
No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

 เจา้หนา้ทีร่ะดับหวัหนา้หน่วยงาน

1 นาย ณรงค ์ศริิ

เลศิวรกลุ

ผูอ้ านวยการ การศกึษา

ดงูาน

เพือ่น าแนวคดิ ความรูต้า่งๆที่

ไดรั้บจากการศกึษาดงูานมา

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ตอ่การ

วางแผนด าเนนิงานในอนาคต ซึง่

โครงการ พัฒนาตนเองของ

คณะกรรมการเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

ในการก ากบัดแูลองคก์ารมหาชน 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

สวเีดน 04/04/60-

13/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

 เจา้หนา้ทีร่ะดับรองหัวหนา้หน่วยงาน

2 นาง ชฎามาศ ธุ

วะเศรษฐกลุ

รองผูอ้ านวยการ การประชมุ รว่มประชมุกบั UCAS รว่มกบั

ส านักงานก.พ., เยีย่มนักเรยีนที่

ไดรั้บทนุพระราชทานไปศกึษาตอ่

ที ่UCAS, รว่มในพธิลีงนาม MOU 

ระหวา่ง UCAS และส านักงานก.พ.

 (โครงการความรว่มมอืภายใต ้

มลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตาม

พระราชด ารฯิ) ซึง่สมเด็จพระเทพ

รัตน์ฯ เสด็จพระราชด าเนนิทรงรว่ม

เป็นสกัขพียานในพธิลีงนาม MOU

 รวมทัง้เสด็จฯ เยีย่ม IHEP-CAS

ประชมุกบั UCAS และหารอืความ

รว่มมอื รวมทัง้รว่มรับเสด็จฯ 

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

05/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

 เจา้หนา้ทีร่ะดับต า่กวา่ หน./รอง หน. หน่วยงาน

3 นาย ชัยวฒุ ิกมล

พลิาส

นักวจัิย การประชมุ ประชมุสมัมนา AERC 2017 เดนมารก์ 03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด
4 นาย วชิติ แสง

สวุรรณ์

เจา้หนา้ที่

หอ้งปฏบิัตกิาร

อาวโุส

การประชมุ ตรวจรับระบบstreet light ตรวจรับงานระบบstreet light กมัพูชา 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

5 นาย พรีะวฒุ ิ

ชนิวรรังสี

ผูช้ว่ยวจัิยอาวโุส การประชมุ เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ในการ

ด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยี

ก าปงเฌอเตยีล และตดิตาม

ความกา้วหนา้งานกอ่สรา้งสถาบัน

เทคโนโลยกี าปงสปือ

ตรวจรับงานระบบstreet light กมัพูชา 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 เมษำยน 2560)

หน้าที่ 1/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

6 นาย กอบศักดิ ์ศรี

ประภา

นักวจัิย การประชมุ ตดิตามความคบืหนา้ของงาน รว่ม

ประชมุกบักองราชเลขาธกิาร การ

ไฟฟ้าสว่นภมูภิาค 

องคก์ารโทรศัพทแ์หง่ประเทศไทย

 และคณะท างานจากกมัพูชาและ

รว่มตรวจรับงาน solar street light

ตรวจรับงานระบบstreet light กมัพูชา 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

7 นางสาว จริะวด ี

มาตุน่

เจา้หนา้ทีว่เิทศ

สมัพันธ์

การประชมุ เพือ่รว่มประชมุ 4th SAC Meeting

 ภายใตค้วามรว่มมอืโครงการ 

e-ASIA

the 4th SAC meeting of e-ASIA 

program

กมัพูชา 19/04/60-

21/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

8 นางสาว สาวติร ี

ภริมยก์จิ

ผูป้ระสานงาน การประชมุ เพือ่เขา้รว่มในพธิกีารลงนามความ

รว่มมอืระหวา่งส านักงาน ก.พ. 

และ UCAS

ประชมุกบั UCAS และหารอืความ

รว่มมอื รวมทัง้รว่มรับเสด็จฯ 

สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

05/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

9 นาย ภาสกร 

ประถมบตุร

ผูอ้ านวยการ

โปรแกรมอาวโุส

การประชมุ เยีย่มชมโรงงานการผลติกลอ้ง 

CCTV และดรูะบบ Safe City 

Control Center ของเมอืง

งาน Smart City เมอืงหางโจ สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

06/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

10 นาย ณัชพงศ ์หัตถิ นักวจัิย การประชมุ ประชมุแนวทางความรว่มมอืและดู

งาน

ศกึษาดงูานและประชมุทางดา้น

ระบบโซลา่รเ์ซลลแ์ละแบตเตอรี่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

07/04/60-

11/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

11 นาย นริตุต ์นาคสขุ นักวจัิย การศกึษา

ดงูาน

เพือ่ศกึษาดงูานแสดงเทคโนโลยี

สมัยใหมท่ีเ่กีย่วกบัหุน่ยนต ์ระบบ

อตัโนมัตแิละอตุสาหกรรม4.0

งาน Hannover Messe เยอรมนีตะวนัตก 24/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

12 นาง ศันสนีย ์ฮวบ

สมบรูณ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย การประชมุ รว่มประชมุผูบ้รหิาร Skolkovo 

Innovations Center , Huawei 

Technologyies Co., Ltd. และ

หน่วยงานพันธมติร

Challenges of Digital Economy 

in Russia, Regional Specifics 

and International Experience

สหพันธรัฐ

รัสเซยี

26/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

13 นาย เฉลมิพล ตู ้

จนิดา

ผูอ้ านวยการฝ่าย การประชมุ บรรยายการขับเคลือ่น Digital 

Economy ในดา้นการพัฒนา 

Startup

Challenges of Digital Economy 

in Russia, Regional Specifics 

and International Experience

สหพันธรัฐ

รัสเซยี

26/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น
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No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

14 นาง ชัญชณา ธน

ชยานนท์

นักวจัิยอาวโุส การประชมุ เพือ่ไปทดลองน าวสัด ุ

mesoporous silica ทีส่งัเคราะห์

ได ้ไปทดลองตดิบน cantiliver 

เพือ่วดัความสามารถในการ

ตรวจจับ VOC เพือ่ปฏบิัตงิานวจัิย

รว่มกนัในโครงการ Detection of 

formaldehy

ปฏบิัตงิานวจัิย ณ Universite de 

Bordeaux

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

01/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

15 นาง ฐติาภา สมติ ิ

นนท์

ผูช้ว่ย

ผูอ้ านวยการ

การประชมุ เพือ่การสรา้งเครอืขา่ยพันธมติร

ดา้น technology licensing และ 

IP และรับทราบขอ้มลูเกีย่วกบั 

แนวทางการจัดการดา้น IP ของ

งานวจัิยหรอืเทคโนโลยใีหม่ๆ  เชน่

 Big data การก าหนดราคา IP ฯลฯ

Licensing Executives Society 

International Annual Conference

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

16 นางสาว วณลิดา 

รุง่รัศมี

นักวจัิย การประชมุ เพือ่เขา้รว่มประชมุหารอืเรือ่งการ

บรหิารจัดหารและด าเนนิโครงการ

เรือ่ง Sustainabe Aquaculture 

Production (Safe-Aqua) ที่

ไดรั้บการอนุมัตจิาก EU horizon 

2020 กบัทมีจากสถาบันวจัิยตา่งๆ

รว่มประชมุ Kick-Off Meeting 

ส าหรับโครงการวจัิยเรือ่ง 

SAFE-Aqua ทีไ่ดรั้บทนุจาก RISE,

 Marie Sk&

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

23/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

17 นาย ขา้ว ตน้

สมบรูณ์

นักวจัิย การประชมุ เพือ่เขา้รว่มประชมุ kick-off 

meeting ส าหรับโครงการวจัิบ 

Safe-Aqua

รว่มประชมุ Kick-Off Meeting 

ส าหรับโครงการวจัิยเรือ่ง 

SAFE-Aqua ทีไ่ดรั้บทนุจาก RISE,

 Marie Sk&

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

23/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

18 นางสาว อรกนก 

พรรณรักษา

ทีป่รกึษาอาวโุส การประชมุ เพือ่เขา้รว่มงาน Licensing 

Executive Society International

 2017 ในฐานะหน่วยงานเจา้ภาพ

รว่มผูก้อ่ตัง้ Licensing Executive

 Society Thailand

Licensing Executives Society 

International Annual Conference

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด
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No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

19 นางสาว พลิาสนิี 

เทพธาดา

นักวเิคราะห์ การประชมุ เนื่องจากผูเ้ดนิทางทัง้ 3 ทา่นเป็น

หัวหนา้แผนงานยอ่ย (WP 1-7) 

ของโครงการวจัิยเรือ่ง 

SAFE-Aqua ที ่ศช. ไดรั้บทนุจาก

 Research and Innovation Staff 

Exchange (RISE), Marie Sk&

รว่มประชมุ Kick-Off Meeting 

ส าหรับโครงการวจัิยเรือ่ง 

SAFE-Aqua ทีไ่ดรั้บทนุจาก RISE,

 Marie Sk&

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

23/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

20 นางสาว ภัทรา

ภรณ์ สนุทรสจั

นักวเิคราะห์

อาวโุส

การประชมุ (1) to present the output of 

work package 3 of SEA-EU-

NET II Programme that 

NSTDA is responsible for it. 

(2) to discuss with partners for 

the potential collaboration

SEA-EU-NEt II: PROJECT 

(CONSORTIUM) MEETING 2017

เบลเยยีม 25/04/60-

30/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

21 นางสาว ภาวกิา 

เรอืนนอ้ย

เจา้หนา้ทีว่เิทศ

สมัพันธ์

การประชมุ เพือ่เขา้รว่มการประชมุปิดโครงการ

 SEA-EU-NET รายงานสรปุ

โครงการ และน าเสนอผลงาน

ตลอดโครงการทีผ่า่นมา

SEA-EU-NEt II: PROJECT 

(CONSORTIUM) MEETING 2017

เบลเยยีม 25/04/60-

30/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

22 นางสาว สมฤทัย 

ชรรณษานนท์

นักวจัิย การประชมุ เพือ่ท างานวจัิยเรือ่งการออกแบบ

และขึน้รปูโครงรา่งรองรับเซลล์

ดว้ยเครือ่งสรา้งตน้แบบรวดเร็วทีม่ี

ความละเอยีดระดับไมครอน 

(micro-stereolithography)

Fabrication of scaffolds using 

micro-stereolithography

ญีปุ่่ น 01/04/60-

14/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

23 นางสาว ลลิี ่เอือ้

วไิลจติร

รอง

ผูอ้ านวยการศนูย์

การประชมุ หารอืความรว่มมอืดา้น Drug 

Discovery Platform in Thailand

 และประชาสมัพันธศ์นูยช์วีวสัดุ

ประเทศไทย (TBRC)

The 6th Asia Partnership 

Conference of Pharmaceutical 

Association (APAC)

ญีปุ่่ น 04/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

24 นางสาว สภุาวด ี

องิศรสีวา่ง

นักวจัิยอาวโุส การประชมุ สรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื

ระหวา่งประเทศและแลกเปลีย่น

ความรูก้บันักวจัิยในเอเชยี

The 6th Asia Partnership 

Conference of Pharmaceutical 

Association (APAC)

ญีปุ่่ น 04/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 4/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

25 นาง ฤทัย จงสฤษดิ์ ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายอาวโุส

การประชมุ เป็นหัวหนา้คณะพานักเรยีน

ระดับชัน้ ม.1 -3 เขา้รว่มกจิกรรม

สะเต็มศกึษา เป็นการปลกู

รากฐานทางวทิยาศาสตรใ์ห ้

เขม้แข็ง ตอ่ยอดความรูสู้่

เทคโนโลยเีพือ่ใชง้าน ออกแบบ

สรา้งสรรคผ์ลงานดว้ยหลักการ

วศิวกรรม ฝึกทักษะคานวณ

ความสมัพันธห์าเหตผุลดว้ย

รปูแบบคณติศาสตร ์และใชศ้ลิปะ

มาขัดเกลาการเรยีนรูอ้ยา่ง

สรา้งสรรค ์ตลอดจนเพือ่

แลกเปลีย่นประสบการณ์การทา

งาน แนวคดิ การออกแบบบ

กจิกรรมดา้นเด็กและเยาวชน 

ระหวา่ง 2 ประเทศ

The 4th International STEAM 

Camp

ญีปุ่่ น 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

26 นางสาว สปุราณี 

สทิธไิพโรจน์สกลุ

นักวชิาการ

อาวโุส

การประชมุ น าคณะครวูทิยาศาสตรเ์ขา้รว่ม

อบรมเชงิปฏบิัตกิารและศกึษา

แหลง่เรยีนรูด้า้นสะเต็มศกึษา เพือ่

สรา้งโอกาสใหก้บัครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาไดเ้ปิดโลกทัศน์

และประสบการณ์จากการเขา้รว่ม

กจิกรรม ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

ผูเ้ชีย่วชาญโดยตรง และฝึกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาศักยภาพ

และน ากจิกรรมสะเต็มไปปรับใช ้

กบัการเรยีนการสอนได ้

The 3rd International STEAM 

program : Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM Education)

ญีปุ่่ น 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

หน้าที่ 5/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

27 นาย ศกุเกษม 

ออ่นพูล

นักวชิาการ การประชมุ - เพือ่เป็นวทิยากร พีเ่ลีย้ง และ

เป็นผูด้แูลกจิกรรมคา่ยในภาพรวม

 ตลอดการเดนิทาง 

- เพือ่ประสานงานและเตรยีม

กจิกรรมวทิยาศาสตรใ์นแตล่ะ

สถานีฐาน 

- เพือ่ประสานงานการเดนิทาง ที่

พัก และอาหาร ใหเ้กดิความ

เรยีบรอ้ยและเป็นไปตามแผนงาน

ทีว่างไว ้

The 4th International STEAM 

Camp

ญีปุ่่ น 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

28 นางสาว กรกนก 

จงสงูเนนิ

นักวชิาการ การประชมุ น าคณะครวูทิยาศาสตรเ์ขา้รว่ม

อบรมเชงิปฏบิัตกิารและศกึษา

แหลง่เรยีนรูด้า้นสะเต็มศกึษา เพือ่

สรา้งโอกาสใหก้บัครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาไดเ้ปิดโลกทัศน์

และประสบการณ์จากการเขา้รว่ม

กจิกรรม ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

ผูเ้ชีย่วชาญโดยตรง และฝึกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาศักยภาพ

และน ากจิกรรมสะเต็มไปปรับใช ้

กบัการเรยีนการสอนได ้

The 3rd International STEAM 

program : Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM Education)

ญีปุ่่ น 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

29 นางสาว จดิา

กาญจน์ สหีาราช

นักวชิาการ การประชมุ น าคณะครวูทิยาศาสตรเ์ขา้รว่ม

อบรมเชงิปฏบิัตกิารและศกึษา

แหลง่เรยีนรูด้า้นสะเต็มศกึษา เพือ่

สรา้งโอกาสใหก้บัครแูละบคุลากร

ทางการศกึษาไดเ้ปิดโลกทัศน์

และประสบการณ์จากการเขา้รว่ม

กจิกรรม ไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั

ผูเ้ชีย่วชาญโดยตรง และฝึกอบรม

เชงิปฏบิัตกิารเพือ่พัฒนาศักยภาพ

และน ากจิกรรมสะเต็มไปปรับใช ้

กบัการเรยีนการสอนได ้

The 3rd International STEAM 

program : Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology, Engineering and 

Mathematics (STEM Education)

ญีปุ่่ น 18/04/60-

22/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

หน้าที่ 6/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

30 นางสาว อรอนิทรา

 ภูป่ระเสรฐิ

นักวจัิย การสมัมนา เพือ่น าเสนอผลงานวชิาการ the 5th International 

Conference on Serious Games 

and Applications for Health, 

IEEE SeGAH 2017

ออสเตรเลยี 01/04/60-

05/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

31 นางสาว วนัทนีย ์

พันธชาติ

ผูอ้ านวยการ

ฝ่ายอาวโุส

การประชมุ รว่มประชมุ APEC Silver 

Economy Workshop

APEC Workshop: The Role  of 

Standards and Innovation in 

Driving the Silver Economy

ออสเตรเลยี 02/04/60-

06/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

32 นาง กมลพรรณ 

พันพึง่

หัวหนา้งาน การประชมุ รว่มในกระบวนการจัดท าขอ้เสนอ

เชงินโยบายเรือ่งมาตรฐานที่

สง่เสรมิเศรษฐกจิผูส้งูวยัในระดับ

ภมูภิาคและน ามาใชเ้พือ่การ

ขับเคลือ่นนโยบายระดับประเทศ

ตอ่ไป

APEC Workshop: The Role  of 

Standards and Innovation in 

Driving the Silver Economy

ออสเตรเลยี 02/04/60-

06/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

33 นางสาว ภัทรพร 

โกนลิ

ผูช้ว่ยวจัิยอาวโุส อบรม เขา้รว่มกจิกรรม 9th Asia 

Nanotech Camp Invitation2016 

(ANC)

9th Asia Nanotech Camp 

Invitation2016 (ANC)

ออสเตรยี 03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

34 นาง ออ้มใจ ไทร

เมฆ

ผูช้ว่ย

ผูอ้ านวยการ

อบรม น าครูไูปดงูานและฝึกอบรม เพือ่

สรา้งเครอืขา่ยครผูููส้อนสะเต็ม

ศกึษา

The 2nd International STEAM 

program: Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology, Engineering, Art, 

Agriculture and Mathematics 

(STEAM Education) , Seoul, 

Korea

สาธารณรัฐ

เกาหลี

03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

35 นางสาว พริณุรัตน์

 ปณุยลขิติ

นักวชิาการ

อาวโุส

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

03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 7/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

36 นางสาว ปรมา

ภรณ์ จฑูะจันทร์

ผูป้ระสานงาน อบรม เพือ่เดนิทางไปรว่มกจิกรรมการ

อบรมเชงิปฏบิัตกิาร 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

03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

37 นางสาว ปัณรส ี

สนทิวงศ ์ณ อยธุยา

นักวชิาการ อบรม - น าคณะครวูทิยาศาสตร ์

คณติศาสตร ์เขา้รว่มการอบรมเชงิ

ปฏบิัตกิารและศกึษาแหลง่เรยีนรู ้

ดา้นสะเต็มศกึษา เพือ่ใหค้รเูกดิ

ทักษะในการพัฒนาสือ่กจิกรรม

ตามแนวสะเต็มศกึษาทีบ่รูณาการ 

การน าความคดิสรา้งสรรค ์ศลิปะ 

และองคค์วามรูด้า้น

เทคโนโลยกีารเกษตร และน า

ความรู ้ทักษะทีไ่ดรั้บกลับมา ใช ้

ในการจัดกจิกรรมการเรยีนการสอน

 (STEAM education) 

ในประเทศไทย  

- ประชมุ แลกเปลีย่นแนวทางการ

เรยีนการสอน กบัโรงเรยีน Seoul 

Hyewha Elementary School 

และโรงเรยีน Seoul National 

University girl middle school

The 2nd International STEAM 

program: Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology, Engineering, Art, 

Agriculture and Mathematics 

(STEAM Education) , Seoul, 

Korea

สาธารณรัฐ

เกาหลี

03/04/60-

08/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

38 นาย กติตวิฒุ ิ

เกษมวงศ์

นักวจัิย การสมัมนา น าเสนอผลงานวชิาการในงาน 

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

สหรัฐอเมรกิา 01/04/60-

07/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 8/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

39 นางสาว ผศุนา 

หรัิญสทิธิ์

นักวจัิย การสมัมนา น าเสนอผลงานวชิาการในงาน 

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

สหรัฐอเมรกิา 01/04/60-

07/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

40 นางสาว ฉววีรรณ 

ทรัพยเ์จรญิกลุ

นักวจัิย การสมัมนา น าเสนอผลงานวชิาการในงาน 

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

สหรัฐอเมรกิา 01/04/60-

07/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

41 นางสาว อญัชล ี

จันทรแ์กว้

นักวจัิย การสมัมนา น าเสนอผลงานวชิาการในงาน 

253rd American Chemical 

Society NATIONAL MEETING & 

EXPOSITION Advanced 

Materials, Technologies, 

Systems & Processes

 2017 MRS Spring Meetings & 

Exhibits

สหรัฐอเมรกิา 17/04/60-

24/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

42 นางสาว สมุลวรรณ

 สงัขช์ว่ย

ผูอ้ านวยการฝ่าย อบรม พัฒนาเสรมิสรา้งความรูเ้รือ่งการ

บรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา

และการใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์ 

ตลอดจนสรา้งเครอืขา่ยความ

รว่มมอืกบักลุม่ผูท้ างานดา้นการ

บรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา

และถา่ยทอดเทคโนโลยทัีง้ใน

ประเทศและตา่งประเทศ

AUTM Asia 2017 ฮอ่งกง 23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 9/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

43 นางสาว นพวรรณ

 สงวนสตัย์

นักวเิคราะห์

อาวโุส

อบรม เพือ่ศกึษาและเพิม่พูนความรูด้า้น

การจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาใน

หัวขอ้แนวคดิการพัฒนา

ผลงานวจัิยใหเ้กดิทรัพยส์นิทาง

ปัญญาทีม่ศีักยภาพและสามารถ

น าไปใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย์

และการถา่ยทอดเทคโนโลยี

AUTM Asia 2017 ฮอ่งกง 23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

44 นางสาว ธนิีนุช ศรี

จันทร์

เจา้หนา้ที่

พัฒนาธรุกจิ

อาวโุส

อบรม เพือ่พัฒนาและเรยีนรูก้ารน า

ทรัพยส์นิทางปัญญาไปใช ้

ประโยชน์ในเชงิพาณชิย ์และการ

สรา้งเครอืขา่ย

AUTM Asia 2017 ฮอ่งกง 23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

45 นาง กณัฐมณี กล

กานนท์

นักวเิคราะห์

อาวโุส

อบรม เขา้รว่มประชมุวชิาการ AUTM 

Asia 2017

AUTM Asia 2017 ฮอ่งกง 23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด
46 นางสาว ศกุรน์มิติ

 สจุริา

นักวเิคราะห์ อบรม งานประชมุวชิาการนี้ใหค้วามรู ้

เรือ่งการถา่ยทอดเทคโนโลยแีละ

การใชป้ระโยชน์เชงิพาณชิย ์จาก

สถาบันการศกึษาและอตุสาหกรรม

 รวมถงึความรูจ้ากกรณีศกึษา และ

ประสบการณ์ตา่งๆของผูเ้ขา้รว่ม

ทีม่าจากสถาบันการศกึษา และ

องคก์รตา่งๆ ทีห่ลากหลาย

AUTM Asia 2017 ฮอ่งกง 23/04/60-

27/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

47 นางสาว พมิพา 

ลิม้ทองกลุ

นักวจัิยอาวโุส การประชมุ เพือ่เขา้รว่มประชมุและ ให ้

ค าปรกึษาดา้นเทคโนโลยี

แบตเตอรีก่บับรษัิทและบอรด์ปตท.

 ทีบ่รษัิท 24M Technologies

ประชมุกบับรษัิท 24M 

Technologies

สหรัฐอเมรกิา 30/04/60-

04/05/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

48 นางสาว จนิตนา 

จันทรเ์จรญิฤทธิ์

นักวชิาการ อบรม เพือ่เขา้รว่มการประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิาร เรือ่ง REGIONAL 

WORKSHOP ON 

AGROTERRORISM 

?POTENTIAL THREATS AND 

BIOSECURITY 

PREPAREDNESS: ARE WE 

READY

REGIONAL WORKSHOP ON 

AGROTERRORISM ?POTENTIAL 

THREATS AND BIOSECURITY 

PREPAREDNESS: ARE WE 

READY?

มาเลเซยี 25/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

หน้าที่ 10/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

49 นางสาว สรัิส 

สลุัญชปุกร

นักวชิาการ อบรม เพือ่เขา้รว่มการประชมุเชงิ

ปฏบิัตกิาร เรือ่ง REGIONAL 

WORKSHOP ON 

AGROTERRORISM 

?POTENTIAL THREATS AND 

BIOSECURITY 

PREPAREDNESS: ARE WE 

READY

REGIONAL WORKSHOP ON 

AGROTERRORISM ?POTENTIAL 

THREATS AND BIOSECURITY 

PREPAREDNESS: ARE WE 

READY?

มาเลเซยี 25/04/60-

29/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

50 นางสาว อญัชล ี

มโนนุกลุ

นักวจัิยอาวโุส การประชมุ เสนอผลงานที ่4th International

 Conference on Powder 

Metallurgy in Asia (APMA2017)

รว่ม MIM meeting - dinner 10 

April 

2017

 

รว่ม Aisa Powder Mettallurgy 

Association meeting

APMA2017 ไตห้วนั 09/04/60-

12/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

51 นาย ศริาวธุ กลิน่

บหุงา

นักวจัิยอาวโุส การสมัมนา ประชมุรว่มกบั Councilor ของ 

Asian Fisheries Society และ

ความกา้วหนา้ทางวชิาการเรือ่ง 

genetics and biotechnology of 

aquatic species

50th Council Meeting ไตห้วนั 27/04/60-

01/05/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางสว่น

52 นาย สมศักดิ ์ลขิติ

รัตนพศิาล

นักวจัิย การประชมุ เพือ่ปฏบิัตงิานวจัิยเกีย่วกบัเชือ้รา

กอ่โรคในพชื

ปฏบิัตงิานวจัิย ณ Westerdijk 

Fungal Biodiversity Institute

เนเธอรแ์ลนด์ 30/04/60-

30/06/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

53 นาย นุวงศ ์ชลคปุ นักวจัิยอาวโุส การประชมุ ไดรั้บเชญิเป็นวทิยากรบรรยายใน

งาน Philippines National 

Workshop on Fiscal Policies for 

Promoting Cleaner Fuels and 

Vehicles

CO2-Based Vehicle Taxation 

Scheme in Thailand

ฟิลปิปินส์ 04/04/60-

05/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

หน้าที่ 11/13



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภท

กำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/

ดงูำน

ประเทศ วนัที่ กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

54 นาย กนกเวทย ์

ตัง้พมิลรัตน์

รอง

ผูอ้ านวยการศนูย์

การประชมุ เพือ่รว่ม 2nd Annual Meeting 

and Workshop of the e-ASIA 

Joint Research Project และหา

แนวทางความรว่มมอืทางดา้น 

Disaster Management

Annual Meeting and Workshop 

of the e-ASIA Joint Research 

Project 

ฟิลปิปินส์ 23/04/60-

28/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

55 นาย วฒุภัิทร คอว

นชิ

นักวจัิย การประชมุ เพือ่รายงานความกา้วหนา้โครงการ

 E-ASIA การใชโ้ดรนบรหิาร

จัดการภัยพบิัต ิ

เพือ่รว่มทดลองใชโ้ดรนในการ

ตรวจสอบปากปลอ่งภเูขาไฟ

Annual Meeting and Workshop 

of the e-ASIA Joint Research 

Project 

ฟิลปิปินส์ 23/04/60-

28/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

56 นาย กติตพิงศ ์

เอกไชย

นักวจัิย การประชมุ รว่มประชมุตดิตามความคบืหนา้

โครงการวจัิย e-Asia

Annual Meeting and Workshop 

of the e-ASIA Joint Research 

Project 

ฟิลปิปินส์ 23/04/60-

28/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

57 นาย วทิยว์ศนิ 

วมิลมงคลพร

ผูช้ว่ยวจัิย การประชมุ เพือ่เดนิทางเขา้รว่มประชมุ 

รายงานความกา้วหนา้ของ

โครงการ หารอืและวางแผน การ

ด าเนนิของโครงการ

Annual Meeting and Workshop 

of the e-ASIA Joint Research 

Project 

ฟิลปิปินส์ 23/04/60-

28/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

58 นาย วรล อนิทะ

สนัตา

นักวจัิยอาวโุส การประชมุ ปฎบิัตงิานวจัิยภายใตโ้ครงการวจัิย

เรือ่ง 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 ซึง่ไดรั้บทนุ

สนับสนุนจาก Thailand 

Research Funding

โครงการวจัิยเรือ่ง 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

สวติเซอรแ์ลนด์ 08/04/60-

13/04/60

ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 12/13



ประโยชนท์ีไ่ดร้บั
รายการที ่1: เพือ่น าแนวคดิ ความรูต้า่งๆทีไ่ดรั้บจากการศกึษาดงูานมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์ตอ่การวางแผนด าเนนิงานในอนาคต ซึง่พจิารณาอนุมัตโิดยทา่น รวท.
รายการที ่2,8 : ก ากับดแูลงานโครงการตามพระราชด าร ิและเป็นรองเลขาธกิารมลูนธิเิทคโนโลยสีารสนเทศตามพระราชด าร ิทีส่วทช. 
รายการที ่3 : ประชมุสัมมนาเรือ่ง rheology
รายการที ่4-6 : เพือ่ตดิตามความกา้วหนา้ในการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยกี าปงเฌอเตยีล เรือ่ง Solar cell system Solar cell fabrication, Solar pv system and application
รายการที ่7 : ประสานงานและจัดการการด าเนนิงานโครงการภายใตค้วามร่วมมอืระหวา่งประเทศ
รายการที ่9 : เพือ่น าแนวคดิมาปรับใชก้ับ Smart city ของโปรแกรม SDI
รายการที ่10 : อเิล็กทรอนกิสก์ าลัง  การประยกุตใ์ชง้านโซลา่รเ์ซลล ์การชารจ์แบตเตอรี่
รายการที ่11 : ไดรั้บความรูด้า้นเทคโนโลยหีุน่ยนต ์และระบบอัตโนมัติ
รายการที ่12-13 : บม่เพาะธรุกจิ, Policy on driving DE through National Startup เป็นสว่นหนึง่ของกจิกรรมทีไ่ดเ้คยท า
รายการที ่14 : สังเคราะห ์และวเิคราะหว์ัสด ุmesoporous silica และ semiconductor devices
รายการที ่15,18 : มปีระสบการณ์ในการน างานวิจััยและเทคโนโลยไีปใชใ้นภาคเอกชน ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์การท า license ในเอเชยีและแขกรับเชญิ/วทิยากรจากทวปีอืน่ๆ
รายการที ่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.
รายการที ่20-21 : เพือ่เขา้ร่วมการประชมุปิดโครงการ SEA-EU-NET รายงานสรุปโครงการ และน าเสนอผลงานตลอดโครงการทีผ่า่นมา
รายการที ่22 : มปีระสบการณ์การท างานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับเครือ่งสรา้งตน้แบบรวดเร็วชนดิ stereolithography
รายการที ่23-24 : หารอืความร่วมมอืดา้น Drug Discovery Platform in Thailand ประชาสัมพันธศ์นูยช์วีวัสดปุระเทศไทย (TBRC) และท างานวจัิยดา้น cheminformatics
รายการที ่25,27 : 1. มปีระสบการณ์เป็นหัวหนา้ทมีและผูป้ระสานงานพาเยาวชนไปศกึษาดงูานและเขา้ร่วมกจิกรรมวทิยาศาสตรทั์ง้ในและตา่งประเทศ  
2. รับผดิชอบกจิกรรมพัฒนาเยาวชน อบรมครู และการสรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกับตา่งประเทศในการพัฒนาก าลังคน
รายการที ่26,28-29 : - สามารถประสานงานกับผูเ้ชีย่วชาญจากหน่วยงานในประเทศญีปุ่่ นเพือ่จัดกจิกรรมอบรมเชงิปฏบิัตกิารใหแ้กค่ณะครูได ้ 
เป็นทมีวทิยากรในการออกแบบกจิกรรมและน าทมีท ากจิกรรมเยีย่มชมแหลง่เรยีนรู ้ถอดบทเรยีนและสรุปกจิกรรม
รายการที ่30 : ไดป้ระสบการณ์ในการน าเสนอผลงานในตา่งประเทศ  
รายการที ่31-32: ไดค้วามรูด้า้นการพัฒนาเทคโนโลยแีละนวัตกรรมเพือ่สังคมผูส้งูวัย
รายการที ่33: ไดน้ าเสนอและแลกเปลีย่นความรูท้ีส่ามารถน ามาใชแ้ละมปีระโยชน์ตอ่การวจัิย
รายการที ่34-37 :ประสานงานกับหน่วยงานพันธมติรตา่งประเทศ และเป็นวทิยากรบรรยายใหค้วามรูด้า้นการออกแบบกจิกรรมการสอนตามแนวทางสะเต็มศกึษา 
เพือ่สรา้งประสทิธภิาพในการเรยีนรูด้า้นวทิยาศาสตรใ์นรูปแบบบรบิทของตา่งประเทศและดา้นการใหบ้รกิารทีค่รบวงจร 
รายการที ่38-41 : ผูเ้ป็นนักวจัิยหลักในการด าเนนิโครงการวจัิยจ านวนหลายโครงการทีเ่กีย่วขอ้งกับผลงานทีน่ าไปเสนอในทีป่ระชมุครัง้นี้ สามารถน าเสนอผลงานไดเ้ป็นอยา่งด ี
ท าใหม้คีวามเชยีวชาญเกีย่วกับ molecular catalysis for energy generation
รายการที ่42-46 : การบรหิารจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา และความรับผดิชอบเรือ่งการบรหิารหน่วยงานจัดการทรัพยส์นิทางปัญญา น าทรัพยส์นิทางปัญญาไปใชป้ระโยชน์
เชงิพาณชิยป์ระมาณ 10 ปี และปัจจบุันเป็นผูรั้บผดิชอบหลักของสวทช.ในการจัดตัง้เครอืขา่ย AIMs เพิม่ทักษะในการบรหิาร IP ในโครงการ
รายการที ่47 : ไดค้วามรูเ้พิม่เตมิดา้น Battery technology
รายการที ่48-49 : เพือ่รับทราบชอ้มลูตดิตามสถานภาพการควคมุก ากับดแูลความปลอดภัยทางชวีภาพในระดับนานาชาต ิเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอนุสัญญาหา้มอาวธุชวีภาพ
รายการที ่50 : ไดค้วามรูด้า้น Powder Metallurgy
รายการที ่51 : ไดรั้บความรูเ้รือ่งความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้น genetics and biotechnology of aquatic species
รายการที ่52 : ไดรั้บความรูท้างดา้นชวีสารสนเทศ
รายการที ่53 : ไดรั้บความรูด้า้น fuel economy, CO2-based vehicle tax
รายการที ่54-57 : การเป็นหัวหนา้โครงการ E-ASIA ในสว่นของทมีนักวจัิยประเทศไทย มคีวามเชีย่วชาญเกีย่วกับระบบควบคมุอัตโนมัติ
รายการที ่58: มคีวามเชีย่วชาญดา้นการขึน้รูปเสน้ใยนาโนแบบเมทอลออกไซดแ์ละมผีลการทดลองดา้นการเคลอืบโลหะดว้ยเทคนคิ Plasma-Sputtering Coating เบือ้งตน้


