ั
ึ
รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศกษำดู
งำน/ประชุม/อบรม/สมมนำ
ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 เมษำยน 2560)
No.

่ สกุล
ชือ

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับหัวหน ้าหน่วยงาน
1 นาย ณรงค์ ศิร ิ
เลิศวรกุล

ตำแหน่ง

ผู ้อานวยการ

ประเภท
กำร
เดินทำง

การศึกษา
ดูงาน

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับรองหัวหน ้าหน่วยงาน
2 นาง ชฎามาศ ธุ
รองผู ้อานวยการ การประชุม
วะเศรษฐกุล

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับตา่ กว่าหน./รอง หน. หน่วยงาน
3 นาย ชัยวุฒ ิ กมล นั กวิจัย
การประชุม
พิลาส
ิ แสง
4 นาย วิชต
เจ ้าหน ้าที่
การประชุม
สุวรรณ์
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
อาวุโส
5 นาย พีระวุฒ ิ
ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส การประชุม
ชินวรรังสี

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

สวีเดน

04/04/6013/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
ชัน
สวทช.

ร่วมประชุมกับ UCAS ร่วมกับ
ประชุมกับ UCAS และหารือความ
สานั กงานก.พ., เยีย
่ มนั กเรียนที่
ร่วมมือ รวมทัง้ ร่วมรับเสด็จฯ
ได ้รับทุนพระราชทานไปศึกษาต่อ สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
ที่ UCAS, ร่วมในพิธล
ี งนาม MOU
ระหว่าง UCAS และสานั กงานก.พ.
(โครงการความร่วมมือภายใต ้
มูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตาม
พระราชดาริฯ) ซึง่ สมเด็จพระเทพ
รัตน์ฯ เสด็จพระราชดาเนินทรงร่วม
เป็ นสักขีพยานในพิธล
ี งนาม MOU
รวมทัง้ เสด็จฯ เยีย
่ ม IHEP-CAS

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

ประชุมสัมมนา

AERC 2017

เดนมาร์ก

ตรวจรับระบบstreet light

ตรวจรับงานระบบstreet light

กัมพูชา

03/04/6008/04/60
18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด
้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าในการ
ตรวจรับงานระบบstreet light
ดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี
กาปงเฌอเตียล และติดตาม
ความก ้าวหน ้างานก่อสร ้างสถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ

กัมพูชา

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

เพือ
่ นาแนวคิด ความรู ้ต่างๆที่
ได ้รับจากการศึกษาดูงานมา
ประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ การ
วางแผนดาเนินงานในอนาคต ซึง่

โครงการ พัฒนาตนเองของ
คณะกรรมการเพือ
่ เพิม
่ ประสิทธิภาพ
ในการกากับดูแลองค์การมหาชน
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๐

หน้ าที่ 1/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

6

นาย กอบศักดิ์ ศรี
ประภา

นั กวิจัย

การประชุม

ติดตามความคืบหน ้าของงาน ร่วม ตรวจรับงานระบบstreet light
ประชุมกับกองราชเลขาธิการ การ
ไฟฟ้ าส่วนภูมภ
ิ าค
องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
และคณะทางานจากกัมพูชาและ
ร่วมตรวจรับงาน solar street light

กัมพูชา

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

7

นางสาว จิระวดี
มาตุน
่

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

the 4th SAC meeting of e-ASIA
program

กัมพูชา

19/04/6021/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

8

นางสาว สาวิตรี
ภิรมย์กจิ

ผู ้ประสานงาน

การประชุม

05/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

นาย ภาสกร
ประถมบุตร

ผู ้อานวยการ
การประชุม
โปรแกรมอาวุโส

ประชุมกับ UCAS และหารือความ
ร่วมมือ รวมทัง้ ร่วมรับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
งาน Smart City เมืองหางโจ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

9

เพือ
่ ร่วมประชุม 4th SAC Meeting
ภายใต ้ความร่วมมือโครงการ
e-ASIA
เพือ
่ เข ้าร่วมในพิธก
ี ารลงนามความ
ร่วมมือระหว่างสานั กงาน ก.พ.
และ UCAS
เยีย
่ มชมโรงงานการผลิตกล ้อง
CCTV และดูระบบ Safe City
Control Center ของเมือง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

06/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
ชัน
สวทช.

10

นาย ณัชพงศ์ หัตถิ นั กวิจัย

การประชุม

ประชุมแนวทางความร่วมมือและดู
งาน

ศึกษาดูงานและประชุมทางด ้าน
ระบบโซล่าร์เซลล์และแบตเตอรี่

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

07/04/6011/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

11

นาย นิรต
ุ ต์ นาคสุข นั กวิจัย

การศึกษา
ดูงาน

เพือ
่ ศึกษาดูงานแสดงเทคโนโลยี
สมัยใหม่ทเี่ กีย
่ วกับหุน
่ ยนต์ ระบบ
อัตโนมัตแ
ิ ละอุตสาหกรรม4.0

งาน Hannover Messe

เยอรมนีตะวันตก 24/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

12

นาง ศันสนีย ์ ฮวบ
สมบูรณ์

ผู ้อานวยการฝ่ าย การประชุม

ร่วมประชุมผู ้บริหาร Skolkovo
Innovations Center , Huawei
Technologyies Co., Ltd. และ
หน่วยงานพันธมิตร

Challenges of Digital Economy
in Russia, Regional Specifics
and International Experience

สหพันธรัฐ
รัสเซีย

26/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

13

นาย เฉลิมพล ตู ้
จินดา

ผู ้อานวยการฝ่ าย การประชุม

บรรยายการขับเคลือ
่ น Digital
Economy ในด ้านการพัฒนา
Startup

Challenges of Digital Economy
in Russia, Regional Specifics
and International Experience

สหพันธรัฐ
รัสเซีย

26/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

หน้ าที่ 2/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

14

นาง ชัญชณา ธน
ชยานนท์

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ ไปทดลองนาวัสดุ
mesoporous silica ทีส
่ งั เคราะห์
ได ้ ไปทดลองติดบน cantiliver
เพือ
่ วัดความสามารถในการ
ตรวจจับ VOC เพือ
่ ปฏิบัตงิ านวิจัย
ร่วมกันในโครงการ Detection of
formaldehy

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

01/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

15

นาง ฐิตาภา สมิต ิ
นนท์

ผู ้ช่วย
ผู ้อานวยการ

การประชุม

เพือ
่ การสร ้างเครือข่ายพันธมิตร
Licensing Executives Society
สาธารณรัฐ
ด ้าน technology licensing และ International Annual Conference ฝรั่งเศส
IP และรับทราบข ้อมูลเกีย
่ วกับ
แนวทางการจัดการด ้าน IP ของ
งานวิจัยหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น
Big data การกาหนดราคา IP ฯลฯ

23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

16

นางสาว วณิลดา
รุง่ รัศมี

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมหารือเรือ
่ งการ
บริหารจัดหารและดาเนินโครงการ
เรือ
่ ง Sustainabe Aquaculture
Production (Safe-Aqua) ที่
ได ้รับการอนุมัตจิ าก EU horizon
2020 กับทีมจากสถาบันวิจัยต่างๆ

ร่วมประชุม Kick-Off Meeting
สาหรับโครงการวิจัยเรือ
่ ง
SAFE-Aqua ทีไ่ ด ้รับทุนจาก RISE,
Marie Sk&

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

23/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

17

นาย ข ้าว ต ้น
สมบูรณ์

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมประชุม kick-off
meeting สาหรับโครงการวิจับ
Safe-Aqua

ร่วมประชุม Kick-Off Meeting
สาหรับโครงการวิจัยเรือ
่ ง
SAFE-Aqua ทีไ่ ด ้รับทุนจาก RISE,
Marie Sk&

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

23/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

18

นางสาว อรกนก
พรรณรักษา

ทีป
่ รึกษาอาวุโส การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมงาน Licensing
Licensing Executives Society
สาธารณรัฐ
Executive Society International International Annual Conference ฝรั่งเศส
2017 ในฐานะหน่วยงานเจ ้าภาพ
ร่วมผู ้ก่อตัง้ Licensing Executive
Society Thailand

23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

ปฏิบัตงิ านวิจัย ณ Universite de
Bordeaux

หน้ าที่ 3/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

23/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

(1) to present the output of
SEA-EU-NEt II: PROJECT
เบลเยียม
work package 3 of SEA-EU(CONSORTIUM) MEETING 2017
NET II Programme that
NSTDA is responsible for it.
(2) to discuss with partners for
the potential collaboration

25/04/6030/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุมปิ ดโครงการ SEA-EU-NEt II: PROJECT
เบลเยียม
SEA-EU-NET รายงานสรุป
(CONSORTIUM) MEETING 2017
โครงการ และนาเสนอผลงาน
ตลอดโครงการทีผ
่ า่ นมา

25/04/6030/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

การประชุม

เพือ
่ ทางานวิจัยเรือ
่ งการออกแบบ
และขึน
้ รูปโครงร่างรองรับเซลล์
ด ้วยเครือ
่ งสร ้างต ้นแบบรวดเร็วทีม
่ ี
ความละเอียดระดับไมครอน
(micro-stereolithography)

19

นางสาว พิลาสินี
เทพธาดา

นั กวิเคราะห์

การประชุม

เนื่องจากผู ้เดินทางทัง้ 3 ท่านเป็ น ร่วมประชุม Kick-Off Meeting
หัวหน ้าแผนงานย่อย (WP 1-7)
สาหรับโครงการวิจัยเรือ
่ ง
ของโครงการวิจัยเรือ
่ ง
SAFE-Aqua ทีไ่ ด ้รับทุนจาก RISE,
SAFE-Aqua ที่ ศช. ได ้รับทุนจาก Marie Sk&
Research and Innovation Staff
Exchange (RISE), Marie Sk&

20

นางสาว ภัทรา
ภรณ์ สุนทรสัจ

นั กวิเคราะห์
อาวุโส

การประชุม

21

นางสาว ภาวิกา
เรือนน ้อย

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

22

นางสาว สมฤทัย
ชรรณษานนท์

นั กวิจัย

23

นางสาว ลิล ี่ เอือ
้
วิไลจิตร

24

นางสาว สุภาวดี
อิงศรีสว่าง

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

Fabrication of scaffolds using
micro-stereolithography

ญีป
่ น
ุ่

01/04/6014/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

รอง
การประชุม
ผู ้อานวยการศูนย์

หารือความร่วมมือด ้าน Drug
The 6th Asia Partnership
Discovery Platform in Thailand Conference of Pharmaceutical
และประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์ชวี วัสดุ
Association (APAC)
ประเทศไทย (TBRC)

ญีป
่ น
ุ่

04/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

นั กวิจัยอาวุโส

สร ้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและแลกเปลีย
่ น
ความรู ้กับนั กวิจัยในเอเชีย

ญีป
่ น
ุ่

04/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

การประชุม

The 6th Asia Partnership
Conference of Pharmaceutical
Association (APAC)

หน้ าที่ 4/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

25

นาง ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู ้อานวยการ
ฝ่ ายอาวุโส

การประชุม

เป็ นหัวหน ้าคณะพานั กเรียน
้ ม.1 -3 เข ้าร่วมกิจกรรม
ระดับชัน
สะเต็มศึกษา เป็ นการปลูก
รากฐานทางวิทยาศาสตร์ให ้
เข ้มแข็ง ต่อยอดความรู ้สู่
เทคโนโลยีเพือ
่ ใช ้งาน ออกแบบ
สร ้างสรรค์ผลงานด ้วยหลักการ
วิศวกรรม ฝึ กทักษะคานวณ
ความสัมพันธ์หาเหตุผลด ้วย
รูปแบบคณิตศาสตร์ และใช ้ศิลปะ
มาขัดเกลาการเรียนรู ้อย่าง
สร ้างสรรค์ ตลอดจนเพือ
่
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์การทา
งาน แนวคิด การออกแบบบ
กิจกรรมด ้านเด็กและเยาวชน
ระหว่าง 2 ประเทศ

The 4th International STEAM
Camp

ญีป
่ น
ุ่

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

26

นางสาว สุปราณี
สิทธิไพโรจน์สกุล

การประชุม

นาคณะครูวท
ิ ยาศาสตร์เข ้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารและศึกษา
แหล่งเรียนรู ้ด ้านสะเต็มศึกษา เพือ
่
สร ้างโอกาสให ้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได ้เปิ ดโลกทัศน์
และประสบการณ์จากการเข ้าร่วม
กิจกรรม ได ้แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับ
่ วชาญโดยตรง และฝึ กอบรม
ผู ้เชีย
เชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาศักยภาพ
และนากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช ้
กับการเรียนการสอนได ้

The 3rd International STEAM
program : Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering and
Mathematics (STEM Education)

ญีป
่ น
ุ่

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

นั กวิชาการ
อาวุโส

หน้ าที่ 5/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

27

นาย ศุกเกษม
อ่อนพูล

นั กวิชาการ

การประชุม

- เพือ
่ เป็ นวิทยากร พีเ่ ลีย
้ ง และ
เป็ นผู ้ดูแลกิจกรรมค่ายในภาพรวม
ตลอดการเดินทาง
- เพือ
่ ประสานงานและเตรียม
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแต่ละ
สถานีฐาน
- เพือ
่ ประสานงานการเดินทาง ที่
พัก และอาหาร ให ้เกิดความ
เรียบร ้อยและเป็ นไปตามแผนงาน
ทีว่ างไว ้

The 4th International STEAM
Camp

ญีป
่ น
ุ่

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

28

นางสาว กรกนก
จงสูงเนิน

นั กวิชาการ

การประชุม

นาคณะครูวท
ิ ยาศาสตร์เข ้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารและศึกษา
แหล่งเรียนรู ้ด ้านสะเต็มศึกษา เพือ
่
สร ้างโอกาสให ้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได ้เปิ ดโลกทัศน์
และประสบการณ์จากการเข ้าร่วม
กิจกรรม ได ้แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับ
่ วชาญโดยตรง และฝึ กอบรม
ผู ้เชีย
เชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาศักยภาพ
และนากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช ้
กับการเรียนการสอนได ้

The 3rd International STEAM
program : Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering and
Mathematics (STEM Education)

ญีป
่ น
ุ่

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

29

นางสาว จิดา
กาญจน์ สีหาราช

นั กวิชาการ

การประชุม

นาคณะครูวท
ิ ยาศาสตร์เข ้าร่วม
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารและศึกษา
แหล่งเรียนรู ้ด ้านสะเต็มศึกษา เพือ
่
สร ้างโอกาสให ้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได ้เปิ ดโลกทัศน์
และประสบการณ์จากการเข ้าร่วม
กิจกรรม ได ้แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้กับ
่ วชาญโดยตรง และฝึ กอบรม
ผู ้เชีย
เชิงปฏิบัตก
ิ ารเพือ
่ พัฒนาศักยภาพ
และนากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช ้
กับการเรียนการสอนได ้

The 3rd International STEAM
program : Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering and
Mathematics (STEM Education)

ญีป
่ น
ุ่

18/04/6022/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

หน้ าที่ 6/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ว ัตถุประสงค์

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

30

นางสาว อรอินทรา นั กวิจัย
ภูป
่ ระเสริฐ

การสัมมนา เพือ
่ นาเสนอผลงานวิชาการ

the 5th International
Conference on Serious Games
and Applications for Health,
IEEE SeGAH 2017

ออสเตรเลีย

01/04/6005/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

31

นางสาว วันทนีย ์
พันธชาติ

ผู ้อานวยการ
ฝ่ ายอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุม APEC Silver
Economy Workshop

APEC Workshop: The Role of
Standards and Innovation in
Driving the Silver Economy

ออสเตรเลีย

02/04/6006/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

32

นาง กมลพรรณ
พันพึง่

หัวหน ้างาน

การประชุม

ร่วมในกระบวนการจัดทาข ้อเสนอ
เชิงนโยบายเรือ
่ งมาตรฐานที่
ส่งเสริมเศรษฐกิจผู ้สูงวัยในระดับ
ภูมภ
ิ าคและนามาใช ้เพือ
่ การ
ขับเคลือ
่ นนโยบายระดับประเทศ
ต่อไป

APEC Workshop: The Role of
Standards and Innovation in
Driving the Silver Economy

ออสเตรเลีย

02/04/6006/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

33

นางสาว ภัทรพร
โกนิล

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม

9th Asia Nanotech Camp
Invitation2016 (ANC)

ออสเตรีย

03/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

34

นาง อ ้อมใจ ไทร
เมฆ

ผู ้ช่วย
ผู ้อานวยการ

อบรม

เข ้าร่วมกิจกรรม 9th Asia
Nanotech Camp Invitation2016
(ANC)
นาครูไปดู
งานและฝึ กอบรม เพือ
่
ู
สร ้างเครือข่ายครูผูู ้สอนสะเต็ม
ศึกษา

The 2nd International STEAM
program: Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering, Art,
Agriculture and Mathematics
(STEAM Education) , Seoul,
Korea

สาธารณรัฐ
เกาหลี

03/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

35

นางสาว พิรณ
ุ รัตน์
ปุณยลิขต
ิ

นั กวิชาการ
อาวุโส

อบรม

0 The 2nd International STEAM
program: Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering, Art,
Agriculture and Mathematics
(STEAM Education) , Seoul,
Korea

สาธารณรัฐ
เกาหลี

03/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 7/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

36

นางสาว ปรมา
ภรณ์ จูฑะจันทร์

ผู ้ประสานงาน

37

นางสาว ปั ณรสี
นั กวิชาการ
สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

38

นาย กิตติวฒ
ุ ิ
เกษมวงศ์

นั กวิจัย

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

เพือ
่ เดินทางไปร่วมกิจกรรมการ
อบรมเชิงปฏิบัตก
ิ าร The 2nd
International STEAM program
: Inspired by Fun hands-on
with Science, Technology,
Engineering, Art, Agriculture
and Mathematics (STEAM
Education) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

The 2nd International STEAM
program: Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering, Art,
Agriculture and Mathematics
(STEAM Education) , Seoul,
Korea

สาธารณรัฐ
เกาหลี

03/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

- นาคณะครูวท
ิ ยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ เข ้าร่วมการอบรมเชิง
ปฏิบัตก
ิ ารและศึกษาแหล่งเรียนรู ้
ด ้านสะเต็มศึกษา เพือ
่ ให ้ครูเกิด
่ กิจกรรม
ทักษะในการพัฒนาสือ
ตามแนวสะเต็มศึกษาทีบ
่ รู ณาการ
การนาความคิดสร ้างสรรค์ ศิลปะ
และองค์ความรู ้ด ้าน
เทคโนโลยีการเกษตร และนา
ความรู ้ ทักษะทีไ่ ด ้รับกลับมา ใช ้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
(STEAM education)
ในประเทศไทย
- ประชุม แลกเปลีย
่ นแนวทางการ
เรียนการสอน กับโรงเรียน Seoul
Hyewha Elementary School
และโรงเรียน Seoul National
University girl middle school
การสัมมนา นาเสนอผลงานวิชาการในงาน
253rd American Chemical
Society NATIONAL MEETING &
EXPOSITION Advanced
Materials, Technologies,
Systems & Processes

The 2nd International STEAM
program: Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering, Art,
Agriculture and Mathematics
(STEAM Education) , Seoul,
Korea

สาธารณรัฐ
เกาหลี

03/04/6008/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

253rd American Chemical
Society NATIONAL MEETING &
EXPOSITION Advanced
Materials, Technologies,
Systems & Processes

สหรัฐอเมริกา

01/04/6007/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

อบรม

อบรม

หน้ าที่ 8/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

39

นางสาว ผุศนา
หิรัญสิทธิ์

นั กวิจัย

การสัมมนา นาเสนอผลงานวิชาการในงาน
253rd American Chemical
253rd American Chemical
Society NATIONAL MEETING &
Society NATIONAL MEETING & EXPOSITION Advanced
EXPOSITION Advanced
Materials, Technologies,
Materials, Technologies,
Systems & Processes
Systems & Processes

สหรัฐอเมริกา

01/04/6007/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

40

นางสาว ฉวีวรรณ
ทรัพย์เจริญกุล

นั กวิจัย

การสัมมนา นาเสนอผลงานวิชาการในงาน
253rd American Chemical
253rd American Chemical
Society NATIONAL MEETING &
Society NATIONAL MEETING & EXPOSITION Advanced
EXPOSITION Advanced
Materials, Technologies,
Materials, Technologies,
Systems & Processes
Systems & Processes

สหรัฐอเมริกา

01/04/6007/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

41

นางสาว อัญชลี
จันทร์แก ้ว

นั กวิจัย

การสัมมนา นาเสนอผลงานวิชาการในงาน
2017 MRS Spring Meetings &
253rd American Chemical
Exhibits
Society NATIONAL MEETING &
EXPOSITION Advanced
Materials, Technologies,
Systems & Processes

สหรัฐอเมริกา

17/04/6024/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

42

นางสาว สุมลวรรณ ผู ้อานวยการฝ่ าย อบรม
สังข์ชว่ ย

ฮ่องกง

23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

พัฒนาเสริมสร ้างความรู ้เรือ
่ งการ
AUTM Asia 2017
ิ ทางปั ญญา
บริหารจัดการทรัพย์สน
และการใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
ตลอดจนสร ้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับกลุม
่ ผู ้ทางานด ้านการ
ิ ทางปั ญญา
บริหารจัดการทรัพย์สน
และถ่ายทอดเทคโนโลยีทงั ้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ

หน้ าที่ 9/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

43

นางสาว นพวรรณ
สงวนสัตย์

นั กวิเคราะห์
อาวุโส

อบรม

เพือ
่ ศึกษาและเพิม
่ พูนความรู ้ด ้าน
ิ ทางปั ญญาใน
การจัดการทรัพย์สน
หัวข ้อแนวคิดการพัฒนา
ิ ทาง
ผลงานวิจัยให ้เกิดทรัพย์สน
ปั ญญาทีม
่ ศ
ี ักยภาพและสามารถ
นาไปใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
และการถ่ายทอดเทคโนโลยี

AUTM Asia 2017

ฮ่องกง

23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

44

นางสาว ธินีนุช ศรี เจ ้าหน ้าที่
จันทร์
พัฒนาธุรกิจ
อาวุโส

อบรม

ฮ่องกง

23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

45

นาง กัณฐมณี กล
กานนท์
นางสาว ศุกร์นม
ิ ต
ิ
สุจริ า

นั กวิเคราะห์
อาวุโส
นั กวิเคราะห์

อบรม

เพือ
่ พัฒนาและเรียนรู ้การนา
AUTM Asia 2017
ิ ทางปั ญญาไปใช ้
ทรัพย์สน
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการ
สร ้างเครือข่าย
เข ้าร่วมประชุมวิชาการ AUTM
AUTM Asia 2017
Asia 2017
งานประชุมวิชาการนี้ให ้ความรู ้
AUTM Asia 2017
เรือ
่ งการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
การใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ จาก
สถาบันการศึกษาและอุตสาหกรรม
ึ ษา และ
รวมถึงความรู ้จากกรณีศก
ประสบการณ์ตา่ งๆของผู ้เข ้าร่วม
ทีม
่ าจากสถาบันการศึกษา และ
องค์กรต่างๆ ทีห
่ ลากหลาย

ฮ่องกง

23/04/6027/04/60
23/04/6027/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด
้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

47

นางสาว พิมพา
ลิม
้ ทองกุล

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและ ให ้
ประชุมกับบริษัท 24M
คาปรึกษาด ้านเทคโนโลยี
Technologies
แบตเตอรีก
่ บ
ั บริษัทและบอร์ดปตท.
ทีบ
่ ริษัท 24M Technologies

สหรัฐอเมริกา

30/04/6004/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

48

นางสาว จินตนา
จันทร์เจริญฤทธิ์

นั กวิชาการ

อบรม

เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง REGIONAL
WORKSHOP ON
AGROTERRORISM
?POTENTIAL THREATS AND
BIOSECURITY
PREPAREDNESS: ARE WE
READY

25/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

46

อบรม

ฮ่องกง

REGIONAL WORKSHOP ON
มาเลเซีย
AGROTERRORISM ?POTENTIAL
THREATS AND BIOSECURITY
PREPAREDNESS: ARE WE
READY?

หน้ าที่ 10/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

49

นางสาว สิรัส
สุลัญชุปกร

นั กวิชาการ

อบรม

50

นางสาว อัญชลี
มโนนุกล
ุ

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

ว ัตถุประสงค์

เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัตก
ิ าร เรือ
่ ง REGIONAL
WORKSHOP ON
AGROTERRORISM
?POTENTIAL THREATS AND
BIOSECURITY
PREPAREDNESS: ARE WE
READY
เสนอผลงานที่ 4th International
Conference on Powder
Metallurgy in Asia (APMA2017)
ร่วม MIM meeting - dinner 10
April
2017

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

REGIONAL WORKSHOP ON
มาเลเซีย
AGROTERRORISM ?POTENTIAL
THREATS AND BIOSECURITY
PREPAREDNESS: ARE WE
READY?

25/04/6029/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

APMA2017

ไต ้หวัน

09/04/6012/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

50th Council Meeting

ไต ้หวัน

27/04/6001/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
ชัน
สวทช. บางส่วน

ปฏิบัตงิ านวิจัย ณ Westerdijk
Fungal Biodiversity Institute

เนเธอร์แลนด์

30/04/6030/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
ชัน
สวทช.

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

04/04/6005/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
ชัน
สวทช.

ร่วม Aisa Powder Mettallurgy
Association meeting
51

นาย ศิราวุธ กลิน
่
บุหงา

นั กวิจัยอาวุโส

52

นาย สมศักดิ์ ลิขต
ิ นั กวิจัย
รัตนพิศาล

การประชุม

้ รา
เพือ
่ ปฏิบัตงิ านวิจัยเกีย
่ วกับเชือ
ก่อโรคในพืช

53

นาย นุวงศ์ ชลคุป

การประชุม

ได ้รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยายใน CO2-Based Vehicle Taxation
งาน Philippines National
Scheme in Thailand
Workshop on Fiscal Policies for
Promoting Cleaner Fuels and
Vehicles

นั กวิจัยอาวุโส

การสัมมนา ประชุมร่วมกับ Councilor ของ
Asian Fisheries Society และ
ความก ้าวหน ้าทางวิชาการเรือ
่ ง
genetics and biotechnology of
aquatic species

หน้ าที่ 11/13

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภท
กำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ั
่ กำรประชุม/อบรม/สมมนำ/
ชือ
ดูงำน

ประเทศ

ว ันที่

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

54

นาย กนกเวทย์
ตัง้ พิมลรัตน์

รอง
การประชุม
ผู ้อานวยการศูนย์

เพือ
่ ร่วม 2nd Annual Meeting
and Workshop of the e-ASIA
Joint Research Project และหา
แนวทางความร่วมมือทางด ้าน
Disaster Management

Annual Meeting and Workshop
of the e-ASIA Joint Research
Project

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

23/04/6028/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

55

นาย วุฒภ
ิ ัทร คอว
นิช

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ รายงานความก ้าวหน ้าโครงการ Annual Meeting and Workshop
E-ASIA การใช ้โดรนบริหาร
of the e-ASIA Joint Research
จัดการภัยพิบัต ิ
Project
เพือ
่ ร่วมทดลองใช ้โดรนในการ
ตรวจสอบปากปล่องภูเขาไฟ

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

23/04/6028/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

56

นาย กิตติพงศ์
เอกไชย

นั กวิจัย

การประชุม

ร่วมประชุมติดตามความคืบหน ้า
โครงการวิจัย e-Asia

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

23/04/6028/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

57

นาย วิทย์วศิน
วิมลมงคลพร

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

ฟิ ลป
ิ ปิ นส์

23/04/6028/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

58

นาย วรล อินทะ
สันตา

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ เดินทางเข ้าร่วมประชุม
รายงานความก ้าวหน ้าของ
โครงการ หารือและวางแผน การ
ดาเนินของโครงการ
ปฎิบัตงิ านวิจัยภายใต ้โครงการวิจัย
เรือ
่ ง Noble-Metal Incorporated
Photocatalytic Nanofibrous
Membrane for Light Weight
and Low Temperature
Catalytic Converter andIts
Potential Applications in
Automobile?Nanofiber
Synthesis, Nanofibrous
MembraneFabrication and
Device Assembly ซึง่ ได ้รับทุน
สนั บสนุนจาก Thailand
Research Funding

Annual Meeting and Workshop
of the e-ASIA Joint Research
Project
Annual Meeting and Workshop
of the e-ASIA Joint Research
Project
โครงการวิจัยเรือ
่ ง Noble-Metal
Incorporated Photocatalytic
Nanofibrous Membrane for
Light Weight and Low
Temperature Catalytic
Converter and Its Potential
Applications in
Automobile?Nanofiber
Synthesis, Nanofibrous
Membrane Fabrication and
Device Assembly

สวิตเซอร์แลนด์ 08/04/6013/04/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 12/13

ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
รายการที่ 1: เพือ
่ นาแนวคิด ความรู ้ต่างๆทีไ่ ด ้รับจากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช ้ให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ การวางแผนดาเนินงานในอนาคต ซึง่ พิจารณาอนุมัตโิ ดยท่าน รวท.
รายการที่ 2,8 : กากับดูแลงานโครงการตามพระราชดาริ และเป็ นรองเลขาธิการมูลนิธเิ ทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริ ทีส
่ วทช.
รายการที่ 3 : ประชุมสัมมนาเรือ
่ ง rheology
รายการที่ 4-6 : เพือ
่ ติดตามความก ้าวหน ้าในการดาเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอเตียล เรือ
่ ง Solar cell system Solar cell fabrication, Solar pv system and application
รายการที่ 7 : ประสานงานและจัดการการดาเนินงานโครงการภายใต ้ความร่วมมือระหว่างประเทศ
รายการที่ 9 : เพือ
่ นาแนวคิดมาปรับใช ้กับ Smart city ของโปรแกรม SDI
รายการที่ 10 : อิเล็กทรอนิกส์กาลัง การประยุกต์ใช ้งานโซล่าร์เซลล์ การชาร์จแบตเตอรี่
รายการที่ 11 : ได ้รับความรู ้ด ้านเทคโนโลยีหน
ุ่ ยนต์ และระบบอัตโนมัต ิ
รายการที่ 12-13 : บ่มเพาะธุรกิจ, Policy on driving DE through National Startup เป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมทีไ่ ด ้เคยทา
รายการที่ 14 : สังเคราะห์ และวิเคราะห์วัสดุ mesoporous silica และ semiconductor devices
รายการที่ 15,18 : มีประสบการณ์ในการนางานวิจัั ยและเทคโนโลยีไปใช ้ในภาคเอกชน ได ้แลกเปลีย
่ นประสบการณ์การทา license ในเอเชียและแขกรับเชิญ/วิทยากรจากทวีปอืน
่ ๆ
รายการที่ 16-17,19 :currently working as a Project Analyst in the External Grant Administrative Office at BIOTEC providing support for researchers as they
conceptualize, develop, and write their proposals to international funding agencies, as well as assisting researchers in obtaining and managing research
grants funded by international funding sources. Responsible WP(s) & Tasks is WP6 Maximizing knowledge sharing strategy by implementing effective staff
exchange procedures between participating organizations.
รายการที่ 20-21 : เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุมปิ ดโครงการ SEA-EU-NET รายงานสรุปโครงการ และนาเสนอผลงานตลอดโครงการทีผ
่ า่ นมา
รายการที่ 22 : มีประสบการณ์การทางานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ งสร ้างต ้นแบบรวดเร็ วชนิด stereolithography
รายการที่ 23-24 : หารือความร่วมมือด ้าน Drug Discovery Platform in Thailand ประชาสัมพันธ์ศน
ู ย์ชวี วัสดุประเทศไทย (TBRC) และทางานวิจัยด ้าน cheminformatics
รายการที่ 25,27 : 1. มีประสบการณ์เป็ นหัวหน ้าทีมและผู ้ประสานงานพาเยาวชนไปศึกษาดูงานและเข ้าร่วมกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทัง้ ในและต่างประเทศ
2. รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาเยาวชน อบรมครู และการสร ้างเครือข่ายความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนากาลังคน
่ วชาญจากหน่วยงานในประเทศญีป
รายการที่ 26,28-29 : - สามารถประสานงานกับผู ้เชีย
่ นเพื
ุ่
อ
่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารให ้แก่คณะครูได ้
เป็ นทีมวิทยากรในการออกแบบกิจกรรมและนาทีมทากิจกรรมเยีย
่ มชมแหล่งเรียนรู ้ ถอดบทเรียนและสรุปกิจกรรม
รายการที่ 30 : ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานในต่างประเทศ
รายการที่ 31-32: ได ้ความรู ้ด ้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ
่ สังคมผู ้สูงวัย
รายการที่ 33: ได ้นาเสนอและแลกเปลีย
่ นความรู ้ทีส
่ ามารถนามาใช ้และมีประโยชน์ตอ
่ การวิจัย
รายการที่ 34-37 :ประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรต่างประเทศ และเป็ นวิทยากรบรรยายให ้ความรู ้ด ้านการออกแบบกิจกรรมการสอนตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพือ
่ สร ้างประสิทธิภาพในการเรียนรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์ในรูปแบบบริบทของต่างประเทศและด ้านการให ้บริการทีค
่ รบวงจร
รายการที่ 38-41 : ผู ้เป็ นนั กวิจัยหลักในการดาเนินโครงการวิจัยจานวนหลายโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับผลงานทีน
่ าไปเสนอในทีป
่ ระชุมครัง้ นี้ สามารถนาเสนอผลงานได ้เป็ นอย่างดี
ทาให ้มีความเชียวชาญเกีย
่ วกับ molecular catalysis for energy generation
ิ ทางปั ญญา และความรับผิดชอบเรือ
ิ ทางปั ญญา นาทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญาไปใช ้ประโยชน์
รายการที่ 42-46 : การบริหารจัดการทรัพย์สน
่ งการบริหารหน่วยงานจัดการทรัพย์สน
เชิงพาณิชย์ประมาณ 10 ปี และปั จจุบันเป็ นผู ้รับผิดชอบหลักของสวทช.ในการจัดตัง้ เครือข่าย AIMs เพิม
่ ทักษะในการบริหาร IP ในโครงการ
รายการที่ 47 : ได ้ความรู ้เพิม
่ เติมด ้าน Battery technology
รายการที่ 48-49 : เพือ
่ รับทราบช ้อมูลติดตามสถานภาพการควคุมกากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับนานาชาติ เป็ นฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการอนุสัญญาห ้ามอาวุธชีวภาพ
รายการที่ 50 : ได ้ความรู ้ด ้าน Powder Metallurgy
รายการที่ 51 : ได ้รับความรู ้เรือ
่ งความก ้าวหน ้าทางวิชาการด ้าน genetics and biotechnology of aquatic species
รายการที่ 52 : ได ้รับความรู ้ทางด ้านชีวสารสนเทศ
รายการที่ 53 : ได ้รับความรู ้ด ้าน fuel economy, CO2-based vehicle tax
่ วชาญเกีย
รายการที่ 54-57 : การเป็ นหัวหน ้าโครงการ E-ASIA ในส่วนของทีมนั กวิจัยประเทศไทย มีความเชีย
่ วกับระบบควบคุมอัตโนมัต ิ
่ วชาญด ้านการขึน
รายการที่ 58: มีความเชีย
้ รูปเส ้นใยนาโนแบบเมทอลออกไซด์และมีผลการทดลองด ้านการเคลือบโลหะด ้วยเทคนิค Plasma-Sputtering Coating เบือ
้ งต ้น

