห็นทางเทคนิคของการกาหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่าง
ประเทศ (ISO)

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

17/10/58-25/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

38

นางสาว สุธาวัลย์ บูชาทิพย์

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง The 11th
International Conference on Advanced
Polymers via Macromolecular Engineering
(APME 2015) เพือ่ นาเสนอผลงานวิจัย

ญี่ปนุ่

18/10/58-22/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

39

นาย ภาสกร ประถมบุตร

ผูอ้ านวยการ
โปรแกรมอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง 2nd APEC Internet of 2nd APEC Internet of Vehicles
Vehicles Symposium APEC funding PPSTI
Symposium
01/2015A - IOV phase 2 project.
ได้เข้าร่วมใน Phase 1 และจะไปนาเสนอ
ความก้าวหน้า IoV ของประเทศใน Phase 2 นี้ เพือ่
เรียนรู้ความก้าวหน้าและแลกเปลีย่ นความรู้

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

18/10/58-22/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

The 11th International
Conference on Advanced
Polymers via Macromolecular
Engineering (APME 2015)

หน้าที่ 8/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

40

นางสาว อุบลทิพย์ นิมมานนิตย์ นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง เครื่องสาอางCosme
Tokyo 2014และCosme Tech2014และศึกษาดู
งานณKao Sumida Office and KaoFactory เข้า
ร่วมประชุมและจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในงาน Cosme
Tokyo 2014และ Cosme Tech 2014และศึกษาดู
งานที่ Kao Sumida office and Kao Factory,
Tokyo

41

นางสาว สิริอร อุมรินทร์

เจ้าหน้าทีว่ ิเทศ
สัมพันธ์

การประชุม

42

นาย ศิวัตม์ สายบัว

นักวิจัย

43

นาย สุวิชา จิรายุเจริญศักดิ์

นักวิจัย

44

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ การประชุม

เครื่องสาอางCosme Tokyo 2014
และCosme Tech2014และศึกษาดู
งานณKao Sumida Office and
KaoFactory

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

ญี่ปนุ่

18/10/58-23/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ICT 2015 เข้าร่วมการ ICT 2015
ประชุมนานาชาติ ICT 2015 และร่วมปฏิบัติงานตาม
กิจกรรมโครงการ CONNECT2SEA ภายใต้แผน D2-9

โปรตุเกส

18/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง อบรมการใช้งานและการ อบรมการใช้งานและการดูแลรักษา
ดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ อบรมการใช้งานและการดูแล อุปกรณ์ฯ
รักษาอุปกรณ์ขยายสัญญาณคลืน่ ไฟฟ้าสมองและ
สัญญาณชีวภาพ ยีห่ อ้ g.tec รุ่น g.HIamp

สิงคโปร์

19/10/58-20/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง อบรมการใช้งานและการ อบรมการใช้งานและการดูแลรักษา
ดูแลรักษาอุปกรณ์ฯ อบรมการใช้งานอุปกรณ์
อุปกรณ์ฯ
ตรวจวัดสัญญาณคลืน่ ไฟฟ้าสมอง g.HIamp

สิงคโปร์

19/10/58-20/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง 2015 Global
2015 Global Commercialization
Commercialization Conference for Innovative Conference for Innovative
Development ได้รับมอบหมายจาก ผศจ. ให้เข้า Development
ร่วมการประชุมและเป็นผูน้ าเสนอตามคาเชิญของ
KAIST

สาธารณรัฐ
เกาหลี

19/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 9/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

45

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง 2015 Global
2015 Global Commercialization
Commercialization Conference for Innovative Conference for Innovative
Development แลกเปลีย่ นแนวทางการทา
Development
Technology commercialization และเป็นการ
สร้างความเข้าใจให้หน่วยงานทีท่ างานด้านนี้ สาหรับ
ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพือ่
สร้างความเข้มแข็งให้ SME ไทยต่อไป

46

นาย อดิสร เตือนตรานนท์

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ICFPE2015 เป็นผูน้ าเสนอผลงาน Oral
Presentation เรื่อง Printed Graphene
Electrochemical Sensorในงานประชุมวิชาการ
2015 International Conference on Flexible
and Printed Electronics

47

นาย ชาคริต ศรีประจวบวงษ์

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ICFPE2015 เพือ่ นาเสนอผลงานเรื่อง
Inkjet Printed Graphene/Au-PEDOT:PSS
Layers for Electrochemical Sensing ซึ่งได้รับ
เลือกเป็น Oral presentation ในงาน ICFPE2015

48

นาย อัศวพงษ์ ทรัพย์พฒ
ั น์

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

สาธารณรัฐ
เกาหลี

19/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ICFPE2015

ไต้หวัน

20/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

งานประชุมวิชาการนานาชาติ
ICFPE2015

ไต้หวัน

20/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง งานประชุมวิชาการ
งานประชุมวิชาการนานาชาติ
นานาชาติ ICFPE2015 เพือ่ นาเสนอผลงานเรื่อง
ICFPE2015
Inkjet-printed Graphene-PEDOT/PSS Antenna
for RFID Application ซึ่งได้รับเลือกเป็น Oral
presentation ในงาน ICFPE2015

ไต้หวัน

20/10/58-24/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 10/19

No.

ชือ่ สกุล

49

นางสาว วิรัลดา ภูตะคาม

50

ตำแหน่ง

นักวิจัย

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Construction of
genetic linkage maps for QTL analyses and
genome anchoring using
genotyping-by-sequencing (GBS) in
economically important, non-model species
นาเสนอผลงานทางวิชาการเกีย่ วกับการค้นหาสนิ
ปและการสร้างแผนทีพ่ นั ธุกรรมในพืชเศรษฐกิจ

Construction of genetic linkage
maps for QTL analyses and
genome anchoring using
genotyping-by-sequencing (GBS)
in economically important, nonmodel species

บราซิล

23/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

นาย จักรกฤษ พงษ์พสิ ุทธินันท์ นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Laser welding of al
foam ทาการทดลอง Laser welding ระหว่าง al
sheet และ al foam ครั้งที่ 2

Laser welding of al foam

ญี่ปนุ่

24/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

51

นาย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Laser welding of al
foam ทาการทดลอง Laser Welding ครั้งที่ 2

Laser welding of al foam

ญี่ปนุ่

24/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

52

นาย พิทักษ์ แท่นแก้ว

วิศวกร

การสัมมนา

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง OpenStack Summit
2015 (Tokyo) - การเข้าอบรมครั้งนีจ้ ะเป็น
ประโยชน์ต่อการทางาน และ เป็นการพัฒนาความรู้
และประสบการณ์ให้พนักงาน

OpenStack Summit 2015 (Tokyo)

ญี่ปนุ่

24/10/58-02/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

53

นางสาว สมฤทัย ชรรณษานนท์ นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Fabrication of
Scaffold using Micro-stereolithography เพือ่
เพิม่ พูนความรู้ในเรื่องวิธีการออกแบบโครงสร้าง
รองรับเซลล์
และขึน้ รูปโครงร่างรองรับเซลล์ด้วยเครื่องสร้าง
ต้นแบบรวดเร็วทีม่ ีความละเอียดระดับไมครอน
(Micro-stereolithography)

Fabrication of Scaffold using
Micro-stereolithography

ญี่ปนุ่

24/10/58-07/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

หน้าที่ 11/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

54

นางสาว นิศรา การุณอุทัยศิริ

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

หลักสูตรการศึกษาทีไ่ ด้กาหนดไว้แล้ว เรื่อง อบรม
หลักสูตร Global Leadership and Public Policy
for the 21st Century สาหรับผูบ้ ริหาร ณ Harvard
Kennedy School ประเทศสหรัฐอเมริกา อบรม
หลักสูตร Global Leadership and Public Policy
for the 21st Century สาหรับผูบ้ ริหาร ซึ่งเป็น
ส่วนหนึง่ ของกาได้รับเลือกเป็น Young Global
Leader จาก World Economic Forum

อบรมหลักสูตร Global Leadership สหรัฐอเมริกา
and Public Policy for the 21st
Century สาหรับผูบ้ ริหาร ณ
Harvard Kennedy School
ประเทศสหรัฐอเมริกา

24/10/58-09/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

55

นาง ชัญชณา ธนชยานนท์

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง the 14th International
Union of Materials Research
Societies-International Conference on
Advanced Materials (IUMRS-ICAM 2015)
นาเสนอ แลกเปลีย่ นข้อมูลงานวิจัย และส่งผลงาน
ตีพมิ พ์

the 14th International Union of สาธารณรัฐ
Materials Research Societiesเกาหลี
International Conference on
Advanced Materials (IUMRS-ICAM
2015)

24/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

56

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง 4th Edition High
4th Edition High Level Forum
Level Forum ได้รับมอบหมายจาก ผศจ. ให้เดินทาง
ไปร่วมประชุมกับ ผพว. โดยภายในงาน ผพว. จะ
บรรยายในหัวข้อ Thailand Science Park: A
Promising Innovaiton Center in Asia.

ญี่ปนุ่

25/10/58-27/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

57

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง ประชุมความ
ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่ ประชุมความร่วมมือกับ
CAS พร้อมทัง้ พูกคุยเกีย่ วกับ MOU

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

58

นาย ปรัชญา บุญขวัญ

นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง ประชุมความ
ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่ หารือความร่วมมือด้าน
NLP ระหว่าง NECTEC กับ CAS ประเทศจีน
โดยเฉพาะด้านการแปลภาษาไทยจีน ให้มี
ความก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 12/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

59

นาย วิภาส สุตันตยาวลี

ผูช้ ่วยวิจัย

การศึกษาดูงาน

ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ เรื่อง ประชุมความ
ร่วมมือ NECTEC-CAS เพือ่ หารือความร่วมมือด้าน
NLP ระหว่าง NECTEC กับ CAS ประเทศจีน
โดยเฉพาะด้านการแปลภาษาไทยจีน ให้มี
ความก้าวหน้ามากยิง่ ขึน้

60

นาย เฉลิมพล ตูจ้ ินดา

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

61

นางสาว นิธิกานต์ อินทร

นักวิเคราะห์

62

นางสาว อโณชา รักชาติเจริญ

นักวิจัย

ประชุมความร่วมมือ NECTEC-CAS

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง International
International Workshop on
Workshop on Technology-based
Technology-based
Entrepreneurship เพือ่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนา Entrepreneurship
ธุริจใหม่
กิ นวัตกรรมและสังคมนธุรกิจวัตกรรม
เทคโนโลยีของประเทศไทยในต่างประเทศ และ สร้าง
เครือข่าย

อิหร่าน

26/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

มี

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ประชุมสัมมนา
Phenoday 2015 เพือ่ เข้าร่วมประชุมสัมมนา
Phenoday 2015

ประชุมสัมมนา Phenoday 2015

เยอรมนี
ตะวันตก

27/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง Oriental
COCOSDA/CASLRE 2015 เพือ่ นาเสนอผลงาน
ตีพมิ พ์ จานวน 3 ฉบับ

Oriental COCOSDA/CASLRE 2015

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

27/10/58-31/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 13/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

63

นางสาว เอกอนงค์ จางบัว

ผูจ้ ัดการ

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ติดตาม รมว.วท. เข้า
ร่วมงาน The Open Innovation Forum 2015
and Technology Show และหารือหน่วยงาน
รมว.วท.มีกาหนดเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย เพือ่
เข้าร่วมงาน The Open Innovation Forum 2015
and Technology Show โดยหัวข้อหลักของการ
ประชุมในปีนี้ คือ ?Humanity in the Center of
the Technology Revolution? ซึ่งจะมีการหารือ
ถึงแนวโน้มสาคัญของเทคโนโลยีทมี่ ีผลกระทบต่อการ
ดารงชีวิตต่างๆ 5 ด้าน คือ ผลิตภาพ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
สุขภาพ การศึกษา และความบันเทิง ณ VDNH,
Pavilion

ติดตาม รมว.วท. เข้าร่วมงาน The
Open Innovation Forum 2015
and Technology Show และหารือ
หน่วยงาน

64

นาย วินัย ชนปรมัตถ์

นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ดูงานและหาความ
ดูงานและหาความร่วมมือกับ
ร่วมมือกับ Shanghai Jiao Tong University ดูงาน Shanghai Jiao Tong University
และหาความร่วมมือกับ Institute of
Rehabilitation Engineering ของ Shanghai Jiao
Tong University พร้อมทัง้ ร่วมประชุมวิชาการ The
1st International Congress on
AdvancedRehabilitation Technology and
Clinical Translation

65

นาย นิรุตต์ นาคสุข

นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

สหพันธรัฐ
รัสเซีย

28/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

28/10/58-03/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ดูการสาธิตประสิทธิภาพ ดูการสาธิตประสิทธิภาพและการผลิต สาธารณรัฐ
และการผลิต IR thermal imaging camera ดูการ IR thermal imaging camera
ประชาชนจีน
สาธิตประสิทธิภาพและการผลิต IR thermal
imaging camera สาหรับงานวิจัย โครงการเชือ่ ม
ซ่อม และโครงการ water cannon

28/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 14/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

66

นาย ฉัตรชัย สุขศรีเมือง

วิศวกร

67

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ การประชุม

68

นางสาว สุมาลี กาจรวงศ์ไพศาล นักวิจัยอาวุโส

69

นาง ฉลอง เลาจริยกุล

รองผูอ้ านวยการ
ศูนย์

การศึกษาดูงาน

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ดูการสาธิตประสิทธิภาพ ดูการสาธิตประสิทธิภาพและการผลิต สาธารณรัฐ
และการผลิต IR thermal imaging camera เดินทาง IR thermal imaging camera
ประชาชนจีน
เพือ่ ไปเยือ่ มชมและทดลอง IR thermal imaging
camera

28/10/58-30/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง ประชุม Global ICT
ประชุม Global ICT Seoul Forum
Seoul Forum และ Asian Association of
และ Asian Association of
Business Incubation (AABI) ได้รับเชิญให้เข้าร่วม Business Incubation (AABI)
ประชุม Global ICT Seoul Forum และ AABI
International Conference on Innovation and
Entrepreneurship in Creative Economy

สาธารณรัฐ
เกาหลี

28/10/58-31/10/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง การประชุม Global
การประชุม Global Safety Board
Safety Board (GSB) Review เพือ่ เข้าร่วมประชุม (GSB) Review
Global Safety Board (GSB) Review ในฐานะผู้
สังเกตการณ์การพิจารณาการทดขอทดสอบสารต้าน
มาลาเรีย P218 ในคน โดยทีส่ ารแอนติโฟเลต P218
เป็นสารทีค่ ณะวิจัยไบโอเทคได้พฒ
ั นาขึน้ การแระชุม
ดังกล่าวจะมีการพิจารณา FIH protocol และ
investigational brochures จาก Global Safety
Board ก่อนเข้าสูก่ ระบวนการทดสอบในคน การเข้า
ร่วมประชุมดังกล่าว จะนาไปสูค่ วามเข้าใจในขัน้ ตอน
การพัฒนายารักษาโรค และเป็นประโยชน์สาหรับ
การพัฒนายาในประเทศไทยต่อไป

สหราช
อาณาจักร

29/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง เข้าร่วมประชุมหารือด้าน ประชุมหารือด้านการพัฒนามาตรฐาน
การพัฒนามาตรฐานเครื่องสาอางกับหน่วยงานยุโรป เครื่องสาอางกับหน่วยงานยุโรป
เข้าร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนามาตรฐาน
เครื่องสาอางกับหน่วยงานยุโรป

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

29/10/58-01/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

หน้าที่ 15/19

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2558)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ
วันที่

70

นาย ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง งานประชุมวิชาการ
นานาชาติ IEEE Sensor 2015 เพือ่ นาเสนอผลงาน
เรื่อง The IoT Wearable Stretch Sensor Using
3D-Graphene Foam ซึ่งได้รับเลือกเป็น Poster
presentation ในงาน IEEE Sensor 2015

งานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE
Sensor 2015

71

นาง ฤทัย จงสฤษดิ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

อืน่ ๆตามความจาเป็น เรื่อง เข้าร่วม Science
Science Education in the U.S
Education in the U.S under International
under International Visitor
Visitor Leadship Program เป็นตัวแทนประเทศ Leadship Program
ไทยภายในโครงการ International Visitor
Leadership Program เพือ่ แลกเปลีย่ นเครือข่ายกับ
ผูน้ าการศึกษาภายในหัวข้อ Science and
Technology in U.S.

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ระบุ
ประโยชน์ที่
ได้รับ

สาธารณรัฐ
เกาหลี

31/10/58-06/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มี

สหรัฐอเมริกา

31/10/58-21/11/58

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

มี

หน้าที่ 16/19

ประโยชน์ที่ได้รบั
รายการที่ 1,11-14 : Research background, leadership มีประสบการณ์ในการทาวิจัยและบริหารห้องปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการกาหนดทิศทางงานวิจัยด้าน S&T ในอนาคต bioenergy,
sustainable energy มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติได้
รายการที่ 2,15-16 : ประสานและติดตามความร่วมมือ และการให้ทุนวิจัยร่วมในโครงการฯ ภายใต้ Platform Program ของ ศอ. เป้นผู้ริเริ่มโครงการ JAIST-SIIT-NECTEC
รายการที่ 3,41 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รายการที่ 4 : มีประสบการณ์การบริหารงานวิจัยเเละเป็นสมาชิกของ The Thai Aademy of Science and Technology

รายการที่ 5-10 : เป็นวิทยาการประจารายการ Science Guide อยู่ สามารถถ่ายทาวิดีโอได้ อย่างมืออาชีพ ถ่ายวีดีโอ ถ่ายภาพนิ่ง และไปดูงาน Maker Faire Berlin เพือ่ มาพัฒนางานในสายงาน ทีมงาน
ผลิตรายการ สามารถเขียนบทความ ข่าว สกู๊ปสาหรับสื่อมวลชน และเขียนบทสารคดีเพือ่ ทารายการได้ เขียนบทความ ถ่ายภาพนิ่ง ประสานงานในคณะเดินทาง
รายการที่ 1,11-14 : Research background, leadership มีประสบการณ์ในการทาวิจัยและบริหารห้องปฏิบัติการ และมีความพร้อมในการกาหนดทิศทางงานวิจัยด้าน S&T ในอนาคต bioenergy,
sustainable energy มีความรู้ความสามารถในวิชาการ และสามารถสื่อสาร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติได้
รายการที่ 2,15-16 : ประสานและติดตามความร่วมมือ และการให้ทุนวิจัยร่วมในโครงการฯ ภายใต้ Platform Program ของ ศอ. เป้นผู้ริเริ่มโครงการ JAIST-SIIT-NECTEC
รายการที่ 17 : ITS World Congress เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการกับผู้ร่วมโครงการในประเทศยุโรป
รายการที่ 18-19 : ICT Business and Technology Foresight ประสบการณ์การทาสารวจตลาด ICT ทั้งแต่ปี 2552 และเป็นหัวหน้าโครงการสารวจตลาดสื่อสารปี 2557 - 2559
รายการที่ 20-23 : 0 0 เป็นคณะทางาน ABRCN Taskforce เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการคลังจุลินทรีย์ไบโอเทค
รายการที่ 24-25 : ที่ปรึกษาเทคโนโลยี งานอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และสุขภาพ 0
รายการที่ 26 : นักวิจัยและหัวหน้าของปฏิบัติการฯ ที่ดาเนินโครงการวิจัยด้านการเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม
รายการที่ 27-28 : มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา และมีความสามารถและประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและมีความสามารถและ
ประสบการณ์ในการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์
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 34-36 : สามารถรวบรวมประเด็นเพือ่ ดาเนินการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล ภาพ วิดิโอ เพือ่ ใช้ประกอบการใช้งาน สามารถรวบรวมประเด็นเพือ่ ดาเนินการสัมภาษณ์ และเก็บข้อมูล ภาพ วีดีโอ เพือ่
ใช้ประกอบการทางาน
รายการที่ 37 : ผู้ร่วมโครงการวิจัยเพือ่ พัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ เรียนรู้เทคนิคของการกาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์เส้นด้ายยางระดับระหว่างประเทศ (ISO)
รายการที่ 38 : นาเสนอผลงานวิจัย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวทีสากล

รายการที่ 39 : มีงานวิจัยด้าน IoV (Internet of Vehicle) หรือการสื่อสารระหว่างยานพาหนะ
และจะไปนาเสนอผลงานและมาตรฐานการสื่อสาร
รายการที่ 40 : มีประสบการณ์การวิจัยด้านเครื่องสาอางการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ทาให้ได้ประสบการณ์ในการพฒนาเครื่องสาอางและเวชสาอางในรูปแบบต่างๆและแบบorganicรวมทั้ได้รู้จักสารตัวใหม่ๆ
รายการที่ 3,41 : การสื่อสารภาษาอังกฤษ- ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รายการที่ 42-43 : ทักษะการใช้งาน EEG Amplifier
รายการที่ 44-45 : รอง ผศจ. มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 10 ปี
รายการที่ 46-48 : เป็นผู้เขียนหลักและเป็นผู้นาเสนอ เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ทางานวิจัย เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ทางานวิจัย
รายการที่ 49 : ความเชี่ยวชาญในการค้นหาสนิปด้วยเทคโนโลยี next generation sequencing และการสร้างแผนที่พนั ธุกรรมด้วยประชากรลูกผสม
รายการที่ 50-51 : ทางานวิจัยด้าน aluminum ทางานวิจัยด้านการเชื่อมอะลูมิเนียมด้วย Laser
รายการที่ 52 : - เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมSpark Sahara Platform บน OpenStack Cloud Computing Workshop จัดโดยโครงการ National e-Science Infrastructure Consortium เมื่อวันที่
26-27 สิงหาคม 2558
รายการที่ 53 : มีประสบการณ์การทางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสร้างต้นแบบรวดเร็วชนิด stereolithography
รายการที่ 54 : ประสบการณ์ในการบริหารหน่วยวิจัยและองค์กรนานาชาติ
รายการที่ 55 : การบาบัดน้าโดยเทคนิค photocatalysis และ organic thin film transistor sensor
รายการที่ 56 : Key speaker บรรยายในหัวข้อ Thailand Science Park: A Promising Innovaiton Center in Asia.
รายการที่ 57-59 : ดูแลความร่วมมือ CAS-NECTEC computational linguistics Machine Translation (MT) , Word Segmentation Algorithm
รายการที่ 60 : ประชาสัมพันธ์การพัฒนาธุริจใหม่
กิ นวัตกรรมและสังคมนธุรกิจวัตกรรมเทคโนโลยีของประเทศไทยในต่างประเทศ และ สร้างเครือข่าย
รายการที่ 61 : เพิม่ พูนความรู้ ทาให้ได้รับทราบถึงสถานภาพความก้าวหน้าของงานวิจัยทางด้านสรีรวิทยา ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงความก้าวหน้าของการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัด
ทางด้านการเกษตรแบบแม่นยาและรวดเร็ว สามารถนามาใช้ประโยชน์ในการกาหนดทิศทางงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรแบบแม่นยา ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ทั้งทางด้านพืช สัตว์ และอาหาร (รับผิดชอบงาน
โปรแกรมการผลิตสัตว์และนวัตกรรมอาหาร)
รายการที่ 62 : เป็นหนึ่งในผู้เขียนผลงาน Oriental COCOSDA/CASLRE 2015 เพือ่ นาเสนอผลงานตีพมิ พ์ จานวน 3 ฉบับ
รายการที่ 63 : หารือถึงแนวโน้มสาคัญของเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อการดารงชีวติ ต่างๆ 5 ด้าน คือ ผลิตภาพ ที่อยู่อาศัย สุขภาพ การศึกษา และความบันเทิง
รายการที่ 64 : นักวิจัยด้านระบบห่ินยนต์เพือ่ การฟืน้ ฟูสมรรถภาพทางการย

รายการที่ 65-66 : Machine Vision and System Integration ได้ความรู้ประสบการณ์ในด้าน IR thermal imaging camera เพือ่ นามาใช้กับการทางาน
รายการที่ 67 : เป็นนายกกิติมศักดิ์ สมาคม Thaibispa เข้าร่วมประชุม Global ICT Seoul Forum และ AABI International Conference on Innovation and Entrepreneurship in Creative
Economy
รายการที่ 68 : ความรู้ในเรื่องการพัฒนาสารแอนติโฟเลตต้านมาลาเรีย P218 และการยับยั้งเชื้อมาลาเรีย
รายการที่ 69 : ประชุมหารือด้านการพัฒนามาตรฐานเครื่องสาอางกับหน่วยงานยุโรป เข้าร่วมประชุมหารือด้านการพัฒนามาตรฐานเครื่องสาอางกับหน่วยงานยุโรป
รายการที่ 70 : เป็นเจ้าของผลงาน และผู้ทางานวิจัย โดยนาเสนอผลงาน งานประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Sensor 2015 เพือ่ นาเสนอผลงานเรื่อง The IoT Wearable Stretch Sensor Using
3D-Graphene Foam
รายการที่ 71 : ตัวแทนประเทศไทยภายในโครงการ International Visitor Leadership Program เพือ่ แลกเปลี่ยนเครือข่ายกับผู้นาการศึกษาภายในหัวข้อ Science and Technology in U.S.

