No.

่ สกุล
ชือ

þ เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับรองหัวหน ้าหน่วยงาน
1 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ตำแหน่ง

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

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

ผู ้อานวยการ
ศูนย์

การประชุม

- Focal point ของ SCMIT's Thailand
- หารือความร่วมมือและผลักดันผลงานของไทยด ้าน IT ไปใน
อาเซียน

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
12 ชัน
ทัง้ หมด

2

นางสาว วรรณี ฉินศิรก
ิ ล
ุ

ผู ้อานวยการ
ศูนย์

การศึกษา
ดูงาน

1. To establish collaborations with strategic partners, in
the field of Nanotechnology 2. To attend the IAPRI
Board Member meeting as the Thai representative &
Symposium

NANOTEC Mission to EU2017/ IAPRI board
meeting 2017 (Germany, Switzerland)

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

03/05/6015/05/60

3

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู ้อานวยการ
ศูนย์

การประชุม

เพือ
่ หารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาด ้าน Agritronics
ระหว่างสองหน่วยงาน

โครงการ CASSAVASTORE ระหว่าง สวทช. กับ
IBG-2 of Forschungzentrum JULICH

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

13/05/6020/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
8 ชัน
สวทช. บางส่วน

4

นาย จุลเทพ ขจรไชยกูล

ผู ้อานวยการ
ศูนย์

การศึกษา
ดูงาน

facilities visit : advanced & modern manufacturing
technology

SIMTech Collaboration

สิงคโปร์

23/05/6023/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
1 ชัน
ทัง้ หมด

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

þ เจ ้าหน ้าทีร่ ะดับตา่ กว่าหน./รอง หน. หน่วยงาน
5

นาย สุรย
ิ กมล มณฑา

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส การสัมมนา นาเสนอผลงานวิชาการ แลกเปลีย
่ นความรู ้เทคโนโลยียาง

In situ silica filled natural rubber as a new
material for rubber industry

สาธารณรัฐเชค 22/05/6026/05/60

6

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นั กวิจัย

การประชุม

ติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้าง PV
hybrid system

กัมพูชา

17/05/6006/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
21 ชัน
บางส่วน

7

นาย พรชัย จันทร์ถาวร

ผู ้ช่วยวิจัย

อบรม

1.ติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้าง PV hybrid
system ทีส
่ ถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหารจัดการและดูแลรักษาระบบ
PV hybrid system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
3. ร่วมประชุมรายงานความคืบหน ้าของงานในโครงการ ณ
กรุงพนมเปญ
นาเสนอความก ้าวงาน โครงการร่วมวิจัยระหว่าง EU และ
NECTEC ตามข ้อเสนอโครงการ

Building European Links toward South-East
Asia in the field of ENSS (BELS) Workshop

กัมพูชา

25/05/6027/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
2 ชัน
ทัง้ หมด

8

นาย อรรถพล ก ้อมมังกร

ผู ้ช่วยวิจัย

อบรม

ได ้รับเชิญให ้เข ้าร่วมและนาเสนอผลงาน

Building European Links toward South-East
Asia in the field of ENSS (BELS) Workshop

กัมพูชา

25/05/6027/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
2 ชัน
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 พฤษภำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภท
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
ว ันที่
กำร
เดินทำง

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

9

นาง กอบกุล เหล่าเท ้ง

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ
่ หารือความร่วมมือในงานวิจัยด ้าน Microbial Lipids และ
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
้ รากับ Soochow University และ Baking and Fermentation Biotechnology For
การผลิตสารชีวภัณฑ์จากเชือ
ได ้รับเชิญเป็ นวิทยากรบรรยาย (Invited speaker) ในงาน
Foods
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on Baking
and Fermentation Biotechnology For Foods เรือ
่ ง?
Systematic insights into the microbial production of
lipid-derived products with nutritional value?
(รายละเอียดของงานประชุม และบทคัดย่อ ดังเอกสารแนบ)
ซึง่ จะเป็ นการเพิม
่ พูนองค์ความรู ้และหารือแนวทางความ
ร่วมมือในงานวิจัยกับประเทศจีน อันจะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การ
วิจัยและพัฒนางานด ้าน microbial lipid platform และด ้าน
functional ingredient

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

10

นาง รังสิมา ตัณฑเลขา

ผู ้อานวยการ
โปรแกรม

การประชุม

พัฒนาความร่วมมือเทคโนโลยีการเพาะเลีย
้ งเห็ด

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

12

ั กิตติวราพงศ์
นาย ศิรช
ิ ย

ผู ้อานวยการ
ฝ่ าย

การประชุม

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

13

นางสาว อัมพวา ปิ นเรือน

นั กวิจัย

การประชุม

- เพือ
่ ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการความรู ้ในการจัดการ
เทคโนโลยีการวิจัย เพาะเลีย
้ ง และ การแปรรูป ตลอดจนการ
จัดการกลุม
่ ธุรกิจ เพือ
่ ให ้เห็นตัวอย่างในการพัฒนาตัง้ แต่ต ้นน้ า
ถึงปลายน้ า ให ้เห็นแนวทางการพัฒนาองค์ความรู ้และแนว
ทางการถ่ายทอดในขัน
้ ต่างๆ เพือ
่ นาไปใช ้ในการพิจารณา
จัดทาหลักสูตรในลักษณะเดียวกัน
เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ี่
นามาใช ้พัฒนางานวิจัยการเพาะเลีย
้ งเห็ดในประเทศไทย

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

14

นางสาว กัลยารัตน์ รัตนะจิตร

นั กวิชาการ
อาวุโส

การประชุม

วัตถุประสงค์เพือ
่ เป็ นเวทีแลกเปลีย
่ นความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์
ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
และเทคโนโลยีตอ
่ การพัฒนาการเพาะเลีย
้ งเห็ดในประเทศไทย Baking and Fermentation Biotechnology For
ระหว่างนั กวิจัย นั กวิชาการ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
Foods
และเกษตรกร

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

15

นางสาว เสริมศิร ิ เมธีวรกุล

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส การศึกษา
ดูงาน

ประเทศจีนมีความก ้าวหน ้าและมีเทคโนโลยีด ้านการเพาะเลีย
้ ง
เห็ดมาก ความรู ้จากการดูงานครัง้ นี้จะนามาพัฒนาการ
เพาะเลีย
้ งเห็ดในไทยเพือ
่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารต่อไป

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

หน้ าที่ 2/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

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

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

16

นาย ธงชัย ตัง้ ใจดี

นั กวิเคราะห์

การประชุม

เป็ นการแลกเปลีย
่ นข ้อมูลทัง้ ด ้านความก ้าวหน ้าของ
ผลงานวิจัยการผลิตเห็ดทัง้ ในระดับห ้องปฏิบัตก
ิ าร และ
แนวทางการผลิตเห็ดในระดับภาคสนาม โดยฝ่ าย TIM และ
ATT จะนาข ้อมูลดังกล่าวมาใช ้จัดทาแผนงานการผลักดันให ้
่ มโยงเทคโนโลยีจากห ้องปฏิบัตก
เกิดการวิเคราะห์และเชือ
ิ ารสู่
การถ่ายทอดเทคโนโลยีให ้กับเกษตรกรหรือชุมชนในพืน
้ ที่
เป้ าหมายของ สวทช. เพือ
่ ให ้เกษตรกรผลิตเห็ดได ้อย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

17

นาย ฉั ตรดนั ยภากร บุราโส

นั กวิเคราะห์

การประชุม

1. เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ี่
นามาใช ้พัฒนางานวิจัยการเพาะเลีย
้ งเห็ดในประเทศไทยและ
สานสัมพันธ์การวิจัยอย่างต่อเนื่อง

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

2. เยีย
่ มชมศูนย์วจิ ัยด ้านเห็ด Gutian Edible Mushroom
Research Center และตลาดการค ้าเห็ดของจีน และเยีย
่ มชม
ศูนย์วจิ ัยด ้านวิศวกรรมศาสตร์จวินฉ่าวทคโนโลยีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (China National Engineering
Research Center of
Juncao Technology) เยีย
่ มชมแหล่งอุตสาหกรรมการ
เพาะเลีย
้ งเห็ดขนาดใหญ่ ณ เมืองกูเ่ ทียน มณฑลฝูเจีย
้ น
ประเทศจีน
18

นางสาว สุนทรีย ์ เสือขา

นั กวิเคราะห์

การประชุม

1. เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู่ด ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท ี่
นามาใช ้พัฒนางานวิจัย การเพาะเลีย
้ งเห็ดในประเทศไทยและ
สายสัมพันธ์งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
2. เยีย
่ มชมศูนย์วจิ ัยด ้านเห็ด Gutian Edible Mushroom
Research Center และตลาดการค ้าเห็ดของจีนและเยีย
่ มชม
ศูนย์วจิ ัยด ้านวิศวกรรมศาสตร์จวินฉ่าวเทคโนโลยีแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน เยีย
่ มชมแหล่งอุตสาหกรรมเพาะเลีย
้ ง
เห็ดขนาดใหญ่ ณ เมืองกูเ่ ทียน มณฑลฝูเจีย
้ น ประเทศจีน

ประชุมวิชาการนานาชาติ International Forum on
Baking and Fermentation Biotechnology For
Foods

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/05/6007/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

19

นาย เอนก มีมซ
ู อ

ผู ้จัดการ

การประชุม

เดินทางไปเป็ นผู ้ตรวจโรงงานผู ้ผลิต ทีจ
่ ะนาเข ้า UPS มาขาย
ในประเทศไทย

ตรวจโรงงานผลิต UPS ให ้กับบริษัท LIONIC

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

16/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
4 ชัน
สวทช.

20

นาย ฉั ตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ให ้บริการตรวจโรงงานฯ เพือ
่ การอนุญาตนาเข ้าผลิตภัณฑ์
สาหรับจาหน่ายในประเทศไทย ตามข ้อกาหนดของ สานั กงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (สมอ.)

ตรวจโรงงานผลิต UPS ให ้กับบริษัท LIONIC

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

16/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
4 ชัน
สวทช.

21

นาย เรืองฤทธิ์ หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

ทดสอบ Inverter และประเมินห ้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบ EMTEK

ทดสอบ Inverter และตรวจสอบห ้องปฏิบัตก
ิ าร
ทดสอบ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

29/05/6002/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
5 ชัน
สวทช. บางส่วน

หน้ าที่ 3/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

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

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

22

นางสาว สิรธิ รรม ณ ระนอง

ผู ้อานวยการ
ฝ่ าย

การประชุม

เข ้าร่วมการประชุม The 72nd ASEAN Committee on S&T
(COST) and Sub-Com (SCIRD) Meeting

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

23

นาย สมนึก ศิรส
ิ น
ุ ทร

ผู ้อานวยการ
ฝ่ ายอาวุโส

การประชุม

ไปร่วมประชุม SCMST ในการประชุม ASEAN COST

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

24

นาย เจษฎา จงสุขวรากุล

หัวหน ้างาน

การประชุม

ศอ.ทาหน ้าทีผ
่ ู ้แทนประเทศไทยในคณะอนุกรรมการ
SUB-COMMITTEE ON
MICROELECTRONICS AND INFORMATION
TECHNOLOGY (SCMIT-46)

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

25

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

นั กวิเคราะห์
อาวุโส

การประชุม

To attend the 72 ASEAN COST Meeting

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

26

นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผู ้จัดการ

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมการประชุม ASEAN Sub Committee on
Biotechnology (SCB) และ ASEAN Committee on Science
and Technology (ASEAN COST)

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

27

นางสาว จิระวดี มาตุน
่

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบภายใต ้กรอบความ
ร่วมมือ ASEAN COST ของประเทศไทย

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

28

นางสาว วิภาพร เอกอมรธนกุล

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

เพือ
่ รับฟั งข ้อคิดเห็น และโอกาสในการสร ้างความร่วมมือ
ระหว่าง ศน. กับประเทศในภูมภ
ิ าคอาเซียน

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
ทัง้ หมด

29

นาง รินณพัชญ์ คงสุขศรีภัสร์

เจ ้าหน ้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์อาวุโส

การประชุม

รายงานความกาวหน
่้
้าโครงการ ASEAN SCMIT

การประชุม ASEAN COST 72

บรูไน

21/05/6024/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
4 ชัน
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 พฤษภำคม 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/ส ัมมนำ/ดูงำน
ประเภท
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
ว ันที่
กำร
เดินทำง

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

30

นางสาว อัจฉราพร อ ้นที

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

1. เพือ
่ รับทราบความก ้าวหน ้าทางด ้านเทคโนโลยีพลาสติก
และบรรจุภัณฑ์ หาข ้อมูลตลาดและสร ้างพันธมิตร ซึง่ จะเป็ น
แนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุและบรรจุภัณฑ์ใน
โครงการ GII
2. เพือ
่ นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ IAPRI 2017

งานแสดงเทคโนโลยี Interpack 2017 / IAPRI
board meeting 2017 (Germany, Switzerland)

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

03/05/6012/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
10 ชัน
ทัง้ หมด

31

นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์

ผู ้จัดการ

การประชุม

เจรจาความร่วมมือด ้านNanotextile, Nanocoating
Nanopolymer , Nanosafety

NANOTEC Mission to EU2017

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

04/05/6011/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
8 ชัน
ทัง้ หมด

32

นาย ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสงั ข์

รอง
ผู ้อานวยการ
ฝ่ าย

อบรม

พัฒนางานวิจัยร่วม ทางด ้านการเกษตรแม่นยา โดยใน
เบือ
้ งต ้นได ้อาศัยกรอบความร่วมมือ Thai-German S&T
Cooperation Researcher Mobility Scheme 2016 ภายใต ้
โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for
Plant Phenotyping and Digital Agriculture (SAPPHIRE

Workshop: Low-cost approaches for digital
agriculture and plant biodiversity?

เยอรมนี
ตะวันตก

13/05/6021/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
9 ชัน
สวทช. บางส่วน

33

นาง ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน

นั กวิจัย

การประชุม

้ ส่วนยานยนต์เชิงสมบัตท
เพือ
่ ศึกษาการทดสอบชิน
ิ างกล และ
ความต ้านทานการกัดกร่อน

้ ส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิน

เยอรมนี
ตะวันตก

20/05/6026/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
6 ชัน
สวทช. บางส่วน

34

นาง กัลยาณ์ แดงติ๊ บ

นั กวิจัยอาวุโส

การสัมมนา เพือ
่ แลกเปลีย
่ นผลงานวิจัยเรือ
่ งโรคกุ ้ง และวางแนวทางการ
เฝ้ าระวังโรคกุ ้งในประเทศไทย

นาเสนอและแลกเปลีย
่ นผลงานวิจัยกับนั กวิจัยเรือ
่ ง
โรคกุ ้งในประเทศอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย

07/05/6011/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
5 ชัน
สวทช.

35

นางสาว ภาวดี อังค์วัฒนะ

รอง
ผู ้อานวยการ
ศูนย์

การประชุม

เพือ
่ ประชุมเรือ
่ งความร่วมมือ Nanosafety ที่ EMPA, Swiss
และประชุม OECD, Paris

WPMN 17 Meeting (OECD)

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

08/05/6013/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

36

นาย รามจิตติ อินทรประเสริฐ

ผู ้จัดการ

การประชุม

To attend WPMN 17 meeting on manufacturing of nano
materials

WPMN 17 Meeting (OECD)

สาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส

08/05/6013/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

37

ั
นาย ชัย วุฒวิ วิ ัฒน์ชย

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

Open edX เป็ น open-source หลักทีใ่ ช ้ในการพัฒนาระบบ
2017 Open edX Conference
MOOC ของ สพฐ. และ ThaiMOOC ของ สกอ.ภายใต ้งบ DE
่ วชาญในประเทศไทย แต่ม ี world-wide community
ไม่มผ
ี ู ้เชีย
ในงานนี้

สเปน

23/05/6027/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 5/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

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

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

38

นาย พรดนั ย ขันติ

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

เข ้าร่วมงาน Open edX Conference เพือ
่ เพิม
่ ความรู ้และ
ประสบการณ์ในตัวระบบ Open edX ทีใ่ ช ้กับโครงการ MOOC
ปั จจุบันทีท
่ าอยู่

2017 Open edX Conference

สเปน

23/05/6027/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

39

นาย สินธุ จันทพันธ์

นั กวิจัย

การประชุม

ดาเนินงานวิจัยร่วมระหว่าง MTEC และ สถาบัน JWRI, Osaka
university

Laser welding tianium and Nylon PA6

ญีป
่ น
ุ่

08/05/6012/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
5 ชัน
สวทช. บางส่วน

40

นาย ไพบูลย์ วัฒนพรภัณฑ์

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

ร่วมงานวิจัย Laser welding

Laser welding tianium and Nylon PA6

ญีป
่ น
ุ่

08/05/6012/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

41

นาย ณั ฐพล กฤษสุทธิกล
ุ

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

ได ้รับเชิญเพือ
่ ร่วมวิจัยในหัวข ้อ Distant Learning และ
Education Learning

Collaborative research between JAIST and
NECTEC

ญีป
่ น
ุ่

08/05/6014/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
38 ชัน
สวทช.

42

นาย กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ ประชุมความร่วมมือ ด ้าน Open Data Referral System
for Aid Dispatch in Disaster Management ซึง่ เป็ นความ
ร่วมมือระหว่าง KDDI Foundation, TOT, มหาวิทยาลับ
เกษตรศาสตร์, สถาบันแพทย์ฉุกเฉิน และเนคเทค สวทช

ประชุมความร่วมมือด ้าน Open Data Referral
System for Aid Dispatch in Disaster
Management

ญีป
่ น
ุ่

09/05/6013/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
4 ชัน
สวทช. บางส่วน

โดยการประชุมครั ง้ นี้ทางผู ้ประสานงาน APT จะออกค่าใช ้จาย
ตั๋วเครือ
่ งบิน กับทีพ
่ ักทีป
่ ระเทศญีป
่ น
ุ่
43

นาย วงศกร พูนพิรย
ิ ะ

นั กวิเคราะห์
อาวุโส

การประชุม

พัฒนาโจทย์วจิ ัยด ้าน Tele-Medicine ร่วมกับสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)

การพัฒนาโจทย์วจิ ัย TeleMedicine ร่วมกับสถาบัน
แพทย์ฉุกเฉิน

ญีป
่ น
ุ่

09/05/6017/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
9 ชัน
สวทช. บางส่วน

44

นาย วศิน อิทธิเมฆินทร์

นั กวิเคราะห์

การประชุม

เพือ
่ พัฒนาโจทย์วจิ ัยทางด ้าน Tele Med

การพัฒนาโจทย์วจิ ัย TeleMedicine ร่วมกับสถาบัน
แพทย์ฉุกเฉิน

ญีป
่ น
ุ่

09/05/6017/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
9 ชัน
สวทช. บางส่วน

45

นางสาว อัญชลี จันทร์แก ้ว

นั กวิจัย

การประชุม

: ปฎิบัตงิ านวิจัยและสืบเนื่องความร่วมมือในงานวิจัยกับ
ปฎิบัตงิ านวิจัยและสืบเนื่องความร่วมมือในงานวิจัย
Institute for Molecular Science (IMS) ภายใต ้หัวข ้อ
กับ Institute for Molecular Science (IMS)
งานวิจัยเรือ
่ ง Catalytic oxidation of CO by N2O over Si-N4
graphene: a Density Functional Study

ญีป
่ น
ุ่

10/05/6031/07/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
83 ชัน
สวทช. บางส่วน

หน้ าที่ 6/10

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

No.

่ สกุล
ชือ

46

นาย จิรวัฒน์ จิตภักดี

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

ปฎิบัตงิ านวิจัยและสืบเนื่องความร่วมมือในงานวิจัยกับ
Institute for Molecular Science (IMS)
ภายใต ้หัวข ้องานวิจัยเรือ
่ ง ?HDO reaction for biomass
conversion on CoMoS2 monolayer catalyst: a Density
Functional Study

47

นางสาว พรอนงค์ พงษ์ไพบูลย์

นั กวิจัย

การประชุม

48

นาย จิตติวฒ
ุ ิ สุวัตถิกล
ุ

นั กวิจัย

49

นาย รังสฤษฏ์ วณิชย์จริ ัฐติกาล

50

ตำแหน่ง

ปฎิบัตงิ านวิจัยและสืบเนื่องความร่วมมือในงานวิจัย
กับ Institute for Molecular Science (IMS)

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
83 ชัน
สวทช. บางส่วน

ญีป
่ น
ุ่

10/05/6031/07/60

เพือ
่ คุยสรุปงานวิจัยด ้าน Metamaterial และ Antenna ทีเ่ ป็ น Visit Tokyo University of Agriculture and
งานวิจัยทีท
่ าร่วมกับ Prof.Uno และร่วมกันร่างบทความวิชาการ Technology

ญีป
่ น
ุ่

11/05/6018/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณภายนอก
7 ชัน
สวทช.

อบรม

เพือ
่ ปฏิบัตงิ านศึกษาวิจัยระบบ SDN เพือ
่ นามาใช ้งานกับระบบ
DS-RMS

การศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN)

ญีป
่ น
ุ่

13/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

นั กวิจัย

อบรม

เพือ
่ เข ้ารับการศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN) ซึง่ จะนามาใช ้ในการออกแบบ
ระบบเครือข่ายสาหรับระบบตรวจวัดข ้อมูลระยะไกลด ้านความ
ปลอดภัยเขือ
่ น (DS-RMS) โดยพิจารณาด ้านเสถียรภาพใน
สถานะการณ์ภัยพิบัต ิ

การศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN)

ญีป
่ น
ุ่

13/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

นาย ทรงกรด ธิราชัย

นั กวิจัย

อบรม

เพือ
่ ปฏิบัตก
ิ ารศึกษาวิจัยระบบ SDN เพือ
่ นามาใช ้งานกับระบบ
DSRMS

การศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN)

ญีป
่ น
ุ่

13/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

51

นาย อุน
่ พงศ์ สุภัคชูกล
ุ

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม

เพือ
่ เข ้ารับการศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี SDN ซึง่ จะ
นามาใช ้ในการออกแบบระบบเครือข่ายสาหรับระบบตรวจวัด
ข ้อมูลระยะไกลด ้านความปลอดภัยเขือ
่ น (DS-RMS) ด ้าน
สเถียรภาพในสภาวะภัยพิบัต ิ

การศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN)

ญีป
่ น
ุ่

13/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

52

ั แสงดี
นาย สิทธิชย

วิศวกร

อบรม

เพือ
่ เข ้ารับการอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software Defined
Networking (SDN)

การศึกษาอบรมเกีย
่ วกับเทคโนโลยี Software
Defined Networking (SDN)

ญีป
่ น
ุ่

13/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

53

นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์

นั กวิจัยอาวุโส

การสัมมนา เข ้าร่วมการนาเสนอผลการวิจัยตามคาเชิญของ Japan Society JSCE Materials and Environments 2017
of Corrosion Engineering

ญีป
่ น
ุ่

23/05/6027/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณจาก
5 ชัน
สวทช. บางส่วน

หน้ าที่ 7/10

No.

่ สกุล
ชือ

ตำแหน่ง

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

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

54

นาย ศุภชัย กาญจนโภคิน

ผู ้อานวยการ
ฝ่ ายอาวุโส

อบรม

เข ้าร่วมอบรมและศึกษาดูงานภายใต ้หัวข ้อเรือ
่ ง "นวัตกรรม
การบริหารจัดการประเทศเพือ
่ สร ้างความได ้เปรียบในเชิงการ
แข่งขันบนเวทีโลก"

นวัตกรรมการบริหารจัดการประเทศเพือ
่ สร ้างความ
ได ้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

ญีป
่ น
ุ่

29/05/6003/06/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

55

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นั กวิจัย

อบรม

จัดอบรมเชิงปฏิบัตก
ิ ารด ้าน solar system ภายใต ้โครงการ
วทน. 2560 ของก.วิทย์

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

56

นางสาว ศศิวม
ิ ล ทรงไตร

ผู ้ช่วยวิจัย

อบรม

จัออบรม

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

57

นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เจรจาแสวงหาความร่วมมือในอนาคต

Renew Energy and Material

ลาว

14/05/6015/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
2 ชัน
บางส่วน

58

ว่าทีร่ ้อยตรี นพดล สิทธิพล

นั กวิจัย

อบรม

Workshop on Improvement Capability of Human
Resource in Photovoltaic System for The Lao People

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

59

ิ แสงสุวรรณ์
นาย วิชต

เจ ้าหน ้าที่
ห ้องปฏิบัตก
ิ าร
อาวุโส

อบรม

workshop on Improvement Capabilities of Human
Resource in Photovoltaic System for The Lao People's
Democratic Republic

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

60

นาย พีระวุฒ ิ ชินวรรังสี

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม

เป็ นผู ้บรรยายภาคทฤษฎี และปฏิบัต ิ

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

61

นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส อบรม

Workshop on Improvement Capabilllbes of Human
Resource in PV System for The Lao Peoples

Workshop on Improvement Capabilllbes of
Human Resource in PV System for The Lao
Peoples

ลาว

14/05/6019/05/60

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
6 ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 8/10

No.

62

่ สกุล
ชือ

นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

ตำแหน่ง

รอง
ผู ้อานวยการ
ศูนย์

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

เพือ
่ หารือและรวบรวมข ้อมูล User requirement กับ
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง และสารวจพืน
้ ที่

โครงการความร่วมมือ ไทย ลาว

ลาว

22/05/6026/05/60

กำหนด
เวลำ(ว ัน)

กำร
เดินทำง
โดย
เครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

้ ประหยัด ใช ้งบประมาณ สวทช.
5 ชัน
ทัง้ หมด

หน้ าที่ 9/10

ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
รายการที่ 1,22-29 : ศอ.ทาหน ้าทีเ่ ป็ น Focal Point SCMIT's Thailand กากับดูแลฝ่ ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ ศอ. ส่วน ศน. ได ้เสริมสร ้าง visibility
ของ ศน.และสวทช. ในเวที ASEAN สร ้างเครือข่ายให ้เกิดความเข ้มแข็งด ้าน R&D โดยเฉพาะอย่างยิง่ infrastructure ด ้าน R&D
รายการที่ 2 : ทาหน ้าที่ NANOTEC Executive Director เป็ นผู ้แทน สวทช และประเทศไทย ใน IAPRI Board Memeber พร ้อมทางานวิจัยและมีความร่วมมือกับหน่วยงานวิจัยใน ตปท มาตลอด
มากกว่า 15ปี
รายการที่ 3 : มีประสบการณ์ตรง และ นาทีมไปหารือในเรือ
่ ง Agritronics
รายการที่ 4 : ได ้รับความรู ้ด ้าน advanced & modern manufacturing technology
รายการที่ 5 : ได ้นาเสนอ oral presentation เรือ
่ ง In situ silica filled natural rubber as a new material for rubber industry
รายการที่ 6 : ติดตามความคืบหน ้าและควบคุมงานก่อสร ้างด ้าน solar cell fabrication และ PV system application
รายการที่ 7-8 : ได ้รับความรู ้ทางนวัตกรรมการประยุกต์ใช ้ GNSS เพือ
่ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตรวจจับพฤติกรรมการขับรถจาก GNSS ด ้วยความถูกต ้องที่ 80 %
รายการที่ 9-10,12-18 : นาความรู ้ทีได ้มาใช ้ในการวางแผนการบริหารจัดการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมจากเห็ด รวมถึงการเพาะเลีย
้ งเห็ดในประเทศไทย โดยร่วมกับนั กวิจัยไบโอเทค
กรมวิชาการเกษตร สมาคมนั กวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทย สถานีวนวัฒวิจัยหนองคู มหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
รายการที่ 19-20 : การตรวจโรงงานฯ เพือ
่ การอนุญาตนาเข ้าผลิตภัณฑ์ ตามข ้อกาหนดของ สานั กงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม (สมอ.)
รายการที่ 21 : ได ้ความรู ้ด ้านการทดสอบ Inverter และประเมินห ้องปฏิบัตก
ิ ารทดสอบ EMTEK
รายการที่ 30 : ได ้รับประสบการณ์ทางานวิจัยและศึกษา
รายการที่ 31 : รับผิดชอบการสร ้างความร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศ เพือ
่ ผลักดันให ้เกิดความร่วมมือด ้าน วทน
รายการที่ 32 : บริหารจัดการโครงการวิจัยทางด ้านการเกษตรแม่นยา โดยในเบือ
้ งต ้นได ้อาศัยกรอบความร่วมมือ Thai-German S&T Cooperation Researcher Mobility Scheme 2016
ภายใต ้โครงการ Smartphone and Low-cost Applications for Plant Phenotyping and Digital Agriculture (SAPPHIRE)
้ ส่วนยานยนต์
รายการที่ 33 : องค์ความรู ้ทีไ่ ด ้จากกิจกรรมสามารถนามาประยุกต์ใช ้ในการพัฒนาวิธก
ี าารตรวจติดตามพฤติกรรมการกัดกร่อนของชิน
รายการที่ 34 : มีการทางานวิจัยด ้านกุ ้งมานานกว่า 20 ปี โดยได ้แลกเปลีย
่ นผลงานวิจัยเรือ
่ งโรคกุ ้ง และวางแนวทางการเฝ้ าระวังโรคกุ ้งในประเทศไทย
รายการที่ 35-36 : ได ้ความรู ้ด ้าน Nanotechnology for materials and nanosafety share knowledge on nanosafety, regulations, provide update on Thailand nanosafety situation
รายการที่ 37-38 : รับหน ้าทีเ่ ป็ นหัวหน ้าโครงการ MOOC สพฐ. วิจัย พัฒนาระบบ System administration
รายการที่ 39-40 : ได ้ความรู ้ทางวัสดุศาสตร์ และประสบการณ์การวิจัยด ้านวัสดุศาสตร์ Laser Welding Process
่ วชาญด ้าน Distant Learning และ Education Learning
รายการที่ 41 : ได ้รับความรู ้และความเชีย
รายการที่ 42 : ได ้รับความรู ้และไปดูแลงานวิจัยด ้าน Telemedicine
รายการที่ 43-44 : ร่วมประสานงานให ้นั กวิจัยและผู ้ใช ้งานร่วมพัฒนาโจทย์วจิ ัย รวมทัง้ ผู ้ผลิตวัสดุอป
ุ กรณ์ทางการแพทย์
่ วชาญทัง้ ทางด ้านศึกษาคุณสมบัตต
รายการที่ 45-46 : ได ้รับความรู ้ความสามารถในการทาวิจัยและพัฒนาโดยการคานวณทางเคมีคอมพิวเตอร์ มีความเชีย
ิ า่ งๆของวัสดุ รวมทัง้ ความรู ้และ
ประสบการณ์ทเี่ กีย
่ วข ้องกับการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ าและตัวดูดซับทีใ่ ช ้ในงานทางด ้านพลังงานและสิง่ แวดล ้อม ซึง่ ความรู ้ความสามารถของผู ้ขออนุมัตต
ิ รงกับงานทีจ
่ ะไปทาร่วมกับ Institute for
Molecular Science (IMS) มีประสบการณ์การทาวิจัยจึงมีความสามารถเพียงพอทีใ่ นการดาเนินงานให ้บรรลุตามวัตถุประสงค์ได ้
่ วชาญด ้านสายอากาศและMetamaterial การปฏิบัตงิ านวิจัยร่วมกันภายใต ้ NICT Foreign Researcher Invitation Program
รายการที่ 47 : ความรู ้ความเชีย
รายการที่ 48-52 : มีความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับเทคโนโลยี SDN เพือ
่ นามาใช ้ในการออกแบบระบบเครือข่ายโดยพิจารณาด ้านเสถียรภาพในสถานะการภัยพิบัต ิ UNIX Programing, DAM
Safety Monitoring รวมถึงเป็ นผู ้ออกแบบและพัฒนาระบบ DS-RMS ทีใ่ ช ้งานอยูใ่ นขณะนี้ ทาให ้สามารถนา SDN มาปรับใช ้งานกับระบบทีจ
่ ะปรับปรุงใหม่ได ้รวดเร็ วและมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 53 : มีประสบการณ์ด ้านการวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน
รายการที่ 54 : ได ้รับความรู ้ด ้านการวิจัย Site & Smart Facility Management using ICT and data analysis
รายการที่ 55-56,58-61 : ได ้รับความรู ้ความสามารถเกีย
่ วกับระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ การตรวจวัดระบบ และการประเมินระบบ solar cell fabrication and PV system พร ้อมกับ
ดาเนินการจัดอบรม
รายการที่ 57 : เพือ
่ เจรจาแสวงหาความร่วมมือด ้านระบบอัตโนมัตใิ นอนาคต
รายการที่ 62 : เพือ
่ หารือและรวบรวมข ้อมูล User requirement กับหน่วยงานทีเ่ กีย
่ วข ้อง พร ้อมกับสารวจพืน
้ ที่

