No.

ชือ่ สกุล

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน
1 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 มีนำคม 2559)
ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
สัมมนำ/ดูงำน

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เป็นหนึง่ ในสมาชิก Steering Committee ของการ
ประชุม ASEAN IVO steering Committee
Member ซึง่ จะมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการที่
NICT จะร่วมดาเนินการกับทาง ASEAN

ASEAN IVO Steering
Committee Meeting

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

กัมพูชา

09/03/59-11/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

2

นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวไิ ล

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เจรจาและเตรียมการเยีย่ มชมหน่วยงาน ว&ท ของ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
สาธารณรัฐเกาหลี ของ รอง นรม. และ รมว.วท. ณ ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
KAIST, KRIBB, SKKU และร่วมประชุมเตรียมการกับ รอง นรม. และ รมว.วท.
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

3

นางสาว กัญญวิมว์ กีรติกร

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

ร่วมการประชุม the 18th L'Oreal-UNESCO for
Women in Science (2016 Laureates Scientific
Conference & Awarding Ceremony) และหารือ
ความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ใน
ระดับนานาชาติ

the 18th L'Oreal-UNESCO for
Women in Science (2016
Laureates Scientific
Conference & Awarding
Ceremony)

สาธารณรัฐฝรัง่ เศส

19/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

 เจ้ำหน้ำทีร่ ะดับต่ำกว่ำหน./รอง หน. หน่วยงำน
4

นาย ไว ประทุมผาย

นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เดินทางไปศึกษาการผลิตสารทางด้าน
Biotechnology Institute for food industry
ฮานอย เวียดนาม

เยีย่ มชมสถาบัน Institute for
food industry ณ กรุงฮานอย
ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

08/03/59-10/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

5

นาย พรเทพ มีทุนกิจ

นักวิเคราะห์

อบรม

Present the result of the project: Evaluation
of Regional Demand and Supply for
Bioresource Utilization within ASEAN
(P1550504)

Promoting Innovation &
Technology in ASEAN
Countries: Sharing lessons ?
replicating ideas?

เวียดนาม

07/03/59-10/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
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No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

เวียดนาม

07/03/59-10/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

6

นางสาว ศุกร์นิมิต สุจิรา

นักวิเคราะห์

อบรม

งาน 3rd PIT Networking event "Sharing
lessons - replicating ideas" ได้เชิญตัวแทนจาก
Biotec ไปร่วมงาน work shop นี้

7

นาง ศิริพร วัฒนศรีรังกุล

ผูอ้ านวยการโปรแกรม

การศึกษาดูงาน

เวียดนาม

21/03/59-24/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

8

นาย สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ

ผูจ้ ัดการ

การศึกษาดูงาน

การนาเกษตรกรและนักวิชาการดูงานของ Mekong การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
Delta Research Development Institute (MDI) เวียดนาม
และ Can Tho University (CTU) ประเทศเวียดนาม
ทีด่ าเนินการร่วมกับเกษตรกร มีวตั ถุประสงค์ดังนี้
1.นาเกษตรกรและนักวิชาการดูงาน ในโครงการ การ
มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนางานวิจัยด้าน
ข้าวของ Mekong Delta Research Development
(MDI) และ
University (CTU) การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ
ดูInstitute
งาน ในโครงการ
การมีCan
ส่วนร่Tho
วมของเกษตรกรใน
การพัฒนางานวิจัยด้านข้าวของ Mekong Delta
เวียดนาม
Research Development Institute (MDI) และ
Can Tho University (CTU) ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

21/03/59-24/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

9

นางสาว อังคณา เจริญวรลักษณ์

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ไปเสนอผลงานวิชาการ 2 เรือ่ ง ในรูปแบบ Oral Nanoscale 2016
และ Poster Presentation

โปแลนด์

07/03/59-13/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
(ตัว๋ เครือ่ งบิน 60.000
ทีพ่ ัก 20,000
ลงทะเบียน 16,000
เบีย้ เลีย้ ง+พาหนะ
16,000)

10

นาย ศรเทพ วรรณรัตน์

นักวิจัย

อบรม

ประชุมความร่วมมือด้านกริดและคลาวด์ และ
โครงสร้างพืน้ ฐานด้าน HPC
นาเสนอกิจกรรม e-Science

International Symposium on
Grid and Cloud 2016

ไต้หวัน

14/03/59-17/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

11

นาง นตพร จันทร์วราสุทธิ์

นักวิจัยนโยบายอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ร่วมคณะเดินทางกับบีโอไอเพือ่ ดึงดูดการลงทุน โดย กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและชัก
ทาหน้าทีบ่ รรยายสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลยี
จูงการลงทุน ณ ไต้หวัน
เพือ่ ชักชวนธุรกิจไต้หวันให้มาร่วมวิจัย และร่วมลงทุน
ในประเทศไทย

ไต้หวัน

20/03/59-22/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.
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ประเทศ

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

12

นางสาว เพ็ญจิตร จิตรนาทรัพย์

นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน
สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction

ไต้หวัน

22/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

13

นางสาว เกตุวดี บุญญาภากร

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน
สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction

ไต้หวัน

22/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

14

นางสาว อริศรา จารุวฒ
ั น์

ผูช้ ่วยวิจัย

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน
สาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์
ระหว่างโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction

ไต้หวัน

22/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

15

นางสาว อุษารัตน์ บุนนาค

ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ไปออกบูธร่วมกับทีม Food Innopolis และ
เครือข่ายนวัตกรรมอาหารเพือ่ ชักจูงบริษัทเข้ามา
ลงทุน RDI

งาน Foodex Japan 2016

ญีป่ นุ่

06/03/59-11/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

16

นางสาว เอกอนงค์ จางบัว

ผูจ้ ัดการ

การศึกษาดูงาน

ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Food Innopolis เพือ่
งาน Foodex Japan 2016
ประชาสัมพันธ์โครงการและชักชวนให้บริษัทต่างชาติ
มาลงทุนวิจัยพัฒนาใน Food Innopolis

ญีป่ นุ่

06/03/59-12/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

17

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เดินทางไปปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของ SIIT
NECTEC JAIST

ญีป่ นุ่

07/03/59-12/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
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ประชุมความร่วมมือJAIST
NECTEC SIIT

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

18

นางสาว ณัฐรดา แก้วชืน่ ชัย

ทีป่ รึกษา

การศึกษาดูงาน

สร้างเครือข่ายและดูงานอุตสาหกรรมอาหารของ
ประเทศญีป่ นุ่

สร้างเครือข่ายฯอุตสาหกรรมอาหาร

ญีป่ นุ่

09/03/59-15/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

19

นาย จักรกฤษ พงษ์พิสุทธินันท์

นักวิจัย

การประชุม

ปรักษางานวิจัย วิเคราะห์ชนิ้ งาน

Laser welding of Al foam

ญีป่ นุ่

13/03/59-16/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

20

นาย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

รับคาปรึกษาเกีย่ วกับงานเขียนเอกสารวิชาการ

Laser welding of Al foam

ญีป่ นุ่

13/03/59-16/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

21

นาย ขจรศักดิ์ เฟือ่ งนวกิจ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)

22

นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์

นักวิจัย

การประชุม

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)

23

นางสาว วรนุช อิทธิเบญจพงศ์

นักวิจัย

การประชุม

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)
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No.

ชือ่ สกุล

24

นางสาว ชมพูนุช รุง่ นิม่

นักวิจัย

การประชุม

25

นางสาว ชุลีพร ลวดทอง

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

26

นางสาว รุง่ นภา แก้วมีศรี

27

28

29

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)

การประชุม

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้
โครงการ Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science
and Technology Innovation
Platform (JASTIP)

ญีป่ นุ่

16/03/59-19/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ไม่มีค่าทีพ่ ัก เบิก
เฉพาะค่าเบีย้ เลีย้ ง)

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัย

การประชุม

ได้รับเชิญให้ไปเป็นวิทยากรบรรยายผลงานโครงการ
JICA SATREPS ในงาน SATREPS International
Conference

SATREPS International
Conference

ญีป่ นุ่

20/03/59-24/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผูอ้ านวยการศูนย์

อบรม

เสนอผลงานทีเ่ กีย่ วกับภัยพิบัติ รับฟังการนาเสนอ The First Symposium on
ผลงานของประเทศอืน่ และพูดคุยหาความร่วมมือใน JASTIP Disaster Prevention
อนาคต
International Cooperation
Research

ญีป่ นุ่

22/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

เพือ่ ร่วมสัมมนา เรือ่ ง Disaster prevention
research institute

ญีป่ นุ่

นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

ตำแหน่ง

นักวิจัย

ประเภทกำรเดินทำง

อบรม
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The First Symposium on
JASTIP Disaster Prevention
International Cooperation
Research

แหล่งงบประมำณ

(ที่พัก 25,000
เบี้ยเลี้ยง 10.500
พาหนะ 10,500)

22/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน
(ที่พัก 25,000
เบี้ยเลี้ยง 10.500
พาหนะ 10,500)

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

บราซิล

12/03/59-18/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

30

นาย จิตติ มังคละศิริ

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ประชุมเรือ่ งความร่วมมือด้านการพัฒนาและ
ส่งเสริมการใช้งานของ Database และ LCA ใน
ระดับนานาชาติ

5th Meeting of the
International Forum on Life
Cycle Assessment (LCA)
Cooperation

31

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัย

การประชุม

ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดง
ความคิดเห็น

GIZ Project Transport &
Climate Change Regional Fuel
Economy Experts Workshop

ฟิลิปปินส์

02/03/59-04/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

32

นางสาว นงนุช พูลสวัสดิ์

นักวิจัย

อบรม

เพือ่ พัฒนาความรูค้ วามสามารถเกีย่ วกับ IP
IP Management around WIPO
management สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
Re:Search and WIPO GREEN
สังคม ทีเ่ กีย่ วข้องกับ Health และ Green เทคโนโลยี

ฟิลิปปินส์

02/03/59-05/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

33

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัย

การประชุม

ได้รับเชิญจากบริษัท GGC ในเครือ PTT-GC ให้เข้า
รับฟังแนวโน้มปาล์มน้ามันและไบโอดีเซลของโลก

POC2016 Palm & Lauric Oils
Price Outlook Conference &
Exhibition

มาเลเซีย

08/03/59-09/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

34

นาย ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เป็นการเพิม่ พูนทักษะในการทาวิจัย และนา
เทคโนโลยีทไี่ ด้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป

Thai xylariaceous fungi for
taxonomic and
chemotaxonomic features
and bioactive secondary
metabolite production

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

31/03/59-01/06/59

ชัน้ ประหยัด

35

นาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนการเดินทางดูงาน
จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย
ร่วมกับคณะดูงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
การศึกษารวม 9 ราย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดาเนิน
โครงการ NTFV

IVLP:Smart Farm Technology
and Food Security

สหรัฐอเมริกา

12/03/59-25/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
(ไม่มีค่าลงทะเบียน
ทีพ่ ัก 50,000
เบีย้ เลีย้ ง 110,000
ตัว๋ เครือ่ งบิน 50,000
พาหนะ อืน่ ๆ
10,000)
ใช้งบประมาณจาก
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สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

36

นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ

นักวิจัย

การสัมมนา

เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 251st
งาน 251st American Chemical
American Chemical Society National Meeting Society National Meeting &
& Exposition (ACS2016)
Exposition (ACS2016)

สหรัฐอเมริกา

12/03/59-17/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

37

นางสาว อัญชลี จันทร์แก้ว

นักวิจัย

การสัมมนา

เข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในงาน 2016
MRS Spring Meeting & Exhibit

งาน 2016 MRS Spring Meeting
& Exhibit

สหรัฐอเมริกา

27/03/59-01/04/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

38

นางสาว สิริธรรม ณ ระนอง

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

เพือ่ เตรียมการการเดินทางของ รอง นรม. รมว.วท.
และคณะ ในการเยือนเกาหลีและพบปะหารือความ
ร่วมมือทางด้าน S&T ของทัง้ 2 ประเทศ

ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

39

นาง อรพรรณี หยวน

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Smart City ของเกาหลี ซึง่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

40

นาง อุบลวรรณ คาแก้ว

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Smart City ของเกาหลี ซึง่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

41

นางสาว รัชนีกร กาญจนพิบูลย์

นักวิเคราะห์

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Smart City ของเกาหลี ซึง่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

Page 7 of 12

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

42

นาย กิตติพงศ์ เกษมสุข

นักวิจัย

การประชุม

43

นางสาว จันทิมา หอมกลบ

นักวิเคราะห์

44

นาย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

45

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Smart City ของเกาหลี ซึง่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

การประชุม

ประสานงานพร้อมทัง้ นาพาผูป้ ระกอบการไทยทีเ่ ป็น ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
พันธมิตรของ ศน.เข้าร่วมกิจกรรมจับคูธ่ รุ กิจระหว่าง ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
นักธุรกิจไทยกับนักธุรกิจสาธารณรัฐเกาหลี (SMEs) รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูงานเกีย่ วกับ Smart City ของเกาหลี ซึง่ ร่วมกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับ วทน.
จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร ในการเยือนสาธารณรัฐเกาหลีของ
จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี

20/03/59-26/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์

วิศวกร

การสัมมนา

เพือ่ นาเสนอผลงานวิขาการภายใต้โครงการ การ
ขับเคลือ่ นนโยบาย Environmental Footprint
ของประเทศไทย (PEF)

INTERNATIONAL CONFERENCE
ON ENVIRONMENTAL
SUSTAINABILITY,
DEVELOPMENT AND
PROTECTION (ICESDP'16)

สาธารณรัฐเชค

28/03/59-03/04/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

46

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ISO/TC34/SC16 Horizontal methods for
molecular biomarker analysis ครัง้ ที่ 6 ในฐานะ
ประธานกรรมการวิชาการที่ 979 มาตรฐานวิธี
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพทีผ่ ่านการดัดแปร
พันธุกรรม (ประธานผูแ้ ทนประเทศไทย)

ประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ISO/TC34/SC16 - Horizontal
methods for molecular
biomarker analysis ครัง้ ที่ 6

สาธารณรัฐประชาชนจีน

14/03/59-18/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

47

นาย นิรุตต์ นาคสุข

นักวิจัย

การศึกษาดูงาน

Bologna ประเทศอิตาลี่ เพือ่ เดินทางไปเตรียมการ เตรียมการสาหรับการเชือ่ มต่อตู้
สาหรับการเชือ่ มต่อตูเ้ ชือ่ ม เข้ากับระบบควบคุมทีเ่ รา เชือ่ มอัตโนมัติและเข้าร่วมงาน JEC
พัฒนาขึน้ ในโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมกับ บ.Cebora WORLD
ประเทศ อิตาลี และเดินทางต่อไปยัง Paris ประเทศ
ฝรัง่ เศส เพือ่ เข้าร่วมงาน JEC WORLD ซึง่ เป็นงาน
แสดงเทคโนโลยีระดับโลกด้าน วัสดุและกระบวนการ
ผลิต Composite Materials

สาธารณรัฐฝรัง่ เศส

07/03/59-11/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
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แหล่งงบประมำณ

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

48

นางสาว นิศรา การุณอุทัยศิริ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมการประชุม the 18th L'Oreal-UNESCO for
Women in Science (2016 Laureates Scientific
Conference & Awarding Ceremony) และหารือ
ความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ใน
ระดับนานาชาติ

the 18th L'Oreal-UNESCO for
Women in Science (2016
Laureates Scientific
Conference & Awarding
Ceremony)

สาธารณรัฐฝรัง่ เศส

19/03/59-27/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

49

นาง อติพร สุวรรณ

หัวหน้างาน

การประชุม

1. เพือ่ นาเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม 15th
International ECHA Conference in Vienna,
Austria
2. เพือ่ แลกเปลีย่ นเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์และ
ประสบการณ์ในการพบปะกับผูร้ ่วมวิชาชีพในการ
ส่งเสริมงานด้านเด็กและเยาวชน

โครงการเข้าร่วมการประชุม 15th
International ECHA
Conference in Vienna, Austria

ออสเตรีย

01/03/59-07/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

50

นางสาว สิริอร อุมรินทร์

เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสัมพันธ์

การประชุม

เข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการ CONNECT2SEA การประชุม The Policy
ซึง่ เป็นหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของศอ.
Dialogue Roundtable: A
Meeting between high level
representatives of ASEAN and
EU

อินโดนีเซีย

06/03/59-08/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

51

นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

รองผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

หารือความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการเป็น ประชุมหารือความร่วมมือและ
เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016
ติดตามความก้าวหน้าการเป็น
เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

อินโดนีเซีย

17/03/59-18/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

52

นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผูจ้ ัดการ

การประชุม

เพือ่ หารือแนวทางการดาเนินความร่วมมือจากการลง ประชุมหารือความร่วมมือและ
นาม MOU และติดตามความก้าวหน้าในการจัด
ติดตามความก้าวหน้าการเป็น
ประชุม AMBC2016 ในฐานะผูร้ ิเริม่ การจัดประชุมนี้ เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

อินโดนีเซีย

17/03/59-18/03/59

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
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ประโยชน์ที่ได้รับ
รายการที่ 1 : เพิ่มความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องสาหรับการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่จะมีในการประชุม
รายการที่ 2 : เจรจาและเตรียมการเยีย่ มชมหน่วยงาน ว&ท ของสาธารณรัฐเกาหลี ของ รอง นรม. และ รมว.วท. ณ KAIST, KRIBB, SKKU และร่วมประชุมเตรียมการกับสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ณ กรุงโซล
รายการที่ 3 : เป็นกรรมการตัดสินรางวัล Women in Science 2016 และหารือความร่วมมือวิจัยกับหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ
รายการที่ 4 : ได้รับความรูท้ างด้าน Biotechnology, microbiology และการผลิตสารต่างๆที่มีความสาคัญทางด้านอาหารและการแพทย์
รายการที่ 5-6 : องค์ความรูเ้ กี่ยวกับ Technology and Innovation Management เกี่ยวกับหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร
รายการที่ 7-8 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้ นข้าวสู่ชุมชน การใช้ วทน.เพื่อสนับสนุนการทานาของเกษตรกร รวมถึงผลักดันงานความร่วมมือของเกษตรกรและนักวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการ
กลุ่ม
รายการที่ 9 : เผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิชาการนานาชาติตามความเชี่ยวชาญของตนเอง
รายการที่ 10 : เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน HPC ผลักดันความร่วมมือเรือ่ งกริดและคลาวด์ และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน HPC นาเสนอกิจกรรม e-Science
รายการที่ 11 : มีข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในหลายเวที
รายการที่ 12-14 ข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีนสาหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก
รายการที่ 15-16 : ประชาสัมพันธ์โครงการและชักชวนให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนวิจัยพัฒนาใน Food Innopolis
รายการที่ 17 : เพื่อเป็น ผู้ประสานงาน ดูแลโครงการ ดูแล นศ ภายใต้ความร่วมมือของ SIIT NECTEC JAIST
รายการที่ 18 : เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีทางด้านอุตสาหกรรมอาหารและเกษตร สร้างเครือข่ายและดูงานอุตสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุ่น
รายการที่ 19-20 : ร่วมทางานด้าน Al alloys Laser welding with X-Ray transmission system

รายการที่ 21-26 มีความรูด้ า้ นตัวเร่งปฏิกริ ิยานาโน และพลังงานทดแทน เชี่ยวชาญการใช้การคานวณระดับนาโนเพื่อศึกษาคุณสมบัตขิ องวัสดุนาโน และตัวเร่งปฏิกริ ิยา -การวิจัยและพัฒนา
ตัวเร่งปฏิกริ ิยาระบบ heterogeneous สาหรับการผลิต biofuel ให้มีความเชี่ยวชาญในการทาวิจัยด้าน
computational chemistry ของวัสดุคาร์บอน อาทิเช่น กราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานวิจัยของโครงการ Japan-ASEAN Science and Technology Innovation
Platform (JASTIP)
รายการที่ 27 : วิทยากรบรรยายผลงานโครงการ JICA SATREPS ในงาน SATREPS International Conference และศึกษาเกี่ยวกับ H-FAME, energy policy
รายการที่ 28-29 : ร่วมโครงการระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน ทางานวิจัยและสนใจงานที่เกี่ยวกับภัยพิบัติ เช่นเขื่อน land slide
รายการที่ 30 : เพื่อดาเนินการวิจัย บริหารข้อมูล และพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานของ Database และ LCA ในระดับนานาชาติ
รายการที่ 31 : ศึกษาและให้ความเห็นโดยเป็นวิทยากร เกี่ยวกับ fuel economy, transportation
รายการที่ 32 : พัฒนาความรูค้ วามสามารถเกี่ยวกับ IP management สาหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับ Health และ Green เทคโนโลยี
รายการที่ 33 : ศึกษาเกี่ยวกับ biodiesel, H-FAME และรับฟังแนวโน้มปาล์มน้ามันและไบโอดีเซลของโลก
รายการที่ 34 : ศึกษาเกี่ยวกับ Xylariaceous fungi taxonomic and chemotaxonomic features เพิ่มพูนทักษะในการทาวิจัย และนาเทคโนโลยีที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป
รายการที่ 35 : ปฏิบัตหิ น้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ ITAP ภาคเหนือ และให้การสนับสนุนทุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป Smart Farm และ
การใช้ประโยชน์จากR&D
รายการที่ 36 :นาเสนอผลงานวิชาการที่เกิดภายใต้โครงการนักวิจัยรุน่ ใหม่ สกว. ซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาโปรแกรมการคานวณพลวัตของโมเลกุลแบบไดนามิคที่เร็วและขยายต่อได้ โดยใช้
เทคนิคด้านอัลกอริทึม
รายการที่ 37 : มีความรูค้ วามสามารถในการทาวิจัยและพัฒนาโดยการคานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านศึกษาคุณสมบัตติ า่ งๆของวัสดุ รวมทั้งความรูแ้ ละ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ิยาและตัวดูดซับที่ใช้ในงานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ซึ่งงานที่จะไปนาเสนอตรงขอบเขตของงานประชุมวิชาการ 2016 MRS Spring Meeting & Exhibit อีกทั้ง ผู้ขออนุมัตมิ ีประสบการณ์การนาเสนองานวิชาการนานาชาติหลายงาน สามารถทา
การนาเสนอและเข้าร่วมงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้

รายการที่ 38-44 : พัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจทางการค้าหรือเกิดการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเกาหลีในด้านต่างๆต่อไป รวมถึงการประสานงาน
พบปะ หารือ เตรียมการการเดินทางและเยีย่ มชมหน่วยงานวิจัยชั้นนาของเกาหลี และ การลงนามความร่วมมือด้าน S&T ระหว่างประเทศไทย-เกาหลีและหน่วยงานของเกาหลี เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย
รายการที่ 45 : เพิ่มความรูอ้ นั เนื่องจากเป็นผู้เขียนผลงานวิจัยนี้โดยตรง ภายใต้โครงการ การขับเคลื่อนนโยบาย Environmental Footprint ของประเทศไทย (PEF)
รายการที่ 46 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC34/SC16 Horizontal methods for molecular biomarker analysis ครัง้ ที่ 6 ในฐานะประธานกรรมการวิชาการที่ 979
มาตรฐานวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (ประธานผู้แทนประเทศไทย)
รายการที่ 47 : เดินทางตามแผนการดาเนินการโครงการวิจัย โดยเตรียมการสาหรับการเชื่อมต่อตู้เชื่อม เข้ากับระบบควบคุมที่เราพัฒนาขึ้นในโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมกับ บ.Cebora ประเทศ
อิตาลี
รายการที่ 48 : เพื่อเป็นประสบการณ์ในการหา research partners and collaborators
รายการที่ 49: ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถนาไปต่อยอดและนาเสนอผลงานในเชิง best practice ได้ และเป็นโอกาสที่จะได้นาเสนอผลงานของคนไทย และแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ บั
ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก พิเศษ เพื่อประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงพัฒนางานให้
มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
รายการที่ 50 : ร่วมการประชุม The 2nd Policy Dialogue Roundtable Meeting with TELSOM
รายการที่ 51-52 : ริเริม่ สนับสนุน และผลักดันกิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ ตลอดจน หารือความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

