
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัรองหวัหน้ำหน่วยงำน

1 นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชย

สิทธิ์

รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน 1. ร่วมจัดงาน China ASEAN Expo คร้ังที ่13 

2. เจรจาความร่วมมือ และร่วมลงนาม MOU กับ GXAAS 

3. visit แปลงทดสอบพนัธุ ์เมือง Yulin กวางสี

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

2 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การสัมมนา รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย รับเชิญบรรยายเร่ือง Optical 

metrology in agriculture ในการ

ประชุม icOPEN 2016

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

25/09/59-02/10/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

3 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ การประชุม เป็นผู้แทนผพว. ไปกับคณะของรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์  ตามค าเชิญของสถาน

เอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจ าประเทศไทย

Thai-UK Newton Program สหราชอาณาจักร 11/09/59-15/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

4 นาย วีระศักด์ิ อุดมกิจเดชา รองผู้อ านวยการ การประชุม การประชุมประจ าปี ATPER2016 เบลเยียม 09/09/59-12/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

5 นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมกับคณะของรมว. วท. ไปเยีย่มชม AIST, TIRI และเข้า

ร่วม Workshop Food Innopolis ทีจ่ัดโดย JETRO ที่

โตเกียว (30 ก.ย.) และไปร่วมงาน STS Forum 2016 ที่

เกียวโต (1-3 ต.ค.)

STS Forum2016 ญี่ปุน่ 29/09/59-04/10/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

6 นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน ดูงาน สร้างความร่วมมือ โครงการวิจัยและพฒันาด้านน้ า ดูงาน สร้างความร่วมมือ โดยตาม

เสด็จสมเด็จพระเทพฯ

สิงคโปร์ 22/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดบัต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

7 นาย กอบศักด์ิ ศรีประภา นักวิจัย การศึกษาดูงาน สถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล ติดตามความคืบหน้า

ของการท างานของระบบฯ 

สถาบันเทคโนโลยีก าปงสปือ เดินทางเพือ่เข้าส ารวจพืน้ที่

เพือ่ติดต้ังระบบ PV

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัด

การพลังงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี

ก าปงเฌอเตียล

กัมพชูา 11/09/59-17/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

8 นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน ณ 

สถาบันเทคโนโลยีก าปงเฌอเตียล

ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัด

การพลังงาน ณ สถาบันเทคโนโลยี

ก าปงเฌอเตียล

กัมพชูา 08/08/59-13/08/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

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

หน้าที ่1/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

9 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวิจัยอาวุโส อบรม ตัวแทน เนคเทค ร่วมหารือกับเครือข่าย นศ นักวิจัยที ่จีน The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

10 นางสาว กรัณฑรัตน์ นาขวา ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม เพือ่ฝึกอบรมเกีย่วกับการสนับสนุนการวิจัยและพฒันา

ของภาคเอกชนของรัฐบาลจีน

International Training 

Workshop on Business R&D 

Building from the Perspective 

of Global Value Chain

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

04/09/59-23/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

11 นางสาว ลิล่ี เอือ้วิไลจิตร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมประชุมและบรรยาย The 50th anniversary of 

WDCM

The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

12 นาย สิทธิโชค ต้ังภสัสรเรือง นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายด้านวิทยาศาสตร์ The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

13 นางสาว พรพรรณ พาณิชย์

น าสิน

นักวิจัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิชาการด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นคร

เฉิงตู

The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

14 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง นักวิจัยอาวุโส การประชุม เพือ่ร่วมงาน  WDCM 50 ปี และพธิีลงนามใน MOU 

ระหว่าง WDCM และ BIOTEC

The 50th anniversary of WDCM สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

05/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นางสาว จีรวลา ฮวดมัย ทีป่รึกษาอาวุโส การสัมมนา พาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการ 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแปรรูปไม้ การผลิต

เฟอร์นิเจอร์และผลิตภณัฑ์ต่าง ๆ จากไม้  ในงาน China 

Wood Expo 2016 และ FMC China 2016 ณ เมืองเซ่ีง

ไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

16 นางสาว จิตติมา วงศ์มีแสง ทีป่รึกษา การสัมมนา พาผู้ประกอบการไปศึกษาดูงานด้านกระบวนการ 

เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการแปรรูปไม้ การผลิต

เฟอร์นิเจอร์และผลิตภณัฑ์ต่างๆ จากไม้ ในงาน China 

Wood Expo 2016 และ FMC China 2016

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

17 นางสาว ศศิวิมล บุญอนันต์ นักวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน 1.จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านเมล็ดพนัธู ์

2.น าเอกชนดูงานแปลงทดสอบพนัธุ ์และเยีย่มชมแปลง

พชืผักของจีน

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่2/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

18 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวิเคราะห์ การสัมมนา จัดนิทรรศการ และน าเอกชนไปดูงาน China-ASEAN 

Expo

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

19 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์ เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธุรกิจ การสัมมนา พาผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงสินค้า และจกิจกรรมจับคู่

ธุรกิจ

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

20 นาง ปันหยี มิลินทางกูร นักวิเคราะห์ การประชุม มณฑล หนานหนิง ประเทศจีน ได้มีการจัดงาน 

China-ASEAN Expo  คร้ังที ่๑๓  ในระหว่างวันที ่๑๑ - 

๑๔  กันยายน ๒๕๕๙ ซ่ึงมีกิจกรรมทีต้่องร่วมด าเนินการ 

ดังนี ้

๑.	จัดนิทรรศการแสดงผลงานด้านการเกษตร ได้แก่ 

ผลงานวิจัยจากคลัสเตอร์เมล็ดพนัธุ ์ในงานมหกรรมแสดง

สินค้านานาชาติ China-ASEAN Expo คร้ังที ่๑๓  

๒.	จัดเวทีแลกเปล่ียนและการเจรจาธุรกิจ(Business 

Matching) ใหก้ับกลุ่มบริษทัเมล็ดพนัธุไ์ทยและ

ภาคเอกชนจีน 

๓.	เยีย่มชมแปลงปลูกทดสอบพนัธุพ์ชืของบริษทัเมล็ดพนัธุ์

ไทยทีส่่งไปทดสอบ ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

ได้แก่ พริก แตงกวา แตงโม เมล่อน และ มะระ เพือ่ดู

ศักยภาพของสายพนัธุ ์และเยีย่มชมแปลงปลูกพชืผักพนัธุ์

พืน้เมืองของจีน ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจง

หนงฟหูยู เขตมณฑลยูห่ลิน  

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

21 นางสาว เสาวภา ยุววุฑโฒ ทีป่รึกษาอาวุโส การสัมมนา พาคณะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ศึก๋๋ดูงาน แสดง

ผลงานวิจัยและพฒันา และร่วมกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ B2B

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่3/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

22 นาย ทรงพล มัน่คงสุจริต ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม เข้าร่วมกิจกรรม ASEAN & CHINA, JAPAN AND KOREA

 (10+3) Young Scientists Growth and Cooperative 

Forum และร่วมเป็นคณะท างานของโครงการศูนย์

ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

The 4th Forum on China-

ASEAN Technology Transfer 

and Collaborative Innovation

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/09/59-14/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

23 นาย ธฤติ ตันประยูร นักวิจัย อบรม เข้าอบรมหลักสูตร 2016 Training Course for the 

Lecturers of Thailand Railway

Training Course for the Lecture 

of Thailand Railway

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

11/09/59-26/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

24 นาย ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล นักวิเคราะหอ์าวุโส อบรม ส านักงานทีป่รึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอก

อัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย 

ได้มีหนังสือถึง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร เพือ่เชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านระบบรางฯ เข้า

ร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรงานด้านระบบ

รางประจ าปี 2559   โดย สวทช. ได้มอบใหโ้ครงการ

จัดต้ังสถาบบันพฒันาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

แหง่ชาติ พจิารณาผู้เข้าร่วมต่อไป 

ทัง้นี ้โครงการจัดต้ังสถาบันฯ ได้เล็งเหน็แล้วว่าการเดินทาง

ไปร่วมการอบรมคร้ังนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

และความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางของทางประเทศ

ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน จึงได้พจิารณา ผู้แทน 

สวทช. เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าว ณ กรุงปักกิง่

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที ่11-26 

กันยายน 2559

Training Course for the Lecture 

of Thailand Railway

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

11/09/59-26/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที ่4/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

25 นาย ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล วิศวกร อบรม ส านักงานทีป่รึกษาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานเอก

อัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทย 

ได้มีหนังสือถึง ส านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและ

จราจร เพือ่เชิญหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านระบบรางฯ เข้า

ร่วมการสัมมนาและการฝึกอบรมหลักสูตรงานด้านระบบ

รางประจ าปี 2559   โดย สวทช. ได้มอบใหโ้ครงการ

จัดต้ังสถาบบันพฒันาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง

แหง่ชาติ พจิารณาผู้เข้าร่วมต่อไป 

ทัง้นี ้โครงการจัดต้ังสถาบันฯ ได้เล็งเหน็แล้วว่าการเดินทาง

ไปร่วมการอบรมคร้ังนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน 

และความร่วมมือด้านระบบขนส่งทางรางของทางประเทศ

ไทยและสาธารณะรัฐประชาชนจีน จึงได้พจิารณา ผู้แทน 

สวทช. เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอบรมดังกล่าว ณ กรุงปักกิง่

 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที ่11-26 

กันยายน 2559

Training Course for the Lecture 

of Thailand Railway

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

11/09/59-26/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

26 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม เป็นผู้แทนสมาคม Thai Bispa เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ

ประจ าปี และร่วมพธิีรับมอบรางวัล AABI Awards

Asian Association of Business 

Incubation (AABI) General 

Assembly & Asian Innovation 

and Entrepreneurship 2016

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

27 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ รองผู้อ านวยการฝ่าย อบรม ไปร่วมประชุม 22nd AABI General Assemboly & 

Asian Innovation and Entrepreneurship 

Collaboration Forum และเข้ารับรางวัล ผู้ชนะรางวัล 

AABI Incubator Year Award 2016

AABI Annual Conference & 

Award Ceremony of AABI and 

Entrepreneurship Competition

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

28 นาย วัฒนา สมานจิตร วิศวกรอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาข้อมูลความก้าวหน้าระบบขนส่งทางรางในด้าน

การพฒันาอุตสาหกรรมผู้ผลิตรถไฟโครงสร้างพืน้ฐาน และ

ชิน้ส่วนประกอบอุปกรณ์ประกอบระบบเพือ่ประโยชน์ใน

การวางแผนการผลักดันการพฒันาอุตสาหกรรมระบบราง

ของประเทศไทย

ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน

อุตสาหกรรมระบบราง 

Innotrans2016

เยอรมนีตะวันตก 19/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที ่5/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

29 นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม เพือ่ติดตามความคืบหน้าในเร่ืองการพฒันาอุทยาน

วิทยาศาสตร์และการพฒันาระบบนิเวศน์นวัตกรรมของโลก

 รวมถึงสานต่อความสัมพนัธ์กับเมืองวิทยาศาสตร์สโกวโกโว

 ในรัสเซียตาม LOI กับ ส านักงานฯ

IASP 2016 World Conference 

และ High Level Forum of the 

Leading Innovation 

Ecosystems 2016

สหพนัธรัฐรัสเซีย 18/09/59-29/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

30 นาย สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม สร้างความเชือ่มโยงกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตรืและ

เทคโนโลบีจากทัว่โลก ซุ๋๋งจะน าไปสู่ความร่วมมือระดับ

นานาชาติ

IASP 2016 World Conference 

และ High Level Forum of the 

Leading Innovation 

Ecosystems 2016

สหพนัธรัฐรัสเซีย 18/09/59-29/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

31 นางสาว เอมอร อิม่เจริญ นักวิเคราะหอ์าวุโส การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมนานาชาติ IASP

 World Conference 2016 และจัดใหม้ีการประชุมหารือ

ระดับสูงหารือเกีย่วกับการส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจ

เร่ิมต้น รวมถึงความร่วมมือเกีย่วกับอุทยานวิทยาศาสตร์

IASP 2016 World Conference 

และ High Level Forum of the 

Leading Innovation 

Ecosystems 2016

สหพนัธรัฐรัสเซีย 18/09/59-29/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

32 นางสาว วนิดา จันทร์วิกูล นักวิจัยอาวุโส อบรม เพือ่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบิัติการด้าน ว และ ท ไทย-

ฮังการี เพือ่หารือแนวทางในการด าเนินความร่วมมือ

Thai-Hungarian Joint Workshop 

on Science and Technology

ฮังการี 10/09/59-16/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่6/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

33 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวิเคราะหอ์าวุโส อบรม ๒.๑ เพือ่พจิารณาแผนงานความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี ไทย-ฮังการี และหารือการด าเนินความ

ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาทีเ่หน็พอ้ง

และเป็นประโยชน์ร่วมกัน 

๒.๒ เพือ่ให ้สวทชได้แลกเปล่ียนความรู้ ประสบการณ์ 

เพือ่กระชับความร่วมมือและความสัมพนัธ์ยิง่ขึน้ 

๒.๓ เพือ่เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างไทย-ฮังการีให้

แน่นแฟน้ยิง่ขึน้โดยผ่านความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีและผลักดันใหฮั้งการีขยายกรอบความร่วมมือ

เข้าสู่การเป็นประเทศคู่เจรจาภายใต้กรอบึวามร่วมมืออืน่ๆ 

เช่น Horizon 2020

Thai-Hungarian Joint Workshop 

on Science and Technology

ฮังการี 10/09/59-16/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

34 นาย วินธัย กมลสุขยืนยง นักวิจัย อบรม เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการ โครงการวิจัย เร่ือง Role of 

genes involved in polyamine biosynthesis in 

abiotic stress tolerance

Thai-Hungarian Joint Workshop 

on Science and Technology

ฮังการี 10/09/59-16/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

35 นางสาว วนิดา จันทร์วิกูล นักวิจัยอาวุโส อบรม เพือ่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการด้าน ว และ ท ไทย-

ฮังการี ในการหารือแนวทางในการด าเนินงานร่วมกัน

Thai-Hungarian Joint Workshop 

on Science and Technology

ฮังการี 10/09/59-16/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

36 นางสาว วนนิตย์ วิมุตติสุข นักวิจัย การสัมมนา เพือ่ไปน าเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์และไปเพิม่เติม

ความรู้เกีย่วกับการวิเคราะหก์รดไขมันและสารอนุพนัธ์

ของกรดไขมันด้วยวิธีทีท่ันสมัยทีสุ่ด ซ่ึงเป็นแนวทางวิจัย

ของกลุ่มทีจ่ะตอบสนองความต้องการของคลัสเตอร์เกษตร

Accumulation of eicosanoids 

in shrimp hepatopancreas is 

crucial for a successful ovarian 

development in the black tiger 

shrimp Penaeus monodon

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 03/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

37 นางสาว ภาวดี อังค์วัฒนะ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เป็นตัวแทนของศูนย์นาโนเทคโนโลยีเข้าร่วมประชุมด้าน 

Risk Assessment of nanomaterials and nanosafety

16th Meeting of the Working 

Party on Manufactured 

Nanomaterials

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 11/09/59-18/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่7/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

38 นาย รามจิตติ อินทรประเสริฐ ผู้จัดการ การสัมมนา meeting on WPMN 16 16th Meeting of the Working 

Party on Manufactured 

Nanomaterials

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 11/09/59-18/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

39 นางสาว พร์ี จารุอ าพรพรรณ นักวิจัย การสัมมนา เพือ่แลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ในงานวิจัยด้าน

การพฒันาสารต้านไวรัส โดยงานประชุมนีไ้ด้เชิญผู้ร่วม

บรรยายชัน้น าและผู้เข้าร่วมประชุมจากหลากหลายสาขา

ในงานวิจัยด้านไวรัสวิทยา ทัง้ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ไวรัส

ไข้เลือดออก ไวรัสอีโบลา และไวรัสซิก้าทีก่ าลังระบาดใน

ปัจจุบัน อีกทัง้ยังมีการบรรยายเกีย่วกับเทคนิคการพฒันา

สารต้านไวรัสทีอ่าจน ามาประยุกต์ใช้กับไวรัสทีเ่ป็น 

ปัญหาของสัตว์เศรษฐกิจในประเทศไทย นอกจากนีย้ังเป็น

โอกาสทีจ่ะสร้างความร่วมมือกับนักวิจัยต่าง ประเทศอีก

ด้วย

Polymerase complexes of 

avian influenza viruses are 

hypersensitive to the inhibitory 

effect of influenza B virus 

nucleoprotein

สเปน 17/09/59-21/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

40 นางสาว อุมาพร เอือ้วิเศษ

วัฒนา

ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การสัมมนา เพือ่ไปเผยแพร่ผลงานวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ในงาน

ประชุมวิชาการด้านข้าว ซ่ึงจัดเป็นงานประชุมนานาชาติที่

ส าคัญงานหนึง่ ซ่ึงเป็นโอกาสในการหาพนัธมิตร และสร้าง

เครือข่ายงานวิจัย

Multi-platform metabolomics 

analysis of Thai Jasmine rice 

and its brown planthopper 

resistant isogenic lines reveal 

potential metabolites for BPH 

resistance

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 24/09/59-02/10/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

41 นางสาว วันทนีย์ พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม เข้าร่วมประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงานระบบบริการ

ถ่ายทอดการส่ือสาร และ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน ส าหรับคน

พกิารทางการได้ยิน

ประชุม MMX DAYS สวีเดน 19/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

42 นาย ณัฐนันท์ ทัดพทิักษก์ุล นักวิจัย การประชุม ประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงาน TRS ของสวีเดน, 

ศูนย์ non medical emergency, ศูนย์ swedish 

emergency service

ประชุม MMX DAYS สวีเดน 19/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

หน้าที ่8/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

43 นาง สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ นักวิชาการ การประชุม เข้าร่วมประชุม MMX DAYS และศึกษาดูงานระบบบริการ

ถ่ายทอดการส่ือสาร และการแจ้งเหตุฉุกเฉินของคนพกิาร

ทางการได้ยิน

ประชุม MMX DAYS สวีเดน 19/09/59-25/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

44 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กีย่วกับ

เร่ืองระบบความปลอดภยัเขือ่น เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต

 และ sofware defined network กับ NICT

หารือเพือ่เขียนข้อเสนอโครงการจาก

 APT และ  SATEPS ร่วมกับ

พนัธมิตร คือ  NICT และ Kyoto 

University

ญี่ปุน่ 04/09/59-07/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

45 นาย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธิเสรี

ประทีป

นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่ชักจูงนักลงทุนญีปุน่ทางด้านเคร่ืองมือแพทย์ The International Conference 

on Flexible and Printed 

Electronics (ICFPE) 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

46 นาย อุดม ล่ิวลมไพศาล นักวิจัย การประชุม เพือ่หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กีย่วกับ

เร่ืองระบบความปลอดภยัเขือ่น เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต

 และ sofware defined network กับ NICT

หารือเพือ่เขียนข้อเสนอโครงการจาก

 APT และ  SATEPS ร่วมกับ

พนัธมิตร คือ  NICT และ Kyoto 

University

ญี่ปุน่ 04/09/59-07/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

47 นาย ณัชพงศ์ หตัถิ นักวิจัย การประชุม เพือ่หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กีย่วกับ

เร่ืองระบบความปลอดภยัเขือ่น เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต

 และ sofware defined network กับ NICT

หารือเพือ่เขียนข้อเสนอโครงการจาก

 APT และ  SATEPS ร่วมกับ

พนัธมิตร คือ  NICT และ Kyoto 

University

ญี่ปุน่ 04/09/59-07/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

48 นาย จิตติวุฒิ สุวัตถิกุล นักวิจัย การประชุม เพือ่หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กีย่วกับ

เร่ืองระบบความปลอดภยัเขือ่น เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต

 และ sofware defined network กับ NICT

หารือเพือ่เขียนข้อเสนอโครงการจาก

 APT และ  SATEPS ร่วมกับ

พนัธมิตร คือ  NICT และ Kyoto 

University

ญี่ปุน่ 04/09/59-07/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

49 นาง รินณพชัญ์ คงสุขศรีภสัร์ เจ้าหน้าทีว่ิเทศสัมพนัธ์

อาวุโส

การประชุม เพือ่หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กีย่วกับ

เร่ืองระบบความปลอดภยัเขือ่น เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต

 และ sofware defined network กับ NICT

หารือเพือ่เขียนข้อเสนอโครงการจาก

 APT และ  SATEPS ร่วมกับ

พนัธมิตร คือ  NICT และ Kyoto 

University

ญี่ปุน่ 04/09/59-07/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่9/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

50 นาย อัศวพงษ ์ทรัพย์พฒัน์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม เดินทางไปน าเสนอบทความวิชาการแบบ Oral 

presentation

The International Conference 

on Flexible and Printed 

Electronics (ICFPE) 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

51 นาย ชาคริต ศรีประจวบวงษ์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานทางวิชาการเร่ือง Inkjet Printed 

Graphene/Au-PEDOT:PSS Layers Modified 

Electrochemical 

Sensor for Simultaneous Detection of Ascorbic 

acid, Dopamine and Uric acid

The International Conference 

on Flexible and Printed 

Electronics (ICFPE) 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

52 นาย สมฤทธิ ์พทุธันบุตร ผู้ประสานงาน การศึกษาดูงาน เพือ่ประสานงานและดูแลการเดินทางขอผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรม วศร. 6  และ เจ้าหน้าทีอ่าวุโสของโครงการจัดต้ัง

สถาบันฯ และผู้แทนหน่วยงานที ่สวทช.เชิญร่วมเดินทาง

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

53 นาย ณัฐพล วัฒนวิสุทธิ์ ผู้ช่วยวิจัย การประชุม เพือ่ไปน าเสนอผลงานทางวิชาการ The International Conference 

on Flexible and Printed 

Electronics (ICFPE) 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

54 นาย ประจักษ ์เชยกล่ิน วิศวกร อบรม เพือ่เดินทางศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง The International Conference 

on Flexible and Printed 

Electronics (ICFPE) 2016

ญี่ปุน่ 04/09/59-10/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ ภายนอก 

สวทช.

55 นาย ทปกร เหมือนเตย วิศวกร การศึกษาดูงาน เพือ่ดูงานด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศญี่ปุน่ ซ่ึง

เป็นหนึง่ในหลักสูตรของการฝึกอบรม การพฒันาบุคลากร

ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่6

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 10/09/59-15/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

56 นาย วีรวัฒน์ รังกุพนัธุ์ นักวิจัย การประชุม น าเสนอผลงานวิจัยในหวัข้อ Harnessing CRISPR/Cas 

Technology for Saccharomyces cerevisiae 

Engineering ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก BIOTEC Young 

Fellow's Grant

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 10/09/59-15/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่10/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

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

57 นางสาว สมจิต อ่ าอินทร์ ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม 1. เพือ่น าเสนอผลงานวิจัยทีไ่ด้ด าเนินการในรูปแบบ

โปสเตอร์ 

2. เพือ่ศึกษาหาความรู้เพิม่เติมเกีย่วกับงานวิจัย/

เทคโนโลยีด้านต่างๆของยีสต์ ซ่ึงสามารถน ามาปรับ 

ใช้กับงานทีด่ าเนินการได้

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 10/09/59-15/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

58 นาย เสกสรร พาป้อง ผู้เชีย่วชาญวิจัย อบรม เพือ่พฒันาศักยภาพด้านเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต

ด้านสังคม (Social Life Cycle Assessment) โดยใช้

เทคนิค Input-Output Analysis ต่อเนือ่งเป็นปีที ่3

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 12/09/59-29/10/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

59 นาย ปริทัศน์ เทียนทอง นักวิชาการ การศึกษาดูงาน ข้อเสนอโครงการของเยาวชนไทย ได้รับการคัดเลือกจาก

องค์กรส ารวจอวกาศแหง่ญี่ปุน่ หรือแจ็กซ่า ในหวัข้อ ?การ

โค้งของผิวของเหลวในอวกาศ (Capillary in Zero 

gravity)? ผลงานของ นายวรวุฒิ จันทร์หอม นักศึกษาชัน้

ปีที ่2 ภาควิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ได้รับเชิญเข้า

ชมการทดลองแบบ Real time จากสถานีอวกาศ

นานาชาติ ผ่านหอ้งบังคับการทีศู่นย์อวกาศสึคุบะ 

(Tsukuba Space Center) และเข้าร่วมฝึกกิจกรรม 

Astronaut training

Advances in Functional 

Materials: AFM 2016

ญี่ปุน่ 10/09/59-15/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

60 นางสาว ลิล่ี เอือ้วิไลจิตร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย และสมาชิก

เครือข่าย

The 8th Asian Network of 

Research Center (ANRRC)

ญี่ปุน่ 19/09/59-23/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

61 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง นักวิจัยอาวุโส การสัมมนา เป็นวิทยากรบรรยายงานวิจัย The 8th Asian Network of 

Research Center (ANRRC)

ญี่ปุน่ 19/09/59-23/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

62 นาย อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักวิจัย การประชุม เข้าร่วมประชุมเพือ่แสดงผลงาน ตลอดจนหา network 

งานวิจัยในกลุ่มประเทศสมาชิก ANRRC

The 8th Asian Network of 

Research Center (ANRRC)

ญี่ปุน่ 19/09/59-23/09/59 ชัน้ประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่11/13



รายการที ่2 : มีประสบการณ์ตรง และ เปน็ SPIE Fellow ซ่ึงในงานนี ้SPIE สนับสนุน

รายการที ่4 : ประชุมประจ าป ีATPER2016 แลกเปล่ียนและพฒันาความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยรีะหว่างไทย และยโุรป

รายการที ่5 : ได้รับมอบหมายใหก้ ากับดูแลงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายการที ่6 :  ดูงาน สร้างความร่วมมือ โครงการวิจยัและพฒันาด้านน้ า

รายการที ่7-8 : ด้านการสร้างเซลล์แสงอาทติย ์การออกแบบ ติดต้ังและประเมินผลการผลิตไฟฟา้จากเซลล์แสงอาทติย ์เซลล์แสงอาทติย์

รายการที ่9-14 : ดูแลโครงการที ่ขอทนุร่วมมือระหว่าง ไทย จนี

รายการที ่26 :  เปน็ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและมองรางวัล

รายการที ่27 : เปน็ตัวแทนศูนยบ์ม่เพาะธุรกิจเทคโนโลย ีสวทช. ในฐานะผู้ชนะเลิศรับรางวัล AABI Incubator Year Award 2016

รายการที ่28 : การพฒันาก าลังคน การวิจยัและพฒันา และการพฒันาอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางรางของประเทศไทย

รายการที ่29-31 : ได้องค์ความรู้และประสบการณ์ทางด้านการจดัท ากลยทุธ์อุทยานวิทยาศาสตร์

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ

รายการที ่15-22 : ดูแลโครงการพฒันาเทคโนโลยรีายบริษทัของผู้ประกอบการด้านแปรรูปไม้แลเฟอร์นิเจอร์ และเปน็ผู้ช่วยเลขาฯคณะท างานโครงการ

ศูนยถ์่ายทอดเทคโนโลยไีทย-จนี  การบริหารจดัการในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพือ่ใหก้ิจกรรมต่างๆ ด าเนินไปด้วยดี และมีความรู้ด้าน

เทคโนโลยอีาหารทีจ่ะแลกเปล่ียนกับ ผปก. และผู้เกี่ยวข้อง เปน็ตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยไีปปฏบิติังานทีป่ระเทศจนีภายใต้โครงการ 

Talented Young Scientist Program (TYSP) ในเดือนกันยายน 2558-เดือนกุมภาพนัธ์ 2559

รายการที ่1 : ท าหน้าทีว่างแผน และเจรจาความร่วมมือ 2. เจรจาความร่วมมือ และร่วมลงนาม MOU กับ GXAA และ visit แปลงทดสอบพนัธุ ์เมือง 

Yulin กวางสี

รายการที ่3 : ได้รับมอบหมายใหก้ ากับดูแลงานความร่วมมือระหว่างประเทศ และรับผิดชอบความร่วมมือทีส่วทช. มีภายใต้โครงการ Thai-UK Newton 

Program

รายการที ่23-25 :  เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้น ามาประยกุต์ใช้ในการสร้างหอ้งแล็ปในประเทศไทย ความรู้ด้าน System Engineering และความรู้พืน้ฐาน

ทางด้านระบบขนส่งทางราง เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้น ามาประยกุต์ใช้ในประเทศไทย



รายการที ่37-38 : Background on Materials Science and Nanomaterials 0

รายการที ่39 : เข้าร่วมน าเสนอผลงานในทีป่ระชุม

รายการที ่61-62 : ได้รับเชิญเปน็วิทยากร และ แสดงผลงาน ตลอดจนหา network งานวิจยัในกลุ่มประเทศสมาชิก ANRRC

รายการที ่45 : กจงูนักลงทนุญปีุน่ทางด้านเคร่ืองมือแพทย์

รายการที ่41-43 : ได้ศึกษางานเกี่ยวกับระบบบริการถ่ายทอดการส่ือสารเพือ่พฒันาการด าเนินงานต่อไป

รายการที ่44 : หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กี่ยวกับเร่ืองระบบความปลอดภยัเขื่อน เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต และ sofware defined

 network กับ NICT

รายการที ่55-59 : 1. ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเร่ืองระบบขนส่งทางราง 2. มีความรู้ความสามารถด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และอนุกรมวิธาน

ของยสีต์ มีประสบการณ์ท าวิจยัด้าน LCA, CF, WF, Sustainability Assessment เปน็ต้น 3.หารือความร่วมมือกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมเยาวชนและงานวิจยั

 ทีจ่ะใช้ประโยชน์จากหอ้งทดลองของประเทศญีปุ่น่บนสถานีอวกาศนานาชาติ รวมทัง้บนัทกึภาพและวิดีโอเพือ่น ามาท ารายงานข่าว เผยแพร่สู่สารณชน

เพือ่เปน็ประโยชน์ต่อไป

รายการที ่46-49 : หาความร่วมมือระหว่างประเทศในโครงการทีเ่กี่ยวกับเร่ืองระบบความปลอดภยัเขื่อน เร่ืองดินถล่ม กับม.เกียวโต และ sofware 

defined network กับ NICT
รายการที ่50-54 :  เพือ่น าเสนอผลงานทางวิชากการในการประยกุต์ใช้หมึกน าไฟฟา้มาพฒันาเปน็สวิตช์สัมผัส น าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้มาพฒันา

งาน

รายการที ่40 : เทคโนโลยฐีานทางเมตาโบโลมิกส์

รายการที ่32-35 : มีความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการ ภายใต้กรอบความร่วมมือ FP7 และ Horizon 2020  functional genomics 

in rice
รายการที ่36 : ได้ท างานเกี่ยวกับระบบ eicosanoid ในกุ้งกุลาด ามาเปน็เวลา ปแีละเปน็หวัหน้าโครงการวิจยัเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวมา 5 โครงการ


