No.

่ สกุล
ชือ

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับหัวหน ้าหน่วยงาน
1 นาย ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล

ตำแหน่ง

ผู ้อานวยการ

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับรองหัวหน ้าหน่วยงาน
2 นาย วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
รองผู ้อานวยการ

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

การประชุม

เพือ
่ หารือความร่วมมือด ้าน
Cybersecurity กับบริษัท
China-ASEAN Information Harbor
company

หารือความร่วมมือหน่วยงานใน วท. และ Guangxi S&T
Department

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/60-15/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

เจรจาความร่วมมือด ้านวิชาการ และ
เพือ
่ ให ้มาลงทุนในประเทศไทย

เจรจาความร่วมมือทางการศึกษา (ระหว่าง มทร.กรุงเทพ กับ
kingsoft)

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/07/60-07/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

3

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

- ประชุมรูปแบบการจัดงาน
- สารวจเส ้นทางเพือ
่ เตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพฯ

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ญีป
่ น
ุ่
ราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017

09/07/60-12/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

4

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู ้อานวยการศูนย์

การศึกษาดูงาน

เป็ นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรทีเ่ ข ้าร่วม
การอบรม

่ สารมวลชน ด ้านกิจการ
การศึกษาดูงาน "หลักสูตรผู ้บริหารการสือ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง (บสส.) รุน
่ ที่ 7"

ลาว

14/07/60-16/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

5

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู ้อานวยการ

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมสัมมนา และเจรจา
ทาบทามบุคลากรทีเ่ หมาะสมมาร่วม
เป็ นวิทยากรในการประชุม
Asia-Pacific Conference on
Giftedness (APCG 2018) ทีส
่ วทช.
จะเป็ นเจ ้าภาพหลักในการจัดประชุมที่
ประเทศไทยในปี 2018

The 22nd WCGTC Biennial World Conference

ออสเตรเลีย

18/07/60-24/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับตา่ กว่าหน./รอง หน. หน่วยงาน
6

นางสาว อโณชา รักชาติเจริญ นักวิจัย

อบรม

7

นาง ฐิตาภา สมิตน
ิ นท์

การประชุม

8

นาย พิสท
ุ ธิ์ ไพบูลย์รัตน์

รองผู ้อานวยการ
่ วชาญวิจัย
ผู ้เชีย

การประชุม

- To learn the latest
advancements of speech
processing covering theory, hands
on, and establishing contacts
between the academics and
industry.
- To have a chance to meet world
leaders in speech technology,
exchanging ideas, sharing
experiences
vision.
เพือ
่ เจรจาเกีย
่ and
วกับการ
license
technology กับบริษัทไต ้หวัน
นาเสนอแนวทางการพัฒนา
entrepreneurs เกษตร ทีใ่ ช ้เทค
โนโลยรสารสนเทศ ในการวางแผน
และประกอบธุรกิจ ไปร่วมในนามที่
ปรึกษา อพ.สธ. และความร่วมมือใน
งานทีเ่ นคเทคสนองพระราชดาริฯ

Speech Processing Courses in Crete Speech Synthesis:
Towards Intelligible and Conversational Speech Synthesis
Engines

กรีซ

23/07/60-30/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ประชุมหารืองานวิจัยกับภาคเอกชน เรือ
่ ง เอนไซม์ทนด่างจาก
แบคทีเรียในลาไส ้ปลวกสาหรับฟอกเยือ
่ กระดาษ
Social Business Day 2017

ไต ้หวัน

02/07/60-05/07/60

้ ประหยัด
ชัน

บังกลาเทศ

27/07/60-30/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

หน้ าที่ 1/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

9

ว่าทีร่ ้อยตรี นพดล สิทธิพล

นักวิจัย

การประชุม

1.ติดตามความคืบหน ้าการทางานของ ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system กัมพูชา
ระบบ PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ

04/07/60-07/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

10

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

้ ประหยัด
ชัน

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงาน
ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system กัมพูชา
ติดตัง้ ระบบฯ
ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
1.ติดตามความคืบหน ้าและควบคุม
ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system กัมพูชา
งานก่อสร ้าง PV hybrid system ที่
ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
2.ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ

04/07/60-07/07/60

11

นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิ
รักษ์
นาย พีระวุฒ ิ ชินวรรังสี

04/07/60-07/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

12

นางสาว ศศิวม
ิ ล ทรงไตร

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

1. ติดตามความคืบหน ้าการทางานของ ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system กัมพูชา
ระบบ PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ

04/07/60-07/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

13

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นักวิจัย

การประชุม

ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system
และร่วมประชุมความคืบหน ้าของคณะกรรมการร่วม

กัมพูชา

13/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

14

นางสาว ศศิวม
ิ ล ทรงไตร

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

1.ติดตามความคืบหน ้าและเก็บข ้อมูล
การทางานของระบบ PV hybrid
system ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงส
ปื อและสถาบันเทคโนโลยีกาปงเฌอ
เตียล
3.ร่วมประชุมรายงานความคิบหน ้าของ
งานฯ ดังกล่าวกับทีป
่ ระชุม
คณะกรรมการร่วมไทย-กัมพูชา
1. ติดตามความคืบหน ้าการทางานของ
ระบบ PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ

ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system
และร่วมประชุมความคืบหน ้าของคณะกรรมการร่วม

กัมพูชา

13/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

15

ว่าทีร่ ้อยตรี นพดล สิทธิพล

นักวิจัย

การประชุม

ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system
และร่วมประชุมความคืบหน ้าของคณะกรรมการร่วม

กัมพูชา

13/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

16

นาย พีระวุฒ ิ ชินวรรังสี

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ติดตามความคืบหน ้าการทางานของ
ระบบ PV Street light ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
ตรวจรับ solar street light

กัมพูชา

13/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

17

นาย สุพจน์ โสดารัตน์

เจ ้าหน ้าที่
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

การประชุม

ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system
และร่วมประชุมความคืบหน ้าของคณะกรรมการร่วม
ติดตามความก ้าวหน ้าการดาเนินงานโครงการ PV hybrid system
และร่วมประชุมความคืบหน ้าของคณะกรรมการร่วม

กัมพูชา

13/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ตรวจรับโครงการจัดตัง้ และบริหาร
จัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์
แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ ราชอาณาจักร
กัมพูชา

หน้ าที่ 2/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

18

นางสาว ต ้องใจ ชูขจร

นักวิจัย

การประชุม

่ วชาญด ้าน โครงการ International Management for Strategic Research
-เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้เชีย
computational materials design
Collaboration
เพือ
่ เรียนรู ้เทคนิค และแสวงหาความ
ร่วมมือวิจัย
-เพือ
่ เยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้าน
material processing, testing และ
characterization

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

03/07/60-12/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

19

นางสาว ศิรก
ิ านต์ สัตถวิชย
พิชญ์

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

่ ชาญ
1) เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมกับผู ้เชีย
ด ้าน computational materials
design เพือ
่ เรียนรู ้เทคนิค และ
แสวงหาความร่วมมือวิจัย
2) เพอเยยมชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้าน
material processing, testing และ
characterization

โครงการ International Management for Strategic Research
Collaboration

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

03/07/60-12/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

20

นาย ชาลี วรกุลพิพัฒน์

นักวิจัย

การประชุม

ติดตามคณะผพว.เพือ
่ หารือความ
ร่วมมือด ้าน Cybersecurity กับบริษัท
China-ASEAN Information Harbor
company ซึง่ เป็ น partner ของทาง
กวางสี โดยทาง สก.จะสนับสนุนค่าที่
พักให ้

หารือความร่วมมือหน่วยงานใน วท. และ Guangxi S&T
Department

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/60-15/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

21

นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

ร่วมเยีย
่ มชมและหารือในกิจกรรม
หารือความร่วมมือหน่วยงานใน วท. และ Guangxi S&T
CATTA ในด ้านเครือ
่ งจักรกล
Department
การเกษตรและการแปรรูปอาหาร
ร่วมกับผู ้แทนกระทรวงวิทย์ฯ โดย
เดินทางไปร่วมกับคณะของ สวทช ด ้วย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/60-15/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

22

นางสาว จิระวดี มาตุน
่

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

ประชุมหารือความร่วมมือด ้านการวิจัย
กับ Guangxi S&T Department

หารือความร่วมมือหน่วยงานใน วท. และ Guangxi S&T
Department

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/60-15/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

23

นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัฒนาธุรกิจ การประชุม

หารือความร่วมมือหน่วยงานใน วท. และ Guangxi S&T
Department

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/60-15/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

24

นาย สิทธิโชค ตัง้ ภัสสรเรือง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ประชุมความร่วมมือ China National Genbank และ Beijing
Genome Institue

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

21/07/60-23/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

25

นาง วรรณิพา ทองสิมา

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การประชุม

เพือ
่ ผลักดันความร่วมมือทางการวิจัย
ภายใต ้โครงการศุนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีไทยจีน
เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมความร่วมมือ China
National Genbank และ Beijing
Genome Institue
หารือความร่วมมืองานวิจัยด ้านจีโนม

้ ประหยัด
ชัน

นาย ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์

ผู ้อานวยการฝ่ าย
อาวุโส

การประชุม

เพือ
่ เจรจาทางธุรกิจ และพา
ผู ้ประกอบการร่วมงาน EeiE เพือ
่ จับคู่
ธุรกิจ พร ้อมเยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางด ้านไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

21/07/60-23/07/60

26

ประชุมความร่วมมือ China National Genbank และ Beijing
Genome Institue
Electronic Equipment lndustry Association 2017

26/07/60-31/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

27

นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต

ทีป
่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ เจรจาทางธุรกิจ และพา
ผู ้ประกอบการร่วมงาน EeiE เพือ
่ จับคู่
ธุรกิจ พร ้อมเยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางด ้านไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Equipment lndustry Association 2017

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/07/60-31/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

28

นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัฒนาธุรกิจ การประชุม

เพือ
่ เจรจาทางธุรกิจ และพา
ผู ้ประกอบการร่วมงาน EeiE เพือ
่ จับคู่
ธุรกิจ พร ้อมเยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางด ้านไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Equipment lndustry Association 2017

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/07/60-31/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

หน้ าที่ 3/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

29

นาย เกรียงไกร สงสุวรรณ

วิศวกร

การประชุม

เพือ
่ เจรจาทางธุรกิจ และพา
ผู ้ประกอบการร่วมงาน EeiE เพือ
่ จับคู่
ธุรกิจ พร ้อมเยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางด ้านไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Equipment lndustry Association 2017

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/07/60-31/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

30

นาย เอกชัย เต๊ะสนู

วิศวกร

การประชุม

เพือ
่ เจรจาทางธุรกิจ และพา
ผู ้ประกอบการร่วมงาน EeiE เพือ
่ จับคู่
ธุรกิจ พร ้อมเยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ทางด ้านไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Equipment lndustry Association 2017

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

26/07/60-31/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

31

นางสาว สุพร พงษ์ นุ่มกุล

นักวิจัย

การประชุม

เพือ
่ นาเสนอผลงานวิจัย เรือ
่ ง
The 26th International Conference on Computer
Performance Analysis of Private
Communications and Networks (ICCCN 2017)
Blockchain Platforms in Varying
Workloads ในงานประชุมวิชาการ The
26th International Conference on
Computer Communications and
Networks (ICCCN 2017) Workshop
on Privacy, Security, Trust &
Blockchain Technologies

แคนาดา

30/07/60-06/08/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

32

นางสาว อทิตย์สา เพ็ ชรสุข

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

IUPAC2017 (46th World Chemistry Congress)

บราซิล

08/07/60-14/07/60

้ ประหยัด
ชัน

33

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เสนอผลงานในรูปแบบ oral
presentation
ได ้รับเชิญเป็ น expert/resource
person โดย Asia Pacific Energy
Research Centre (APERC)

Peer review on low carbon energy meeting (PRLCE)

ปาปั วนิวกินี

30/07/60-07/08/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

34

นางสาว จุรรี ัตน์ ประสาร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการ European Polymer Conference 2017

02/07/60-09/07/60

้ ประหยัด
ชัน

35

นาย วรล อินทะสันตา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ปฏฺบ
ิ ต
ั งิ านวิจัยภายใต ้โครงการวิจัยเรือ
่ ง การวิจัยพัฒนา
กระบวนการบดเปี ยกต่อเนือ
่ งอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
้ แบคทีเรีย
สาหรับเส ้นใยและสิง่ ทอต ้านเชือ

05/07/60-11/07/60

้ ประหยัด
ชัน

36

นางสาว ชุตม
ิ า วาณิชวัฒน
เดชา

นักวิจัย

การประชุม

ปฏฺบ
ิ ต
ั งิ านวิจัยภายใต ้โครงการวิจัยเรือ
่ ง การวิจัยพัฒนา
กระบวนการบดเปี ยกต่อเนือ
่ งอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
้ แบคทีเรีย
สาหรับเส ้นใยและสิง่ ทอต ้านเชือ

ญีป
่ น
ุ่

05/07/60-11/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

37

นางสาว วรนุช อิทธิเบญจ
พงศ์

นักวิจัย

อบรม

ปฏฺบ
ิ ต
ั งิ านวิจัยภายใต ้โครงการวิจัย
เรือ
่ ง การวิจัยพัฒนา กระบวนการบด
เปี ยกต่อเนือ
่ งอนุภาคนาโนและนาโน
คอมพอ
้
สิทสาหรับเส ้นใยและสิง่ ทอต ้านเชือ
แบคทีเรีย
ปฏฺบ
ิ ต
ั งิ านวิจัยภายใต ้โครงการวิจัย
เรือ
่ ง ?การวิจัยพัฒนากระบวนการบด
เปี ยกต่อเนือ
่ งอนุภาคนาโนและนาโน
คอมพอ สิทสาหรับเส ้นใยและสิง่ ทอ
้ แบคทีเรีย?
ต ้านเชือ
อบรมการใช ้งานเครือ
่ ง IR-Mass
Sorption Analyzer เพือ
่ นาความรู ้
และประสบการณ์ทไี่ ด ้รับมาใช ้สาหรับ
ปฏิบต
ั งิ านวิจัย ได ้อย่างถูกต ้อง รวมถึง
สามารถดูแลรักษาเครือ
่ งมือฯ ได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส
ญีป
่ น
ุ่

อบรมการใช ้งานเครือ
่ ง IR-Mass Sorption Analyzer

ญีป
่ น
ุ่

08/07/60-23/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

38

นางสาว ศิรภัสสร เกียรติพงึ่
พร

นักวิจัย

อบรม

อบรมการใช ้งานเครือ
่ ง IR-Mass
Sorption Analyzer เพือ
่ นาความรู ้
และประสบการณ์ทไี่ ด ้รับมาใช ้สาหรับ
ปฏิบต
ั งิ านวิจัยได ้อย่างถูกต ้อง รวมถึง
สามารถดูแลรักษาเครือ
่ งมือฯ ได ้อย่าง
มีประสิทธิภาพในอนาคตต่อไป

อบรมการใช ้งานเครือ
่ ง IR-Mass Sorption Analyzer

ญีป
่ น
ุ่

08/07/60-23/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

หน้ าที่ 4/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

39

นางสาว วันทนีย ์ พันธชาติ

ผู ้อานวยการฝ่ าย
อาวุโส

การประชุม

หารือการดาเนินงานเตรียมการรับ
ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ญีป
่ น
ุ่
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
ราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017
สยามบรมราชกุมารี และสารวจสถานที่
จัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ
i-CREATe 2017 ร่วมกับสถานทูตไทย

09/07/60-12/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

40

นางสาว สรินยา ชมภูบต
ุ ร

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ญีป
่ น
ุ่
ราชกุมารี ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2017

09/07/60-12/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

41

นางสาว อรวรรณ ชัชวาล
การพาณิชย์

นักวิจัย

การประชุม

1. ประชุมหารือรูปแบบการจัดงาน
2. สารวจเส ้นทางเสด็จฯ และ
พิจารณาความเหมาะสม
1.เพือ
่ ประชุมสรุปผลการปลูกทดสอบ
มะเขือเทศลูกเล็ก Snack slim 502 ที่
ต ้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองซึง่ เป็ น
ผลงานวิจัยของ สวทช. และติดตาม
ความก ้าวหน ้าของการปรัปปรุงพันธุ์
มะเขือเทศลูกผสมจากมะเขือเทศ
snack slim กับสายพันธุก
์ ารค ้าของ
บริษัท Marutane เพือ
่ ประเมิน
ศักยภาพของพันธุใ์ นเชิงการค ้า และ
หารือแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป

หารือความก ้าวหน ้าการปลูกทดสอบพันธุม
์ ะเขือเทศกับบริษัท
Marutane

ญีป
่ น
ุ่

11/07/60-14/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ญีป
่ น
ุ่

11/07/60-14/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

42

นางสาว ศศิวม
ิ ล บุญอนันต์

นักวิเคราะห์

การประชุม

2.เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลด ้านการตลาด
เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น
การใช ้เครือ
่ งหมายโมเลกุลในการ
คัดเลือกพันธุต
์ ้านทานโรค เป็ นต ้น และ
้ สาเหตุ
เผยแพร่ชด
ุ ตรวจวิเคราะห์เชือ
ของโรคพืชในกลุม
่ มะเขือเทศ และ
แตง
เพือ
่ ทดสอบตลาดในประเทศญีป
่ น
ุ่
ต่อไป
1.เพือ
่ ประชุมสรุปผลการปลูกทดสอบ หารือความก ้าวหน ้าการปลูกทดสอบพันธุม
์ ะเขือเทศกับบริษัท
มะเขือเทศลูกเล็ก Snack slim 502 ที่ Marutane
ต ้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองซึง่ เป็ น
ผลงานวิจัยของ สวทช. และติดตาม
ความก ้าวหน ้าของการปรัปปรุงพันธุ์
มะเขือเทศลูกผสมจากมะเขือเทศ
snack slim กับสายพันธุก
์ ารค ้าของ
บริษัท Marutane เพือ
่ ประเมิน
ศักยภาพของพันธุใ์ นเชิงการค ้า และ
หารือแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
2.เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลด ้านการตลาด
เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น
การใช ้เครือ
่ งหมายโมเลกุลในการ
คัดเลือกพันธุต
์ ้านทานโรค เป็ นต ้น และ
้ สาเหตุ
เผยแพร่ชด
ุ ตรวจวิเคราะห์เชือ
ของโรคพืชในกลุม
่ มะเขือเทศ และ
แตง
เพือ
่ ทดสอบตลาดในประเทศญีป
่ น
ุ่
ต่อไป

หน้ าที่ 5/10

No.

43

่ สกุล
ชือ

นางสาว ศศิวม
ิ ล บุญอนันต์

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

นักวิเคราะห์

การประชุม

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

ญีป
่ น
ุ่

15/07/60-20/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ญีป
่ น
ุ่

19/07/60-21/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ได ้รับเชิญเพือ
่ ร่วมวิจัยในหัวข ้อ
Distant Learning และ Education
Learning
หารือและอบรมการนาเทคโนโลยีการ
่ สารและเครือข่ายมาทดสอบใน
สือ
โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการ
ทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น

JAIST-NECTEC Collaborative research in Education learning ญีป
่ น
ุ่

19/07/60-09/08/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น

ญีป
่ น
ุ่

23/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

1.เพือ
่ ประชุมสรุปผลการปลูกทดสอบ
มะเขือเทศลูกเล็ก Snack slim 502 ที่
ต ้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองซึง่ เป็ น
ผลงานวิจัยของ สวทช. และติดตาม
ความก ้าวหน ้าของการปรัปปรุงพันธุ์
มะเขือเทศลูกผสมจากมะเขือเทศ
snack slim กับสายพันธุก
์ ารค ้าของ
บริษัท Marutane เพือ
่ ประเมิน
ศักยภาพของพันธุใ์ นเชิงการค ้า และ
หารือแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป

หารือความก ้าวหน ้าการปลูกทดสอบพันธุม
์ ะเขือเทศกับบริษัท
Marutane

2.เพือ
่ แลกเปลีย
่ นข ้อมูลด ้านการตลาด
เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น
การใช ้เครือ
่ งหมายโมเลกุลในการ
คัดเลือกพันธุต
์ ้านทานโรค เป็ นต ้น และ
้ สาเหตุ
เผยแพร่ชด
ุ ตรวจวิเคราะห์เชือ
ของโรคพืชในกลุม
่ มะเขือเทศ และ
แตง
เพือ
่ ทดสอบตลาดในประเทศญีป
่ น
ุ่
ต่อไป
เพือ
่ นาเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุม ประชุม ANRS 2017
เพือ
่ สร ้างความร่วมมือด ้าน Biorefinery
ตามเครือข่ายความร่วมมือภายใต ้
โครงการ JASTIP โดยขอลาพักร ้อน
ในวันที่ 17,18 ก.ค.

44

นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

45

นาย ณั ฐพล กฤษสุทธิกล
ุ

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

46

่ วชาญวิจัย
นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญ
ิ โญ ผู ้เชีย
อาวุโส

การประชุม

47

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ หารือกับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ
โครงการ B10 ของ พพ

โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น

ญีป
่ น
ุ่

23/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

48

นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

นักวิจัย

การประชุม

เป็ นส่วนของโครงการ ทีไ่ ด ้รับทุนจาก โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล
ทาง APT ให ้เข ้าไปปฏิบต
ั งาน วิจัย
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น
ร่วมกับทางทีม NICT โดยเน ้นไปที่
เรือ
่ ง Nervenet และ TV White Space

ญีป
่ น
ุ่

23/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

49

นาง รินณพัชญ์ คงสุขศรีภัสร์ เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์อาวุโส

การประชุม

ญีป
่ น
ุ่

23/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

50

นางสาว วิภาดา นฤพิพัฒน์

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

เพือ
่ ส่งข ้อเสนอโครงการ APT และ
ช่องทางการส่ง นวจ. สร ้างความ
ร่วมมือในอนาคต
ปฏิบต
ั งิ านวิจัย เทคโนโลยี NerveNet

23/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

51

นาย อธิวต
ั ร จิรจริยาเวช

นักวิจัย

การประชุม

โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล ญีป
่ น
ุ่
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น
ประชุมการประเมินวัฎจักรชีวต
ิ ผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์มวลรวมสี ญีป
่ น
ุ่
เขียว (Green GDP)

29/07/60-06/08/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

52

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

เข ้าร่วมประชุมอลัให ้ความเห็นในงาน
Workshop on Green GDP and
LCIA Methodology
ภายใต ้โครงการส่งเสริมความร่วมมือ
ด ้านงานวิจัยและพัฒนา ไทย - ลาว

โครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดข ้อมูล
ระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น

ลาว

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

หน้ าที่ 6/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง

53

นาย คัมภีร ์ สุขสมบูรณ์

นักวิจัย

การประชุม

54

นาย จิตติวฒ
ุ ิ สุวต
ั ถิกล
ุ

นักวิจัย

การประชุม

55

นาย จิรายุส ผลทิพย์

นักวิจัย

การประชุม

56

นาย อุน
่ พงศ์ สุภัคชูกล
ุ

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

57

นางสาว สิรอ
ิ ร อุมรินทร์

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

58

นางสาว สุภาภรณ์ ศรอาพล

ผู ้อานวยการฝ่ าย
อาวุโส

การประชุม

59

นาง อติพร สุวรรณ

หัวหน ้างาน

การประชุม

60

นางสาว ชุตม
ิ า ชาวไชยา

นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

61

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

ว ันที่

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่ง
งบประมำณ

ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System

ลาว

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System
ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System

ลาว

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ลาว

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System

ลาว

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ประชุมเชิ
งปฏิบต
ั ก
ิ ารถ่ายทอดความรู ้ด ้าน Dam-Safety Remote
ุ
Monitoring System

ลาว

24/07/60-28/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

The 22nd WCGTC Biennial World Conference

ออสเตรเลีย

18/07/60-24/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

เนือ
่ งจากปี 2561 ประเทศไทย โดย
The 22nd WCGTC Biennial World Conference
สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคม
พัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์
จะเป็ นเจ ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติด ้านการพัฒนาผู ้มี
ความสามารถพิเศษ (Asia Pacific
Conference on Giftedness 2018 :
APCG 2018) ครัง้ ที่ 15 ระหว่างวันที่
20-24 สิงหาคม 2561 จึงมีความ
จาเป็ นทีจ
่ ะเข ้าร่วมการประชุมในครัง้ นี้
เพือ
่
1. เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุม 22nd
WCGTC Biennial World Conference
ณ ประเทศออสเตรเลีย
2. เปิ ดจัดบูธประชาสัมพันธ์งาน Asia
Pacific Conference on Giftedness
2018 ทีป
่ ระเทศไทยเป็ นเจ ้าภาพ
3. เพือ
่ แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ และเปิ ด
เพือ
่ ประชาสัมพันธ์การจัดงาน Asia
The 22nd WCGTC Biennial World Conference
Pacific Conference on Giftedness
2018 (APCG2018) ที่ สวทช. ร่วมกับ
กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคม
พัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์
เป็ นเจ ้าภาพในการจัดงานวันที่ 20 24 ส.ค. 2561

ออสเตรเลีย

18/07/60-24/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ออสเตรเลีย

18/07/60-24/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

่ มต่อระบบไฟฟ้ า
พา กฟผ. ศึกษาดูงานวิจัยของประเทศ โครงการ งานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
เป้ าหมายตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อเสนอ การขนส่งระบบราง
โครงการงานศึกษาและจัดทา
่ มต่อระบบไฟฟ้ า
ข ้อกาหนดการเชือ
ของการขนส่งระบบราง

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

08/07/60-16/07/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

เดินทางเข ้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร หัวข ้อ DS-RMS จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สปป.ลาว
ประชุมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ าร ถ่ายทอดความรู ้
RTU และระบบ DS-RMS
เดินทางเข ้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร หัวข ้อ DS-RMS จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สปป.ลาว
เดินทางเข ้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบต
ั ก
ิ าร หัวข ้อ DS-RMS จัดโดย
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สปป.ลาว
เข ้าร่วมและช่วยประสานงานในการจัด
ประชุม ร่วมกับนักวิจัย ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
ISL
เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุมวิชาการ และ
ประชาสัมพันธ์ งาน APCG2018 ที่
ประเทศไทยจะเป็ นเจ ้าภาพปี 2561
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No.

62

่ สกุล
ชือ

นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

ตำแหน่ง

นักวิจัย

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-31 กรกฎำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
เดินทำง
การประชุม

่ มต่อระบบไฟฟ้ า
พา กฟผ. ศึกษาดูงานวิจัยของประเทศ โครงการ งานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
เป้ าหมายตามทีก
่ าหนดไว ้ในข ้อเสนอ การขนส่งระบบราง
โครงการงานศึกษาและจัดทา
่ มต่อระบบไฟฟ้ า
ข ้อกาหนดการเชือ
ของการขนส่งระบบราง

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ว ันที่

08/07/60-16/07/60

กำรเดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน
้ ประหยัด
ชัน

แหล่ง
งบประมำณ
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
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ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
รายการที่ 1,20-23 : ได ้รับประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาด ้าน Cybersecurity และได ้เป็ นทีป
่ รึกษาด ้าน Data Center Security ร่วมกับ T-Net ซึง่ ตรงกับหัวข ้อทีท
่ างกวางสี
รายการที่ 2 : เจรจาความร่วมมือด ้านวิชาการ เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ การศึกษาและการทาวิจัยในไทย และเพือ
่ ให ้มาลงทุนในประเทศไทย นานาชาติ i-CREATe 2017 ร่วมกับสถานทูตไทย
ซึง่ เนคเทคเป็ นส่วนหนึง่ ของงานนี้จงึ ต ้องไปร่วมเตรียมความพร ้อมในการประชุมครัง้ นี้
่ สารมวลชน ด ้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
รายการที่ 4 : ได ้รับคัดเลือกในการเข ้าอบรมในฐานะผู ้บริหารระดับสูง ทาให ้ได ้รับความรู ้ด ้านสือ
รายการที่ 5,58-60 : ได ้เจรจาทาบทามบุคลากรทีเ่ หมาะสมมาร่วมเป็ นวิทยากรในการประชุม Asia-Pacific Conference on Giftedness (APCG 2018) และประชาสัมพันธ์การจัด
งาน Asia Pacific Conference on Giftedness 2018 (APCG2018) ที่ สวทช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ จะเป็ นเจ ้าภาพหลัก
ออกแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 1,20-23 : ได ้รับประสบการณ์ในงานวิจัยและพัฒนาด ้าน Cybersecurity และได ้เป็ นทีป
่ รึกษาด ้าน Data Center Security ร่วมกับ T-Net ซึง่ ตรงกับหัวข ้อทีท
่ างกวางสี
สนใจ เพือ
่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การทาวิจัยร่วมกันในอนาคต
รายการที่ 2 : เจรจาความร่วมมือด ้านวิชาการ เพือ
่ ประโยชน์ตอ
่ การศึกษาและการทาวิจัยในไทย และเพือ
่ ให ้มาลงทุนในประเทศไทย
รายการที่ 3,39-40 : เป็ นการเตรียมความพร ้อมเพือ
่ ดาเนินงานเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และสารวจสถานทีจ
่ ัดงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ i-CREATe 2017 ร่วมกับสถานทูตไทย ซึง่ เนคเทคเป็ นส่วนหนึง่ ของงานนี้จงึ ต ้องไปร่วมเตรียมความพร ้อมในการประชุมครัง้ นี้
่ สารมวลชน ด ้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ระดับสูง
รายการที่ 4 : ได ้รับคัดเลือกในการเข ้าอบรมในฐานะผู ้บริหารระดับสูง ทาให ้ได ้รับความรู ้ด ้านสือ
รายการที่ 5,58-60 : ได ้เจรจาทาบทามบุคลากรทีเ่ หมาะสมมาร่วมเป็ นวิทยากรในการประชุม Asia-Pacific Conference on Giftedness (APCG 2018) และประชาสัมพันธ์การจัดงาน
Asia Pacific Conference on Giftedness 2018 (APCG2018) ที่ สวทช. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมพัฒนาศักยภาพและอัจฉริยภาพมนุษย์ จะเป็ นเจ ้าภาพหลักในการ
จัดประชุมทีป
่ ระเทศไทยในปี 2018 ทาให ้ได ้แลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ซึง่ กันและกัน ส่งผลกระทบให ้พัฒนางานได ้มีประสิทธิภาพต่อไป รวมทัง้ ได ้แนวทางการบริหารการจัดกิจกรรม การ
ออกแบบการจัดกิจกรรมในรูปแบบนี้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 6 : ได ้รับประสบการณ์และความรู ้ด ้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด ้าน Speech Synthesis เพือ
่ นามาใช ้ประโยชน์กบ
ั องค์กรได ้ ปรกอบกับมีประสบการณ์ทางด ้านนี้
กับทาง NECTEC อยูแ
่ ล ้ว จึง่ สามารถปรับประยุกต์ใช ้ได ้
รายการที่ 7 : ประสบการณ์ในการทางานร่วมกับภาคเอกชนในประเทศไต ้หวัน เกีย
่ วกับการ license technology
รายการที่ 8 : ได ้รับความรู ้และแนวทางการพัฒนา entrepreneur sงานด ้านสารสนเทศเพือ
่ การเกษตรและการจัดการเรียนรู ้ชุมชน ทีใ่ ช ้เทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนและ
ประกอบธุรกิจ โดยไปร่วมในนามทีป
่ รึกษา อพ.สธ. และความร่วมมือในงานทีเ่ นคเทคสนองพระราชดาริฯ
รายการที่ 9-17 : เพือ
่ ไปติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้าง PV hybrid system และการบริหารจัดการ ดูแลรักษาระบบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ PV System
ตรวจสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์อย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี้เพือ
่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การตรวจรับโครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid
รายการที่ 18-19 : ได ้เข ้าร่วม workshop และ training โดยปฏิบัตห
ิ น ้าทีเ่ ป็ น invited speaker ได ้มีโอกาสหารือเรือ
่ งความร่วมมือวิจัยกับ IMR-CAS เพือ
่ แสวงหาความร่วมมือวิจัยกับ
สถาบันอืน
่ จาก invited speakers ท่านอืน
่ ๆ พร ้อมทัง้ ดูงานด ้าน material processing, testing and characterization (เนื่องจากเป็ นผู ้ปฏิบัตงิ านด ้าน material processing, testing
และ characterization โดยตรง)
่ วชาญด ้าน Genome Technology ซึง่ สามารถนามาใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้
รายการที่ 24-25 : ได ้รับความรู ้เพือ
่ พัฒนาความเชีย
รายการที่ 26-30 : ทาหน ้าทีเ่ ป็ นเลขาฯเพือ
่ ประสานงานโครงการศุนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีไทย-จีน และ พาผู ้ประกอบการไป EeiE2017 ได ้ศึกษาดูงานห ้องปฎิบัตก
ิ ารทดสอบด ้าน
ไฟฟ้ าอิเล็กทรอนิกส์ สามารถนามาปรับใช ้กับองค์กรได ้
รายการที่ 31 : เพือ
่ นาเสนอโครงการวิจัย และศึกษาการปฏิบัตงิ านในโครงการศึกษาและเปรียบเทียบ Blockchain Platforms นามาประยุกต์ใช ้กับองค์กรและประเทศชาติตอ
่ ไป
่ วชาญทางด ้านการสังเคราะห์พอลิเมอร์ การคอมปาวด์เพือ
รายการที่ 32 : ได ้ร่วมนาเสนอผลงานในทีป
่ ระชุม ทาให ้ได ้รับความรู ้และความเชีย
่ ให ้ได ้สมบัตท
ิ ต
ี่ ้องการ
รายการที่ 33 : มีโอกาสได ้รับเชิญเป็ น expert/resource person โดย Asia Pacific Energy Research Centre (APERC) ด ้าน biofuel, renewable energy รวมทัง้ ได ้แลกเปลีย
่ น
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ความรู ้ในด ้านนี้
รายการที่ 34 : ได ้เสนอผลงานและร่วมประชุมวิชาการด ้านพอลิเอร์ และสามารถนาความรู ้มาประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยทีด
่ แ
ู ลอยูไ่ ด ้ ก่อให ้เกิดประโยชน์ตอ
่ องค์กร
รายการที่ 35-36 : ได ้ศึกษากระบวนการขึน
้ รูปเส ้นใยจากพอลิเมอร์หลอมและวัสดุนาโนทีมอ
ี นุภาคนาโนหรือเส ้นใยพอลิเมอร์นาโนคอมพอสิท สาหรับการพัฒนาทีส
่ งู ขึน
้ ในเรือ
่ ง
Structure-Property Relationship
รายการที่ 37-38 : ได ้รับความรู ้ด ้านการวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ าระบบ heterogeneous สาหรับการผลิต biofuel โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด ้าน synthesis and characterization of
nanocatalysts
รายการที่ 41-42 : ได ้หารือและวางแผนการปลูกมะเขือเทศ Snack slim 502 ทีต
่ ้านทานต่อโรคใบหงิกเหลืองซึง่ เป็ นผลงานวิจัยของ สวทช. กับ บริษัท Marutane และติดตามความ
ก ้าวหน ้าของการปรับปรุงพันธุม
์ ะเขือเทศลูกผสมจากมะเขือเทศ snack slim เพือ
่ ประเมินศักยภาพของพันธุใ์ นเชิงการค ้า หารือแผนการดาเนินงานในระยะต่อไป
และได ้แลกเปลีย
่ นข ้อมูลด ้านการตลาด เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การใช ้เครือ
่ งหมายโมเลกุลในการคัดเลือกพันธุต
์ ้านทานโรค เป็ นต ้น อีกทัง้ ได ้เผยแพร่ชด
ุ ตรวจวิเคราะห์
้ สาเหตุของโรคพืชในกลุม
เชือ
่ มะเขือเทศ และแตง เพือ
่ ทดสอบตลาดในประเทศญีป
่ น
ุ่ และได ้เยีย
่ มชมแปลงปลูกแสดงพันธุพ
์ ช
ื ของของบริษัท Marutane และตลาดค ้าส่งผัก ของ
่ ารคัดเลือกหรือพัฒนานาพันธุพ
ประเทศญีป
่ น
ุ่ เพือ
่ ใช ้เป็ นข ้อมูลด ้านการตลาด ทาให ้ทราบลักษณะสายพันธุพ
์ ช
ื ทีป
่ ระเทศญีป
่ นนิ
ุ่ ยม และนาไปสูก
์ ช
ื ทีต
่ รงความต ้องการของตลาดญีป
่ น
ุ่
รายการที่ 43 : ได ้รับความรู ้เพือ
่ นาไปพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุค
์ ณ
ุ ภาพสูง เช่น การใช ้โรงเรือนผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยมีระบบควบคุมการภายในโรงเรือน การให ้น้ าให ้ปุ๋ ย
้ ต่างๆ เป็ นต ้น ดังนั น
การควบคุมอุณหภูม ิ ความชืน
้ เทคโนโลยีทจ
ี่ ะไปดูนี้ จะพิจารณาว่าจะสามารถนามาใช ้ในประเทศไทยได ้หรือไม่ หรืออาจต ้องทดสอบเทคโนโลยีนี่ในประเทศไทย
รายการที่ 44 : ได ้มีโอกาสนาเสนอผลงานวิจัยและร่วมประชุมเพือ
่ สร ้างความร่วมมือด ้าน Biorefinery, Enzyme technology ตามเครือข่ายความร่วมมือภายใต ้โครงการ JASTIP
่ วชาญด ้าน Distant Learning และ Education Learning
รายการที่ 45 : ได ้รับความรู ้และความเชีย
รายการที่ 46-50 : เพือ
่ นาเทคโนโลยี Nervenet และ TV White Space มาประยุกต์ในโครงการระบบเครือข่ายสาหรับการทางานของระบบตรวจวัดระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น
รายการที่ 51 : ได ้รับความรู ้และร่วมให ้ความเห็นในงาน Workshop on Green GDP and LCIA Methodology โดยสามารถนามาใช ้ในการพัฒนางานต่อได ้
รายการที่ 52-57 : ได ้รับความรู ้ด ้านระบบสมองกลฝั งตัว ระบบตรวจวัดระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น การออกแบบหน่วยตรวจวัดระยะไกล และมีความรู ้ด ้านการเขียนโปรแกรม
GUI สาหรับติดต่อกับ RTU โดยนาความรู ้ทีไ่ ด ้มาประยุกต์ใช ้กับหน่วยวิจัยและห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิจัยทีด
่ แ
ู ลได ้ นอกจากนี้ยงั ได ้รับเชิญเป็ นวิทยากรพิเศษด ้านไมโครคอนโทรลเลอร์
่ มต่อระบบไฟฟ้ าและเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง รวมทัง้ เป็ นทีป
รายการที่ 61-62 : ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับการเชือ
่ รีกษาโครงการ และกากับดูแล AAERU
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