รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

 เจ้ำหน้ำที่ระดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นางสาว กัญญวิมว์ กีรติกร ผู้อานวยการศูนย์

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

การประชุม

ดาเนินการร่วมวิจัยมาจนถึงระยะทดสอบภาคสนามเเละเก็บ
เกีย่ ว การเดินทางจะเป็นการติดตามผลการวิจัยร่วม

งานประกวดพันธุข์ ้าวใหม่และชิมข้าว

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ลาว

05/04/59-06/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

2

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อานวยการ

การประชุม

ร่วมในการลงนามความร่วมมือเรื่อง Polar Science Research ลงนามความร่วมมือเรื่อง Polar Science Research
กับ PRIC ในความร่วมมือเรื่อง Polar Science Research
กับ PRIC
ตามพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในระหว่างที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จฯ เยือนจีน โดย
จะทรงประทับเป็นสักขีพยานในการลงนามด้วย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

05/04/59-07/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

3

นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวไิ ล

การสัมมนา

บรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th
บรรยายในการประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th
International Congress for Nanotechnology, Medicine International Congress for Nanotechnology,
and Biology (BioNanoMed 2016), Asia Nano Camp และ Medicine and Biology
workshop on Nanosafety

ออสเตรีย

01/04/59-08/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

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

การสัมมนา

เข้าร่วมสัมมนาด้าน GNSS ตามกาหนดในโครงการ BELS

เข้าร่วมประชุมและสัมมนาโครงการ BELS

เวียดนาม

17/04/59-26/04/59

ชั้นประหยัด

เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครต
รอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง
เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครต
รอนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความละเอียดสูง
เพื่อเก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีน

Structural analysis of inhibitors binding to
parasitic protein targets
Structural analysis of inhibitors binding to
parasitic protein targets
Structural analysis of inhibitors binding to
parasitic protein targets
IAP Science Education Program

ไต้หวัน

27/04/59-02/05/59

ชั้นประหยัด

ไต้หวัน

27/04/59-02/05/59

ชั้นประหยัด

ไต้หวัน

27/04/59-02/05/59

ชั้นประหยัด

ชิลี

12/04/59-17/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ผู้อานวยการศูนย์

 เจ้ำหน้ำที่ระดับต่ำกว่ำหน./รอง หน. หน่วยงำน
4 นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด นักวิจัย

5

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโส

6

นางสาว ชยาภัสร์ วงษ์สมบัติ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

7

นาย อภิสิทธิ์ อยูเ่ มือง

การศึกษาดูงาน

8

นางสาว จารุณี วานิชธนันกูล นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

9

นางสาว อรกนก พรรณรักษา ที่ปรึกษาอาวุโส

การสัมมนา

ผู้ช่วยวิจัย

ประชุม InterAcademy Partnership (IAP) Science
Education Program (SEP)

หน้าที่ 1/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

10

นาย เชาวน์ ศรีเพชรดี

ผู้ช่วยวิจัย

การศึกษาดูงาน

ศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงผลึกของแผ่นฟิล์มพอลิแลคติก ปฏิบัติงานวิจัยที่ Tokyo Institute of Technology
แอซิด (Polylactic acid) ที่ถูกดึงยืดแบบทิศทางเดียวด้วย
เทคนิค 2D-Wide Angle X-ray Diffraction (2D-WAXD) และ
การตรวจสอบค่า Birefringence ของแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค
Optical microscope ทั้งนี้จะได้นาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับการศึกษา in-situ Birefringence
measurement ซึ่งได้ทาการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลาสติกของเอ็มเทค

ญีป่ ุ่น

02/04/59-10/04/59

11

นางสาว อัจฉราพร อ้นที

ผู้ช่วยวิจัย

การศึกษาดูงาน

ศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงผลึกของแผ่นฟิล์มพอลิแลคติก ปฏิบัติงานวิจัยที่ Tokyo Institute of Technology
แอซิด (Polylactic acid) ที่ถูกดึงยืดแบบทิศทางเดียวด้วย
เทคนิค 2D-Wide Angle X-ray Diffraction (2D-WAXD) และ
การตรวจสอบค่า Birefringence ของแผ่นฟิล์มด้วยเทคนิค
Optical microscope ทั้งนี้จะได้นาผลที่ได้มาวิเคราะห์
เปรียบเทียบกับการศึกษา in-situ Birefringence
measurement ซึ่งได้ทาการศึกษาที่ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยี
พลาสติกของเอ็มเทค

ญีป่ ุ่น

02/04/59-10/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

12

นางสาว พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

นาคณะครูวทิ ยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เข้าร่วมการอบรมเชิง
Inspired by Fun hands-on with Science,
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาเพื่อให้ Technology, Engineering and Mathematics
ครูเกิดทักษะและประสบการณ์ในการพัฒนาสื่อเรียนรู้ตาม
(STEM Education) ณ ประเทศ ญีป่ ุ่น
แนวทางสะเต็มและเทคนิคการสอนใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการสอนให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

ญีป่ ุ่น

19/04/59-23/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

13

นาย ศุกเกษม อ่อนพูล

นักวิชาการ

การประชุม

ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านสะเต็มศึกษา แลกเปลี่ยน เรียนรู้ Inspired by Fun hands-on with Science,
การออกแบบและการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษา เพื่อให้ครูผู้ Technology, Engineering and Mathematics
ฝึกปฏิบัติการนาทักษะและความรู้ที่ได้รับกลับมาออกแบบ
(STEM Education) ณ ประเทศ ญีป่ ุ่น
กิจกรรม ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนได้ต่อไป

ญีป่ ุ่น

19/04/59-23/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

14

นาง ฤทัย จงสฤษดิ์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

ญีป่ ุ่น

24/04/59-28/04/59

ชั้นประหยัด

15

นางสาว ปานกมล ศรสุวรรณ นักวิชาการ

เพื่อดูแลกากับ เป็นผู้ประสานงานและพี่เลี้ยงในการจัดพา
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
พาเยาวชนไปศึกษาดูงานในกิจกรรม 2nd International STEM
Science Camp Inspired by Fun hands-on with Science,
Technology, Engineering and Mathematics

ญีป่ ุ่น

24/04/59-28/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

กิจกรรม 2nd International STEM Science
Camp
กิจกรรม 2nd International STEM Science
Camp

หน้าที่ 2/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

16

นางสาว วิชชานันท์ งามถิ่น นักวิชาการ

การประชุม

พาเยาวชนไปศึกษาดูงานในกิจกรรม
2nd International STEM Science
Camp Inspired by Fun hands-on
with Science, Technology,
Engineering and Mathematics

17

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

การศึกษาดูงาน

18

นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญ
ิ โญ ผู้เชี่ยวชาญวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

เป็นการต่อยอดความร่วมมือ ระหว่าง JAIST SIIT NECTEC และ ความร่วมมือด้าน Smart Grid ระหว่าง SIIT JAIST
PEA ทางด้าน Smart Grid
NECTEC PEA
-บรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเครือข่ายการ Meet BdREN 2016
ศึกษาวิจัย
-เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ การวิจัย นวัตกรรม ผ่านเครือข่าย
การศึกษาวิจัย
-เข้าประชุม สัมมนา เรียนรู้เทคโนโลยีและกิจกรรมบนเครือข่าย
การศึกษาวิจัยระหว่างประเทศ

19

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

(1) to accompany Dr.Morakot, an SAC of
NSTDA/THAILAND to participate in this meeting
(2) to observe the 3rd SAC Meeting

20

นาง ศิริพร วัฒนศรีรังกุล

การประชุม

จัดงานชิมข้าวและประกวดพันธุข์ ้าวใหม่ ณ ศูนย์วจิ ัยและขยาย งานประกวดพันธุข์ ้าวใหม่และชิมข้าว
แนวพันธุพ์ ชื ท่าสะโน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เพื่อให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ โดยเชิญ
เจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เกษตรกร
ลาว และเจ้าหน้าที่จาก สวทช. เข้าร่วมงานดังกล่าว

นักวิจัยอาวุโส

ผู้อานวยการโปรแกรม

กิจกรรม 2nd International STEM Science
Camp

the 3rd Scientific Advisory Council Meeting
(SAC) of e-ASIA JRP

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ญีป่ ุ่น

24/04/59-28/04/59

ญีป่ ุ่น

25/04/59-30/04/59

ชั้นประหยัด

บังกลาเทศ

17/04/59-20/04/59

ชั้นประหยัด

ฟิลิปปินส์

20/04/59-22/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

ลาว

05/04/59-06/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 3/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

21

นาย วรล อินทะสันตา

นักวิจัย

การประชุม

22

นาย อดิสร เตือนตรานนท์

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ภายใต้โครงการวิจัย Ultrathin, Light Weight and
Disposable Nanofibrous Filters for Tuberculosis
Prevention ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจาก The Grand
Challenges Canada ระยะเวลาดาเนินโครงการ ๑๘ เดือน
(ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงเมษายน ๒๕๕๙) มูลค่า
งบประมาณทั้งโครงการ ๓,๑๙๔,๘๖๐.๐๐ บาท (ดังเอกสาร
แนบ) ความแจ้งแล้วนั้น
ซึ่งตามแผนการดาเนินงานวิจัย มีแผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนา
เส้นใยและแผ่นเส้นใยนาโนที่มีสมบัติพเิ ศษต่างๆ เช่น แผ่นกรอง
เชื้อโรค ยับยัง้ และทาลายเชื้อโรค โดยการดาเนินงานวิจัย
ดังกล่าวต้องมีการพัฒนาต้นแบบระดับภาคสนาม ๒ ส่วน ดังนี้
1.ทาการขึ้นรูปแผ่นเส้นใยนาโน โดยใช้เครื่อง NS 1WS500U,
2nd Generation Nanospider สาหรับเทคนิค Needle-less
Electrospinning
2.ทาการเคลือบชั้นโลหะสาหรับสมบัติต้านเชื้อบนแผ่นเส้นใยนา
โน โดยใช้เครื่อง Plasma-Sputtering Coater สาหรับเทคนิค
ได้รับการคัดเลือกและเสนอชื่อให้นาผลงาน AflaSense Plus
ไปร่วมประกวดและอสดงในงาน 44th International
Exhibition of Inventions of Geneva โดยได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายจาก สวก, วช

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

44th International Exhibition of Inventions of
Geneva

สวิตเซอร์แลนด์

10/04/59-20/04/59

44th International Exhibition of Inventions of
Geneva

สวิตเซอร์แลนด์

10/04/59-20/04/59

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 4/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

งาน 44th International Exhibition and Invention of
Geneva 2016 นี้ เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานประดิษฐ์ที่
ใหญ่ที่สุดในโลก มีผู้เข้าร่วมจากภาคอุตสาหกรรม บริษทั เอกชน
และนักวิจัยเป็นจานวนมาก (ประมาณ 59,000 visitors) โดยมี
จานวนผู้แสดงผลงานสูงถึง 752 กลุ่มจาก 48 ประเทศ ที่จะมา
แสดงและค้นหาผลงานที่ค้นพบใหม่ที่พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาด โดย
ผลงานที่ทางห้องปฏิบัติการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีจะ
นาไปแสดงนี้ คือ ชุดตรวจวินิจฉัยโรคผลเน่าแบคทีเรียในพืช
ตระกูลแตงที่เกิดจากเชื้อ Acidovorax citrulli? ซึ่งเป็นชุด
ตรวจที่ความถูกต้องแม่นยา มีประสิทธิภาพสูงกว่าชุดตรวจที่
นาเข้าจากต่างประเทศ และมีราคาถูกกว่า ชุดตรวจนี้ได้ถูก
ดาเนินการเชิงพาณิชย์แล้วและมีบริษทั ผู้ผลิตเมล็ดพันธุส์ ั่งซื้อไป
ใช้อย่างต่อเนื่อง โดยขณะนี้ BIOTEC ได้อนุญาตให้สิทธิบ์ ริษทั
Parwel International Co., Ltd. ในการผลิตและจาหน่ายชุด
ตรวจ ดังกล่าวแล้ว ซึ่งการนาผลงานไปแสดงในงานนี้ จะส่งผล
ให้ชุดตรวจนี้เป็นที่รู้จัก อย่างกว้างขวางมากขึ้นในเวทีโลก และ
เพื่อนาผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที "44th
International Exhibition of Inventors of Geneva"

44th International Exhibition of Inventions of
Geneva

สวิตเซอร์แลนด์

10/04/59-20/04/59

44th International Exhibition of Inventions of
Geneva

สวิตเซอร์แลนด์

10/04/59-20/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

23

นางสาว อรวรรณ หิมานันโต นักวิจัย

การประชุม

24

นางสาว จันทร์เพ็ญ ครุวรรณ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

25

นางสาว ปิยะดา สุวรรณ
ดิษฐากุล

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมนาเสนอและจัดแสดงผลงานในงาน The 44th
international exhibition and innovations of Geneva
2016

44th International Exhibition of Inventions of
Geneva

สวิตเซอร์แลนด์

10/04/59-20/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

26

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ชั้นประหยัด

การศึกษาดูงาน

ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ สาหรับ
ผู้สูงอายุ
ใช้ Raman-SEM และ XPS ศึกษา carbon from
bamboo charcoals, titanium oxide doped
with various agents, and other relevant
samples

12/04/59-18/04/59

นักวิจัยอาวุโส

แสดงผลงาน 'ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ สาหรับ
ผู้สูงอายุ
เพื่อทาการทดลอง Raman attached to SEM, XPS ของวัสดุ
cathode (bamboo carbon) และ anode (TiO2) สาหรับ
โครงการฯ ที่ได้รับทุนจาก กฟผ

สวิตเซอร์แลนด์

27

นาย พศิน อิศรเสนา ณ
อยุธยา
นาง ชัญชณา ธนชยานนท์

สหรัฐอเมริกา

18/04/59-29/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

28

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส การสัมมนา

เนื่องจากประชุมนี้เป็นประโยชน์ในการให้บริการฉุกเฉินสาหรับ ประชุม EENA CONFERENCE 2016
ผู้ที่บกพร่องทางการได้ยินและการพูด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และ สามารถนามาพัฒนาในการดาเนินงานต่อไป

สาธารณรัฐเชค

04/04/59-10/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

29

นาย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

นักวิจัย

ประชุมวิชาการ เรื่องบริการการแจ้งเหตุฉุกเฉินสาหรับผู้
บกพร่องทางการได้ยิน

สาธารณรัฐเชค

04/04/59-10/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

การสัมมนา

ประชุม EENA CONFERENCE 2016

หน้าที่ 5/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

30

นาย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการทางด้าน สมุทรศาสตร์ชายฝั่ง
แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายงานวิจัยทางด้าน สมุทร
ศาสตร์

นาเสนอบทความวิชาการและร่วมงานประชุมวิชาการ
OCEANS 16/MTS IEEE Shanghai

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/04/59-14/04/59

31

นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต

ที่ปรึกษาอาวุโส

การประชุม

หารือความร่วมมือระหว่าง สวทช. บริษทั เมล็ดพันธุไ์ ทย และ
หน่วยงานในประเทศจีน พร้อมทั้งรับเชิญเป็นตัวแทน สวทช.
บรรยายในงาน The Top Forum on Modern Urban
Agriculture

หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ และบรรยายในงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
The Top Forum on Modern Urban Agriculture

18/04/59-22/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

32

นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชย ผู้อานวยการฝ่าย
สิทธิ์

การประชุม

1.เจรจาความร่วมมือและวางแผนการทดสอบเทคโนโลยีร่วมกับ หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ และบรรยายในงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
CAU Futong
The Top Forum on Modern Urban Agriculture
2.เข้าร่วมประชุม The 6th Top Forum on Modern Urban
Agriculture

18/04/59-22/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

33

นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย นักวิเคราะห์

การประชุม

1. หารือความร่วมมือทดสอบการปลูกพืชในกลุ่ม พริก มะเขือ หารือความร่วมมือด้านเมล็ดพันธุ์ และบรรยายในงาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
เทศ เมล่อน และ แตงโม รวมทั้ง เทคโนโลยีเพื่อการทดสอบโรค The Top Forum on Modern Urban Agriculture
ของพืชระหว่าง สวทช. และ CAU FUTONG
2. ศึกษาความก้าวหน้าเทคโนโลยีด้านการปรับปรุงพันธุแ์ ละ
เมล็ดพันธุข์ องจีน โดยเฉพาะกลุ่มพริก มะเขือเทศ เมล่อน และ
แตงโม เพื่อใช้เป็น benchmark สาหรับการพัฒนาพันธุแ์ ละ
เมล็ดพันธุข์ องประเทศไทย
3. ศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านตลาดเมล็ดพันธุข์ องจีน
เพื่อให้ทราบถึงปริมาณด้านตลาดเมล็ดพันธุ์ และลักษณะของ
สินค้าที่ต้องการ
4. ศึกษาความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยโรคพืช
ของจีน และโอกาสการส่งออกชุดตรวจวินิจฉัยโรคพืชจาก
ประเทศไทย
5. ศึกษากฏระเบียบการนาเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุไ์ ปยังตลาดจีน

18/04/59-22/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

34

นางสาว วิทูรัช กูด๊ วิน

นักวิจัย

การประชุม

ไปดูประสิทธิภาพของเครื่องมือวิเคราะห์ TGA-GCMS และการ เยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน
ใช้เทคนิค Evolved Gas Analysis เพื่อเป็นข้อมูลทางเทคนิคใน
การจัดซื้อเครื่องมือ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28/04/59-29/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

35

นางสาว ญาติกา สมร่าง

นักวิจัย

การประชุม

ดูประสิทธิภาพและการทางานของเครื่อง TGA-GC/MS ของ
เยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน
บริษทั เพอร์กิน เอลเมอร์ เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจการจัดซื้อ
ครุภณ
ั ฑ์

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28/04/59-29/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 6/10
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No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

36

นางสาว สิริพร กิจชัยเจริญพร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การประชุม

เพื่อเดินทางไปเยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือ
กับผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับการใช้เทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความ
ร้อนในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุประเภทต่างๆ (เนื่องจาก
เครื่องมือดังกล่าวไม่มีเครื่องประกอบภายในประเทศ)

เยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28/04/59-29/04/59

37

นางสาว อุทัยวรรณ วัชโรสินธุ์ เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การประชุม

เพื่อเดินทางไปเยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาจัดซื้อเครื่องมือ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือ
กับผู้เชี่ยวชาญเกีย่ วกับการใช้เทคนิควิเคราะห์สมบัติทางความ
ร้อนในการวิเคราะห์ทดสอบวัสดุประเภทต่างๆ (เนื่องจาก
เครื่องมือดังกล่าวไม่มีเครื่องประกอบภายในประเทศ)

เยีย่ มชมเครื่องมือ TGA-GCMS ณ ประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน

28/04/59-29/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

38

นาย ชาลี วรกุลพิพฒ
ั น์

นักวิจัย

การสัมมนา

เป็น Speaker และ Panelist ในหัวข้อ Government
Critical Information Infrastructure
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

สิงคโปร์

26/04/59-28/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด
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นาย นพดล อรุณยะเดช

นักวิจัย

การสัมมนา

ออสเตรีย

03/04/59-08/04/59

ชั้นประหยัด
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นางสาว ญาติกา สมร่าง

นักวิจัย

การประชุม

อินโดนีเซีย

22/04/59-25/04/59

ชั้นประหยัด
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นางสาว ภคกุล สังข์สุริยะ

นักวิจัย

การสัมมนา

เข้าร่วมกิจกรรม 9th Asia Nanotech Camp Invitation2016 เข้าร่วมกิจกรรม 9th Asia Nanotech Camp
(ANC)
Invitation2016 (ANC)
ได้รับเชิญเป็นหนึ่งในกรรมการการตัดสินการแข่งขัน
Indonesia Chemical Engineering Paper
Competition
เพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ Control of prophenoloxidase system and its
นานาชาติที่เกีย่ วข้องกับสัตว์น้า ซึ่งมีองค์ความรู้ที่สาคัญ
role in antiviral immunity in shrimp
เกีย่ วข้องกับระบบภูมิคุ้มกันและโรคในสัตว์น้า การเข้าร่วม
ประชุมครั้งนี้ยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ และเพิ่มเติมองค์
ความรู้เดิมให้ทันสมัย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการปฏิบัติ
งานวิจัย

อินโดนีเซีย

25/04/59-30/04/59

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

หน้าที่ 7/10

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 เมษำยน 2559)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

42

นางสาว วลัยพร เจริญทรัพย์ นักวิจัย
ศรี

การสัมมนา

เพื่อเข้าร่วมประชุมและเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ Asian-Pacific Aquaculture 2016 ระหว่างวันที่
26-29 เมษายน 2559 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่ และ
เพิ่มเติมองค์ความรู้เกีย่ วกับโรคในสัตว์น้าให้มีความทันสมัย ซึ่ง
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ ต่อการวางแผนเพื่อดาเนินงานวิจัยใน
อนาคต

43

นาย มงคล อุตมโท

การสัมมนา

เพื่ออบรมเรื่องวิธแี ละเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการอารักขาพืช ซึ่ง Integrated Pest Management
สามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพชื
เพื่อให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพชื ให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้น

นักวิจัย

Control of prophenoloxidase system and its
role in antiviral immunity in shrimp

ประเทศ

วันที่

อินโดนีเซีย

25/04/59-30/04/59

อิสราเอล

03/04/59-22/04/59

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 8/10

ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
รายการที่ 1 : เป็นการพัฒนาบุคลากรและถ่ายทอดความรู้การใช้เทคโนโลยีเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ขา้ วให้หน่วยงานหลักในการพัฒนาพันธุ์ขา้ วของประเทศในประชาคมลุ่มน้าโขงโดยจัดฝึกอบรมทีม่ กี ารปฏิบัตงิ านระยะยาวโดยมีโจทย์วิจยั ของแต่ละ
ประเทศ
รายการที่ 2 : สานต่อความร่วมมือศึกษาวิจยั เกีย่ วกับวิทยาศาสตร์ขวั้ โลกระหว่างมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจยั ของไทยกับสถาบันวิจยั ของจีน
รายการที่ 3 : เป็น key speaker บรรยายและถ่ายทอดความรู้ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ The 7th International Congress for Nanotechnology, Medicine and Biology (BioNanoMed 2016)
รายการที่ 4 : นาเสนอและพิจารณาข้อตกลงเรื่อง RISE midterm review and attend meetings
รายการที่ 5 : สัมมนาเพิม่ พูนความรู้ดา้ น GNSS ตามกาหนดในโครงการ BELS
รายการที่ 6-8 : เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยแสงซินโครตรอนเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีม่ คี วามละเอียดสูง ทดสอบการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีนด้วยเครื่อง X ray เก็บข้อมูลการกระเจิงแสงของผลึกโปรตีน
รายการที่ 9 : ให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของสานักงานและของ Global Young Academy ตลอดจนศึกษาเกีย่ วกับกิจกรรมสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ของประเทศผู้เข้าร่วมประชุม
รายการที่ 10-11 :
1 เป็นการพัฒนาเพิม่ เติมต่อจากงานวิจยั ทีร่ ่วมมือกันระหว่าง MTEC และ Tokyo Tech โดยงานเขียนทีน่ าเสนอในงาน PPS-28 (28th International Conference of the POLYMER PROCESSING SOCIETY) ชื่อเรื่อง SEQUENTIAL BIAXIALLY ORIENTED POLYLACTIC
ACID FILMS CONTAINING DIFFERENT D-LACTIDE CONTENTS: DEFORMATION BEHAVIOR AND STRUCTURE DEVELOPMENT
2.ศึกษาโครงสร้างและการจัดเรียงผลึกของแผ่นชีทพอลิโพรพิลีนทีม่ โี ครงสร้างผลึกแบบเบตา และแผ่นฟิล์มดึงยืดทีม่ โี ครงสร้างรูพรุนสูงด้วยเทคนิค 2D-WAXD เพือ่ วิเคราะห์ความแตกต่างของโครงสร้างผลึกทีเ่ กิดจากการใช้สารเติมแต่งและผลของการดึงยืดแผ่นฟิล์ม
รายการที่ 12-13 : ให้ความรู้กบั ครูดา้ นกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม ทีป่ ระเทศญี่ปนุ่ ประสานงาน
รายการที่ 14-16 : ให้มปี ระสบการณ์ทางานเกีย่ วกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนมาเป็นระยะเวลา 10 ปี
รายการที่ 17 : ดูแลความร่วมมือระหว่าง JAIST SIIT NECTEC และ PEA
รายการที่ 18 : เป็นหัวหน้าโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือ่ สังคม การศึกษาและวิจยั เป็นผู้แทนในการประสานงาน โครงการ TEIN4 ของเครือข่ายไทยเพือ่ การศึกษาวิจยั และเป็นกรรมการอยูใ่ นคณะทางาน TEIN4 Steering Committee
รายการที่ 19 : หาความรู้เกีย่ วกับ the e-ASIA JRP in THAILAND
รายการที่ 20 : เป็นผู้ดแู ลโปรแกรมข้าว และ มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพเเละการบริหารงานวิจยั
รายการที่ 21-25 : เป็นหัวหน้าโครงการทีไ่ ด้รับการสนับสนุนจาก สวก และ วช ทัง้ หมดและให้มคี วามรู้ใน
รายการที่ 26 : นาเสนอผลงานวิจยั อันเนือ่ งมาจากได้รับคัดเลือกจาก วช เรื่อง 'ระบบฝึกฝนสัญญาญสมองแบบป้อนกลับ สาหรับผู้สูงอายุ
รายการที่ 27 : ให้มคี วามรู้เกีย่ วกับ Advanced Materials Characterization
รายการที่ 28-29 : นาความรู้มาพัฒนาในการดาเนินงานต่อไป เป็นผู้พัฒนาระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารในการรับเรื่องฉุกเฉินให้กบั ทาง TTRS
รายการที่ 30 : แลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างเครือข่ายงานวิจยั ทางด้าน สมุทรศาสตร์
รายการที่ 31-33 : เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิบัตงิ าน ณ ศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีจนี -อาเซียน เป็นระยะเวลา 6 เดือน และเป็นผู้ตดิ ต่อประสานงานเบือ้ งต้นระหว่าง สวทช.กับหน่วยงานดังกล่าว บริหารโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ทงั้ ด้านการวิจยั การทดสอบ
และถ่ายทอดเทคโนโลยี บริหารความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในต่างประเทศ
รายการที่ 34-37 : ให้มปี ระสบการณ์การใช้เครื่อง GCMS ในงานวิจยั และเป็นผู้จดั ซื้อเครื่องมือวิเคราะห์ สาหรับงานวิจยั ทีต่ อ้ งใช้ทคนิค Evolved Gas Analysis เป็นหนึง่ ในผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ TGA-GC/MS เพิม่ ความรู้ดา้ นเครื่อง TGA-GCMS เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการวิเ
คราะห์ทดสอบตัวอย่าง เพิม่ ความรู้ดา้ นเครื่อง TGA-GCMS เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่าง
รายการที่ 38 : มีประสบการณ์ดา้ น Cybersecurity ทัง้ ในงานวิจยั ทางเทคนิคและนโยบาย จึงสามารถนาความรู้ทไี่ ด้ไปแลกเปลี่ยนกับผู้เชี่ยวชาญในระดับอาเซียน
รายการที่ 39 : เพิม่ ความรู้ในเรื่อง Nanowire synthesis, surface functionalization, material characterization, electrical characterization, microfluidic chip fabrication and design, nanomaterial based field effect transistor sensors
รายการที่ 40 : เสนอเทคโนโลยีทจี่ ะช่วยแก้ปัญหาสาหรับวิกฤติพลังงาน ซึ่งตรงกับสาขางานทีเ่ กีย่ วข้องอยู่

รายการที่ 41-42 : พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้าในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ การทางานวิจยั ทางด้านสัตว์น้า โดยเฉพาะงานวิจยั ทางด้านโรคในกุง้ และอาจนาไปสู่ความร่วมมือในงานวิจยั ต่อไปในอนาคต
ได้ การได้เข้าร่วมงานประชุมในครั้งนีจ้ ะทาให้ได้พบปะพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์น้าในสาขาต่าง ๆ จากนานาประเทศ ทาให้มโี อกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมทัง้ ข้อคิดเห็น และแนวทางของงานวิจยั ซึ่งเป็นประโยชน์ตอ่ การทางานวิจยั ทางด้านสัตว์น้า โดยเฉพาะอย่างยิง่
งานวิจยั ทางด้านโรคและระบบภูมคิ ุ้มกันในปลาและกุง้ ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือทางด้านงานวิจยั ในอนาคต
รายการที่ 43 : เพิม่ ความรู้เรื่องวิธีและเทคโนโลยีทที่ ันสมัยในการอารักขาพืช ซึ่งสามารถนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับการใช้สารชีวภัณฑ์กาจัดศัตรูพืช เพือ่ ให้สามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้

