
No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

 เจ้ำหน้ำที่ระดับรองหวัหน้ำหน่วยงำน

1 นางสาว กัญญวมิว ์กีรติกร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ด าเนินการร่วมวจิัยมาจนถึงระยะทดสอบภาคสนามเเละเก็บ

เกีย่ว  การเดินทางจะเป็นการติดตามผลการวจิัยร่วม

งานประกวดพนัธุข์้าวใหม่และชิมข้าว ลาว 05/04/59-06/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

2 นาง ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมในการลงนามความร่วมมือเร่ือง Polar Science Research

 กับ PRIC ในความร่วมมือเร่ือง Polar Science Research 

ตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี ในระหวา่งที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ เยือนจีน โดย

จะทรงประทับเป็นสักขีพยานในการลงนามด้วย

ลงนามความร่วมมือเร่ือง Polar Science Research 

กับ PRIC

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/04/59-07/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

3 นาย สิริฤกษ ์ทรงศิวไิล ผู้อ านวยการศูนย์ การสัมมนา บรรยายในการประชุมวชิาการนานาชาติ The 7th 

International Congress for Nanotechnology, Medicine 

and Biology (BioNanoMed 2016), Asia Nano Camp และ

 workshop on Nanosafety

บรรยายในการประชุมวชิาการนานาชาติ The 7th 

International Congress for Nanotechnology, 

Medicine and Biology

ออสเตรีย 01/04/59-08/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

 เจ้ำหน้ำที่ระดับต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

4 นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด นักวจิัย การสัมมนา attendance of CBS Spring symposium, RISE midterm 

review and IMA executive committee meeting

CBS Spring Symposium, IMA Meeting and RISE 

midterm review

เนเธอร์แลนด์ 10/04/59-27/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

5 นาย วสันต์ ภทัรอธคิม นักวจิัยอาวโุส การสัมมนา เข้าร่วมสัมมนาด้าน GNSS ตามก าหนดในโครงการ BELS เข้าร่วมประชุมและสัมมนาโครงการ BELS เวยีดนาม 17/04/59-26/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

6 นางสาว ชยาภสัร์ วงษส์มบัติ ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครต

รอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง

Structural analysis of inhibitors binding to 

parasitic protein targets

ไต้หวนั 27/04/59-02/05/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

7 นาย อภสิิทธิ ์อยูเ่มือง ผู้ช่วยวจิัย การศึกษาดูงาน เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครต

รอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง

Structural analysis of inhibitors binding to 

parasitic protein targets

ไต้หวนั 27/04/59-02/05/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

8 นางสาว จารุณี วานิชธนันกูล นักวจิัย การศึกษาดูงาน เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีน Structural analysis of inhibitors binding to 

parasitic protein targets

ไต้หวนั 27/04/59-02/05/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

9 นางสาว อรกนก พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวโุส การสัมมนา ประชุม  InterAcademy Partnership (IAP) Science 

Education Program (SEP)

IAP Science Education Program ชิลี 12/04/59-17/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)
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No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

10 นาย เชาวน์ ศรีเพชรดี ผู้ช่วยวจิัย การศึกษาดูงาน ศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงผลึกของแผ่นฟล์ิมพอลิแลคติก

แอซิด (Polylactic acid) ที่ถูกดึงยืดแบบทิศทางเดียวด้วย

เทคนิค 2D-Wide Angle X-ray Diffraction (2D-WAXD) และ

การตรวจสอบค่า Birefringence ของแผ่นฟล์ิมด้วยเทคนิค 

Optical microscope ทั้งนี้จะได้น าผลที่ได้มาวเิคราะห์

เปรียบเทียบกับการศึกษา in-situ Birefringence 

measurement ซ่ึงได้ท าการศึกษาที่ห้องปฏบิัติการเทคโนโลยี

พลาสติกของเอ็มเทค

ปฏบิัติงานวจิัยที่ Tokyo Institute of Technology ญีปุ่่น 02/04/59-10/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

11 นางสาว อัจฉราพร อ้นที ผู้ช่วยวจิัย การศึกษาดูงาน ศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงผลึกของแผ่นฟล์ิมพอลิแลคติก

แอซิด (Polylactic acid) ที่ถูกดึงยืดแบบทิศทางเดียวด้วย

เทคนิค 2D-Wide Angle X-ray Diffraction (2D-WAXD) และ

การตรวจสอบค่า Birefringence ของแผ่นฟล์ิมด้วยเทคนิค 

Optical microscope ทั้งนี้จะได้น าผลที่ได้มาวเิคราะห์

เปรียบเทียบกับการศึกษา in-situ Birefringence 

measurement ซ่ึงได้ท าการศึกษาที่ห้องปฏบิัติการเทคโนโลยี

พลาสติกของเอ็มเทค

ปฏบิัติงานวจิัยที่ Tokyo Institute of Technology ญีปุ่่น 02/04/59-10/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

12 นางสาว พรุิณรัตน์ ปุณยลิขิต นักวชิาการอาวโุส การประชุม น าคณะครูวทิยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เข้าร่วมการอบรมเชิง

ปฏบิัติการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อให้

ครูเกิดทักษะและประสบการณ์ในการพฒันาส่ือเรียนรู้ตาม

แนวทางสะเต็มและเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการสอนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

Inspired by Fun hands-on with Science, 

Technology,  Engineering and Mathematics 

(STEM Education) ณ ประเทศ ญีปุ่่น

ญีปุ่่น 19/04/59-23/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

13 นาย ศุกเกษม อ่อนพลู นักวชิาการ การประชุม ช่วยเพิ่มพนูประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษา แลกเปล่ียน เรียนรู้

การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูผู้

ฝึกปฏบิัติการน าทักษะและความรู้ที่ได้รับกลับมาออกแบบ

กิจกรรม ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

Inspired by Fun hands-on with Science, 

Technology,  Engineering and Mathematics 

(STEM Education) ณ ประเทศ ญีปุ่่น

ญีปุ่่น 19/04/59-23/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

14 นาง ฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เพื่อดูแลก ากับ เป็นผู้ประสานงานและพี่เล้ียงในการจัดพา

นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวทิยาศาสตร์

กิจกรรม 2nd International  STEM  Science 

Camp

ญีปุ่่น 24/04/59-28/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นางสาว ปานกมล ศรสุวรรณ นักวชิาการ การประชุม พาเยาวชนไปศึกษาดูงานในกิจกรรม 2nd International STEM

 Science Camp Inspired by Fun hands-on with Science, 

Technology, Engineering and Mathematics

กิจกรรม 2nd International  STEM  Science 

Camp

ญีปุ่่น 24/04/59-28/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
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รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

16 นางสาว วชิชานันท์ งามถิ่น นักวชิาการ การประชุม พาเยาวชนไปศึกษาดูงานในกิจกรรม 

2nd International STEM Science 

Camp Inspired by Fun hands-on 

with Science, Technology, 

Engineering and Mathematics

กิจกรรม 2nd International  STEM  Science 

Camp

ญีปุ่่น 24/04/59-28/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

17 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เป็นการต่อยอดความร่วมมือ ระหวา่ง JAIST SIIT NECTEC และ

 PEA ทางด้าน Smart Grid

ความร่วมมือด้าน Smart Grid ระหวา่ง SIIT JAIST 

NECTEC PEA

ญีปุ่่น 25/04/59-30/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

18 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญิโญ ผู้เชี่ยวชาญวจิัยอาวโุส การสัมมนา -บรรยายและแลกเปล่ียนประสบการณ์การพฒันาเครือข่ายการ

ศึกษาวจิัย 

-เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ การวจิัย นวตักรรม ผ่านเครือข่าย

การศึกษาวจิัย 

-เข้าประชุม สัมมนา เรียนรู้เทคโนโลยีและกิจกรรมบนเครือข่าย

การศึกษาวจิัยระหวา่งประเทศ

Meet BdREN 2016 บังกลาเทศ 17/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

19 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวเิคราะห์อาวโุส การประชุม (1) to accompany Dr.Morakot, an SAC of 

NSTDA/THAILAND to participate in this meeting 

(2) to observe the 3rd SAC Meeting

the 3rd Scientific Advisory Council Meeting 

(SAC) of e-ASIA JRP 

ฟลิิปปินส์ 20/04/59-22/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

20 นาง ศิริพร วฒันศรีรังกุล ผู้อ านวยการโปรแกรม การประชุม จัดงานชิมข้าวและประกวดพนัธุข์้าวใหม่ ณ ศูนย์วจิัยและขยาย

แนวพนัธุพ์ชืท่าสะโน สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพนัธุ ์โดยเชิญ

เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว เกษตรกร

ลาว และเจ้าหน้าที่จาก สวทช. เข้าร่วมงานดังกล่าว

งานประกวดพนัธุข์้าวใหม่และชิมข้าว ลาว 05/04/59-06/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

หน้าที่ 3/10
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21 นาย วรล อินทะสันตา นักวจิัย การประชุม ภายใต้โครงการวจิัย Ultrathin, Light Weight and 

Disposable Nanofibrous Filters for Tuberculosis 

Prevention ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจาก The Grand 

Challenges Canada  ระยะเวลาด าเนินโครงการ ๑๘ เดือน 

(ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗  ถึงเมษายน ๒๕๕๙) มูลค่า

งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๑๙๔,๘๖๐.๐๐ บาท (ดังเอกสาร

แนบ) ความแจ้งแล้วนั้น 

	ซ่ึงตามแผนการด าเนินงานวจิัย มีแผนการด าเนินงานเพื่อพฒันา

เส้นใยและแผ่นเส้นใยนาโนที่มีสมบัติพเิศษต่างๆ เช่น แผ่นกรอง

เชื้อโรค ยับยัง้และท าลายเชื้อโรค โดยการด าเนินงานวจิัย

ดังกล่าวต้องมีการพฒันาต้นแบบระดับภาคสนาม ๒ ส่วน ดังนี ้

1.	ท าการขึ้นรูปแผ่นเส้นใยนาโน โดยใช้เคร่ือง NS 1WS500U, 

2nd Generation Nanospider  ส าหรับเทคนิค Needle-less 

Electrospinning 

2.	ท าการเคลือบชั้นโลหะส าหรับสมบัติต้านเชื้อบนแผ่นเส้นใยนา

โน โดยใช้เคร่ือง Plasma-Sputtering Coater ส าหรับเทคนิค 

 44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva

สวติเซอร์แลนด์ 10/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

22 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิัยอาวโุส การประชุม ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อให้น าผลงาน AflaSense Plus 

ไปร่วมประกวดและอสดงในงาน 44th International 

Exhibition of Inventions of Geneva โดยได้รับการ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สวก, วช

 44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva

สวติเซอร์แลนด์ 10/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 4/10



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

23 นางสาว อรวรรณ หิมานันโต นักวจิัย การประชุม งาน  44th International Exhibition and Invention of 

Geneva 2016 นี้ เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์ที่

ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมจากภาคอุตสาหกรรม บริษทัเอกชน

และนักวจิัยเป็นจ านวนมาก (ประมาณ 59,000 visitors) โดยมี

จ านวนผู้แสดงผลงานสูงถึง 752 กลุ่มจาก 48 ประเทศ ที่จะมา

แสดงและค้นหาผลงานที่ค้นพบใหม่ที่พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด โดย

ผลงานที่ทางห้องปฏบิัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจะ

น าไปแสดงนี้ คือ ชุดตรวจวนิิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพชื

ตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax  citrulli?  ซ่ึงเป็นชุด

ตรวจที่ความถูกต้องแม่นย า มีประสิทธภิาพสูงกวา่ชุดตรวจที่

น าเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาถูกกวา่ ชุดตรวจนี้ได้ถูก

ด าเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีบริษทัผู้ผลิตเมล็ดพนัธุส่ั์งซ้ือไป

ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ BIOTEC ได้อนุญาตให้สิทธิบ์ริษทั 

Parwel International Co., Ltd. ในการผลิตและจ าหน่ายชุด

ตรวจ ดังกล่าวแล้ว ซ่ึงการน าผลงานไปแสดงในงานนี้ จะส่งผล

ให้ชุดตรวจนี้เป็นที่รู้จัก อย่างกวา้งขวางมากขึ้นในเวทีโลก และ

 44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva

สวติเซอร์แลนด์ 10/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

24 นางสาว จันทร์เพญ็ ครุวรรณ์ ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การประชุม เพื่อน าผลงานวจิัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที  "44th 

International Exhibition of Inventors of Geneva"

 44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva

สวติเซอร์แลนด์ 10/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

25 นางสาว ปิยะดา สุวรรณ

ดิษฐากุล

ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การประชุม ร่วมน าเสนอและจัดแสดงผลงานในงาน The 44th 

international exhibition and innovations of Geneva 

2016

 44th International Exhibition of Inventions of 

Geneva

สวติเซอร์แลนด์ 10/04/59-20/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

26 นาย พศิน อิศรเสนา ณ 

อยุธยา

นักวจิัยอาวโุส การประชุม แสดงผลงาน 'ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ ส าหรับ

ผู้สูงอายุ

ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ ส าหรับ

ผู้สูงอายุ

สวติเซอร์แลนด์ 12/04/59-18/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

27 นาง ชัญชณา ธนชยานนท์ นักวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เพื่อท าการทดลอง Raman attached to SEM, XPS ของวสัดุ 

cathode (bamboo carbon) และ anode (TiO2) ส าหรับ

โครงการฯ ที่ได้รับทุนจาก กฟผ

ใช้ Raman-SEM และ XPS ศึกษา carbon from 

bamboo charcoals, titanium oxide doped 

with various agents, and other relevant 

samples

สหรัฐอเมริกา 18/04/59-29/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

28 นางสาว วนัทนีย์ พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การสัมมนา เนื่องจากประชุมนี้เป็นประโยชน์ในการให้บริการฉุกเฉินส าหรับ

ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและการพดู ได้อย่างมีประสิทธภิาพ 

และ สามารถน ามาพฒันาในการด าเนินงานต่อไป

ประชุม EENA CONFERENCE 2016 สาธารณรัฐเชค 04/04/59-10/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

29 นาย ณัฐนันท์ ทัดพทิักษก์ุล นักวจิัย การสัมมนา ประชุมวชิาการ เร่ืองบริการการแจ้งเหตุฉุกเฉินส าหรับผู้

บกพร่องทางการได้ยิน

ประชุม EENA CONFERENCE 2016 สาธารณรัฐเชค 04/04/59-10/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

หน้าที่ 5/10



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

30 นาย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ นักวจิัย การประชุม น าเสนอผลงานวชิาการทางด้าน สมุทรศาสตร์ชายฝ่ัง  

แลกเปล่ียนความรู้ และสร้างเครือข่ายงานวจิัยทางด้าน สมุทร

ศาสตร์ 

น าเสนอบทความวชิาการและร่วมงานประชุมวชิาการ

 OCEANS 16/MTS IEEE Shanghai

สาธารณรัฐประชาชนจีน 09/04/59-14/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

31 นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวโุส การประชุม หารือความร่วมมือระหวา่ง สวทช. บริษทัเมล็ดพนัธุไ์ทย และ

หน่วยงานในประเทศจีน พร้อมทั้งรับเชิญเป็นตัวแทน สวทช. 

บรรยายในงาน The Top Forum on Modern Urban 

Agriculture

หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพนัธุ ์และบรรยายในงาน

 The Top Forum on Modern Urban Agriculture

สาธารณรัฐประชาชนจีน 18/04/59-22/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

32 นางสาว วริาภรณ์ มงคลไชย

สิทธิ์

ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม 1.เจรจาความร่วมมือและวางแผนการทดสอบเทคโนโลยีร่วมกับ

 CAU Futong 

2.เข้าร่วมประชุม The 6th Top Forum on Modern Urban 

Agriculture

หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพนัธุ ์และบรรยายในงาน

 The Top Forum on Modern Urban Agriculture

สาธารณรัฐประชาชนจีน 18/04/59-22/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

33 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวเิคราะห์ การประชุม 1. หารือความร่วมมือทดสอบการปลูกพชืในกลุ่ม พริก มะเขือ

เทศ เมล่อน และ แตงโม รวมทั้ง เทคโนโลยีเพื่อการทดสอบโรค

ของพชืระหวา่ง สวทช. และ CAU FUTONG  

2. ศึกษาความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพนัธุแ์ละ

เมล็ดพนัธุข์องจีน โดยเฉพาะกลุ่มพริก มะเขือเทศ เมล่อน และ 

แตงโม เพื่อใช้เป็น benchmark ส าหรับการพฒันาพนัธุแ์ละ

เมล็ดพนัธุข์องประเทศไทย 

3. ศึกษาและแลกเปล่ียนข้อมูลด้านตลาดเมล็ดพนัธุข์องจีน 

เพื่อให้ทราบถึงปริมาณด้านตลาดเมล็ดพนัธุ ์ และลักษณะของ

สินค้าที่ต้องการ 

4. ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจวนิิจฉัยโรคพชื

ของจีน และโอกาสการส่งออกชุดตรวจวนิิจฉัยโรคพชืจาก

ประเทศไทย  

5. ศึกษากฏระเบียบการน าเข้า-ส่งออกเมล็ดพนัธุไ์ปยังตลาดจีน

หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพนัธุ ์และบรรยายในงาน

 The Top Forum on Modern Urban Agriculture

สาธารณรัฐประชาชนจีน 18/04/59-22/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

34 นางสาว วทิูรัช กูด๊วนิ นักวจิัย การประชุม ไปดูประสิทธภิาพของเคร่ืองมือวเิคราะห์ TGA-GCMS และการ

ใช้เทคนิค Evolved Gas Analysis เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคใน

การจัดซ้ือเคร่ืองมือ

เยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 28/04/59-29/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

35 นางสาว ญาติกา สมร่าง นักวจิัย การประชุม ดูประสิทธภิาพและการท างานของเคร่ือง TGA-GC/MS ของ

บริษทัเพอร์กิน เอลเมอร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการจัดซ้ือ

ครุภณัฑ์

เยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 28/04/59-29/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 6/10



No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

36 นางสาว สิริพร กิจชัยเจริญพร เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการ การประชุม เพื่อเดินทางไปเยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS เพื่อใช้

ประกอบการพจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองมือ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือ

กับผู้เชี่ยวชาญเกีย่วกับการใช้เทคนิควเิคราะห์สมบัติทางความ

ร้อนในการวเิคราะห์ทดสอบวสัดุประเภทต่างๆ (เนื่องจาก

เคร่ืองมือดังกล่าวไม่มีเคร่ืองประกอบภายในประเทศ)

เยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 28/04/59-29/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

37 นางสาว อุทัยวรรณ วชัโรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏบิัติการ การประชุม เพื่อเดินทางไปเยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS เพื่อใช้

ประกอบการพจิารณาจัดซ้ือเคร่ืองมือ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือ

กับผู้เชี่ยวชาญเกีย่วกับการใช้เทคนิควเิคราะห์สมบัติทางความ

ร้อนในการวเิคราะห์ทดสอบวสัดุประเภทต่างๆ (เนื่องจาก

เคร่ืองมือดังกล่าวไม่มีเคร่ืองประกอบภายในประเทศ)

เยีย่มชมเคร่ืองมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน สาธารณรัฐประชาชนจีน 28/04/59-29/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

38 นาย ชาลี วรกุลพพิฒัน์ นักวจิัย การสัมมนา เป็น Speaker และ Panelist ในหัวข้อ Government 

Strategies Towards Cyber-Resiliency: A Collaborative 

and Transparent Approach to 

Safeguard Strategic Information Assets และเป็น 

Modelatorใน Discussion Group หัวข้อ Future-Proofing 

against Next-Generation Mobile 

Attacks: Full Life Cycle Auditing of Connected Devices

Critical Information Infrastructure สิงคโปร์ 26/04/59-28/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

39 นาย นพดล อรุณยะเดช นักวจิัย การสัมมนา เข้าร่วมกิจกรรม 9th Asia Nanotech Camp Invitation2016 

(ANC)

เข้าร่วมกิจกรรม 9th Asia Nanotech Camp 

Invitation2016 (ANC)

ออสเตรีย 03/04/59-08/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

40 นางสาว ญาติกา สมร่าง นักวจิัย การประชุม ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในกรรมการการตัดสินการแข่งขัน Indonesia Chemical Engineering Paper 

Competition

อินโดนีเซีย 22/04/59-25/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

41 นางสาว ภคกุล สังข์สุริยะ นักวจิัย การสัมมนา เพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวจิัยในงานประชุมวชิาการ

นานาชาติที่เกีย่วข้องกับสัตวน์้ า ซ่ึงมีองค์ความรู้ที่ส าคัญ

เกีย่วข้องกับระบบภมูิคุ้มกันและโรคในสัตวน์้ า การเข้าร่วม

ประชุมคร้ังนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และเพิ่มเติมองค์

ความรู้เดิมให้ทันสมัย  ซ่ึงเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการปฏบิัติ

งานวจิัย

Control of prophenoloxidase system and its 

role in antiviral immunity in shrimp

อินโดนีเซีย 25/04/59-30/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด
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No. ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำรเดินทำง ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มูลตัง้แตว่ันที ่1-30 เมษำยน 2559)

42 นางสาว วลัยพร เจริญทรัพย์

ศรี

นักวจิัย การสัมมนา เพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในงานประชุมวชิาการ

นานาชาติ Asian-Pacific Aquaculture 2016  ระหวา่งวนัที่  

26-29 เมษายน 2559  เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และ

เพิ่มเติมองค์ความรู้เกีย่วกับโรคในสัตวน์้ าให้มีความทันสมัย ซ่ึง

เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อการวางแผนเพื่อด าเนินงานวจิัยใน

อนาคต

Control of prophenoloxidase system and its 

role in antiviral immunity in shrimp

อินโดนีเซีย 25/04/59-30/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทั้งหมด

43 นาย มงคล อุตมโท นักวจิัย การสัมมนา เพื่ออบรมเร่ืองวธิแีละเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอารักขาพชื ซ่ึง

สามารถน ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจัดศัตรูพชื

 เพื่อให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพชืให้มีประสิทธภิาพมากยิง่ขึ้น

Integrated Pest Management อิสราเอล 03/04/59-22/04/59 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
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ประโยชน์ทีไ่ดร้ับ

รายการที ่2 :  สานต่อความร่วมมอืศึกษาวิจยัเกีย่วกบัวิทยาศาสตร์ขัว้โลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยัของไทยกบัสถาบันวิจยัของจนี

รายการที ่3 : เป็น key speaker บรรยายและถา่ยทอดความรู้ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Congress for Nanotechnology, Medicine and Biology (BioNanoMed 2016)

รายการที ่1 : เป็นการพัฒนาบุคลากรและถา่ยทอดความรู้การใช้เทคโนโลยเีคร่ืองหมายโมเลกลุในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ขา้วใหห้น่วยงานหลักในการพัฒนาพันธุ์ขา้วของประเทศในประชาคมลุ่มน้ าโขงโดยจดัฝึกอบรมทีม่กีารปฏบิัติงานระยะยาวโดยมโีจทยว์ิจยัของแต่ละ

ประเทศ

รายการที ่10-11 :

1  เป็นการพัฒนาเพิม่เติมต่อจากงานวิจยัทีร่่วมมอืกนัระหว่าง MTEC และ Tokyo Tech โดยงานเขยีนทีน่ าเสนอในงาน PPS-28 (28th International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY) ชื่อเร่ือง SEQUENTIAL BIAXIALLY ORIENTED POLYLACTIC 

ACID FILMS CONTAINING DIFFERENT D-LACTIDE CONTENTS: DEFORMATION BEHAVIOR AND STRUCTURE DEVELOPMENT

2.ศึกษาโครงสร้างและการจดัเรียงผลึกของแผ่นชีทพอลิโพรพิลีนทีม่โีครงสร้างผลึกแบบเบตา และแผ่นฟิล์มดึงยดืทีม่โีครงสร้างรูพรุนสูงด้วยเทคนิค 2D-WAXD เพือ่วิเคราะหค์วามแตกต่างของโครงสร้างผลึกทีเ่กดิจากการใช้สารเติมแต่งและผลของการดึงยดืแผ่นฟิล์ม

รายการที ่9 : ใหค้วามรู้ทางวิทยาศาสตร์ของส านักงานและของ Global Young Academy ตลอดจนศึกษาเกีย่วกบักจิกรรมส่ือการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศผู้เขา้ร่วมประชุม

รายการที ่6-8 : เกบ็ขอ้มลูการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอนเพือ่ใหไ้ด้ขอ้มลูทีม่คีวามละเอยีดสูง ทดสอบการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีนด้วยเคร่ือง X ray เกบ็ขอ้มลูการกระเจงิแสงของผลึกโปรตีน

รายการที ่4 : น าเสนอและพิจารณาขอ้ตกลงเร่ือง RISE midterm review and attend meetings

รายการที ่26 : น าเสนอผลงานวิจยัอนัเนือ่งมาจากได้รับคัดเลือกจาก วช  เร่ือง  'ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ ส าหรับผู้สูงอายุ

รายการที ่28-29 : น าความรู้มาพัฒนาในการด าเนินงานต่อไป เป็นผู้พัฒนาระบบบริการถา่ยทอดการส่ือสารในการรับเร่ืองฉกุเฉนิใหก้บัทาง TTRS

รายการที ่31-33 : เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปฏบิัติงาน ณ ศูนยถ์า่ยทอดเทคโนโลยจีนี-อาเซียน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเป็นผู้ติดต่อประสานงานเบือ้งต้นระหว่าง สวทช.กบัหน่วยงานดังกล่าว บริหารโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ทัง้ด้านการวิจยั การทดสอบ

และถา่ยทอดเทคโนโลย ีบริหารความร่วมมอืกบัหน่วยงานพันธมติรในต่างประเทศ

รายการที ่5 : สัมมนาเพิม่พูนความรู้ด้าน GNSS ตามก าหนดในโครงการ BELS

รายการที ่19 : หาความรู้เกีย่วกบั the e-ASIA JRP in THAILAND

รายการที ่20 : เป็นผู้ดูแลโปรแกรมขา้ว และ มคีวามรู้ทางด้านเทคโนโลยชีีวภาพเเละการบริหารงานวิจยั

รายการที ่21-25 : เป็นหวัหน้าโครงการทีไ่ด้รับการสนับสนุนจาก สวก และ วช ทัง้หมดและใหม้คีวามรู้ใน

รายการที ่27 : ใหม้คีวามรู้เกีย่วกบั Advanced Materials Characterization

รายการที ่12-13 : ใหค้วามรู้กบัครูด้านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทีป่ระเทศญี่ปุน่ ประสานงาน

รายการที ่14-16 : ใหม้ปีระสบการณ์ท างานเกีย่วกบัการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี  

รายการที ่17 : ดูแลความร่วมมอืระหว่าง  JAIST SIIT NECTEC และ PEA

รายการที ่30 : แลกเปล่ียนความรู้ และสร้างเครือขา่ยงานวิจยัทางด้าน สมทุรศาสตร์ 

รายการที ่34-37 : ใหม้ปีระสบการณ์การใช้เคร่ือง GCMS ในงานวิจยั และเป็นผู้จดัซ้ือเคร่ืองมอืวิเคราะห ์ส าหรับงานวิจยัทีต้่องใช้ทคนิค Evolved Gas Analysis เป็นหนึง่ในผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือ TGA-GC/MS เพิม่ความรู้ด้านเคร่ือง TGA-GCMS เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการวิเ

คราะหท์ดสอบตัวอยา่ง  เพิม่ความรู้ด้านเคร่ือง TGA-GCMS เพือ่เพิม่ขดีความสามารถในการวิเคราะหท์ดสอบตัวอยา่ง 

 

รายการที ่18 : เป็นหวัหน้าโครงการพัฒนาเครือขา่ยคอมพิวเตอร์เพือ่สังคม การศึกษาและวิจยั  เป็นผู้แทนในการประสานงาน โครงการ TEIN4 ของเครือขา่ยไทยเพือ่การศึกษาวิจยั และเป็นกรรมการอยูใ่นคณะท างาน TEIN4 Steering Committee

รายการที ่38 : มปีระสบการณ์ด้าน Cybersecurity ทัง้ในงานวิจยัทางเทคนิคและนโยบาย จงึสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปแลกเปล่ียนกบัผู้เชี่ยวชาญในระดับอาเซียน

รายการที ่39 : เพิม่ความรู้ในเร่ือง Nanowire synthesis, surface functionalization, material characterization, electrical characterization, microfluidic chip fabrication and design, nanomaterial based field effect transistor sensors

รายการที ่40 : เสนอเทคโนโลยทีีจ่ะช่วยแกป้ัญหาส าหรับวิกฤติพลังงาน ซ่ึงตรงกบัสาขางานทีเ่กีย่วขอ้งอยู่



รายการที ่43 : เพิม่ความรู้เร่ืองวิธีและเทคโนโลยทีีท่ันสมยัในการอารักขาพืช ซ่ึงสามารถน ามาประยกุต์ใช้ร่วมกบัการใช้สารชีวภณัฑ์ก าจดัศัตรูพืช เพือ่ใหส้ามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชใหม้ปีระสิทธิภาพมากยิง่ขึน้

รายการที ่41-42 : พบปะพูดคุยกบัผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ าในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ ท าใหม้โีอกาสแลกเปล่ียนขอ้คิดเหน็ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจยัทางด้านสัตว์น้ า โดยเฉพาะงานวิจยัทางด้านโรคในกุง้ และอาจน าไปสู่ความร่วมมอืในงานวิจยัต่อไปในอนาคต

ได้ การได้เขา้ร่วมงานประชุมในคร้ังนีจ้ะท าใหไ้ด้พบปะพูดคุยกบัผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ าในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ ท าใหม้โีอกาสแลกเปล่ียนองค์ความรู้ รวมทัง้ขอ้คิดเหน็ และแนวทางของงานวิจยั ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการท างานวิจยัทางด้านสัตว์น้ า โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 

งานวิจยัทางด้านโรคและระบบภมูคุ้ิมกนัในปลาและกุง้ ซ่ึงจะน าไปสู่ความร่วมมอืทางด้านงานวิจยัในอนาคต


