
No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

1 นาย ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ านวยการ การประชมุ ร่วมประชมุ Academic Partner Meeting กบั

ผูบ้รหิารของมลูนธิลินิเดาและสภาลนิเดา และ

ร่วมในพธิลีงนาม MOU ระหวา่งสวทช. กบัสภา

และมลูนธิลินิเดา และร่วมรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

28/06/60-02/07/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

2 นาย ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ านวยการ การประชมุ เพือ่ร่วมเดนิทางพรอ้มกบั ผพว ในการลงนาม 

MOU และเจรจาความร่วมมอืกบัหน่วยงานใน

ญีปุ่่ น ไดแ้ก ่METI, NEDO, MEJ, FMDIPA และ

บรษัิทเอกชน

Thailand-Japan Memorandum of Understanding 

(MOU) : Medical Devices Industry

ญีปุ่่ น 04/06/60-08/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

3 นาย ณรงค ์ศริเิลศิวรกลุ ผูอ้ านวยการ การประชมุ เพือ่ประโยชนข์องการพัฒนาความร่วมมอืและ

เรยีนรูป้ระสพการณ์จากหน่วยวจัิยชัน้น าของ

ประเทศเยอรมันนมีาพัฒนาตอบความตอ้งการใน

การเป็น medical hubตอ่ไป

เจรจาความร่วมมอืเพือ่การพัฒนาดา้น Medical Devices เยอรมนี

ตะวันตก

20/06/60-25/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

4 นางสาว วริาภรณ์ มงคลไชยสทิธิ์ รองผูอ้ านวยการ การประชมุ หารอืความร่วมมอืโครงการทดสอบพันธุพ์ชื

ร่วมกบัสมาคมเมล็ดพันธุข์องกวางโจวและ

สมาคมเมล็ดพันธุห์นานหนงิ ดสูถานทีใ่นการ

ปลกูทดสอบพันธุใ์นปี 2561 เพือ่เตรยีมงาน

หารอืการวางแผนความร่วมมอืการทดสอบปลกูและจัด

แสดงพันธุพ์ชืไทย ณ เมอืงกวางโจว

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

05/06/60-08/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

5 นาย วรีะศกัดิ ์อดุมกจิเดชา รองผูอ้ านวยการ การประชมุ เพือ่ประโยชนข์องการพัฒนาความร่วมมอืและ

เรยีนรูป้ระสพการณ์จากหน่วยวจัิยชัน้น าของ

ประเทศเยอรมันนมีาพัฒนาตอบความตอ้งการใน

การเป็น medical hubตอ่ไป

เจรจาความร่วมมอืเพือ่การพัฒนาดา้น Medical Devices เยอรมนี

ตะวันตก

20/06/60-25/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

6 นาง ชฎามาศ ธวุะเศรษฐกลุ รองผูอ้ านวยการ การประชมุ ร่วมประชมุ Academic Partner Meeting กบั

ผูบ้รหิารของมลูนธิลินิเดาและสภาลนิเดา และ

ร่วมในพธิลีงนาม MOU ระหวา่งสวทช. กบัสภา

และมลูนธิลินิเดา และร่วมรับเสด็จสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

28/06/60-02/07/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

7 นาย กอบศกัดิ ์ศรปีระภา นักวจัิย การประชมุ 1.ตดิตามความคบืหนา้ ควบคมุงานกอ่สรา้งและ

ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส่ถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

2. ตดิตามความคบืหนา้การบรหิารจัดการและ

ดแูลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

3. ร่วมประชมุรายงานความคบืหนา้ของงานใน

โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

8 นาย พรีะวฒุ ิชนิวรรังสี ผูช้ว่ยวจัิยอาวโุส การประชมุ 1.ตดิตามความคบืหนา้และควบคมุงานกอ่สรา้ง 

PV hybrid system ทีส่ถาบนัเทคโนโลยกี าปงส

ปือ 

2. ตดิตามความคบืหนา้การบรหิารจัดการและ

ดแูลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

3. ร่วมประชมุรายงานความคบืหนา้ของงานใน

โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

 เจา้หนา้ทีร่ะดบัหวัหนา้หน่วยงาน

 เจา้หนา้ทีร่ะดบัรองหวัหนา้หน่วยงาน

 เจา้หนา้ทีร่ะดบัต า่กวา่ หน./รอง หน. หน่วยงาน

หน้าที่ 1/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

9 นาย ทรงเกยีรต ิกติตสินธรัิกษ์ ผูช้ว่ยวจัิยอาวโุส การประชมุ 1. ตดิตามความคบืหนา้และควบคมุงานกอ่สรา้ง 

PV Hybrid System ทีส่ถาบนัเทคโนโลยกี าปงส

ปือ 

2. ตดิตามความคบืหนา้การบรหิารจัดการและ

ดแูลรักษาระบบ PV Hybrid System ทีส่ถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

10 นาย อศัวนิ หงษ์สงิหท์อง นักวจัิย การประชมุ 1.ตดิตามความคบืหนา้ ควบคมุงานกอ่สรา้งและ

ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส่ถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

2. ตดิตามความคบืหนา้การบรหิารจัดการและ

ดแูลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

3. ร่วมประชมุรายงานความคบืหนา้ของงานใน

โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

11 วา่ทีร่อ้ยตร ีนพดล สทิธพิล นักวจัิย การประชมุ ตรวจรับโครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบ

ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ

 สถาบนัเทคโนโลยกี าปงสปือ ราชอาณาจักร

กมัพชูา

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

12 นางสาว ศศวิมิล ทรงไตร ผูช้ว่ยวจัิย การประชมุ 1.ตดิตามความคบืหนา้ ควบคมุงานกอ่สรา้งและ

ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส่ถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

2. ตดิตามความคบืหนา้การบรหิารจัดการและ

ดแูลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบนั

เทคโนโลยกี าปงสปือ 

3. ร่วมประชมุรายงานความคบืหนา้ของงานใน

โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

13 นาย สพุจน ์โสดารัตน์ เจา้หนา้ที่

หอ้งปฏบิตักิาร

การประชมุ ตรวจรับโครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบ

ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ

 สถาบนัเทคโนโลยกี าปงสปือ ราชอาณาจักร

กมัพชูา

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

14 นาย ณัฐกานต ์อดุมเดชาณัติ ผูช้ว่ยวจัิย การประชมุ ตรวจรับโครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบ

ผลติไฟฟ้าดว้ยเซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ

 สถาบนัเทคโนโลยกี าปงสปือ ราชอาณาจักร

กมัพชูา

โครงการจัดตัง้และบรหิารจัดการระบบผลติไฟฟ้าดว้ย

เซลลแ์สงอาทติยแ์บบ Hybrid ณ สถาบนัเทคโนโลยกี า

ปงสปือ ราชอาณาจักรกมัพชูา

กมัพชูา 16/06/60-27/06/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

15 นางสาว ศศวิมิล บญุอนันต์ นักวเิคราะห์ การประชมุ 1 การประชมุหารอืความร่วมมอืการทดสอบพันธุ์

ร่วมกบัหน่วยงานฝ่ายจนี รายละเอยีดการ

เตรยีมการ การส ารวจพืน้ทีป่ลกูทดสอบ และ

แสดงพันธุ ์รวมถงึ การเจรจาตอ่รองเงือ่นไข

ความร่วมมอื 

2 เยีย่มชมงานการจัดแสดงพันธุพ์ชืหนานชา ณ 

ฐานสาธติการเพาะปลกู (นานาชาต)ิ กวางโจว 

สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร

แหง่3 การประชมุหารอืกบัผูแ้ทนศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลย ีจนี-อาเซยีน (China-ASEAN 

Technology Transfer Center หรอื CATTC) 

เพือ่วางแผนกจิกรรมความร่วมมอืในกรอบจนี-

อาเซยีน และ ไทย-จนี

หารอืการวางแผนความร่วมมอืการทดสอบปลกูและจัด

แสดงพันธุพ์ชืไทย ณ เมอืงกวางโจว

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

05/06/60-08/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที่ 2/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

16 นางสาว กญัจนา ด ารงคไ์ชย นักวเิคราะห์ การประชมุ 1. ประชมุหารอืความร่วมมอืการทดสอบพันธุ์

ร่วมกบัหน่วยงานฝ่ายจนี รายละเอยีดการ

เตรยีมการ การส ารวจพืน้ทีป่ลกูทดสอบ และ

แสดงพันธุ ์รวมถงึ การเจรจาตอ่รองเงือ่นไข

ความร่วมมอื 

2. เยีย่มชมงานการจัดแสดงพันธุพ์ชืหนานชา ณ

 ฐานสาธติการเพาะปลกู (นานาชาต)ิ กวางโจว 

สถาบนัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีารเกษตร

แหง่เมอืงกวางโจว 

3. ประชมุหารอืกบัผูแ้ทนศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลย ีจนี-อาเซยีน (China-ASEAN 

Technology Transfer Center หรอื CATTC) 

เพือ่วางแผนกจิกรรมความร่วมมอืในกรอบจนี-

อาเซยีน และ ไทย-จนี

หารอืการวางแผนความร่วมมอืการทดสอบปลกูและจัด

แสดงพันธุพ์ชืไทย ณ เมอืงกวางโจว

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

05/06/60-08/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

17 นาย กนกเวทย ์ตัง้พมิลรัตน์ รองผูอ้ านวยการศนูย์ การศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานวจัิยของประเทศเป้าหมายตามทื่

ก าหนดไวใ้นขอ้เสนอโครงการงานศกึษาและ

จัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้าของ

การขนสง่ระบบราง

โครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบราง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

18 นางสาว ละออ โควาวสิารัช นักวจัิย การศกึษาดงูาน เพือ่หาขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับโครงการงานศกึษา

และจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้า

ของการขนสง่ระบบราง

โครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบราง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

19 นางสาว ศริยิา สกลธนารัตน์ นักวจัิย การศกึษาดงูาน เพือ่แลกเปลีย่นความรูใ้นการท าวจัิย โครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบราง

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

20 นางสาว จริาวรรณ ยีส่บิแสน นักวเิคราะห์ อบรม เพือ่เขา้ร่วมการอบรมการบรหิารธรุกจิ

เทคโนโลยชีวีภาพ และสรา้งเครอืขา่ยการบม่

เพาะธรุกจิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี

ในภมูภิาคเอเชยี

International Training Workshop on Building 

ASEAN Science and Technology Business 

Incubators

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

12/06/60-21/06/60 10 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

21 นางสาว พมิพา ลิม้ทองกลุ นักวจัิยอาวโุส การประชมุ เพือ่ร่วมเดนิทางไปประชมุกบัรัฐมนตรี

กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเพิม่พนูความรูค้วาม

เชีย่วชาญดา้นแบตเตอรี ่ส ารองไฟฟ้า Energy 

Storage

อตุสาหกรรมระบบส ารองไฟฟ้า Energy Storage สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

14/06/60-16/06/60 3 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

22 นาย สมฤทธิ ์พทุธันบตุร ผูป้ระสานงาน อบรม เพือ่ประสานงาน ดแูลการเดนิทาง และอบรม

ร่วมกบัผูแ้ทนประะทศไทย จ านวนทัง้หมด 25 

คน ทัง้นี้ทางรัฐบาลจนีรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใน

การฝึกอบรมและสมัมนา คา่บตัรโดยสาร

เครือ่งบนิระหวา่งประเทศ คา่อาหารและทีพั่ก

2017 Seminar on Railway for Thai Lectures สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

16/06/60-07/07/60 22 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

23 นางสาว จรีวลา ฮวดมัย ทีป่รกึษาอาวโุส อบรม เพือ่ร่วมมอืกบัสถาบนัพัฒนาเทคโนโลยรีะบบ

ขนสง่ทางรางแหง่ชาต ิในการพัฒนา SMEs 

ไทยในอนาคต

2017 Seminar on Railway for Thai Lectures สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

16/06/60-07/07/60 22 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

24 นาย ทวิัตถ ์พงศถ์าวรกมล นักวจัิย อบรม เพือ่ไปศกึษาและเรยีนรูก้ารบรหิารจัดการและ

ถา่ยทอดเทคโนโลย ี และเพือ่สรา้งเครอืขา่ยกบั

หน่วยงานตา่งประเทศใหเ้กดิความร่วมมอืดา้น

งานวจัิยในอนาคต

2017 China-ASEAN Technology Manager 

International Training Session

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

18/06/60-02/07/60 15 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

หน้าที่ 3/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

25 นาย วริยทุธ รังหอม วศิวกร การประชมุ ตรวจโรงงานฯ ตามขอ้ก าหนดของ สมอ. ตรวจโรงงานผลติหลอดไฟฟ้าตาม มอก1955 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

21/06/60-23/06/60 3 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

26 นาย ฉัตรชยั เรอืงปรชีา วศิวกร การประชมุ ตรวจโรงงานฯ ตามขอ้ก าหนดของ สมอ. ตรวจโรงงานผลติหลอดไฟฟ้าตาม มอก1955 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

21/06/60-23/06/60 3 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

27 นาย เฉลมิพล ตูจ้นิดา ผูอ้ านวยการฝ่าย การสมัมนา พาผูป้ระกอบการ 8 บรษัิทออกงาน และ นัด

ประชมุกบั 4YFN เพือ่ความร่วมมอืในอนาคต

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai 

Pavilion

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

27/06/60-01/07/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

28 นาย ปฤษฎา หรัิญบรูณะ ทีป่รกึษาอาวโุส การประชมุ ร่วมงานและเป็นกรรมการตดัสนิรอบสดุทา้ย งาน

Asia Smart App Awards 

2017

 

ซึง่มผีูผ้า่นเขา้รอบรวม 43 ผลงาน จาก 12 

ประเทศในเอเชยี ซึง่จะท าใหเ้ห็นการเคลือ่นไหว

 ของผูป้ระกอบการจากประเทศตา่งๆ เพือ่น ามา

พัฒนาแผน ปรับปรุงหลกัสตูรในการสง่เสรมิ

ผูป้ระกอบการเทคโนโลย ีStartupไทยตอ่ไป 

นอกจากนัน้ยังสามารถสรา้งเครอืขา่ยกบั

หน่วยงาน บรษัิท องคก์ร ทีส่นับสนุน Startup  

จากนาๆประเทศ ทีเ่ขา้ร่วมงานอกีดว้ย

Asia Smart App Awards 2017 สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

27/06/60-30/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

29 นางสาว วไลภรณ์ อาษารนิทร์ นักวเิคราะห์ การประชมุ เพือ่น าผูป้ระกอบการทัง้ 9 บรษัิท ออกบธูแสดง

สนิคา้  รับผดิชอบในการหาอปุกรณ์ ตกแตง่บธู 

ประสานงานบตัรเขา้งาน จัดหาลา่ม และอ านวย

ความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการทีอ่อกบธูทัง้ 9 

บรษัิท

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai 

Pavilion

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

27/06/60-01/07/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

30 นาย รชฏ ตนัธสรุเศรษฐ์ เจา้หนา้ทีพั่ฒนาธรุกจิ การประชมุ พาผูป้ระกอบการไปแสดงสนิคา้เพือ่ใหบ้รรลดุว้ย

จดุประสงคข์องโครงการศนูยถ์า่ยทอด

เทคโนโลยไีทย-จนี รวมทัง้สง่เสรมิอตุสาหกรรม 

ICT ตามนโยบายรัฐบาล

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai 

Pavilion

สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี

27/06/60-01/07/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

31 นางสาว จารนุีช โรจนเ์สถยีร ผูช้ว่ยวจัิย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการทีง่าน PPS 2017 และ

เขา้ร่วมงาน Rapid. Tech

งาน PPS2017 และร่วมงาน Rapid. Tech เยอรมนี

ตะวันออก

19/06/60-01/07/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

32 นางสาว สภุาภรณ์ ศรอ าพล ผูอ้ านวยการฝ่ายอาวโุส การศกึษาดงูาน ร่วมในคณะศกึษา ดงูาน ตามโครงการ 

Thailand-EU Policy Dialogues Support 

Facility; Building public interest in S&T : 

Mission to Europe

โครงการ Thailand-EU Policy Dialogues Support 

Facility; Building public interest in S&T : Mission to 

Europe

เยอรมนี

ตะวันตก

21/06/60-04/07/60 14 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

33 นางสาว ดรุณี อศัวเสถยีร นักวจัิย การสมัมนา เพือ่น าเสนอผลงานวชิาการแบบ oral 

presentation และ เขา้ร่วมสมัมนาทางวชิาการ

Bifunctional Electrospun Silver Modified 

Polyarylonitrile-Activated Carbon Composite Fibers

เยอรมนี

ตะวันออก

25/06/60-01/07/60 6 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที่ 4/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

34 นาย น าชยั ชวีววิรรธน์ รองผูอ้ านวยการฝ่าย การประชมุ เป็นตวัแทนหน่วยงานในฐานะผูร้่วมจัดการ

ประกวด FameLab Thailand ครัง้ที ่2 พาผูช้นะ

การประกวด เขา้ร่วมการแขง่ขนั FameLab 

International เพือ่หาผูช้นะเลศิ

ร่วมพาผูช้นะการประกวด FameLab Thailand เขา้

แขง่ขนั FameLab International

สหราช

อาณาจักร

05/06/60-10/06/60 6 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

35 นางสาว นงนุช พลูสวัสดิ์ นักวจัิย อบรม เพือ่ศกึษาการท า Circular economy จากการ

ประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูข้อง LCA 

เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้ง อาทิ

 วเิคราะหเ์ศรษฐกจิหมนุเวยีนของอตุสาหกรรม

อาหารสตัว ์การพัฒนาตวัชีว้ัดเพือ่ความยั่งยนื

Conducting a Life Cycle Assessment (LCA): from 

Theory to Practical Application

สหราช

อาณาจักร

17/06/60-26/06/60 10 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

36 นาย บรรพท ศริเิดชาดลิก นักวจัิย การประชมุ เพือ่หารอืและศกึษาโครงการวจัิยร่วมกนัระหวา่ง 

Pasteur และ BIOTEC โดยใชร้ะบบ reporter 

dengue virus ทีพั่ฒนาโดยนักวจัิยเพือ่

การศกึษาในสตัวท์ดลอง

Collaboration on flavivirus and dengue reporter 

system

สาธารณรัฐ

ฝร่ังเศส

28/06/60-30/06/60 3 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

37 นาย ขจรศกัดิ ์เฟ่ืองนวกจิ นักวจัิยอาวโุส การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการในงาน 25th Edition 

European Biomass Conference & Exhibition 

(EUBCE2017)

ประชมุวชิาการ 25th European Biomass Conference 

and Exhibition (EUBCE 2017)

สวเีดน 11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

38 นาง จันทนา สกุใส นักวเิคราะหอ์าวโุส การประชมุ เพือ่ไดท้ราบความกา้วหนา้ทางวชิาการดา้นชวี

มวลเพือ่การพลงังาน

ประชมุวชิาการ 25th European Biomass Conference 

and Exhibition (EUBCE 2017)

สวเีดน 11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

39 นางสาว กติ ิส์ริรัิตน ์กลูเกือ้ นักวเิคราะห์ การประชมุ ดว้ยโปรแกรมพลงังานหมนุเวยีนและเทคโนโลยี

พลงังานใหม ่คลสัเตอรพ์ลงังานและสิง่แวดลอ้ม

 ซึง่รับผดิชอบบรหิารงานวจัิยดา้นพลงังาน

หมนุเวยีนและเทคโนโลยพีลงังานใหม ่โดยหนึง่

ในกรอบการด าเนนิงานทีมุ่่งเนน้ เชน่ การเพิม่

ศกัยภาพการผลติพลงังานจากชวีมวล เพือ่เพิม่

สดัสว่นการใชพ้ลงังานทดแทนเทา่กบั 30% 

ของการใชพ้ลงังานขัน้สดุทา้ย ในปี 2579 ปี 

(AEDP 2558 - 2579) ซึง่จะเป็นการสนับสนุน

ใหบ้รรลเุป้าหมาย

ประชมุวชิาการ 25th European Biomass Conference 

and Exhibition (EUBCE 2017)

สวเีดน 11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

40 นาย อดุม แซอ่ึง่ นักวจัิย การประชมุ เพือ่ปฏบิตังิานวจัิยในโครงการ การพัฒนาเข็มนา

โนและการใชก้ลอ้งจลุทรรศนอ์เิล็กตรอนสอ่ง

กราดแบบบรรยากาศเพือ่งานวจัิยทางพชื

การพัฒนาเข็มนาโน ญีปุ่่ น 01/06/60-31/07/60 61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

41 นาย กฤษณ์ไกรพ ์สทิธเิสรปีระทปี นักวจัิยอาวโุส การประชมุ เพือ่ร่วมเดนิทางพรอ้มกบั ผพว ในการลงนาม 

MOU และเจรจาความร่วมมอืกบัหน่วยงานใน

ญีปุ่่ น ไดแ้ก ่METI, NEDO, MEJ, FMDIPA และ

บรษัิทเอกชน

Thailand-Japan Memorandum of Understanding 

(MOU) : Medical Devices Industry

ญีปุ่่ น 04/06/60-08/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

42 นาย ประเสรฐิ เฉลมิการนนท์ นักวจัิย การประชมุ เพือ่ร่วมเดนิทางกบั ผพว. ในการลงนาม MOU 

และร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืดา้น

อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยก์บัหน่วยงานตา่งๆ 

ในประเทศญีปุ่่ น (METI, NEDO, MEJ, FMDIPA,

 บรษัิทเอกชน)

Thailand-Japan Memorandum of Understanding 

(MOU) : Medical Devices Industry

ญีปุ่่ น 04/06/60-08/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที่ 5/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

43 นาย กวนิ การุณรัตนกลุ นักวจัิย การประชมุ เพือ่ร่วมเดนิทางกบั ผพว. ในการลงนาม MOU 

และร่วมประชมุหารอืความร่วมมอืดา้น

อตุสาหกรรมเครือ่งมอืแพทยก์บัหน่วยงานตา่งๆ 

ในประเทศญีปุ่่ น (METI, NEDO, MEJ, FMDIPA,

 บรษัิทเอกชน)

Thailand-Japan Memorandum of Understanding 

(MOU) : Medical Devices Industry

ญีปุ่่ น 04/06/60-08/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

44 นาง วนติา บญุภรัิกษ์ เลขานุการผูบ้รหิาร การสมัมนา ไดรั้บมอบหมายใหร้่วมเดนิทางเพือ่สนับสนุน

ขอ้มลูในการบรรยาย

ประชมุ HLJC และการบรรยายพเิศษ ญีปุ่่ น 04/06/60-08/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก 

สวทช.

45 นาย อดุม ลิว่ลมไพศาล นักวจัิย การศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานงานวจัิยในโครงการศกึษาและจัดท า

ขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้าของการขนสง่

ระบบราง

โครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบราง

ญีปุ่่ น 11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

46 นางสาว ศศธิร ศรสีวัสดิ์ นักวจัิย การประชมุ 1. เพือ่ศกึษาผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่ง 

Selective laser melting (SLM) และการ

ท างานของเครือ่ง SLM ที ่JWRI สรา้งขึน้ 

2. เพือ่รวบรวมขอ้มลูและหารอืเพือ่วางแผนการ

ท าวจัิยร่วมกนัในอนาคต 

3. เพือ่สรา้งองคค์วามรูส้ าหรับการตอ่ยอดความ

เชีย่วชาญทางดา้นเครือ่ง SLM และการศกึษา

ทางโลหะวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

วจัิยร่วมกบั Joining and Welding Research Institute 

(JWRI)

ญีปุ่่ น 12/06/60-15/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

47 นาย บรุนิทร ์เกดิทรัพย์ นักวจัิย การศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานวจัิยในโครงการงานศกึษาและจัดท า

ขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้าของการขนสง่

ระบบราง

โครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่

ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบราง

ญีปุ่่ น 11/06/60-17/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

48 นาย ธฤต ิตนัประยรู นักวจัิย การประชมุ 1. เพือ่ศกึษาผลงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัเครือ่ง 

Selective laser melting (SLM) และการ

ท างานของเครือ่ง SLM ที ่JWRI สรา้งขึน้ 

2. เพือ่รวบรวมขอ้มลูและหารอืเพือ่วางแผนการ

ท าวจัิยร่วมกนัในอนาคต 

3. เพือ่สรา้งองคค์วามรูส้ าหรับการตอ่ยอดความ

เชีย่วชาญทางดา้นเครือ่ง SLM และการศกึษา

ทางโลหะวทิยาทีเ่กีย่วขอ้ง

วจัิยร่วมกบั Joining and Welding Research Institute 

(JWRI)

ญีปุ่่ น 12/06/60-15/06/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

49 นาย สทัุศน ์ปฐมนุพงศ์ นักวจัิย การศกึษาดงูาน ศกึษาและพานักศกึษาและอตุสาหกรรมศกึษา

เกีย่วกบัรถยนตไ์ฟฟ้า EV

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars, 

Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีปุ่่ น 19/06/60-24/06/60 6 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

หน้าที่ 6/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

50 นาง จันทรธ์ริา มงคลวัย ผูอ้ านวยการฝ่าย การศกึษาดงูาน เป็นโครงการความร่วมมอื ระหวา่ง สวทช.(ฝ่าย

พัฒนาบณัฑติและนักวจัิย, CPM โปรแกรมยาน

ยนตส์มัยใหม)่ และกองสนเทศเศรษฐกจิ กรม

เศรษฐกจิระหวา่งประเทศ   กระทรวงการ

ตา่งประเทศ เพือ่สนับสนุนนักศกึษาทนุ สวทช. 

และผูป้ระกอบการ ไปศกึษาดงูานเพือ่พัฒนา

งานวจัิยในบรษัิท และหน่วยงานของรัฐใน

ประเทศญีปุ่่ นเกีย่วกบัยานยนตไ์ฟฟ้า ซึง่

สอดคลอ้งกบัแผน roadmap ของ สวทช.  

โดยกระทรวงการตา่งประเทศสนับสนุน

งบประมาณใหนั้กศกึษาทนุ และผูป้ระกอบการ

ทัง้หมด โดยการเดนิทางไปครัง้นี้ นอกจากจะไป

ดแูลนักศกึษาทนุแลว้ ฝ่ายพัฒนาบณัฑติและ

นักวจัิยยังมคีวามตอ้งการในการหารอืความ

ร่วมมอืนี้อยา่งตอ่เนื่องและหาแนวทางในการ

ขยายความร่วมมอืใหค้รอบคลมุหลาย

เทคโนโลยแีละหลายเครอืขา่ยของ สวทช. มาก

ขึน้ในอนาคต

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars, 

Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีปุ่่ น 19/06/60-24/06/60 6 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

51 นาง โชตริส บญุหนุน นักวชิาการ การศกึษาดงูาน เพือ่ศกึษาดงูานทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนายาน

ยนตไ์ฟฟ้าเพือ่น าองคค์วามรูม้าตอ่ยอดในเชงิ

พานชิยแ์ละวจัิยได ้

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars, 

Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีปุ่่ น 19/06/60-24/06/60 6 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

52 นาย พศิษิฐ ์ค าหน่อแกว้ นักวจัิย การประชมุ เขา้ร่วมประชมุวชิาการ Flinders Centre for 

NanoScale Science and Technology annual 

conference  และ ปฏบิตักิารวจัิย

ประชมุวชิาการ Flinders Centre for NanoScale 

Science and Technology annual conference

ออสเตรเลยี 11/06/60-21/06/60 11 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

53 นางสาว ธัน บึน่ ยงึ เอา๊ นักวจัิย การประชมุ เขา้ร่วมประชมุวชิาการ Flinders Centre for 

NanoScale Science and Technology annual 

conference  และ ปฏบิตักิารวจัิย

ประชมุวชิาการ Flinders Centre for NanoScale 

Science and Technology annual conference

ออสเตรเลยี 11/06/60-21/06/60 11 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

54 นางสาว อมุาพร เอือ้วเิศษวัฒนา นักวจัิย การประชมุ 1. เพือ่ไปน าเสนอผลงานแบบบรรยาย 

2. เพือ่ไปแลกเปลีย่นความรู ้ความเชีย่วชาญกบั

นักวจัิยอืน่ๆ ในงานวจัิยเกีย่วกบัเมตาโบโลมกิส ์

3. เพือ่ไปศกึษาผลงานของกลุม่วจัิยจากท่ัวโลก

 ซึง่งานประชมุนี้จัดเป็นการรวบรวมนักวจัิยดา้น

เมตาโบโลมกิสท์ีส่ าคญังานหนึง่

Rice metabolomics: unravelling brown planthopper 

(BPH) resistance mechanism on BPH-resistant traits

ออสเตรเลยี 25/06/60-29/06/60 5 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

55 นาย เอนก มมีซูอ ผูจั้ดการ การประชมุ ตรวจโรงงานผลติหลอดไฟทีป่ระเทศออสเตรเลยี ตรวจโรงงาน ตามตามขอ้ก าหนด สมอ. ออสเตรเลยี 27/06/60-01/07/60 4 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

56 นาย มานพ มาสมทบ ผูช้ว่ยวจัิย การศกึษาดงูาน เพือ่ประสานงานและเป็นผูน้ าการเยีย่มชมงาน

เทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็ค

แบตเตอรีส่ าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ใหฝ่้าย

บรหิารคลสัเตอรแ์ละโปรแกรมวจัิย โปรแกรม

อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม ่และสถาบนัยาน

ยนตท์ีม่โีครงการร่วมวจัิยกนัอยู่

งานเทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

03/06/60-09/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

หน้าที่ 7/9



No. ชือ่ สกลุ ต ำแหนง่ ประเภทกำร

เดนิทำง

วตัถปุระสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ ก ำหนด

เวลำ(วนั)

กำร

เดนิทำง

โดย

เครือ่งบนิ

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอยีดกำรขออนมุตัเิดนิทำงไปศกึษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สมัมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูต ัง้แตว่นัที ่1-30 มถินุำยน 2559)

57 นาย ณัฏฐวัชช ์รุ่งเสถยีรธร นักวเิคราะหอ์าวโุส การศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานวจัิยดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าโดยเยีย่มชม

งานเทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็ค

แบตเตอรีส่ าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ใหฝ่้าย

บรหิารคลสัเตอรแ์ละโปรแกรมวจัิย โปรแกรม

อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม ่และสถาบนัยาน

ยนตท์ีม่โีครงการร่วมวจัิยกนัอยู่

งานเทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

03/06/60-09/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

58 นาย สรวศิ วณชิอนุกลู นักวเิคราะห์ การศกึษาดงูาน ศกึษาดงูานวจัิยดา้นยานยนตไ์ฟฟ้าโดยเยีย่มชม

งานเทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็ค

แบตเตอรีส่ าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า ใหฝ่้าย

บรหิารคลสัเตอรแ์ละโปรแกรมวจัิย โปรแกรม

อตุสาหกรรมยานยนตส์มัยใหม ่และสถาบนัยาน

ยนตท์ีม่โีครงการร่วมวจัิยกนัอยู่

งานเทคโนโลยกีารประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่

ส าหรับยานยนตไ์ฟฟ้า

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

03/06/60-09/06/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก สวทช.

 บางสว่น

59 นางสาว พัชร ีลาภสรุยิกลุ นักวจัิย การประชมุ เขา้ร่วมประชมุวชิาการนานาชาตทิางดา้น 3D 

printing และดา้น Polymer Processing

งาน PPS2017 และร่วมงาน Rapid. Tech สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

19/06/60-01/07/60 12 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

60 นาย กฤษฎช์ยั สมสมาน ผูอ้ านวยการฝ่าย อบรม ไดรั้บคดัเลอืกจากโครงกาาร Thailand-EU 

Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ให ้

เขา้ร่วมกจิกรรม Building Public Interest in 

S&T ที ่Germany, Switzerland and Hungary

Building public interest in S&T สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

22/06/60-03/07/60 11 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก 

สวทช.

61 นาย น าชยั ชวีววิรรธน์ รองผูอ้ านวยการฝ่าย อบรม เพือ่ศกึษาเรือ่ง Science Communication ใน

ประเทศยโุรปบางแหง่ เพือ่น ามาปรับใชใ้น

ประเทศไทย เป็นโครงการทีไ่ดรั้บการสนับสนุน

โดย EU Commission

Building public interest in S&T สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

22/06/60-03/07/60 11 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก 

สวทช.

62 นาย ศโิรจน ์ศริทิรัพย์ นักวจัิย อบรม เพือ่เสรมิสรา้ง-ขยายเครอืขา่ยงานวจัิย

นานาชาตทิางดา้น natural hazard, disaster 

mitigation and scientific computing 

เพือ่พัฒนาตนเองและแลกเปลีย่นประสบการ์

งานวจัิยดา้นการเพิม่ประสทิธภิาพระบบ

พยากรณ์กบันักวจัิยนานาชาติ

Intel MIC Programming Workshop และ HPC for 

natural hazard assessment and disaster mitigation

สหพันธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

25/06/60-02/07/60 7 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที่ 8/9



รายการที ่1,6 : ก ากบัดแูลสายงานพัฒนาก าลังคน และไดท้ าความรูจั้กกบัผูบ้รหิารของสภาลนิเดาและมลูนธิลินิเดา เพือ่สรา้งและรักษาความสมัพันธต์อ่ไปในอนาคต

รายการที ่2,41-43 : เพือ่ไดรั้บความรูด้า้นการออกแบบอปุกรณ์การแพทยแ์ละเครือ่งมอืแพทยฝั์งใน การขึน้รปูวัสดฝัุงในทางการแพทย ์

รายการที ่3,5 : เพือ่การพัฒนาความรว่มมอืและเรยีนรูป้ระสพการณ์จากหน่วยวจัิยชัน้น าของประเทศเยอรมันนีมาพัฒนาตอบความตอ้งการในการเป็น medical hubตอ่ไป

รายการที ่7-14 : ไดรั้บความรูด้า้น Solar cell fabrication and PV system ตรวจสอบระบบเซลลแ์สงอาทติย ์ระบบผลติไฟฟ้าจากเซลลแ์สงอาทติย ์และเป็นกรรมการกรรมการตรวจรับ

รายการที ่4,15-16 : เพือ่การทดสอบพันธุพ์ชืไทยในตา่งประเทศเป็นแผนการด าเนนิงานตามเป้าหมายของโปรแกรม และชว่ยผลักดันเจรจาความรว่มมอืใหเ้กดิการสง่ออกเมล็ดพันธฺุไ์ทยไปจนี

รายการที ่17-19 : ไดรั้บความรูแ้ละขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับโครงการงานศกึษาและจัดท าขอ้ก าหนดการเชือ่มตอ่ระบบไฟฟ้าของการขนสง่ระบบรางและ ก ากบัดแูล AAERU

รายการที ่20 : ไดค้วามรูท้างดา้น management of science and technology business และ research commercialization และสรา้งเครอืขา่ยการบม่เพาะธรุกจิทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละ

เทคโนโลยใีนภมูภิาคเอเชยี

รายการที ่21 : ไดรั้บความรูค้วามเชีย่วชาญดา้นแบตเตอรี ่ส ารองไฟฟ้า Energy Storage

รายการที ่22-23 : ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานทางดา้นระบบขนสง่ทางราง ITA ดแูลงานดา้นอตุสาหกรรมการผลติ และประสานงานการเดนิทางตา่งประเทศทัง้ในและนอกสวทช. 

รายการที ่24 : เพือ่ศกึษาและเรยีนรูก้ารบรหิารจัดการและถา่ยทอดเทคโนโลย ีและเพือ่สรา้งเครอืขา่ยกบัหน่วยงานตา่งประเทศใหเ้กดิความรว่มมอืดา้นงานวจัิยในอนาคต

รายการที ่25-26 : เป็นผูต้รวจโรงงานตามขอ้ก าหนด ISO/IEC17020 เพือ่การอนุญาตน าเขา้ ตามขอ้ก าหนดของ สมอ.

รายการที ่27,29-30 : เป็นเลขานุการคณะท างานศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยไีทย-จนี ด าเนนิการเป็นปีที ่3 ส าหรับงาน WMC และเกดิการซือ้ขายทกุครัง้ไป

รายการที ่28 : เป็นกรรมการตัดสนิรอบสดุทา้ย งานAsia Smart App Awards 2017 และมปีระสบการณ์ในการเป็นกรรมการตัดสนิมาแลว้หลายเวที

รายการที ่31 : เพือ่น าเสนองานวจัิย และไดรั้บความรูด้า้น polymer processing

รายการที ่32 : ไดค้วามรูด้า้นการบรหิารแผนงาน การก าหนดเป้าหมายแผนงาน และการบรหิารจัดการ

รายการที ่33 : ไดรั้บความรูด้า้นทางดา้นพอลเิมอร ์เนื่องจากท าวจัิยเกีย่วกบัดา้นนี้

รายการที ่34 : เป็นตัวแทนหน่วยงานในฐานะผูร้ว่มจัดการประกวด FameLab Thailand ครัง้ที ่2 เพือ่พาผูช้นะการประกวดเขา้รว่มการแขง่ขัน FameLab International และสามารถใชภ้าษาองักฤษ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม

รายการที ่35 : เพือ่น าความรูม้าใชใ้นสว่นของโครงการ SAFA Circular economy ในกลุม่ธรุกจิอาหารสตัวแ์ละโครงการอืน่ๆ อาทเิชน่ SDG, Food waste monitoring ของ UN และ national 

database ได ้

รายการที ่36 : เป็นทมีผูพั้ฒนาระบบ dengue reporter virus และศกึษาโครงการวจัิยรว่มกนัระหวา่ง Pasteur และ BIOTEC โดยใชร้ะบบ reporter dengue virus ทีพั่ฒนาโดยนักวจัิยเพือ่การ

ศกึษาในสตัวท์ดลอง

รายการที ่37-39 : ไดเ้พิม่พูนความรูด้า้นสถานภาพความกา้วหนา้ในงานวจัิยดา้นชวีมวลของโลก (ตัวเรง่ปฏกิริยิาและ Biorefinery Biomass) ประสบการณ์การพัฒนางานวจัิยในระดับขยายขนาด 

ซึง่สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตอ่การด าเนนิงานของโปรแกรมฯ รวมถงึไดม้โีอกาสสรา้งเครอืขา่ยงานวจัิยรว่มกบัผูน้ าเสนอผลงานจากประเทศอืน่ๆทีม่คีวามสนใจและความเชีย่วชาญในดา้นเดยีวกนั 

สามารถน ามาใชป้ระโยชน์ตอ่การก าหนดทศิทางในการผลักดันงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา้นชวีมวลใหเ้กดิประโยชน์สงูสดุตอ่ประเทศตอ่ไป

รายการที ่40 : ไดรั้บความรูแ้ละความสามารถในการใช ้Atomic Force Microscopy เพือ่ควบคมุเข็มนาโน และความรูด้า้น propoplast ของเซลลพ์ชื

รายการที ่44 : เพือ่การสนับสนุนขอ้มลูในการประกอบการบรรยาย

รายการที ่45,47 : ระบบควบคมุระบบอตัโินมัต ิการเชือ่มระบบไฟฟ้าและเทคโนโลยกีารขนสง่ระบบราง

รายการที ่46,48 : ไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัโครงสรา้งจลุภาคของเหล็กกลา้ไรส้นมิ 316L

รายการที ่49-51 : น ามาใชใ้นโครงการ EV ของสวทช. รว่ม กฟผ.(ในฐานะหวัหนา้โครงการ) และโครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึง่มหีลักสตูรวศิวกรรมยานยนตแ์ละเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่

ระบบสมองกลฝังตัว ซึง่เกีย่วขอ้งกบัยานยนตไ์ฟฟ้า

รายการที ่52-53 : เพือ่ไดรั้บความรูด้า้น Obtaining carbon nanotube-attached AFM tips for thin film characterization 

รายการที ่54 : ไดรั้บความรูด้า้นเทคโนโลยฐีานทางเมตาโบโลมกิส ์ดา้นขา้วทนเพลีย้กระโดดสนี ้าตาล

รายการที ่55 : เป็นผูต้รวจทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนกบั สมอ. ไดป้ระสบการณ์ในการตรวจโรงงานทีป่ระเทศออสเตรเลยี

รายการที ่56-58 : เพือ่ศกึษาและท างานวจัิยทางดา้นเทคโนโลยแีบตเตอรีส่ าหรับยานยนตไ์ฟฟ้ากบัสถาบันการศกึษาและบรษัิททีจ่ะไปเยีย่มชม ท าใหม้คีวามคุน้เคยทัง้ตัวบคุคลกบัสถานที ่

สถาบันการศกึษาและบรษัิทดังกลา่ว นอกจากนัน้ขา้พเจา้สามารถใชภ้าษาองักฤษและภาษาเยอรมันในการตดิตอ่ประสานงานและสามารถอธบิายขอ้มลูทางเทคนคิได ้

รายการที ่59 : ไดรั้บความรูด้า้น 3D printing และ polymer processing เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจัิยตอ่ไป

รายการที ่60-61 : เพือ่ก ากบัดแูลฝ่ายสือ่วทิยาศาสตร ์ซืง่ด าเนนิกจิกรรมการท าสือ่วทิยาศาสตรแ์ละการสือ่สารวทิยาศาสตรส์ูส่าธารณชน

รายการที ่62 : เป็นหวัหนา้และนักวจัิยหลักในโครงการฯ รวมทัง้เป็นผูท้ีส่ามารถสือ่สารและเชือ่มโยงโครงงานวจัิยตา่งๆภายใตค้วามรับผดิชอบไดโ้ดยตรง

ประโยชนท์ีไ่ดร้บั


