No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชย รองผูอ้ านวยการ
สิทธิ์

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
เดินทำง
งำน
การศึกษาดูงาน

1. ร่วมจัดงาน China ASEAN Expo ครั้งที่ 13
The 4th Forum on China2. เจรจาความร่วมมือ และร่วมลงนาม MOU กับ GXAAS ASEAN Technology Transfer
3. visit แปลงทดสอบพันธุ์ เมือง Yulin กวางสี
and Collaborative Innovation

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

2

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร ผูอ้ านวยการศูนย์

การสัมมนา

รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย

รับเชิญบรรยายเรื่อง Optical
สาธารณรัฐ
metrology in agriculture ในการ ประชาชนจีน
ประชุม icOPEN 2016

25/09/59-02/10/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

3

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอ้ านวยการ

การประชุม

เป็นผูแ้ ทนผพว. ไปกับคณะของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ ตามคาเชิญของสถาน
เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจาประเทศไทย

Thai-UK Newton Program

สหราชอาณาจักร

11/09/59-15/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

4

นาย วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

รองผูอ้ านวยการ

การประชุม

การประชุมประจาปี ATPER2016

เบลเยียม

09/09/59-12/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

5

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผูอ้ านวยการ

การประชุม

ร่วมกับคณะของรมว. วท. ไปเยีย่ มชม AIST, TIRI และเข้า STS Forum2016
ร่วม Workshop Food Innopolis ทีจ่ ัดโดย JETRO ที่
โตเกียว (30 ก.ย.) และไปร่วมงาน STS Forum 2016 ที่
เกียวโต (1-3 ต.ค.)

ญี่ปนุ่

29/09/59-04/10/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

6

นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล

การศึกษาดูงาน

ดูงาน สร้างความร่วมมือ โครงการวิจัยและพัฒนาด้านน้า

ดูงาน สร้างความร่วมมือ โดยตาม
เสด็จสมเด็จพระเทพฯ

สิงคโปร์

22/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การศึกษาดูงาน

สถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล ติดตามความคืบหน้า
ของการทางานของระบบฯ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปือ เดินทางเพือ่ เข้าสารวจพืน้ ที่
เพือ่ ติดตัง้ ระบบ PV

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัด กัมพูชา
การพลังงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี
กาปงเฌอเตียล

11/09/59-17/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การศึกษาดูงาน

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ณ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัด กัมพูชา
การพลังงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี
กาปงเฌอเตียล

08/08/59-13/08/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ผูอ้ านวยการศูนย์

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับต่ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน
7 นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา
นักวิจัย

8

นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

หน้าที่ 1/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง
นักวิจัยอาวุโส

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
อบรม
ตัวแทน เนคเทค ร่วมหารือกับเครือข่าย นศ นักวิจัยที่ จีน The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ
05/09/59-10/09/59
ประชาชนจีน
อบรม
เพือ่ ฝึกอบรมเกีย่ วกับการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
International Training
สาธารณรัฐ
04/09/59-23/09/59
ของภาคเอกชนของรัฐบาลจีน
Workshop on Business R&D
ประชาชนจีน
Building from the Perspective
of Global Value Chain

9

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

10

นางสาว กรัณฑรัตน์ นาขวา ทีป่ รึกษาอาวุโส

11

นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

12

นาย สิทธิโชค ตัง้ ภัสสรเรือง นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

13

นางสาว พรพรรณ พาณิชย์
นาสิน

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
เฉิงตู

14

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

15

นางสาว จีรวลา ฮวดมัย

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

16

นางสาว จิตติมา วงศ์มีแสง

ทีป่ รึกษา

17

นางสาว ศศิวิมล บุญอนันต์

นักวิเคราะห์

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เข้าร่วมประชุมและบรรยาย The 50th anniversary of
WDCM
เพือ่ เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

05/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

05/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

เพือ่ ร่วมงาน WDCM 50 ปี และพิธีลงนามใน MOU
ระหว่าง WDCM และ BIOTEC
พาผูป้ ระกอบการไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการแปรรูปไม้ การผลิต
เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากไม้ ในงาน China
Wood Expo 2016 และ FMC China 2016 ณ เมืองเซี่ง
ไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
The 4th Forum on Chinaสาธารณรัฐ
ASEAN Technology Transfer
ประชาชนจีน
and Collaborative Innovation

05/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

การสัมมนา

พาผูป้ ระกอบการไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการ
เครื่องจักร และอุปกรณ์ทใี่ ช้ในการแปรรูปไม้ การผลิต
เฟอร์นิเจอร์และผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้ ในงาน China
Wood Expo 2016 และ FMC China 2016

The 4th Forum on ChinaASEAN Technology Transfer
and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

การศึกษาดูงาน

1.จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านเมล็ดพันธู์
2.นาเอกชนดูงานแปลงทดสอบพันธุ์ และเยีย่ มชมแปลง
พืชผักของจีน

The 4th Forum on ChinaASEAN Technology Transfer
and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

หน้าที่ 2/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การสัมมนา
จัดนิทรรศการ และนาเอกชนไปดูงาน China-ASEAN
The 4th Forum on Chinaสาธารณรัฐ
08/09/59-14/09/59
Expo
ASEAN Technology Transfer
ประชาชนจีน
and Collaborative Innovation

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

18

นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย นักวิเคราะห์

19

นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

การสัมมนา

พาผูป้ ระกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า และจกิจกรรมจับคู่
ธุรกิจ

The 4th Forum on ChinaASEAN Technology Transfer
and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

20

นาง ปันหยี มิลินทางกูร

นักวิเคราะห์

การประชุม

The 4th Forum on ChinaASEAN Technology Transfer
and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

21

นางสาว เสาวภา ยุววุฑโฒ

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

มณฑล หนานหนิง ประเทศจีน ได้มีการจัดงาน
China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๑๑ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งมีกิจกรรมทีต่ ้องร่วมดาเนินการ
ดังนี้
๑.จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเกษตร ได้แก่
ผลงานวิจัยจากคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ในงานมหกรรมแสดง
สินค้านานาชาติ China-ASEAN Expo ครั้งที่ ๑๓
๒.จัดเวทีแลกเปลีย่ นและการเจรจาธุรกิจ(Business
Matching) ให้กับกลุม่ บริษทั เมล็ดพันธุไ์ ทยและ
ภาคเอกชนจีน
๓.เยีย่ มชมแปลงปลูกทดสอบพันธุพ์ ชื ของบริษทั เมล็ดพันธุ์
ไทยทีส่ ่งไปทดสอบ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ได้แก่ พริก แตงกวา แตงโม เมล่อน และ มะระ เพือ่ ดู
ศักยภาพของสายพันธุ์ และเยีย่ มชมแปลงปลูกพืชผักพันธุ์
พืน้ เมืองของจีน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจง
หนงฟูหยู เขตมณฑลยูห่ ลิน
พาคณะผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ศึ๋ดู
ก๋ งาน แสดง
ผลงานวิจัยและพัฒนา และร่วมกิจกรรมจับคูธ่ ุรกิจ B2B

The 4th Forum on ChinaASEAN Technology Transfer
and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 3/13

22

นาย ทรงพล มัน่ คงสุจริต

ทีป่ รึกษาอาวุโส

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
อบรม
เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN & CHINA, JAPAN AND KOREA The 4th Forum on Chinaสาธารณรัฐ
08/09/59-14/09/59
(10+3) Young Scientists Growth and Cooperative ASEAN Technology Transfer
ประชาชนจีน
Forum และร่วมเป็นคณะทางานของโครงการศูนย์
and Collaborative Innovation
ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

23

นาย ธฤติ ตันประยูร

นักวิจัย

อบรม

24

นาย ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล นักวิเคราะห์อาวุโส

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

อบรม

เข้าอบรมหลักสูตร 2016 Training Course for the
Lecturers of Thailand Railway
สานักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอก
อัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย
ได้มีหนังสือถึง สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร เพือ่ เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านระบบรางฯ เข้า
ร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรงานด้านระบบ
รางประจาปี 2559 โดย สวทช. ได้มอบให้โครงการ
จัดตัง้ สถาบบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
แห่งชาติ พิจารณาผูเ้ ข้าร่วมต่อไป
ทัง้ นี้ โครงการจัดตัง้ สถาบันฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าการเดินทาง
ไปร่วมการอบรมครั้งนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
และความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางของทางประเทศ
ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน จึงได้พจิ ารณา ผูแ้ ทน
สวทช. เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าว ณ กรุงปักกิง่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 11-26
กันยายน 2559

Training Course for the Lecture
of Thailand Railway
Training Course for the Lecture
of Thailand Railway

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

11/09/59-26/09/59

ชัน้ ประหยัด

11/09/59-26/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 4/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
อบรม
สานักงานทีป่ รึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอก Training Course for the Lecture สาธารณรัฐ
11/09/59-26/09/59
อัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจาประเทศไทย of Thailand Railway
ประชาชนจีน
ได้มีหนังสือถึง สานักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ
จราจร เพือ่ เชิญหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านระบบรางฯ เข้า
ร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรงานด้านระบบ
รางประจาปี 2559 โดย สวทช. ได้มอบให้โครงการ
จัดตัง้ สถาบบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง
แห่งชาติ พิจารณาผูเ้ ข้าร่วมต่อไป
ทัง้ นี้ โครงการจัดตัง้ สถาบันฯ ได้เล็งเห็นแล้วว่าการเดินทาง
ไปร่วมการอบรมครั้งนีจ้ ะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงาน
และความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางของทางประเทศ
ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน จึงได้พจิ ารณา ผูแ้ ทน
สวทช. เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าว ณ กรุงปักกิง่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 11-26
กันยายน 2559

25

นาย ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล วิศวกร

26

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

การประชุม

เป็นผูแ้ ทนสมาคม Thai Bispa เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ Asian Association of Business
ประจาปี และร่วมพิธีรับมอบรางวัล AABI Awards
Incubation (AABI) General
Assembly & Asian Innovation
and Entrepreneurship 2016

27

นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

รองผูอ้ านวยการฝ่าย

อบรม

ไปร่วมประชุม 22nd AABI General Assemboly &
Asian Innovation and Entrepreneurship
Collaboration Forum และเข้ารับรางวัล ผูช้ นะรางวัล
AABI Incubator Year Award 2016

28

นาย วัฒนา สมานจิตร

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาข้อมูลความก้าวหน้าระบบขนส่งทางรางในด้าน ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน
การพัฒนาอุตสาหกรรมผูผ้ ลิตรถไฟโครงสร้างพืน้ ฐาน และ อุตสาหกรรมระบบราง
ชิน้ ส่วนประกอบอุปกรณ์ประกอบระบบเพือ่ ประโยชน์ใน Innotrans2016
การวางแผนการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง
ของประเทศไทย

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

AABI Annual Conference &
สาธารณรัฐ
Award Ceremony of AABI and ประชาชนจีน
Entrepreneurship Competition

22/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

19/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

เยอรมนีตะวันตก

หน้าที่ 5/13

29

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การประชุม
เพือ่ ติดตามความคืบหน้าในเรื่องการพัฒนาอุทยาน
IASP 2016 World Conference สหพันธรัฐรัสเซีย
18/09/59-29/09/59
วิทยาศาสตร์และการพัฒนาระบบนิเวศน์นวัตกรรมของโลก และ High Level Forum of the
รวมถึงสานต่อความสัมพันธ์กับเมืองวิทยาศาสตร์สโกวโกโว Leading Innovation
ในรัสเซียตาม LOI กับ สานักงานฯ
Ecosystems 2016

30

นาย สนัด วงศ์ทวีทอง

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

สร้างความเชือ่ มโยงกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตรืและ
เทคโนโลบีจากทัว่ โลก ๋ซุงจะนาไปสูค่ วามร่วมมือระดับ
นานาชาติ

IASP 2016 World Conference
และ High Level Forum of the
Leading Innovation
Ecosystems 2016

สหพันธรัฐรัสเซีย

18/09/59-29/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

31

นางสาว เอมอร อิม่ เจริญ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมนานาชาติ IASP
World Conference 2016 และจัดให้มีการประชุมหารือ
ระดับสูงหารือเกีย่ วกับการส่งเสริมผูป้ ระกอบการและธุรกิจ
เริ่มต้น รวมถึงความร่วมมือเกีย่ วกับอุทยานวิทยาศาสตร์

IASP 2016 World Conference
และ High Level Forum of the
Leading Innovation
Ecosystems 2016

สหพันธรัฐรัสเซีย

18/09/59-29/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

32

นางสาว วนิดา จันทร์วิกูล

นักวิจัยอาวุโส

อบรม

เพือ่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ว และ ท ไทย- Thai-Hungarian Joint Workshop ฮังการี
ฮังการี เพือ่ หารือแนวทางในการดาเนินความร่วมมือ
on Science and Technology

10/09/59-16/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 6/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
อบรม
๒.๑ เพือ่ พิจารณาแผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ Thai-Hungarian Joint Workshop ฮังการี
10/09/59-16/09/59
และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี และหารือการดาเนินความ
on Science and Technology
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาทีเ่ ห็นพ้อง
และเป็นประโยชน์ร่วมกัน
๒.๒ เพือ่ ให้ สวทชได้แลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์
เพือ่ กระชับความร่วมมือและความสัมพันธ์ยงิ่ ขึน้
๒.๓ เพือ่ เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ฮังการีให้
แน่นแฟ้นยิง่ ขึน้ โดยผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและผลักดันให้ฮังการีขยายกรอบความร่วมมือ
เข้าสูก่ ารเป็นประเทศคูเ่ จรจาภายใต้กรอบึวามร่วมมืออืน่ ๆ
เช่น Horizon 2020

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

33

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ นักวิเคราะห์อาวุโส

34

นาย วินธัย กมลสุขยืนยง

นักวิจัย

อบรม

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัย เรื่อง Role of Thai-Hungarian Joint Workshop ฮังการี
genes involved in polyamine biosynthesis in
on Science and Technology
abiotic stress tolerance

10/09/59-16/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

35

นางสาว วนิดา จันทร์วิกูล

นักวิจัยอาวุโส

อบรม

เพือ่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการด้าน ว และ ท ไทยฮังการี ในการหารือแนวทางในการดาเนินงานร่วมกัน

Thai-Hungarian Joint Workshop ฮังการี
on Science and Technology

10/09/59-16/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

36

นางสาว วนนิตย์ วิมุตติสุข

นักวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ ไปนาเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และไปเพิม่ เติม
ความรู้เกีย่ วกับการวิเคราะห์กรดไขมันและสารอนุพนั ธ์
ของกรดไขมันด้วยวิธีทที่ ันสมัยทีส่ ุด ซึ่งเป็นแนวทางวิจัย
ของกลุม่ ทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของคลัสเตอร์เกษตร

Accumulation of eicosanoids สาธารณรัฐฝรั่งเศส
in shrimp hepatopancreas is
crucial for a successful ovarian
development in the black tiger
shrimp Penaeus monodon

03/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

37

นางสาว ภาวดี อังค์วัฒนะ

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เป็นตัวแทนของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมด้าน 16th Meeting of the Working
Risk Assessment of nanomaterials and nanosafety Party on Manufactured
Nanomaterials

11/09/59-18/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

หน้าที่ 7/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การสัมมนา
meeting on WPMN 16
16th Meeting of the Working สาธารณรัฐฝรั่งเศส 11/09/59-18/09/59
Party on Manufactured
Nanomaterials

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

38

นาย รามจิตติ อินทรประเสริฐ ผูจ้ ัดการ

39

นางสาว พีร์ จารุอาพรพรรณ นักวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ แลกเปลีย่ นความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยด้าน
การพัฒนาสารต้านไวรัส โดยงานประชุมนีไ้ ด้เชิญผูร้ ่วม
บรรยายชัน้ นาและผูเ้ ข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสาขา
ในงานวิจัยด้านไวรัสวิทยา ทัง้ ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัส
ไข้เลือดออก ไวรัสอีโบลา และไวรัสซิก้าทีก่ าลังระบาดใน
ปัจจุบัน อีกทัง้ ยังมีการบรรยายเกีย่ วกับเทคนิคการพัฒนา
สารต้านไวรัสทีอ่ าจนามาประยุกต์ใช้กับไวรัสทีเ่ ป็น
ปัญหาของสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนีย้ ังเป็น
โอกาสทีจ่ ะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยต่าง ประเทศอีก
ด้วย

Polymerase complexes of
สเปน
avian influenza viruses are
hypersensitive to the inhibitory
effect of influenza B virus
nucleoprotein

17/09/59-21/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

40

นางสาว อุมาพร เอือ้ วิเศษ
วัฒนา

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ในงาน
ประชุมวิชาการด้านข้าว ซึ่งจัดเป็นงานประชุมนานาชาติที่
สาคัญงานหนึง่ ซึ่งเป็นโอกาสในการหาพันธมิตร และสร้าง
เครือข่ายงานวิจัย

Multi-platform metabolomics สาธารณรัฐฝรั่งเศส
analysis of Thai Jasmine rice
and its brown planthopper
resistant isogenic lines reveal
potential metabolites for BPH
resistance

24/09/59-02/10/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

41

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม

เข้าร่วมประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงานระบบบริการ ประชุม MMX DAYS
ถ่ายทอดการสือ่ สาร และ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน สาหรับคน
พิการทางการได้ยิน

สวีเดน

19/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

42

นาย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

นักวิจัย

ประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงาน TRS ของสวีเดน,
ศูนย์ non medical emergency, ศูนย์ swedish
emergency service

สวีเดน

19/09/59-25/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

การประชุม

ประชุม MMX DAYS

หน้าที่ 8/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การประชุม
เข้าร่วมประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงานระบบบริการ ประชุม MMX DAYS
สวีเดน
19/09/59-25/09/59
ถ่ายทอดการสือ่ สาร และการแจ้งเหตุฉุกเฉินของคนพิการ
ทางการได้ยิน

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

43

นาง สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ นักวิชาการ

44

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์ รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ หารือเพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการจาก ญี่ปนุ่
เรื่องระบบความปลอดภัยเขือ่ น เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต APT และ SATEPS ร่วมกับ
และ sofware defined network กับ NICT
พันธมิตร คือ NICT และ Kyoto
University

04/09/59-07/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

45

นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรี
ประทีป

นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ชักจูงนักลงทุนญีปนุ่ ทางด้านเครื่องมือแพทย์

The International Conference ญี่ปนุ่
on Flexible and Printed
Electronics (ICFPE) 2016

04/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

46

นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ หารือเพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการจาก ญี่ปนุ่
เรื่องระบบความปลอดภัยเขือ่ น เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต APT และ SATEPS ร่วมกับ
และ sofware defined network กับ NICT
พันธมิตร คือ NICT และ Kyoto
University

04/09/59-07/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

47

นาย ณัชพงศ์ หัตถิ

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ หารือเพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการจาก ญี่ปนุ่
เรื่องระบบความปลอดภัยเขือ่ น เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต APT และ SATEPS ร่วมกับ
และ sofware defined network กับ NICT
พันธมิตร คือ NICT และ Kyoto
University

04/09/59-07/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

48

นาย จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ หารือเพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการจาก ญี่ปนุ่
เรื่องระบบความปลอดภัยเขือ่ น เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต APT และ SATEPS ร่วมกับ
และ sofware defined network กับ NICT
พันธมิตร คือ NICT และ Kyoto
University

04/09/59-07/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

49

นาง รินณพัชญ์ คงสุขศรีภสั ร์ เจ้าหน้าทีว่ ิเทศสัมพันธ์
อาวุโส

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กีย่ วกับ หารือเพือ่ เขียนข้อเสนอโครงการจาก ญี่ปนุ่
เรื่องระบบความปลอดภัยเขือ่ น เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต APT และ SATEPS ร่วมกับ
และ sofware defined network กับ NICT
พันธมิตร คือ NICT และ Kyoto
University

04/09/59-07/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 9/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง
ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การประชุม
เดินทางไปนาเสนอบทความวิชาการแบบ Oral
The International Conference ญี่ปนุ่
04/09/59-10/09/59
presentation
on Flexible and Printed
Electronics (ICFPE) 2016

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

04/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ญี่ปนุ่

04/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

50

นาย อัศวพงษ์ ทรัพย์พฒ
ั น์

51

นาย ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง Inkjet Printed
Graphene/Au-PEDOT:PSS Layers Modified
Electrochemical
Sensor for Simultaneous Detection of Ascorbic
acid, Dopamine and Uric acid

52

นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

ผูป้ ระสานงาน

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ประสานงานและดูแลการเดินทางขอผูเ้ ข้าร่วมการ
Advances in Functional
ฝึกอบรม วศร. 6 และ เจ้าหน้าทีอ่ าวุโสของโครงการจัดตัง้ Materials: AFM 2016
สถาบันฯ และผูแ้ ทนหน่วยงานที่ สวทช.เชิญร่วมเดินทาง

53

นาย ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

เพือ่ ไปนาเสนอผลงานทางวิชาการ

The International Conference ญี่ปนุ่
on Flexible and Printed
Electronics (ICFPE) 2016

04/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

54

นาย ประจักษ์ เชยกลิน่

วิศวกร

อบรม

เพือ่ เดินทางศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง

The International Conference ญี่ปนุ่
on Flexible and Printed
Electronics (ICFPE) 2016

04/09/59-10/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ ภายนอก
สวทช.

55

นาย ทปกร เหมือนเตย

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ดูงานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศญี่ปนุ่ ซึ่ง
Advances in Functional
เป็นหนึง่ ในหลักสูตรของการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากร Materials: AFM 2016
ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 6

ญี่ปนุ่

10/09/59-15/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

56

นาย วีรวัฒน์ รังกุพนั ธุ์

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อ Harnessing CRISPR/Cas Advances in Functional
Technology for Saccharomyces cerevisiae
Materials: AFM 2016
Engineering ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก BIOTEC Young
Fellow's Grant

ญี่ปนุ่

10/09/59-15/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

The International Conference ญี่ปนุ่
on Flexible and Printed
Electronics (ICFPE) 2016

หน้าที่ 10/13

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-30 กันยำยน 2559)
ประเภทกำร
วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม /อบรม/สัมมนำ/ดู
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
งำน
การประชุม
1. เพือ่ นาเสนอผลงานวิจัยทีไ่ ด้ดาเนินการในรูปแบบ
Advances in Functional
ญี่ปนุ่
10/09/59-15/09/59
โปสเตอร์
Materials: AFM 2016
2. เพือ่ ศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมเกีย่ วกับงานวิจัย/
เทคโนโลยีด้านต่างๆของยีสต์ ซึ่งสามารถนามาปรับ
ใช้กับงานทีด่ าเนินการได้

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
โดยเครื่องบิน
ชัน้ ประหยัด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

57

นางสาว สมจิต อ่าอินทร์

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

58

นาย เสกสรร พาป้อง

ผูเ้ ชีย่ วชาญวิจัย

อบรม

เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต
ด้านสังคม (Social Life Cycle Assessment) โดยใช้
เทคนิค Input-Output Analysis ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3

Advances in Functional
Materials: AFM 2016

ญี่ปนุ่

12/09/59-29/10/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

59

นาย ปริทัศน์ เทียนทอง

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

ข้อเสนอโครงการของเยาวชนไทย ได้รับการคัดเลือกจาก Advances in Functional
องค์กรสารวจอวกาศแห่งญี่ปนุ่ หรือแจ็กซ่า ในหัวข้อ ?การ Materials: AFM 2016
โค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero
gravity)? ผลงานของ นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชัน้
ปีที่ 2 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับเชิญเข้า
ชมการทดลองแบบ Real time จากสถานีอวกาศ
นานาชาติ ผ่านห้องบังคับการทีศ่ ูนย์อวกาศสึคุบะ
(Tsukuba Space Center) และเข้าร่วมฝึกกิจกรรม
Astronaut training

ญี่ปนุ่

10/09/59-15/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

60

นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

ญี่ปนุ่

19/09/59-23/09/59

ชัน้ ประหยัด

61

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

ญี่ปนุ่

19/09/59-23/09/59

ชัน้ ประหยัด

62

นาย อนันต์ จงแก้ววัฒนา

นักวิจัย

การประชุม

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย และสมาชิก The 8th Asian Network of
เครือข่าย
Research Center (ANRRC)
เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัย
The 8th Asian Network of
Research Center (ANRRC)
เข้าร่วมประชุมเพือ่ แสดงผลงาน ตลอดจนหา network
The 8th Asian Network of
งานวิจัยในกลุม่ ประเทศสมาชิก ANRRC
Research Center (ANRRC)

ญี่ปนุ่

19/09/59-23/09/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด
ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 11/13

ประโยชน์ทไี่ ด้รับ
รายการที่ 1 : ทาหน้าทีว่ างแผน และเจรจาความร่วมมือ 2. เจรจาความร่วมมือ และร่วมลงนาม MOU กับ GXAA และ visit แปลงทดสอบพันธุ์ เมือง
Yulin กวางสี
รายการที่ 2 : มีประสบการณ์ตรง และ เป็น SPIE Fellow ซึ่งในงานนี้ SPIE สนับสนุน
รายการที่ 3 : ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และรับผิดชอบความร่วมมือทีส่ วทช. มีภายใต้โครงการ Thai-UK Newton
Program
รายการที่ 4 : ประชุมประจาปี ATPER2016 แลกเปลี่ยนและพัฒนาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างไทย และยุโรป
รายการที่ 5 : ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการที่ 6 : ดูงาน สร้างความร่วมมือ โครงการวิจยั และพัฒนาด้านน้า
รายการที่ 7-8 : ด้านการสร้างเซลล์แสงอาทิตย์ การออกแบบ ติดตั้งและประเมินผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เซลล์แสงอาทิตย์
รายการที่ 9-14 : ดูแลโครงการที่ ขอทุนร่วมมือระหว่าง ไทย จีน
รายการที่ 15-22 : ดูแลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีรายบริษทั ของผู้ประกอบการด้านแปรรูปไม้แลเฟอร์นิเจอร์ และเป็นผู้ช่วยเลขาฯคณะทางานโครงการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน การบริหารจัดการในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ ให้กิจกรรมต่างๆ ดาเนินไปด้วยดี และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีอาหารทีจ่ ะแลกเปลี่ยนกับ ผปก. และผู้เกี่ยวข้อง เป็นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปปฏิบตั ิงานทีป่ ระเทศจีนภายใต้โครงการ
Talented Young Scientist Program (TYSP) ในเดือนกันยายน 2558-เดือนกุมภาพันธ์ 2559
รายการที่ 23-25 : เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้นามาประยุกต์ใช้ในการสร้างห้องแล็ปในประเทศไทย ความรู้ด้าน System Engineering และความรู้พนื้ ฐาน
ทางด้านระบบขนส่งทางราง เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้นามาประยุกต์ใช้ในประเทศไทย
รายการที่ 26 : เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมและมองรางวัล
รายการที่ 27 : เป็นตัวแทนศูนย์บม่ เพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ในฐานะผู้ชนะเลิศรับรางวัล AABI Incubator Year Award 2016
รายการที่ 28 : การพัฒนากาลังคน การวิจยั และพัฒนา และการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย
รายการที่ 29-31 : ได้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจัดทากลยุทธ์อุทยานวิทยาศาสตร์

รายการที่ 32-35 : มีความรู้และประสบการณ์ในการดาเนินงานโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ FP7 และ Horizon 2020 functional genomics
in rice
รายการที่ 36 : ได้ทางานเกี่ยวกับระบบ eicosanoid ในกุ้งกุลาดามาเป็นเวลา ปีและเป็นหัวหน้าโครงการวิจยั เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมา 5 โครงการ
รายการที่ 37-38 : Background on Materials Science and Nanomaterials 0
รายการที่ 39 : เข้าร่วมนาเสนอผลงานในทีป่ ระชุม
รายการที่ 40 : เทคโนโลยีฐานทางเมตาโบโลมิกส์
รายการที่ 41-43 : ได้ศึกษางานเกี่ยวกับระบบบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพือ่ พัฒนาการดาเนินงานต่อไป
รายการที่ 44 : หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยเขื่อน เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต และ sofware defined
network กับ NICT
รายการที่ 45 : กจูงนักลงทุนญีปนุ่ ทางด้านเครื่องมือแพทย์
รายการที่ 46-49 : หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่ กี่ยวกับเรื่องระบบความปลอดภัยเขื่อน เรื่องดินถล่ม กับม.เกียวโต และ sofware
defined network กับ NICT
รายการที่ 50-54 : เพือ่ นาเสนอผลงานทางวิชากการในการประยุกต์ใช้หมึกนาไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นสวิตช์สัมผัส นาความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้มาพัฒนา
งาน
รายการที่ 55-59 : 1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องระบบขนส่งทางราง 2. มีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุกรมวิธาน
ของยีสต์ มีประสบการณ์ทาวิจยั ด้าน LCA, CF, WF, Sustainability Assessment เป็นต้น 3.หารือความร่วมมือกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมเยาวชนและงานวิจยั
ทีจ่ ะใช้ประโยชน์จากห้องทดลองของประเทศญีป่ นุ่ บนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมทัง้ บันทึกภาพและวิดีโอเพือ่ นามาทารายงานข่าว เผยแพร่สู่สารณชน
เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อไป
รายการที่ 61-62 : ได้รับเชิญเป็นวิทยากร และ แสดงผลงาน ตลอดจนหา network งานวิจยั ในกลุ่มประเทศสมาชิก ANRRC

