รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับหัวหน ้าหน่วยงาน
1

นาย ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล

ผู ้อานวยการ

การประชุม

ร่วมประชุม Academic Partner Meeting กับ
ผู ้บริหารของมูลนิธล
ิ น
ิ เดาและสภาลินเดา และ
ร่วมในพิธล
ี งนาม MOU ระหว่างสวทช. กับสภา
และมูลนิธล
ิ น
ิ เดา และร่วมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

28/06/60-02/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

2

นาย ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล

ผู ้อานวยการ

การประชุม

เพือ
่ ร่วมเดินทางพร ้อมกับ ผพว ในการลงนาม
MOU และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ญีป
่ น
ุ่ ได ้แก่ METI, NEDO, MEJ, FMDIPA และ
บริษัทเอกชน

Thailand-Japan Memorandum of Understanding
(MOU) : Medical Devices Industry

ญีป
่ น
ุ่

04/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

3

นาย ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล

ผู ้อานวยการ

การประชุม

เพือ
่ ประโยชน์ของการพัฒนาความร่วมมือและ
้ นาของ
เรียนรู ้ประสพการณ์จากหน่วยวิจย
ั ชัน
ประเทศเยอรมันนีมาพัฒนาตอบความต ้องการใน
การเป็ น medical hubต่อไป

เจรจาความร่วมมือเพือ
่ การพัฒนาด ้าน Medical Devices

เยอรมนี
ตะวันตก

20/06/60-25/06/60

5

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับรองหัวหน ้าหน่วยงาน
้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

4

นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู ้อานวยการ

การประชุม

หารือความร่วมมือโครงการทดสอบพันธุพ
์ ช
ื
ร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุข
์ องกวางโจวและ
สมาคมเมล็ดพันธุห
์ นานหนิง ดูสถานทีใ่ นการ
ปลูกทดสอบพันธุใ์ นปี 2561 เพือ
่ เตรียมงาน

หารือการวางแผนความร่วมมือการทดสอบปลูกและจัด
แสดงพันธุพ
์ ช
ื ไทย ณ เมืองกวางโจว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/06/60-08/06/60

5

นาย วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา

รองผู ้อานวยการ

การประชุม

เพือ
่ ประโยชน์ของการพัฒนาความร่วมมือและ
้ นาของ
เรียนรู ้ประสพการณ์จากหน่วยวิจย
ั ชัน
ประเทศเยอรมันนีมาพัฒนาตอบความต ้องการใน
การเป็ น medical hubต่อไป

เจรจาความร่วมมือเพือ
่ การพัฒนาด ้าน Medical Devices

เยอรมนี
ตะวันตก

20/06/60-25/06/60

6

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู ้อานวยการ

การประชุม

ร่วมประชุม Academic Partner Meeting กับ
ผู ้บริหารของมูลนิธล
ิ น
ิ เดาและสภาลินเดา และ
ร่วมในพิธล
ี งนาม MOU ระหว่างสวทช. กับสภา
และมูลนิธล
ิ น
ิ เดา และร่วมรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

the 67th Lindau Nobel Laureate Meeting

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

28/06/60-02/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

5

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

 เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับตา่ กว่า หน./รอง หน. หน่วยงาน
7

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นักวิจย
ั

การประชุม

1.ติดตามความคืบหน ้า ควบคุมงานก่อสร ้างและ
ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
3. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน ้าของงานใน
โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

8

นาย พีระวุฒ ิ ชินวรรังสี

ผู ้ช่วยวิจย
ั อาวุโส

การประชุม

1.ติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้าง
PV hybrid system ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงส
ปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
3. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน ้าของงานใน
โครงการ ณ กรุงพนมเปญ

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 1/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ผู ้ช่วยวิจย
ั อาวุโส

การประชุม

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

10 นาย อัศวิน หงษ์สงิ ห์ทอง

นักวิจย
ั

การประชุม

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

11 ว่าทีร่ ้อยตรี นพดล สิทธิพล

นักวิจย
ั

การประชุม

1. ติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้าง
PV Hybrid System ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงส
ปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบ PV Hybrid System ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
1.ติดตามความคืบหน ้า ควบคุมงานก่อสร ้างและ
ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
3. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน ้าของงานใน
โครงการ ณ กรุงพนมเปญ
ตรวจรับโครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ ราชอาณาจักร
กัมพูชา

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

12 นางสาว ศศิวม
ิ ล ทรงไตร

ผู ้ช่วยวิจย
ั

การประชุม

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

13 นาย สุพจน์ โสดารัตน์

เจ ้าหน ้าที่
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร

การประชุม

1.ติดตามความคืบหน ้า ควบคุมงานก่อสร ้างและ
ร่วมตรวจรับงาน PV hybrid system ทีส
่ ถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและ
ดูแลรักษาระบบ PV hybrid system สถาบัน
เทคโนโลยีกาปงสปื อ
3. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน ้าของงานใน
โครงการ ณ กรุงพนมเปญ
ตรวจรับโครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ ราชอาณาจักร
กัมพูชา

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

14 นาย ณั ฐกานต์ อุดมเดชาณั ต ิ

ผู ้ช่วยวิจย
ั

การประชุม

ตรวจรับโครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบ
ผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ ราชอาณาจักร
กัมพูชา

โครงการจัดตัง้ และบริหารจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกา
ปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

กัมพูชา

16/06/60-27/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

15 นางสาว ศศิวม
ิ ล บุญอนันต์

นักวิเคราะห์

การประชุม

1 การประชุมหารือความร่วมมือการทดสอบพันธุ์
ร่วมกับหน่วยงานฝ่ ายจีน รายละเอียดการ
เตรียมการ การสารวจพืน
้ ทีป
่ ลูกทดสอบ และ
แสดงพันธุ์ รวมถึง การเจรจาต่อรองเงือ
่ นไข
ความร่วมมือ
2 เยีย
่ มชมงานการจัดแสดงพันธุพ
์ ช
ื หนานชา ณ
ฐานสาธิตการเพาะปลูก (นานาชาติ) กวางโจว
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
แห่ง3 การประชุมหารือกับผู ้แทนศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยี จีน-อาเซียน (China-ASEAN
Technology Transfer Center หรือ CATTC)
เพือ
่ วางแผนกิจกรรมความร่วมมือในกรอบจีนอาเซียน และ ไทย-จีน

หารือการวางแผนความร่วมมือการทดสอบปลูกและจัด
แสดงพันธุพ
์ ช
ื ไทย ณ เมืองกวางโจว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

9

นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์

ตำแหน่ง

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

หน้ าที่ 2/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

16 นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย

นักวิเคราะห์

การประชุม

1. ประชุมหารือความร่วมมือการทดสอบพันธุ์
ร่วมกับหน่วยงานฝ่ ายจีน รายละเอียดการ
เตรียมการ การสารวจพืน
้ ทีป
่ ลูกทดสอบ และ
แสดงพันธุ์ รวมถึง การเจรจาต่อรองเงือ
่ นไข
ความร่วมมือ
2. เยีย
่ มชมงานการจัดแสดงพันธุพ
์ ช
ื หนานชา ณ
ฐานสาธิตการเพาะปลูก (นานาชาติ) กวางโจว
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
แห่งเมืองกวางโจว
3. ประชุมหารือกับผู ้แทนศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยี จีน-อาเซียน (China-ASEAN
Technology Transfer Center หรือ CATTC)
เพือ
่ วางแผนกิจกรรมความร่วมมือในกรอบจีนอาเซียน และ ไทย-จีน

หารือการวางแผนความร่วมมือการทดสอบปลูกและจัด
แสดงพันธุพ
์ ช
ื ไทย ณ เมืองกวางโจว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

05/06/60-08/06/60

17 นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผู ้อานวยการศูนย์

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานวิจย
ั ของประเทศเป้ าหมายตามทื่
กาหนดไว ้ในข ้อเสนอโครงการงานศึกษาและ
่ มต่อระบบไฟฟ้ าของ
จัดทาข ้อกาหนดการเชือ
การขนส่งระบบราง

่ มต่อ
โครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

11/06/60-17/06/60

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

18 นางสาว ละออ โควาวิสารัช

นักวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

เพือ
่ หาข ้อมูลเพิม
่ เติมสาหรับโครงการงานศึกษา
่ มต่อระบบไฟฟ้ า
และจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
ของการขนส่งระบบราง

่ มต่อ
โครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

11/06/60-17/06/60

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

19 นางสาว ศิรย
ิ า สกลธนารัตน์

นักวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้ในการทาวิจย
ั

่ มต่อ
โครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

11/06/60-17/06/60

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

ิ แสน
20 นางสาว จิราวรรณ ยีส
่ บ

นักวิเคราะห์

อบรม

เพือ
่ เข ้าร่วมการอบรมการบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีชวี ภาพ และสร ้างเครือข่ายการบ่ม
เพาะธุรกิจทางด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในภูมภ
ิ าคเอเชีย

International Training Workshop on Building
ASEAN Science and Technology Business
Incubators

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/06/60-21/06/60

21 นางสาว พิมพา ลิม
้ ทองกุล

นักวิจย
ั อาวุโส

การประชุม

เพือ
่ ร่วมเดินทางไปประชุมกับรัฐมนตรี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเพิม
่ พูนความรู ้ความ
่
เชียวชาญด ้านแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้ า Energy
Storage

อุตสาหกรรมระบบสารองไฟฟ้ า Energy Storage

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

14/06/60-16/06/60

22 นาย สมฤทธิ์ พุทธันบุตร

ผู ้ประสานงาน

อบรม

2017 Seminar on Railway for Thai Lectures

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

16/06/60-07/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
22 ชัน
บางส่วน

23 นางสาว จีรวลา ฮวดมัย

ทีป
่ รึกษาอาวุโส

อบรม

เพือ
่ ประสานงาน ดูแลการเดินทาง และอบรม
ร่วมกับผู ้แทนประะทศไทย จานวนทัง้ หมด 25
คน ทัง้ นี้ทางรัฐบาลจีนรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายใน
การฝึ กอบรมและสัมมนา ค่าบัตรโดยสาร
เครือ
่ งบินระหว่างประเทศ ค่าอาหารและทีพ
่ ัก
เพือ
่ ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบ
ขนส่งทางรางแห่งชาติ ในการพัฒนา SMEs
ไทยในอนาคต

2017 Seminar on Railway for Thai Lectures

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

16/06/60-07/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
22 ชัน
บางส่วน

24 นาย ทิวัตถ์ พงศ์ถาวรกมล

นักวิจย
ั

อบรม

เพือ
่ ไปศึกษาและเรียนรู ้การบริหารจัดการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพือ
่ สร ้างเครือข่ายกับ
หน่วยงานต่างประเทศให ้เกิดความร่วมมือด ้าน
งานวิจย
ั ในอนาคต

2017 China-ASEAN Technology Manager
International Training Session

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

18/06/60-02/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
15 ชัน
บางส่วน

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
10 ชัน
บางส่วน

3

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 3/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

25 นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานฯ ตามข ้อกาหนดของ สมอ.

ตรวจโรงงานผลิตหลอดไฟฟ้ าตาม มอก1955

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

21/06/60-23/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
3 ชัน
บางส่วน

26 นาย ฉั ตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานฯ ตามข ้อกาหนดของ สมอ.

ตรวจโรงงานผลิตหลอดไฟฟ้ าตาม มอก1955

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

21/06/60-23/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
3 ชัน
บางส่วน

27 นาย เฉลิมพล ตู ้จินดา

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การสัมมนา

พาผู ้ประกอบการ 8 บริษัทออกงาน และ นัด
ประชุมกับ 4YFN เพือ
่ ความร่วมมือในอนาคต

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai
Pavilion

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

27/06/60-01/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
5 ชัน
บางส่วน

28 นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ

ทีป
่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

ร่วมงานและเป็ นกรรมการตัดสินรอบสุดท ้าย งาน
Asia Smart App Awards
2017

Asia Smart App Awards 2017

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

27/06/60-30/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
4 ชัน
บางส่วน

เพือ
่ นาผู ้ประกอบการทัง้ 9 บริษัท ออกบูธแสดง
สินค ้า รับผิดชอบในการหาอุปกรณ์ ตกแต่งบูธ
ประสานงานบัตรเข ้างาน จัดหาล่าม และอานวย
ความสะดวกให ้กับผู ้ประกอบการทีอ
่ อกบูธทัง้ 9
บริษัท
พาผู ้ประกอบการไปแสดงสินค ้าเพือ
่ ให ้บรรลุด ้วย
จุดประสงค์ของโครงการศูนย์ถา่ ยทอด
เทคโนโลยีไทย-จีน รวมทัง้ ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ICT ตามนโยบายรัฐบาล

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai
Pavilion

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

27/06/60-01/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
5 ชัน
บางส่วน

World Mobile Congress Shanghai 2017 - Thai
Pavilion

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

27/06/60-01/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
5 ชัน
บางส่วน

นาเสนอผลงานวิชาการทีง่ าน PPS 2017 และ
เข ้าร่วมงาน Rapid. Tech

งาน PPS2017 และร่วมงาน Rapid. Tech

เยอรมนี
ตะวันออก

19/06/60-01/07/60

12

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

ซึง่ มีผู ้ผ่านเข ้ารอบรวม 43 ผลงาน จาก 12
ประเทศในเอเชีย ซึง่ จะทาให ้เห็นการเคลือ
่ นไหว
ของผู ้ประกอบการจากประเทศต่างๆ เพือ
่ นามา
พัฒนาแผน ปรับปรุงหลักสูตรในการส่งเสริม
ผู ้ประกอบการเทคโนโลยี Startupไทยต่อไป
นอกจากนั น
้ ยังสามารถสร ้างเครือข่ายกับ
หน่วยงาน บริษัท องค์กร ทีส
่ นับสนุน Startup
จากนาๆประเทศ ทีเ่ ข ้าร่วมงานอีกด ้วย
29 นางสาว วไลภรณ์ อาษารินทร์

นักวิเคราะห์

การประชุม

30 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัฒนาธุรกิจ

การประชุม

31 นางสาว จารีนุช โรจน์เสถียร

ผู ้ช่วยวิจย
ั

การประชุม

32 นางสาว สุภาภรณ์ ศรอาพล

ผู ้อานวยการฝ่ ายอาวุโส การศึกษาดูงาน

ร่วมในคณะศึกษา ดูงาน 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

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

33 นางสาว ดรุณี อัศวเสถียร

นักวิจย
ั

เพือ
่ นาเสนอผลงานวิชาการแบบ oral
presentation และ เข ้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ

Bifunctional Electrospun Silver Modified
Polyarylonitrile-Activated Carbon Composite Fibers

เยอรมนี
ตะวันออก

25/06/60-01/07/60

6

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

การสัมมนา

หน้ าที่ 4/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

34 นาย นาชัย ชีววิวรรธน์

รองผู ้อานวยการฝ่ าย

การประชุม

เป็ นตัวแทนหน่วยงานในฐานะผู ้ร่วมจัดการ
ประกวด FameLab Thailand ครัง้ ที่ 2 พาผู ้ชนะ
การประกวด เข ้าร่วมการแข่งขัน FameLab
International เพือ
่ หาผู ้ชนะเลิศ

ร่วมพาผู ้ชนะการประกวด FameLab Thailand เข ้า
แข่งขัน FameLab International

สหราช
อาณาจักร

05/06/60-10/06/60

35 นางสาว นงนุช พูลสวัสดิ์

นักวิจย
ั

อบรม

Conducting a Life Cycle Assessment (LCA): from
Theory to Practical Application

สหราช
อาณาจักร

17/06/60-26/06/60

36 นาย บรรพท ศิรเิ ดชาดิลก

นักวิจย
ั

การประชุม

เพือ
่ ศึกษาการทา Circular economy จากการ
ประยุกต์ใช ้องค์ความรู ้ของ LCA
เพือ
่ นามาประยุกต์ใช ้ในงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อาทิ
วิเคราะห์เศรษฐกิจหมุนเวียนของอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ การพัฒนาตัวชีว้ ัดเพือ
่ ความยั่งยืน
เพือ
่ หารือและศึกษาโครงการวิจย
ั ร่วมกันระหว่าง
Pasteur และ BIOTEC โดยใช ้ระบบ reporter
dengue virus ทีพ
่ ัฒนาโดยนักวิจย
ั เพือ
่
การศึกษาในสัตว์ทดลอง

Collaboration on flavivirus and dengue reporter
system

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

28/06/60-30/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
3 ชัน
ทัง้ หมด

37 นาย ขจรศักดิ์ เฟื่ องนวกิจ

นักวิจย
ั อาวุโส

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการในงาน 25th Edition
European Biomass Conference & Exhibition
(EUBCE2017)

ประชุมวิชาการ 25th European Biomass Conference
and Exhibition (EUBCE 2017)

สวีเดน

11/06/60-17/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
7 ชัน
ทัง้ หมด

38 นาง จันทนา สุกใส

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพือ
่ ได ้ทราบความก ้าวหน ้าทางวิชาการด ้านชีว
มวลเพือ
่ การพลังงาน

ประชุมวิชาการ 25th European Biomass Conference
and Exhibition (EUBCE 2017)

สวีเดน

11/06/60-17/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
7 ชัน
ทัง้ หมด

39 นางสาว กิตส
ิ์ ริ ริ ัตน์ กูลเกือ
้

นักวิเคราะห์

การประชุม

ด ้วยโปรแกรมพลังงานหมุนเวียนและเทคโนโลยี
พลังงานใหม่ คลัสเตอร์พลังงานและสิง่ แวดล ้อม
ซึง่ รับผิดชอบบริหารงานวิจย
ั ด ้านพลังงาน
หมุนเวียนและเทคโนโลยีพลังงานใหม่ โดยหนึง่
ในกรอบการดาเนินงานทีม
่ ุ่งเน ้น เช่น การเพิม
่
ศักยภาพการผลิตพลังงานจากชีวมวล เพือ
่ เพิม
่
สัดส่วนการใช ้พลังงานทดแทนเท่ากับ 30%
ของการใช ้พลังงานขัน
้ สุดท ้าย ในปี 2579 ปี
(AEDP 2558 - 2579) ซึง่ จะเป็ นการสนับสนุน
ให ้บรรลุเป้ าหมาย

ประชุมวิชาการ 25th European Biomass Conference
and Exhibition (EUBCE 2017)

สวีเดน

11/06/60-17/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
7 ชัน
ทัง้ หมด

40 นาย อุดม แซ่องึ่

นักวิจย
ั

การประชุม

เพือ
่ ปฏิบต
ั งิ านวิจย
ั ในโครงการ การพัฒนาเข็มนา
โนและการใช ้กล ้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนส่อง
กราดแบบบรรยากาศเพือ
่ งานวิจย
ั ทางพืช

การพัฒนาเข็มนาโน

ญีป
่ น
ุ่

01/06/60-31/07/60

41 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจย
ั อาวุโส

การประชุม

เพือ
่ ร่วมเดินทางพร ้อมกับ ผพว ในการลงนาม
MOU และเจรจาความร่วมมือกับหน่วยงานใน
ญีป
่ น
ุ่ ได ้แก่ METI, NEDO, MEJ, FMDIPA และ
บริษัทเอกชน

Thailand-Japan Memorandum of Understanding
(MOU) : Medical Devices Industry

ญีป
่ น
ุ่

04/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

42 นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์

การประชุม

เพือ
่ ร่วมเดินทางกับ ผพว. ในการลงนาม MOU
Thailand-Japan Memorandum of Understanding
และร่วมประชุมหารือความร่วมมือด ้าน
(MOU) : Medical Devices Industry
อุตสาหกรรมเครือ
่ งมือแพทย์กบ
ั หน่วยงานต่างๆ
ในประเทศญีป
่ น
ุ่ (METI, NEDO, MEJ, FMDIPA,
บริษัทเอกชน)

ญีป
่ น
ุ่

04/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

นักวิจย
ั

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
10 ชัน
บางส่วน

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
61 ชัน
บางส่วน

หน้ าที่ 5/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ประเทศ

ว ันที่

เพือ
่ ร่วมเดินทางกับ ผพว. ในการลงนาม MOU
Thailand-Japan Memorandum of Understanding
และร่วมประชุมหารือความร่วมมือด ้าน
(MOU) : Medical Devices Industry
อุตสาหกรรมเครือ
่ งมือแพทย์กบ
ั หน่วยงานต่างๆ
ในประเทศญีป
่ น
ุ่ (METI, NEDO, MEJ, FMDIPA,
บริษัทเอกชน)
ได ้รับมอบหมายให ้ร่วมเดินทางเพือ
่ สนับสนุน
ประชุม HLJC และการบรรยายพิเศษ
ข ้อมูลในการบรรยาย

ญีป
่ น
ุ่

04/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

ญีป
่ น
ุ่

04/06/60-08/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
4 ชัน
สวทช.

43 นาย กวิน การุณรัตนกุล

นักวิจย
ั

การประชุม

44 นาง วนิตา บุญภิรักษ์

เลขานุการผู ้บริหาร

การสัมมนา

45 นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

นักวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

่ มต่อ
ศึกษาดูงานงานวิจย
ั ในโครงการศึกษาและจัดทา โครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
่ มต่อระบบไฟฟ้ าของการขนส่ง ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง
ข ้อกาหนดการเชือ
ระบบราง

ญีป
่ น
ุ่

11/06/60-17/06/60

46 นางสาว ศศิธร ศรีสวัสดิ์

นักวิจย
ั

การประชุม

วิจย
ั ร่วมกับ Joining and Welding Research Institute
(JWRI)

ญีป
่ น
ุ่

12/06/60-15/06/60

47 นาย บุรน
ิ ทร์ เกิดทรัพย์

นักวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

่ มต่อ
โครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
ระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบราง

ญีป
่ น
ุ่

11/06/60-17/06/60

48 นาย ธฤติ ตันประยูร

นักวิจย
ั

การประชุม

วิจย
ั ร่วมกับ Joining and Welding Research Institute
(JWRI)

ญีป
่ น
ุ่

12/06/60-15/06/60

49 นาย สุทัศน์ ปฐมนุพงศ์

นักวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

1. เพือ
่ ศึกษาผลงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ ง
Selective laser melting (SLM) และการ
ทางานของเครือ
่ ง SLM ที่ JWRI สร ้างขึน
้
2. เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลและหารือเพือ
่ วางแผนการ
ทาวิจย
ั ร่วมกันในอนาคต
3. เพือ
่ สร ้างองค์ความรู ้สาหรับการต่อยอดความ
่ วชาญทางด ้านเครือ
เชีย
่ ง SLM และการศึกษา
ทางโลหะวิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ศึกษาดูงานวิจย
ั ในโครงการงานศึกษาและจัดทา
่ มต่อระบบไฟฟ้ าของการขนส่ง
ข ้อกาหนดการเชือ
ระบบราง
1. เพือ
่ ศึกษาผลงานวิจย
ั ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเครือ
่ ง
Selective laser melting (SLM) และการ
ทางานของเครือ
่ ง SLM ที่ JWRI สร ้างขึน
้
2. เพือ
่ รวบรวมข ้อมูลและหารือเพือ
่ วางแผนการ
ทาวิจย
ั ร่วมกันในอนาคต
3. เพือ
่ สร ้างองค์ความรู ้สาหรับการต่อยอดความ
่ วชาญทางด ้านเครือ
เชีย
่ ง SLM และการศึกษา
ทางโลหะวิทยาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
ศึกษาและพานักศึกษาและอุตสาหกรรมศึกษา
เกีย
่ วกับรถยนต์ไฟฟ้ า EV

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars,
Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีป
่ น
ุ่

19/06/60-24/06/60

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

7

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
4 ชัน
บางส่วน

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
ชัน
ทัง้ หมด
้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
4 ชัน
บางส่วน

6

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

หน้ าที่ 6/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

เป็ นโครงการความร่วมมือ ระหว่าง สวทช.(ฝ่ าย
พัฒนาบัณฑิตและนักวิจย
ั , CPM โปรแกรมยาน
ยนต์สมัยใหม่) และกองสนเทศเศรษฐกิจ กรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการ
ต่างประเทศ เพือ
่ สนับสนุนนักศึกษาทุน สวทช.
และผู ้ประกอบการ ไปศึกษาดูงานเพือ
่ พัฒนา
งานวิจย
ั ในบริษัท และหน่วยงานของรัฐใน
ประเทศญีป
่ นเกี
ุ่
ย
่ วกับยานยนต์ไฟฟ้ า ซึง่
สอดคล ้องกับแผน roadmap ของ สวทช.
โดยกระทรวงการต่างประเทศสนับสนุน
งบประมาณให ้นักศึกษาทุน และผู ้ประกอบการ
ทัง้ หมด โดยการเดินทางไปครัง้ นี้ นอกจากจะไป
ดูแลนักศึกษาทุนแล ้ว ฝ่ ายพัฒนาบัณฑิตและ
นักวิจย
ั ยังมีความต ้องการในการหารือความ
ร่วมมือนี้อย่างต่อเนื่องและหาแนวทางในการ
ขยายความร่วมมือให ้ครอบคลุมหลาย
เทคโนโลยีและหลายเครือข่ายของ สวทช. มาก
ขึน
้ ในอนาคต
เพือ
่ ศึกษาดูงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนายาน
ยนต์ไฟฟ้ าเพือ
่ นาองค์ความรู ้มาต่อยอดในเชิง
พานิชย์และวิจย
ั ได ้

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars,
Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีป
่ น
ุ่

19/06/60-24/06/60

6

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

Electric Vehicle Study Visit for Thai Scholars,
Researchers, and Entrepreneurs in Japan

ญีป
่ น
ุ่

19/06/60-24/06/60

6

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

50 นาง จันทร์ธริ า มงคลวัย

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การศึกษาดูงาน

51 นาง โชติรส บุญหนุน

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน

ิ ฐ์ คาหน่อแก ้ว
52 นาย พิศษ

นักวิจย
ั

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมวิชาการ Flinders Centre for
NanoScale Science and Technology annual
conference และ ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจย
ั

ประชุมวิชาการ Flinders Centre for NanoScale
Science and Technology annual conference

ออสเตรเลีย

11/06/60-21/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
11 ชัน
ทัง้ หมด

53 นางสาว ธัน บึน
่ ยึง เอ๊า

นักวิจย
ั

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมวิชาการ Flinders Centre for
NanoScale Science and Technology annual
conference และ ปฏิบต
ั ก
ิ ารวิจย
ั

ประชุมวิชาการ Flinders Centre for NanoScale
Science and Technology annual conference

ออสเตรเลีย

11/06/60-21/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
11 ชัน
ทัง้ หมด

54 นางสาว อุมาพร เอือ
้ วิเศษวัฒนา

นักวิจย
ั

การประชุม

1. เพือ
่ ไปนาเสนอผลงานแบบบรรยาย
่ วชาญกับ
2. เพือ
่ ไปแลกเปลีย
่ นความรู ้ ความเชีย
นักวิจย
ั อืน
่ ๆ ในงานวิจย
ั เกีย
่ วกับเมตาโบโลมิกส์
3. เพือ
่ ไปศึกษาผลงานของกลุม
่ วิจย
ั จากทั่วโลก
ซึง่ งานประชุมนี้จด
ั เป็ นการรวบรวมนักวิจย
ั ด ้าน
เมตาโบโลมิกส์ทส
ี่ าคัญงานหนึง่

Rice metabolomics: unravelling brown planthopper ออสเตรเลีย
(BPH) resistance mechanism on BPH-resistant traits

25/06/60-29/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

55 นาย เอนก มีมซ
ู อ

ผู ้จัดการ

การประชุม

ตรวจโรงงานผลิตหลอดไฟทีป
่ ระเทศออสเตรเลีย ตรวจโรงงาน ตามตามข ้อกาหนด สมอ.

ออสเตรเลีย

27/06/60-01/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
4 ชัน
บางส่วน

56 นาย มานพ มาสมทบ

ผู ้ช่วยวิจย
ั

การศึกษาดูงาน

เพือ
่ ประสานงานและเป็ นผู ้นาการเยีย
่ มชมงาน
เทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็ค
แบตเตอรีส
่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้ า ให ้ฝ่ าย
บริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจย
ั โปรแกรม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสถาบันยาน
ยนต์ทม
ี่ โี ครงการร่วมวิจย
ั กันอยู่

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

03/06/60-09/06/60

งานเทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้ า

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

หน้ าที่ 7/9

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 มิถน
ุ ำยน 2559)
No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

ว ัตถุประสงค์

่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ชือ

ประเทศ

ว ันที่

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

57 นาย ณั ฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานวิจย
ั ด ้านยานยนต์ไฟฟ้ าโดยเยีย
่ มชม
งานเทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็ค
แบตเตอรีส
่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้ า ให ้ฝ่ าย
บริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจย
ั โปรแกรม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสถาบันยาน
ยนต์ทม
ี่ โี ครงการร่วมวิจย
ั กันอยู่

งานเทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้ า

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

03/06/60-09/06/60

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

58 นาย สรวิศ วณิชอนุกล
ู

นักวิเคราะห์

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานวิจย
ั ด ้านยานยนต์ไฟฟ้ าโดยเยีย
่ มชม
งานเทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็ค
แบตเตอรีส
่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้ า ให ้ฝ่ าย
บริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจย
ั โปรแกรม
อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสถาบันยาน
ยนต์ทม
ี่ โี ครงการร่วมวิจย
ั กันอยู่

งานเทคโนโลยีการประกอบและทดสอบแพ็คแบตเตอรี่
สาหรับยานยนต์ไฟฟ้ า

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

03/06/60-09/06/60

7

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก สวทช.
ชัน
บางส่วน

59 นางสาว พัชรี ลาภสุรย
ิ กุล

นักวิจย
ั

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติทางด ้าน 3D
printing และด ้าน Polymer Processing

งาน PPS2017 และร่วมงาน Rapid. Tech

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

19/06/60-01/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

ั สมสมาน
60 นาย กฤษฎ์ชย

ผู ้อานวยการฝ่ าย

อบรม

ได ้รับคัดเลือกจากโครงกาาร Thailand-EU
Building public interest in S&T
Policy Dialogues Support Facility (PDSF) ให ้
เข ้าร่วมกิจกรรม Building Public Interest in
S&T ที่ Germany, Switzerland and Hungary

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

22/06/60-03/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
11 ชัน
สวทช.

61 นาย นาชัย ชีววิวรรธน์

รองผู ้อานวยการฝ่ าย

อบรม

เพือ
่ ศึกษาเรือ
่ ง Science Communication ใน
ประเทศยุโรปบางแห่ง เพือ
่ นามาปรับใช ้ใน
ประเทศไทย เป็ นโครงการทีไ่ ด ้รับการสนับสนุน
โดย EU Commission

Building public interest in S&T

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

22/06/60-03/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
11 ชัน
สวทช.

62 นาย ศิโรจน์ ศิรท
ิ รัพย์

นักวิจย
ั

อบรม

เพือ
่ เสริมสร ้าง-ขยายเครือข่ายงานวิจย
ั
นานาชาติทางด ้าน natural hazard, disaster
mitigation and scientific computing
เพือ
่ พัฒนาตนเองและแลกเปลีย
่ นประสบการ์
งานวิจย
ั ด ้านการเพิม
่ ประสิทธิภาพระบบ
พยากรณ์กบ
ั นักวิจย
ั นานาชาติ

Intel MIC Programming Workshop และ HPC for
natural hazard assessment and disaster mitigation

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

25/06/60-02/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
7 ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 8/9

ประโยชน์ทไี่ ด้ร ับ
รายการที่ 1,6 : กากับดูแลสายงานพัฒนากาลังคน และได ้ทาความรู ้จักกับผู ้บริหารของสภาลินเดาและมูลนิธล
ิ น
ิ เดา เพือ
่ สร ้างและรักษาความสัมพันธ์ตอ
่ ไปในอนาคต
รายการที่ 2,41-43 : เพือ
่ ได ้รับความรู ้ด ้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และเครือ
่ งมือแพทย์ฝังใน การขึน
้ รูปวัสดุฝังในทางการแพทย์
้ นาของประเทศเยอรมันนีมาพัฒนาตอบความต ้องการในการเป็ น medical hubต่อไป
รายการที่ 3,5 : เพือ
่ การพัฒนาความร่วมมือและเรียนรู ้ประสพการณ์จากหน่วยวิจัยชัน
รายการที่ 7-14 : ได ้รับความรู ้ด ้าน Solar cell fabrication and PV system ตรวจสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ และเป็ นกรรมการกรรมการตรวจรับ
รายการที่ 4,15-16 : เพือ
่ การทดสอบพันธุพ
์ ช
ื ไทยในต่างประเทศเป็ นแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายของโปรแกรม และช่วยผลักดันเจรจาความร่วมมือให ้เกิดการส่งออกเมล็ดพันธฺุไ์ ทยไปจีน
่ มต่อระบบไฟฟ้ าของการขนส่งระบบรางและ กากับดูแล AAERU
รายการที่ 17-19 : ได ้รับความรู ้และข ้อมูลเพิม
่ เติมสาหรับโครงการงานศึกษาและจัดทาข ้อกาหนดการเชือ
รายการที่ 20 : ได ้ความรู ้ทางด ้าน management of science and technology business และ research commercialization และสร ้างเครือข่ายการบ่มเพาะธุรกิจทางด ้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในภูมภ
ิ าคเอเชีย
่ วชาญด ้านแบตเตอรี่ สารองไฟฟ้ า Energy Storage
รายการที่ 21 : ได ้รับความรู ้ความเชีย
รายการที่ 22-23 : ได ้รับประสบการณ์ในการทางานทางด ้านระบบขนส่งทางราง ITA ดูแลงานด ้านอุตสาหกรรมการผลิต และประสานงานการเดินทางต่างประเทศทัง้ ในและนอกสวทช.
รายการที่ 24 : เพือ
่ ศึกษาและเรียนรู ้การบริหารจัดการและถ่ายทอดเทคโนโลยี และเพือ
่ สร ้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างประเทศให ้เกิดความร่วมมือด ้านงานวิจัยในอนาคต
รายการที่ 25-26 : เป็ นผู ้ตรวจโรงงานตามข ้อกาหนด ISO/IEC17020 เพือ
่ การอนุญาตนาเข ้า ตามข ้อกาหนดของ สมอ.
้ ขายทุกครัง้ ไป
รายการที่ 27,29-30 : เป็ นเลขานุการคณะทางานศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีไทย-จีน ดาเนินการเป็ นปี ที่ 3 สาหรับงาน WMC และเกิดการซือ
รายการที่ 28 : เป็ นกรรมการตัดสินรอบสุดท ้าย งานAsia Smart App Awards 2017 และมีประสบการณ์ในการเป็ นกรรมการตัดสินมาแล ้วหลายเวที
รายการที่ 31 : เพือ
่ นาเสนองานวิจัย และได ้รับความรู ้ด ้าน polymer processing
รายการที่ 32 : ได ้ความรู ้ด ้านการบริหารแผนงาน การกาหนดเป้ าหมายแผนงาน และการบริหารจัดการ
รายการที่ 33 : ได ้รับความรู ้ด ้านทางด ้านพอลิเมอร์ เนื่องจากทาวิจัยเกีย
่ วกับด ้านนี้
รายการที่ 34 : เป็ นตัวแทนหน่วยงานในฐานะผู ้ร่วมจัดการประกวด FameLab Thailand ครัง้ ที่ 2 เพือ
่ พาผู ้ชนะการประกวดเข ้าร่วมการแข่งขัน FameLab International และสามารถใช ้ภาษาอังกฤษ
ได ้อย่างเหมาะสม
รายการที่ 35 : เพือ
่ นาความรู ้มาใช ้ในส่วนของโครงการ SAFA Circular economy ในกลุม
่ ธุรกิจอาหารสัตว์และโครงการอืน
่ ๆ อาทิเช่น SDG, Food waste monitoring ของ UN และ national
database ได ้
รายการที่ 36 : เป็ นทีมผู ้พัฒนาระบบ dengue reporter virus และศึกษาโครงการวิจัยร่วมกันระหว่าง Pasteur และ BIOTEC โดยใช ้ระบบ reporter dengue virus ทีพ
่ ัฒนาโดยนั กวิจัยเพือ
่ การ
ศึกษาในสัตว์ทดลอง
รายการที่ 37-39 : ได ้เพิม
่ พูนความรู ้ด ้านสถานภาพความก ้าวหน ้าในงานวิจัยด ้านชีวมวลของโลก (ตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ าและ Biorefinery Biomass) ประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในระดับขยายขนาด
่ วชาญในด ้านเดียวกัน
ซึง่ สามารถนามาใช ้ประโยชน์ตอ
่ การดาเนินงานของโปรแกรมฯ รวมถึงได ้มีโอกาสสร ้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกับผู ้นาเสนอผลงานจากประเทศอืน
่ ๆทีม
่ ค
ี วามสนใจและความเชีย
สามารถนามาใช ้ประโยชน์ตอ
่ การกาหนดทิศทางในการผลักดันงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับด ้านชีวมวลให ้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อประเทศต่อไป
รายการที่ 40 : ได ้รับความรู ้และความสามารถในการใช ้ Atomic Force Microscopy เพือ
่ ควบคุมเข็มนาโน และความรู ้ด ้าน propoplast ของเซลล์พช
ื
รายการที่ 44 : เพือ
่ การสนั บสนุนข ้อมูลในการประกอบการบรรยาย
่ มระบบไฟฟ้ าและเทคโนโลยีการขนส่งระบบราง
รายการที่ 45,47 : ระบบควบคุมระบบอัตโิ นมัต ิ การเชือ
รายการที่ 46,48 : ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับโครงสร ้างจุลภาคของเหล็กกล ้าไร ้สนิม 316L
รายการที่ 49-51 : นามาใช ้ในโครงการ EV ของสวทช. ร่วม กฟผ.(ในฐานะหัวหน ้าโครงการ) และโครงการ TAIST-Tokyo Tech ซึง่ มีหลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ
่
ระบบสมองกลฝั งตัว ซึง่ เกีย
่ วข ้องกับยานยนต์ไฟฟ้ า
รายการที่ 52-53 : เพือ
่ ได ้รับความรู ้ด ้าน Obtaining carbon nanotube-attached AFM tips for thin film characterization
รายการที่ 54 : ได ้รับความรู ้ด ้านเทคโนโลยีฐานทางเมตาโบโลมิกส์ ด ้านข ้าวทนเพลีย
้ กระโดดสีน้ าตาล
รายการที่ 55 : เป็ นผู ้ตรวจทีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนกับ สมอ. ได ้ประสบการณ์ในการตรวจโรงงานทีป
่ ระเทศออสเตรเลีย
รายการที่ 56-58 : เพือ
่ ศึกษาและทางานวิจัยทางด ้านเทคโนโลยีแบตเตอรีส
่ าหรับยานยนต์ไฟฟ้ ากับสถาบันการศึกษาและบริษัททีจ
่ ะไปเยีย
่ มชม ทาให ้มีความคุ ้นเคยทัง้ ตัวบุคคลกับสถานที่
สถาบันการศึกษาและบริษัทดังกล่าว นอกจากนั น
้ ข ้าพเจ ้าสามารถใช ้ภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันในการติดต่อประสานงานและสามารถอธิบายข ้อมูลทางเทคนิคได ้
รายการที่ 59 : ได ้รับความรู ้ด ้าน 3D printing และ polymer processing เพือ
่ นามาประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยต่อไป
่ วิทยาศาสตร์ ซืง่ ดาเนินกิจกรรมการทาสือ
่ วิทยาศาสตร์และการสือ
่ สารวิทยาศาสตร์สส
ู่ าธารณชน
รายการที่ 60-61 : เพือ
่ กากับดูแลฝ่ ายสือ
่ สารและเชือ
่ มโยงโครงงานวิจัยต่างๆภายใต ้ความรับผิดชอบได ้โดยตรง
รายการที่ 62 : เป็ นหัวหน ้าและนั กวิจัยหลักในโครงการฯ รวมทัง้ เป็ นผู ้ทีส
่ ามารถสือ

