
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดับรองหัวหน้ำหน่วยงำน

1 นาย ศรัณย ์สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เป็นหนึง่ในสมาชิก Steering Committee ของการ

ประชุม ASEAN IVO steering Committee 

Member ซ่ึงจะมีการพิจารณาข้อเสนอโครงการที ่

NICT จะร่วมด าเนินการกับทาง ASEAN

ASEAN IVO Steering 

Committee Meeting

กัมพูชา 09/03/59-11/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

2 นาย สิริฤกษ์ ทรงศิวไิล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เจรจาและเตรียมการเยีย่มชมหน่วยงาน ว&ท ของ

สาธารณรัฐเกาหลี ของ รอง นรม. และ รมว.วท. ณ 

KAIST, KRIBB, SKKU และร่วมประชุมเตรียมการกับ

สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงโซล

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

3 นางสาว กัญญวมิว ์กีรติกร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ร่วมการประชุม the 18th L'Oreal-UNESCO for 

Women in Science (2016 Laureates Scientific

 Conference & Awarding Ceremony) และหารือ

ความร่วมมือวจิัยกับหน่วยงานวจิัยวทิยาศาสตร์ใน

ระดับนานาชาติ

the 18th L'Oreal-UNESCO for 

Women in Science (2016 

Laureates Scientific 

Conference & Awarding 

Ceremony)

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 19/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

 เจ้ำหน้ำทีร่ะดับต่ ำกว่ำ หน./รอง หน. หน่วยงำน

4 นาย ไว ประทุมผาย นักวจิัย การศึกษาดูงาน เพือ่เดินทางไปศึกษาการผลิตสารทางด้าน 

Biotechnology Institute for food industry 

ฮานอย เวยีดนาม

เยีย่มชมสถาบัน Institute for 

food industry ณ กรุงฮานอย 

ประเทศเวยีดนาม

เวยีดนาม 08/03/59-10/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

5 นาย พรเทพ มีทุนกิจ นักวเิคราะห์ 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?

เวยีดนาม 07/03/59-10/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 มีนำคม 2559)

ประเภทกำรเดินทำง
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน
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แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

6 นางสาว ศุกร์นิมิต สุจิรา นักวเิคราะห์ อบรม งาน 3rd PIT Networking event "Sharing 

lessons - replicating ideas" ได้เชิญตัวแทนจาก 

Biotec ไปร่วมงาน work shop นี้

Promoting Innovation & 

Technology in ASEAN 

Countries: Sharing lessons ? 

replicating ideas?

เวยีดนาม 07/03/59-10/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

7 นาง ศิริพร วฒันศรีรังกุล ผู้อ านวยการโปรแกรม การศึกษาดูงาน การน าเกษตรกรและนักวชิาการดูงานของ Mekong 

Delta Research Development Institute (MDI) 

และ Can Tho University (CTU) ประเทศเวยีดนาม

 ทีด่ าเนินการร่วมกับเกษตรกร มีวตัถุประสงค์ดังนี ้ 	   

1.	น าเกษตรกรและนักวชิาการดูงาน ในโครงการ การ

มีส่วนร่วมของเกษตรกรในการพัฒนางานวจิัยด้าน

ข้าวของ Mekong Delta Research Development

 Institute (MDI) และ Can Tho University (CTU)

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

เวยีดนาม

เวยีดนาม 21/03/59-24/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

8 นาย สมศักด์ิ พลอยพานิชเจริญ ผู้จัดการ การศึกษาดูงาน ดูงาน ในโครงการ การมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน

การพัฒนางานวจิัยด้านข้าวของ Mekong Delta 

Research Development Institute (MDI) และ 

Can Tho University (CTU) ประเทศเวยีดนาม

การศึกษาดูงาน ณ ประเทศ

เวยีดนาม

เวยีดนาม 21/03/59-24/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

9 นางสาว อังคณา เจริญวรลักษณ์ นักวจิัยอาวโุส การสัมมนา เพือ่ไปเสนอผลงานวชิาการ 2 เร่ือง ในรูปแบบ Oral 

และ Poster Presentation

Nanoscale 2016 โปแลนด์ 07/03/59-13/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

(ต๋ัวเคร่ืองบิน 60.000

ทีพ่ัก 20,000

ลงทะเบียน 16,000

เบีย้เล้ียง+พาหนะ 

16,000)

10 นาย ศรเทพ วรรณรัตน์ นักวจิัย อบรม ประชุมความร่วมมือด้านกริดและคลาวด์ และ 

โครงสร้างพืน้ฐานด้าน HPC  

น าเสนอกิจกรรม e-Science

International Symposium on 

Grid and Cloud 2016

ไต้หวนั 14/03/59-17/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

11 นาง นตพร จันทร์วราสุทธิ์ นักวจิัยนโยบายอาวโุส การศึกษาดูงาน ร่วมคณะเดินทางกับบีโอไอเพือ่ดึงดูดการลงทุน โดย

ท าหน้าทีบ่รรยายสถานภาพการพัฒนาเทคโนโลย ี

เพือ่ชักชวนธรุกิจไต้หวนัให้มาร่วมวจิัย และร่วมลงทุน

ในประเทศไทย

กิจกรรมส่งเสริมการลงทุนและชัก

จูงการลงทุน ณ ไต้หวนั

ไต้หวนั 20/03/59-22/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/
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12 นางสาว เพ็ญจิตร จิตรน าทรัพย์ นักวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน

ส าหรับการวเิคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction ไต้หวนั 22/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

13 นางสาว เกตุวดี บุญญาภากร ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน

ส าหรับการวเิคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction ไต้หวนั 22/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

14 นางสาว อริศรา จารุวฒัน์ ผู้ช่วยวจิัย การศึกษาดูงาน เพือ่เก็บข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีน

ส าหรับการวเิคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์

ระหวา่งโปรตีนและสารโมเลกุลขนาดเล็ก

X-ray diffraction ไต้หวนั 22/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นางสาว อุษารัตน์ บุนนาค ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การศึกษาดูงาน ไปออกบูธร่วมกับทีม Food Innopolis และ

เครือข่ายนวตักรรมอาหารเพือ่ชักจูงบริษัทเข้ามา

ลงทุน RDI

งาน Foodex Japan 2016 ญีปุ่น่ 06/03/59-11/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

16 นางสาว เอกอนงค์ จางบัว ผู้จัดการ การศึกษาดูงาน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ Food Innopolis เพือ่

ประชาสัมพันธโ์ครงการและชักชวนให้บริษัทต่างชาติ

มาลงทุนวจิัยพัฒนาใน Food Innopolis

งาน Foodex Japan 2016 ญีปุ่น่ 06/03/59-12/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

17 นาย เทพชัย ทรัพยน์ิธิ นักวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เดินทางไปปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือของ SIIT 

NECTEC JAIST

ประชุมความร่วมมือJAIST 

NECTEC SIIT

ญีปุ่น่ 07/03/59-12/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน
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โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

18 นางสาว ณัฐรดา แก้วชืน่ชัย ทีป่รึกษา การศึกษาดูงาน สร้างเครือข่ายและดูงานอุตสาหกรรมอาหารของ

ประเทศญีปุ่น่

สร้างเครือข่ายฯอุตสาหกรรมอาหาร ญีปุ่น่ 09/03/59-15/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

19 นาย จักรกฤษ พงษ์พิสุทธนิันท์ นักวจิัย การประชุม ปรักษางานวจิัย วเิคราะห์ชิน้งาน Laser welding of Al foam ญีปุ่น่ 13/03/59-16/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

20 นาย ไพบูลย ์วฒันพรภัณฑ์ วศิวกร การศึกษาดูงาน รับค าปรึกษาเกีย่วกับงานเขียนเอกสารวชิาการ Laser welding of Al foam ญีปุ่น่ 13/03/59-16/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

21 นาย ขจรศักด์ิ เฟือ่งนวกิจ นักวจิัยอาวโุส การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)

22 นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์ นักวจิัย การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)

23 นางสาว วรนุช อิทธเิบญจพงศ์ นักวจิัย การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)
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24 นางสาว ชมพูนุช รุ่งนิม่ นักวจิัย การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)

25 นางสาว ชุลีพร ลวดทอง ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)

26 นางสาว รุ่งนภา แก้วมีศรี ผู้ช่วยวจิัย การประชุม ปฏิบัติงานและเข้าร่วม Joint Seminar ภายใต้

โครงการ Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform (JASTIP)

โครงการ Japan-ASEAN Science

 and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

ญีปุ่น่ 16/03/59-19/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

(ไม่มีค่าทีพ่ัก เบิก

เฉพาะค่าเบีย้เล้ียง)

27 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิัย การประชุม ได้รับเชิญให้ไปเป็นวทิยากรบรรยายผลงานโครงการ 

JICA SATREPS ในงาน SATREPS International 

Conference

SATREPS International 

Conference

ญีปุ่น่ 20/03/59-24/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

28 นาย กนกเวทย ์ต้ังพิมลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ อบรม เสนอผลงานทีเ่กีย่วกับภัยพิบัติ  รับฟังการน าเสนอ

ผลงานของประเทศอืน่ และพูดคุยหาความร่วมมือใน

อนาคต

The First Symposium on 

JASTIP Disaster Prevention 

International Cooperation 

Research 

ญีปุ่น่ 22/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน 
(ที่พัก 25,000

เบี้ยเล้ียง 10.500

พาหนะ 10,500)

29 นาย อุดม ล่ิวลมไพศาล นักวจิัย อบรม เพือ่ร่วมสัมมนา เร่ือง Disaster prevention 

research institute

The First Symposium on 

JASTIP Disaster Prevention 

International Cooperation 

Research 

ญีปุ่น่ 22/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
(ที่พัก 25,000

เบี้ยเล้ียง 10.500

พาหนะ 10,500)

Page 5 of 12



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

30 นาย จิตติ มังคละศิริ นักวจิัย การประชุม เพือ่ประชุมเร่ืองความร่วมมือด้านการพัฒนาและ

ส่งเสริมการใช้งานของ Database และ LCA ใน

ระดับนานาชาติ

5th Meeting of the 

International Forum on Life 

Cycle Assessment (LCA) 

Cooperation

บราซิล 12/03/59-18/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

31 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิัย การประชุม ได้รับเชิญให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแสดง

ความคิดเห็น

GIZ Project Transport & 

Climate Change Regional Fuel 

Economy Experts Workshop

ฟิลิปปินส์ 02/03/59-04/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

32 นางสาว นงนุช พูลสวสัด์ิ นักวจิัย อบรม เพือ่พัฒนาความรู้ความสามารถเกีย่วกับ IP 

management ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม ทีเ่กีย่วข้องกับ Health และ Green เทคโนโลยี

IP Management around WIPO 

Re:Search and WIPO GREEN

ฟิลิปปินส์ 02/03/59-05/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

33 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิัย การประชุม ได้รับเชิญจากบริษัท GGC ในเครือ PTT-GC ให้เข้า

รับฟังแนวโน้มปาล์มน้ ามันและไบโอดีเซลของโลก

POC2016 Palm & Lauric Oils 

Price Outlook Conference & 

Exhibition

มาเลเซีย 08/03/59-09/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

34 นาย ประเสริฐ ศรีกิติกุลชัย ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่เป็นการเพิม่พูนทักษะในการท าวจิัย และน า

เทคโนโลยทีีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ในงานวจิัยต่อไป

Thai xylariaceous fungi for 

taxonomic and 

chemotaxonomic features 

and bioactive secondary 

metabolite production

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

31/03/59-01/06/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

(ไม่มีค่าลงทะเบียน 

ทีพ่ัก 50,000

เบีย้เล้ียง 110,000

ต๋ัวเคร่ืองบิน 50,000

พาหนะ อืน่ๆ 

10,000)35 นาง ปิยะฉัตร ใคร้วานิช เบอร์ทัน ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน ได้รับการคัดเลือกและสนับสนุนการเดินทางดูงาน 

จากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย 

ร่วมกับคณะดูงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค

การศึกษารวม 9 ราย ทีเ่กีย่วข้องกับการด าเนิน

โครงการ NTFV

IVLP:Smart Farm Technology 

and Food Security

สหรัฐอเมริกา 12/03/59-25/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

36 นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ นักวจิัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการในงาน 251st 

American Chemical Society National Meeting 

& Exposition (ACS2016)

งาน 251st American Chemical

 Society National Meeting & 

Exposition (ACS2016)

สหรัฐอเมริกา 12/03/59-17/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

37 นางสาว อัญชลี จันทร์แก้ว นักวจิัย การสัมมนา เข้าร่วมน าเสนอผลงานทางวชิาการในงาน 2016 

MRS Spring Meeting & Exhibit

งาน 2016 MRS Spring Meeting

 & Exhibit

สหรัฐอเมริกา 27/03/59-01/04/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

38 นางสาว สิริธรรม ณ ระนอง ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เพือ่เตรียมการการเดินทางของ รอง นรม. รมว.วท. 

และคณะ ในการเยอืนเกาหลีและพบปะหารือความ

ร่วมมือทางด้าน S&T ของทัง้ 2 ประเทศ

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

39 นาง อรพรรณี หยวน นักวเิคราะห์อาวโุส การประชุม เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกับ Smart City ของเกาหลี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร

จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

40 นาง อุบลวรรณ ค าแก้ว นักวเิคราะห์อาวโุส การประชุม เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกับ Smart City ของเกาหลี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร

จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

41 นางสาว รัชนีกร กาญจนพิบูลย์ นักวเิคราะห์ การประชุม เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกับ Smart City ของเกาหลี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร

จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

42 นาย กิตติพงศ์ เกษมสุข นักวจิัย การประชุม เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกับ Smart City ของเกาหลี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร

จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

43 นางสาว จันทิมา หอมกลบ นักวเิคราะห์ การประชุม ประสานงานพร้อมทัง้น าพาผู้ประกอบการไทยทีเ่ป็น

พันธมิตรของ ศน.เข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ธรุกิจระหวา่ง

นักธรุกิจไทยกับนักธรุกิจสาธารณรัฐเกาหลี (SMEs)

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

44 นาย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่ศึกษาดูงานเกีย่วกับ Smart City ของเกาหลี ซ่ึง

จะเป็นประโยชน์ต่อการร่วมประสานงานและบริหาร

จัดการความร่วมมือในโครงการ Smart City Phuket

ร่วมกิจกรรมทีเ่กีย่วข้องกับ วทน. 

ในการเยอืนสาธารณรัฐเกาหลีของ 

รอง นรม. และ รมว.วท.

สาธารณรัฐเกาหลี 20/03/59-26/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

45 นางสาว ประกายธรรม สุขสถิตย์ วศิวกร การสัมมนา เพือ่น าเสนอผลงานวขิาการภายใต้โครงการ การ

ขับเคล่ือนนโยบาย Environmental Footprint 

ของประเทศไทย (PEF)

INTERNATIONAL CONFERENCE 

ON ENVIRONMENTAL 

SUSTAINABILITY, 

DEVELOPMENT AND 

PROTECTION (ICESDP'16)

สาธารณรัฐเชค 28/03/59-03/04/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

46 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เดินทางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวชิาการ 

ISO/TC34/SC16  Horizontal methods for 

molecular biomarker analysis คร้ังที ่6 ในฐานะ

ประธานกรรมการวชิาการที ่979 มาตรฐานวธิี

ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพทีผ่่านการดัดแปร

พันธกุรรม (ประธานผู้แทนประเทศไทย)

ประชุมคณะกรรมการวชิาการ 

ISO/TC34/SC16 - Horizontal 

methods for molecular 

biomarker analysis คร้ังที ่6

สาธารณรัฐประชาชนจีน 14/03/59-18/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

47 นาย นิรุตต์ นาคสุข นักวจิัย การศึกษาดูงาน Bologna ประเทศอิตาล่ี เพือ่เดินทางไปเตรียมการ

ส าหรับการเชือ่มต่อตู้เชือ่ม เข้ากับระบบควบคุมทีเ่รา

พัฒนาขึน้ในโครงการรับจ้างวจิัย ร่วมกับ บ.Cebora 

ประเทศ อิตาลี และเดินทางต่อไปยงั Paris ประเทศ

ฝร่ังเศส เพือ่เข้าร่วมงาน JEC WORLD ซ่ึงเป็นงาน

แสดงเทคโนโลยรีะดับโลกด้าน วสัดุและกระบวนการ

ผลิต Composite Materials

เตรียมการส าหรับการเชือ่มต่อตู้

เชือ่มอัตโนมัติและเข้าร่วมงาน JEC

 WORLD

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 07/03/59-11/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณประเภทกำรเดินทำง

48 นางสาว นิศรา การุณอุทัยศิริ นักวจิัยอาวโุส การประชุม ร่วมการประชุม the 18th L'Oreal-UNESCO for 

Women in Science (2016 Laureates Scientific

 Conference & Awarding Ceremony) และหารือ

ความร่วมมือวจิัยกับหน่วยงานวจิัยวทิยาศาสตร์ใน

ระดับนานาชาติ

the 18th L'Oreal-UNESCO for 

Women in Science (2016 

Laureates Scientific 

Conference & Awarding 

Ceremony)

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 19/03/59-27/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

49 นาง อติพร สุวรรณ หัวหน้างาน การประชุม 1. เพือ่น าเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม 15th 

International ECHA Conference in Vienna, 

Austria 

2. เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์และ

ประสบการณ์ในการพบปะกับผู้ร่วมวชิาชีพในการ

ส่งเสริมงานด้านเด็กและเยาวชน

โครงการเข้าร่วมการประชุม 15th 

International ECHA 

Conference in Vienna, Austria

ออสเตรีย 01/03/59-07/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

50 นางสาว สิริอร อุมรินทร์ เจ้าหน้าทีว่เิทศสัมพันธ์ การประชุม เข้าร่วมการประชุมภายใต้โครงการ CONNECT2SEA

 ซ่ึงเป็นหน้าทีค่วามรับผิดชอบของศอ.

การประชุม The Policy 

Dialogue Roundtable: A 

Meeting between high level 

representatives of ASEAN and 

EU

อินโดนีเซีย 06/03/59-08/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

51 นางสาว ลิล่ี เอือ้วไิลจิตร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม หารือความร่วมมือและติดตามความก้าวหน้าการเป็น

เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

ประชุมหารือความร่วมมือและ

ติดตามความก้าวหน้าการเป็น

เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

อินโดนีเซีย 17/03/59-18/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด

52 นางสาว ศรกนก ต้ังใจจิต ผู้จัดการ การประชุม เพือ่หารือแนวทางการด าเนินความร่วมมือจากการลง

นาม MOU และติดตามความก้าวหน้าในการจัด

ประชุม AMBC2016 ในฐานะผู้ริเร่ิมการจัดประชุมนี้

ประชุมหารือความร่วมมือและ

ติดตามความก้าวหน้าการเป็น

เจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

อินโดนีเซีย 17/03/59-18/03/59 ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ 

สวทช. ทัง้หมด
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ประโยชน์ที่ไดร้ับ

รายการที่ 1 : เพิ่มความรู้และความเชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องส าหรับการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่จะมีในการประชุม

รายการที่ 2 : เจรจาและเตรียมการเยีย่มชมหน่วยงาน ว&ท ของสาธารณรัฐเกาหลี ของ รอง นรม. และ รมว.วท. ณ KAIST, KRIBB, SKKU และร่วมประชุมเตรียมการกบัสถานเอกอคัรราชทูต

ไทย ณ กรุงโซล

รายการที่ 3 : เป็นกรรมการตัดสินรางวัล Women in Science 2016 และหารือความร่วมมือวิจัยกบัหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติ

รายการที่ 11 : มีข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศไทย และเป็นวิทยากรในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในหลายเวที

รายการที่ 12-14  ข้อมูล X-ray diffraction ของผลึกโปรตีนส าหรับการวิเคราะห์โครงสร้างและปฏิสัมพันธ์ระหว่างโปรตีนและสารโมเลกลุขนาดเล็ก

รายการที่ 15-16 : ประชาสัมพันธ์โครงการและชักชวนให้บริษัทต่างชาติมาลงทุนวิจัยพัฒนาใน Food Innopolis

รายการที่ 17 : เพื่อเป็น ผู้ประสานงาน ดูแลโครงการ ดูแล นศ ภายใต้ความร่วมมือของ SIIT NECTEC JAIST

รายการที่ 18 : เป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีทางด้านอตุสาหกรรมอาหารและเกษตร สร้างเครือข่ายและดูงานอตุสาหกรรมอาหารของประเทศญี่ปุ่น

รายการที่ 4 : ได้รับความรู้ทางด้าน Biotechnology, microbiology และการผลิตสารต่างๆที่มีความส าคัญทางด้านอาหารและการแพทย์

รายการที่ 5-6 :  องค์ความรู้เกี่ยวกบั Technology and Innovation Management เกี่ยวกบัหน่วยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพอาหาร

รายการที่ 7-8 : ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านข้าวสู่ชุมชน การใช้ วทน.เพื่อสนับสนุนการท านาของเกษตรกร รวมถึงผลักดันงานความร่วมมือของเกษตรกรและนักวิชาการ รวมทั้งการบริหารจัดการ

กลุ่ม
รายการที่ 9 : เผยแพร่ผลงานวิจัยและตีพิมพ์บทความวิชาการนานาชาติตามความเชี่ยวชาญของตนเอง

รายการที่ 10 : เป็นผู้รับผิดชอบหลักด้านโครงสร้างพื้นฐานด้าน HPC ผลักดันความร่วมมือเร่ืองกริดและคลาวด์ และ โครงสร้างพื้นฐานด้าน HPC น าเสนอกจิกรรม e-Science

รายการที่ 19-20 : ร่วมท างานด้าน Al alloys Laser welding with X-Ray transmission system



รายการที่ 31 : ศึกษาและให้ความเห็นโดยเป็นวิทยากร เกี่ยวกบั fuel economy, transportation

รายการที่ 32 : พัฒนาความรู้ความสามารถเกี่ยวกบั IP management ส าหรับการพัฒนาเศรษฐกจิและสังคม ที่เกี่ยวข้องกบั Health และ Green เทคโนโลยี
รายการที่ 33 :  ศึกษาเกี่ยวกบั biodiesel, H-FAME และรับฟังแนวโน้มปาล์มน้ ามันและไบโอดีเซลของโลก

รายการที่ 34 :  ศึกษาเกี่ยวกบั Xylariaceous fungi taxonomic and chemotaxonomic features เพิ่มพูนทักษะในการท าวิจัย และน าเทคโนโลยีที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป

รายการที่ 35 :  ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ  ITAP  ภาคเหนือ และให้การสนับสนุนทุนวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่เกี่ยวข้องกบัอตุสาหกรรมอาหาร เกษตรแปรรูป Smart Farm และ

การใช้ประโยชน์จากR&D

รายการที่ 21-26  มีความรู้ด้านตัวเร่งปฏิกริิยานาโน และพลังงานทดแทน เชี่ยวชาญการใช้การค านวณระดับนาโนเพื่อศึกษาคุณสมบัติของวัสดุนาโน และตัวเร่งปฏิกริิยา -การวิจัยและพัฒนา

ตัวเร่งปฏิกริิยาระบบ heterogeneous ส าหรับการผลิต biofuel  ให้มีความเชี่ยวชาญในการท าวิจัยด้าน 

computational chemistry ของวัสดุคาร์บอน อาทิเช่น กราฟีน ท่อนาโนคาร์บอน ซ่ึงสอดคล้องกบัแผนงานวิจัยของโครงการ Japan-ASEAN Science and Technology Innovation 

Platform (JASTIP)

รายการที่ 27 : วิทยากรบรรยายผลงานโครงการ JICA SATREPS ในงาน SATREPS International Conference และศึกษาเกี่ยวกบั H-FAME, energy policy

รายการที่ 28-29 : ร่วมโครงการระบบตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน  ท างานวิจัยและสนใจงานที่เกี่ยวกบัภัยพิบัติ เช่นเขื่อน land slide
รายการที่ 30 : เพื่อด าเนินการวิจัย บริหารข้อมูล และพัฒนาความร่วมมือด้านการพัฒนาและส่งเสริมการใช้งานของ Database และ LCA ในระดับนานาชาติ

รายการที่ 36 :น าเสนอผลงานวิชาการที่เกดิภายใต้โครงการนักวิจัยรุ่นใหม่ สกว. ซ่ึงเป็นโครงการในการพัฒนาโปรแกรมการค านวณพลวัตของโมเลกลุแบบไดนามิคที่เร็วและขยายต่อได้ โดยใช้

เทคนิคด้านอลักอริทึม

รายการที่ 37 : มีความรู้ความสามารถในการท าวิจัยและพัฒนาโดยการค านวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ โดยมีความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านศึกษาคุณสมบัติต่างๆของวัสดุ  รวมทั้งความรู้และ

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริิยาและตัวดูดซับที่ใช้ในงานทางด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม 

ซ่ึงงานที่จะไปน าเสนอตรงขอบเขตของงานประชุมวิชาการ 2016 MRS Spring Meeting & Exhibit อกีทั้ง ผู้ขออนุมัติมีประสบการณ์การน าเสนองานวิชาการนานาชาติหลายงาน สามารถท า

การน าเสนอและเข้าร่วมงานวิชาการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้



รายการที่ 47 : เดินทางตามแผนการด าเนินการโครงการวิจัย โดยเตรียมการส าหรับการเชื่อมต่อตู้เชื่อม เข้ากบัระบบควบคุมที่เราพัฒนาขึ้นในโครงการรับจ้างวิจัย ร่วมกบั บ.Cebora ประเทศ 

อติาลี

รายการที่ 48 : เพื่อเป็นประสบการณ์ในการหา research partners and collaborators

รายการที่ 49: ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ สามารถน าไปต่อยอดและน าเสนอผลงานในเชิง best practice ได้ และเป็นโอกาสที่จะได้น าเสนอผลงานของคนไทย และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบั

ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษจากทั่วโลก พิเศษ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนางานให้

มีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต
รายการที่ 50 : ร่วมการประชุม The 2nd Policy Dialogue Roundtable Meeting with TELSOM

รายการที่ 51-52 :  ริเร่ิม สนับสนุน และผลักดันกจิกรรมความร่วมมือกบัต่างประเทศ ตลอดจน หารือความร่วมมือและติดตามความกา้วหน้าการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม AMCB2016

รายการที่ 38-44 : พัฒนาความร่วมมือทางธุรกจิทางการค้าหรือเกดิการร่วมวิจัยและพัฒนาระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ประกอบการเกาหลีในด้านต่างๆต่อไป รวมถึงการประสานงาน 

พบปะ หารือ เตรียมการการเดินทางและเยีย่มชมหน่วยงานวิจัยชั้นน าของเกาหลี และ การลงนามความร่วมมือด้าน S&T ระหว่างประเทศไทย-เกาหลีและหน่วยงานของเกาหลี  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย

รายการที่ 45 :  เพิ่มความรู้อนัเนื่องจากเป็นผู้เขียนผลงานวิจัยนี้โดยตรง ภายใต้โครงการ การขับเคล่ือนนโยบาย Environmental Footprint ของประเทศไทย (PEF)
รายการที่ 46 : เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC34/SC16  Horizontal methods for molecular biomarker analysis คร้ังที่ 6 ในฐานะประธานกรรมการวิชาการที่ 979

 มาตรฐานวิธีตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม (ประธานผู้แทนประเทศไทย)


