รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

1

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

2

ประเทศ

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

นาย มารุต บูรณรัช

นักวิจยั

การประชุม

เนื่องด้วยกระผม และ ดร.เฉลิมพล เกิดมณี มีกาหนด
เดินทางไปลงนามความร่วมมือระหว่าง ศช. และ
บริ
ัท NOUMANNของห้
จากัอดงปฏิ
โดยตกลงลงนาม
เนื่อษงจากซอฟแวร์
บัติงาน LST ได้MOU
รับ
รางวัลชนะเลิศในงาน TICTA2017 ในหมวด
Government Application จึงได้สิทธิเ์ ข้าประกวด
ในงาน APICTA2017

ความร่วมมือภายใต้การลงนาม MOU ญีป่ ุ่น
ด้าน Plant Factory และประสาน
เรื
อ่ งเตรี
ยมการจั
ม Plant
Asia
Packfic
ICTดประชุ
Alliances
บังกลาเทศ
(APICTA) Awards 2017

3

นาย เจษฎา จงสุขวรากุล

หัวหน้างาน

การประชุม

เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการตัดสินการแข่งขันไอซี Asia Packfic ICT Alliances
ทีและซอฟต์แวร์ระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค หรือ
(APICTA) Awards 2017
Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) 2017 ในนาม
ประเทศไทย

4

นางสาว ปัฐมา กระต่ายทอง

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

เนื่องจากซอฟแวร์ของห้องปฏิบัติงาน LST ได้รับ
รางวัลชนะเลิศในงาน TICTA2017 ในหมวด
Government Application จึงได้สิทธิเ์ ข้าประกวด
ในงาน APICTA2017

Asia Packfic ICT Alliances
(APICTA) Awards 2017

5

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นักวิจยั

การประชุม

ติดตามผลการทางานและปรับปรุงการทางานของ
ระบบ pv hybrid system

6

นาย สรรพฤทธิ์ มฤคทัต

นักวิจยั

การประชุม

7

นาย วิชิต แสงสุวรรณ์

8
9

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

14/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

07/12/60-11/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

บังกลาเทศ

07/12/60-11/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

บังกลาเทศ

07/12/60-11/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

ได้ร่วมทางานวิจยั ระดับนานาชาติ

Optical Character Recognition
and Natural Language
Processing for ASEAN
Languages (ONA2017)

กัมพูชา

06/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การประชุม
อาวุโส

ติดตั้งไฟแสดงสถานะและไฟส่องป้ายและเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการ

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

นาย ทรงเกียรติ กิตติสนธิรักษ์

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

หารือและตรวจสอบระบบเซลล์แสงอาทิตย์

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

นาย สุพจน์ โสดารัตน์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ การประชุม

เพื่อติดตั้งระบบแสดงสถานะ ไฟส่องป้าย และ
ตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

การประชุม

หน้าที่ 1/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

10

นาย ภุชงค์ สังฆะวงศ์

วิศวกร

การประชุม

เพื่อติดตั้งระบบแสดงสถานะ ไฟส่องป้าย และ
ตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

11

ว่าที่ร้อยตรี นพดล สิทธิพล

นักวิจยั

การประชุม

เพื่อติดตั้งระบบแสดงสถานะ ไฟส่องป้าย และ
ตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์

หารือและตรวจสอบระบบ pv hybrid กัมพูชา

06/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

12

นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต

ที่ปรึกษาอาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญจาก UN Department of Economic
High-level Study Visit to China
and Social Affairs ให้ร่วมเป็นผู้บรรยายและประชุม on Science, Technology and
ในการประชุม High-level Study Visit to China Innovation (STI)
on Science, Technology and Innovation (STI)
for the SDGs

สาธารณรัฐประชาชนจีน 03/12/60-08/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

13

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

ประชุมหารือการดาเนินงานและข้อบังคับกุล่มความ
ร่วมมือกับกลุ่ม CREATe Asia

CREATe Asia Alliance Meeting

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

14

นางสาว สรินยา ชมภูบุตร

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

การประชุม

เลขานุการการประชุม รวบรวมข้อมูล และสรุปการ
ประชุม

CREATe Asia Alliance Meeting

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

15

นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ โรงงานผลิต UPS เพื่อ ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
การนาเข้า
โรงงานผลิต UPS

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

16

นาง พจนพร ธิราชัย

ที่ปรึกษา

การสัมมนา

พาผู้ประกอบการชนะเลิศรางวัล Startup Thailand Startup Thailand Technology
Pitching Challenge เยี่ยมชม Huawei
Innovation 2017
Headquarter

สาธารณรัฐประชาชนจีน 12/12/60-14/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

17

นางสาว ปาทินันท์ แสงปิ่น

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

นาผู้ประกอบการผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศในงาน
Startup Thailand 2017 เยี่ยมชมสถาน
ประกอบการ Headquarters, Huawei
Technologies Co.,Ltd.

Startup Thailand Technology
Innovation 2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน 12/12/60-14/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

18

นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามมาตรฐาน มอก 1955-2555

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
โรงงานผลิต UPS

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

19

นางสาว กมนชนก จันทร์ฤทธิ์

นักพัฒนาองค์กร

การประชุม

ตรวจสอบการทาผลิตภัณฑ์ตามมอก.1955-2551

ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
โรงงานผลิต UPS

สาธารณรัฐประชาชนจีน 13/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน
หน้าที่ 2/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

20

นาย เอกลักษณ์ เชาว์วชิ ารัตน์

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

อบรม

เพื่อรายงานความก้าวหน้างานวิจยั ตามโครงการ
The 10th ALICE ITS Upgrade,
P1550617 วิจยั และพัฒนาการควบคุมคุณภาพแผ่น MFT, and O2 Asian Workshop
ซิลิกอนเวเฟอร์ความต้านทานสูงสาหรับสร้าง
Particle Detector sensor CMOS chips การตัด
แยก และ การเชื่อมต่อสายสัญญาณ Particle
Detector
sensor CMOS chips และการสร้างอุปกรณ์ระบาย
ความร้อนแบบช่องของไหลระดับไมครอนจาก
CMOS Chipsที่สร้างบนแผ่นซิลิกอนเวเฟอร์

สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/12/60-21/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

21

นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ตรวจประเมินระบบคุณภาพโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่อง ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
สว่างเพื่อการนาเข้า
โรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 20/12/60-22/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

22

นาย มารุต หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด มอก. เพื่อตรวจสอบการ ตรวจประเมินระบบคุณภาพ
เป็นไปตามข้อกาหนด มอก. 1955
โรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่าง

สาธารณรัฐประชาชนจีน 20/12/60-22/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

23

นางสาว ชาลินี คงสวัสดิ์

ผู้จดั การ

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนา
The Ad Hoc Technical Expoert แคนาดา
เทคโนโลยีชีววิทยาสังเคราะห์ และแนวทางการกากับ Group on Synthetic Biology
ดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสมใน
อนาคต

02/12/60-10/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

24

นาง ธนิกา ดวงธนู

นักวิจยั

การประชุม

นาเสนอบทความทางวิชาการในงาน conference
ARiEET 2017

อินโดนีเซีย

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

25

นางสาว วัชชิรา บูรณสิงห์

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

ได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมนาเสนอบทความวิชาการ Location inference and
เรือ่ ง
verification techniques for
cultural heritage attraction

ญีป่ ุ่น

07/12/60-11/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

26

นาง ชลาลัย ซัตตั้น

ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
อาวุโส

อบรม

เข้าร่วมการอบรมภายใต้หัวข้อ The JPO/IPR
The JPO/IPR Training Course on ญีป่ ุ่น
Training Course on Managing IP (IPMT)
Managing IP (IPMT)
ระหว่างวันที่ 11 ถึง 20 ธันวาคม 2560 ณ กรุงโตเกียว

09/12/60-21/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

ARiEET 2017

หน้าที่ 3/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

27

นางสาว กัลยา อุดมวิทิต

28

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

Attend the e-Asia project kick off (ตามเอกสาร e-Asia Joint Research Program
แนบ)

ญีป่ ุ่น

10/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

ประชุม Kick off ในโครงการที่ได้รับทุน e-Asia

e-Asia Joint Research Program

ญีป่ ุ่น

10/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

29

นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล

นักวิจยั

การประชุม

ประชุม Kick off ในโครงการที่ได้รับทุน e-Asia

e-Asia Joint Research Program

ญีป่ ุ่น

10/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

30

นาย ณัชพงศ์ หัตถิ

นักวิจยั

การประชุม

- เพื่อประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ
เริม่ ต้นโครงการ (Kick-off meeting)
- ดูงานที่เกี่ยวข้อง

e-Asia Joint Research Program

ญีป่ ุ่น

10/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

31

นางสาว กุสุมาภรณ์ สมพงษ์

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพื่อการจัดประชุม Kick off workshop ร่วมกับ
สมาชิกที่ทาโครงการวิจยั ร่วมกัน

e-Asia Joint Research Program

ญีป่ ุ่น

10/12/60-16/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

32

นาย เรืองฤทธิ์ หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

PTEC ให้บริการ ตรวจประเมินการทดสอบของห้อง
ปฎิบัตการทดสอบต่างประเทศ เพื่อยอมรับผลการ
ทดสอบระหว่างห้อง LAB

ตรวจประเมินห้องปฎิบัติการทดสอบ ญีป่ ุ่น
Inverter

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

33

นาย เฉลิมพล เกิดมณี

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

พิธลี งนามความร่วมมือ MOU ด้าน Plant Factory
และประสานเรือ่ งเตรียมการจัดประชุม Plant
Factory for Effic

ความร่วมมือภายใต้การลงนาม MOU ญีป่ ุ่น
ด้าน Plant Factory และประสาน
เรือ่ งเตรียมการจัดประชุม Plant
Factory for Efficient Quality
Food and Medicine Product

14/12/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

34

นาย เฉลิมพล ตู้จนิ ดา

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การสัมมนา

กิจกรรมภายใต้โครงการเถ้าแก่น้อย

ร่วมงาน SIIF และเยี่ยมชม Pangyo สาธารณรัฐเกาหลี
TechnoValley ,SK Telecom.

01/12/60-04/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

35

นาง สุวภิ า วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

การศึกษาดูงาน

นาคณะเอกชนไปศึกษาดูงานและเจรจาธุรกิจในงาน Asian E-Tailing Summit, Smart ฮ่องกง
งาน Asian E-Tailing Summit, Smart BIZ Expo , BIZ Expo ,BIP Asia Forum 2017
BIP Asia Forum 2017 โดยความร่วมมือกับ Hong
Kong Trade Development Agency

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

หน้าที่ 4/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

36

นางสาว วทันยา สุทธิเลิศ

ผู้อานวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

เพื่อนาคณะผู้แทนจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้า
ร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz
Expo, BIP Asia Forum เพื่อพัฒนาพันธมิตร คู่ค้า
โอกาสทางธุรกิจ

Asian E-Tailing Summit, Smart ฮ่องกง
BIZ Expo ,BIP Asia Forum 2017

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

37

นาง ธีรนิตย์ รัตนวราห

รองผู้อานวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

เพื่อนาผู้แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจาก Asian E-Tailing Summit, Smart ฮ่องกง
ภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมงาน Asian E-Tailing
BIZ Expo ,BIP Asia Forum 2017
Summit, SmartBiz Expo, BIP Asia Forum เพื่อ
ศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนา
ความร่วมมือต่างๆ

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

38

นาง ชลาลัย ซัตตั้น

ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ
อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เข้าร่วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Asian E-Tailing Summit, Smart ฮ่องกง
Expo, BIP Asia Forum เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ BIZ Expo ,BIP Asia Forum 2017
สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่างๆ ณ เขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดย
ร่วมเดินทางไปกับ คณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจ
และเทคโนโลยี

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

39

นาย เอนก มีมูซอ

ผู้จดั การ

การประชุม

ตรวจโรงงานพัดลมเพื่อขอนาเข้ามาจัดจาหน่ายใน
ประเทศไทย

ตรวจประเมินโรงงานพัดลม

สหรัฐอเมริกา

06/12/60-10/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

40

นาง นัยนา สหเวชชภัณฑ์

นักวิจยั

อบรม

เพิ่มพูนความรูท้ างด้านการบริหารจัดการและ
ประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ เพื่อนามาใช้ในการ
สร้างแพลตฟอร์มและระบบติดตามแบบเรียลไทม์

Strata Data Conference

สิงคโปร์

04/12/60-08/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

41

นาย คารณ อรุณเรือ่

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

อบรม

- อบรมการจัดการข้อมูล BigData และการทา
Stream Data Processing
- อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครือ่ งมือ spark ,
hadoop ,tensorflow และ R
- ศึกษาดูงานการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่

Strata Data Conference

สิงคโปร์

04/12/60-08/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 5/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

42

นาย ชัย วุฒวิ วิ ฒ
ั น์ชัย

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

รายงานความก้าวหน้าโครงการประจาปี

ASEAN-IVO USTAR Project
Meeting

สิงคโปร์

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

43

นาย พุทธพงศ์ เสริฐศรี

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

เป็นทีมงานโครงการ I2R เพื่อร่วมประชุมรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ

ASEAN-IVO USTAR Project
Meeting

สิงคโปร์

05/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

44

นางสาว สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงาน ให้กับ หารือความร่วมมือกับ BTI และร่วม
นักวิจยั นานาชาติ และเป็นการสร้างความร่วมมือกับ บรรยาย Biotransforation
หน่วยงานใหม่ๆ
Innovation Platform

สิงคโปร์

08/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

45

นาย บุญเฮียง พรมดอนกอย

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจยั (invited
speaker)

INTERNATIONAL CONGRESS OF มาเลเซีย
THE MALAYSIAN SOCIETY FOR
MICROBIOLOGY 2017
(ICMSM2017)

04/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

46

นางสาว สาทินี ซื่อตรง

นักวิจยั

การประชุม

เพื่อบรรยายงานวิจยั หัวข้อ General Microbiology INTERNATIONAL CONGRESS OF มาเลเซีย
และ Agricultural Microbiology Session
THE MALAYSIAN SOCIETY FOR
MICROBIOLOGY 2017
(ICMSM2017)

04/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

47

นาง ชัญชณา ธนชยานนท์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เป็นตัวแทนสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทยไปร่วม APSIPA ASC 2017
ประชุมสร้างความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และ
สมาคมจุลทรรศน์อื่น ๆ ของ ASEAN countries

มาเลเซีย

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

48

นางสาว เกสร กาลจิตร์

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

นาเสนอบทความทางวิชาการในconference

APSIPA ASC 2017

มาเลเซีย

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

49

นาย สิทธิพงษ์ สายชุม

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

นาเสนอบทความทางวิชาการในconference

APSIPA ASC 2017

มาเลเซีย

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 6/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

50

นาย พุทธพงศ์ เสริฐศรี

51

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

นาเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานAsia-Pacific
APSIPA ASC 2017
Signal and Information Processing Association
Annual Summit and Conference 2017
(APSIPA 2017)

มาเลเซีย

11/12/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

นาง อุบลวรรณ คาแก้ว

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน Smart CCTV Platform

ฟินแลนด์

01/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

52

นาง อรพรรณี หยวน

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

01/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

53

นางสาว ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

วัตถุประสงค์ในการศึกษาและสนับสนุนวิจยั ด้าน
Smart City 360 องศา "The
ฟินแลนด์
Smart Cityนั้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทางโปรแกรมฯ gateway to innovation"
ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานในหลายภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาและออกแบบ Solution ที่จะเป็นบริบทที่
เหมาะสมกับสังคมไทย เพื่อพัฒนาประเทศตาม
เป้าหมายที่ได้วางนโยบาย Thailand 4.0 โดยใน
โอกาสนี้ ทางบริษัท Teleste ได้เชิญผู้แทนจังหวัด
ภูเก็ต, สานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ัล,
มหาวิทยาลัย, และ สวทช. เข้าร่วมการประชุม และ
ศึกษาดูงานจากหน่วยงาน Turku Traffic Centre
CCTV System และ National Road
Administration ที่พัฒนาเทคโนโลยี ด้านระบบ
CCTV และ Smart City ณ เมือง Helsinki และเมือง
เตอร์กู รวมถึง Smart Campus ที่มหาวิทยาลัย
Turku ที่ประเทศ Finland ระหว่างวันที่ 2- 6
เข้าร่วมประชุมในฐาน Focal Point ของ ACM
The 14th Asian Consortium for ไต้หวัน
the Conservation and
Sustainable Use of Microbial
Resources (ACM14)

03/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

Smart City 360 องศา "The
gateway to innovation"

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

หน้าที่ 7/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

54

นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เพื่อร่วมรายงานความก้าวหน้าของโครงการในส่วน ASEAN Forum for Software
ของ NECTEC และเข้าร่วมการประชุม SEAIP 2017 Defined System on Disaster
(https://event.nchc.org.tw/2017/seaip/index.p Mitigation and Smart Cities
hp?CONTENT_ID=2)

55

นางสาว สุทิพา ธนพงศ์พิพัฒน์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมประชุมและสร้างความประจักษ์ของ ศช.
ในด้านทรัพยากรชีวภาพในเวทีนานาชาติ เข้าร่วม
รายงานในส่วนของ member report และร่วม
ประชุมคณะทางานด้าน human resource
development

56

นาย ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

Workshop Southeast Asia International Joint- SEAIP 2017 (Southeast Asia
Research and Training Program, 4 ? 8
International Joint-Research
December 2017 at Taichung Science Park
and Training Program)
and National Chi Nan University, Nantou,
Taiwan

57

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

58

นาย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ

ผู้เชี่ยวชาญวิจยั อาวุโส

การประชุม

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

The 14th Asian Consortium for ไต้หวัน
the Conservation and
Sustainable Use of Microbial
Resources (ACM14)

03/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

นาเสนองานของ ABRCN TASKFORCE และหารือ
ความร่วมมือด้านอื่นๆ

The 14th Asian Consortium for ไต้หวัน
the Conservation and
Sustainable Use of Microbial
Resources (ACM14)

03/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

-เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ และสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี Cloud computing &
Internet of Things
-เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ และรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ ASEAN IVO

SEAIP 2017 (Southeast Asia
International Joint-Research
and Training Program)

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

ไต้หวัน

หน้าที่ 8/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

59

นางสาว สุพร พงษ์นุ่มกุล

นักวิจยั

การประชุม

ร่วมงาน Workshop SEAIP 2017 (Southeast Asia SEAIP 2017 (Southeast Asia
International Joint-Research and Training
International Joint-Research
Program) โดยมีจดุ ประสงค์เพื่อนาเสนองานและหา and Training Program)
ความร่วมมือกับนักวิจยั จากนานาประเทศ

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

60

นาย พิเชษฐ์ บุญหนุน

นักวิจยั

การประชุม

สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจยั ในย่านเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้

SEAIP 2017 (Southeast Asia
International Joint-Research
and Training Program)

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

61

นาย ธีระวัฒน์ วงษ์ศรีสังข์

รองผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

Join the workshop, share lesson learned, get SEAIP 2017 (Southeast Asia
expreience related Artificial Intelligence for International Joint-Research
and Innovation, and present related Phuket and Training Program)
Smart City project that NECTEC work on.

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

62

นางสาว หงลดา เทอดเกียรติกุล

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมประจาปีเครือข่าย ACM

The 14th Asian Consortium for ไต้หวัน
the Conservation and
Sustainable Use of Microbial
Resources (ACM14)

03/12/60-07/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

63

นาย ฤทธิณ
์ รงค์ พรมยา

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

- นาเสนองาน เพื่อสร้างความร่วมในกรอบ Asia
Pacific
- ศึกษา และ เพิ่มพูนความรู้

SEAIP 2017 (Southeast Asia
International Joint-Research
and Training Program)

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

64

นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล

นักวิจยั

การประชุม

ร่วมปฏิบัติงานวิจยั ในโครงการ ASEAN IVO ASEAN ASEAN Forum for Software
Forum for Software Defined System on
Defined System on Disaster
Disaster Mitigation and Smart Cities
Mitigation and Smart Cities

ไต้หวัน

03/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

หน้าที่ 9/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

65

นางสาว เพ็ญจิตร จิตรนาทรัพย์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมระชุม นาเสนอผลงานวิจยั แบบบรรยาย The 2nd Joint Symposium of
รวมทั้งการสร้างความร่วมมือด้าน structural biology NSRRC-IPR

66

นาย วรล อินทะสันตา

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

67

นางสาว ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

นักวิจยั

68

นาย บรรณกร สัณฐมิตร

69

70

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

ไต้หวัน

05/12/60-08/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

เพื่อใช้เครือ่ งมือสาหรับปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้
โครงการวิจยั เรือ่ ง การวิจยั พัฒนากระบวนการบด
เปียกต่อเนื่องอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรีย

ปฏิบัติงานวิจยั โครงการ การวิจยั
ไต้หวัน
พัฒนากระบวนการบดเปียกต่อเนื่อง
อนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อ
แบคทีเรีย

08/12/60-14/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

การประชุม

เพื่อใช้เครือ่ งมือสาหรับปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้
โครงการวิจยั เรือ่ ง ?การวิจยั พัฒนากระบวนการบด
เปียกต่อเนื่องอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรีย?

ปฏิบัติงานวิจยั โครงการ การวิจยั
ไต้หวัน
พัฒนากระบวนการบดเปียกต่อเนื่อง
อนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อ
แบคทีเรีย

08/12/60-14/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

เพื่อใช้เครือ่ งมือสาหรับปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้
โครงการวิจยั เรือ่ ง ?การวิจยั พัฒนากระบวนการบด
เปียกต่อเนื่องอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรีย?

ปฏิบัติงานวิจยั โครงการ การวิจยั
ไต้หวัน
พัฒนากระบวนการบดเปียกต่อเนื่อง
อนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิท
สาหรับเส้นใยและสิ่งทอต้านเชื้อ
แบคทีเรีย

08/12/60-14/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

นาย เฉลิมพล ตู้จนิ ดา

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่หน่วยงานในประเทศ The Expert Meeting on
ไต้หวันและประเทศอื่นๆที
้ ่เข้าร่วมประชุม เพื่อเปิดโอ Technology Cooperation of
การมห้เกิดความร่วมมือในการื่ EECi
Emerging Markets

11/12/60-13/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

นาย รัฐพล เฉลิมโรจน์

นักวิจยั

อบรม

เข้าและบรรยายในงาน International training
International training course on เวียดนาม
course on molecular diagnosis of foodborne molecular diagnosis of
diseases
foodborne diseases

27/12/60-29/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

ไต้หวัน

หน้าที่ 10/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

นิวซีแลนด์

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

71

นาย วสันต์ ณ ชัย

ผู้ช่วยวิจยั

การสัมมนา

เพื่อนาเสนอผลงานทางวิชาการ เรือ่ ง "A Tool for
Data Acquisition of Thinking Processes
through Writing"

The 25th International
Conference on Computers in
Education (ICCE 2017)

02/12/60-09/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

72

นาย ธีรยุทธ ตู้จนิ ดา

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ติดตามงานวิจยั ร่วม และ การทา MOU

การติดตามผลการดาเนินงาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 09/12/60-14/12/60
โครงการฯ และหารือความร่วมมือใน เมียนมาร์
การวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
ระหว่าง Department of
Agricultural Research และ สวทช.

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

73

นาง ศิริพร วัฒนศรีรังกุล

ผู้อานวยการโปรแกรม

การประชุม

แผนติดตามผลการดาเนินงานของโครงการ ?The ?
Community of Practices? Community
outreach in Mekong region: Dissemination of
new improved Mekong rice varieties to
farmers via farmer participatory selection and
sustainable farmer seed production? และ
หารือความร่วมมือในการวิจยั และพัฒนาด้าน
การเกษตร ระหว่าง Department of Agricultural
Research และ สวทช.

การติดตามผลการดาเนินงาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 09/12/60-14/12/60
โครงการฯ และหารือความร่วมมือใน เมียนมาร์
การวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
ระหว่าง Department of
Agricultural Research และ สวทช.

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

74

นางสาว วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

นักวิจยั

การประชุม

เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในส่วนที่
ดาเนินการในพม่า รวบรวมข้อมูลเพื่อเขียนรายงาน

การติดตามผลการดาเนินงาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 09/12/60-14/12/60
โครงการฯ และหารือความร่วมมือใน เมียนมาร์
การวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
ระหว่าง Department of
Agricultural Research และ สวทช.

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 11/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ธันวำคม 2560)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

การติดตามผลการดาเนินงาน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 09/12/60-14/12/60
โครงการฯ และหารือความร่วมมือใน เมียนมาร์
การวิจยั และพัฒนาด้านการเกษตร
ระหว่าง Department of
Agricultural Research และ สวทช.

75

นางสาว พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว

นักวิเคราะห์

การประชุม

เพื่อติดตามผลการดาเนินงาน ณ แปลงทดสอบพันธุ์
ข้าว เยี่ยมชมห้องปฎิบัติการ และหารือความร่วมมือ
ระหว่าง สวทช. กับ พม่า ในการวิจยั และพัฒนาพันธุ์
ข้าว

76

นางสาว ณัฐสุดา กสิโสภา

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

ได้รับมอบหมายจาก ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ ให้เข้า
ASEAN 2017
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ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
รายการที่ 1,33 : ได ้นาประสบการณ์และความรู ้ด ้านพืชกว่า 20 ปี มาแลกเปลีย
่ นนะดับนานาชาติได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 33 : ได ้นาประสบการณ์และความรู ้ด ้านพืชกว่า 20 ปี มาแลกเปลีย
่ นนะดับนานาชาติได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 2-4 : เป็ นผู ้ร่วมพัฒนาซอฟแวร์ทส
ี่ ง่ เข ้าแข่งขันนี้ ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานระดับนานาชาติ และเคยเป็ นคณะกรรมการการตัดสิน APICTA 2015 ในระดับนานาชาติ และคณะกรรมการตัดสินในระดับชาติสาหรับการแข่งขัน TICTA, NSC, YSC
รายการที่ 5,7-11 : เพือ
่ ติดตัง้ ระบบแสดงสถานะ ไฟส่องป้ าย และตรวจสอบระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ รวมทัง้ เพิม
่ ความรู ้และความสามารถ ทักษะ ของการปฏิบัตงิ านด ้าน solar cell fabrication and solar pv system
รายการที่ 6 : ได ้รับความรู ้และได ้ร่วมทางานวิจัยระดับนานาชาติ โดยสามารถประยุกต์ให ้กับงานวิจัยทีท
่ าอยูใ่ นปั จจุบันได ้ดี
รายการที่ 12 : ได ้เป็ นตัวแทนกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิบัตงิ านวิจัยด ้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเทศจีน เพือ
่ จัดตัง้ กรอบการทางานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน
รายการที่ 13-14 : ได ้แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ระหว่างผู ้เชียวชาญทีเ่ กีย
่ วข ้อง และเป็ นเลขานุการคณะทางาน CREATe Asia Alliance
รายการที่ 15,18-19 :ได ้รับประสบการณ์การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน สมอ เป็ นการเพิม
่ ความเชียวชาญในการตรวจโรงงานลูกค ้าสามารถนาเข ้าผลิตภัณฑ์ตามข ้อกาหนด มอก.ได ้
รายการที่ 16-17 : ได ้เป็ นผู ้จัดกิจกรรมการประกวด และได ้ประสบการณ์ในการประสานงานกับผู ้ประกอบการทีไ่ ด ้รับรางวัลทัง้ หมด 15 ราย
รายการที่ 20 : เป็ นผู ้ร่วมวิจัยและได ้รับประสบการณืในการทาหน ้าทีป
่ ระสานงานระหว่าง TMEC/NECTEC และทีมงานใน ALICE/CERN
่ งสว่าง ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
รายการที่ 21-22 : ได ้รับประสบการณ์การตรวจประเมินระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน สมอ ในโรงงานผลิตอุปกรณ์สอ
รายการที่ 23 : จากความรู ้และประสบการณ์ในเรือ
่ งการจัดทาแนวทางปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัยทางชีวภาพจากเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ของประเทศไทยและการเป็ นผุ ้แทนไทยในการเข ้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีพธิ ส
ี ารคาร์ตาเฮนาว่าด ้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สามารถนาไปใช ้ในการเจรจาและเสนอแนะแนวทางการกากับ
ดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชวี วิทยาสังเคราะห์ให ้กับสานั กงานเลธิการ CBD ได ้
รายการที่ 24 : ได ้รับประสบการ์ในการนาเสนอบทความางวิชาการ พร ้อมทัง้ ยังได ้แลกเปลีย
่ นความรู ้กับนั กวิจัยระดับนานาชาติอก
ี ด ้วย สามารถนามาประยุกต์ใช ้ได ้
รายการที่ 25 : ได ้รับประสบการณ์ในการทางานเกีย
่ วกับเทคโนโลยีเพือ
่ การอนุรักษ์ระดับนานาชาติ
ิ ทางปั ญญาและการใช ้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
รายการที่ 26 : ได ้รับความรู ้ด ้านทรัพย์สน
รายการที่ 27-31 : ได ้รับความรู ้และประสบการณ์จากการร่วมเป็ นนั กวิจัยในโครงการโดยดูเรือ
่ งการประเมินเชิงเศรษฐศาสตร์ระบบควบคุมการจ่ายไฟ ระบควบคุมระยะไกล
รายการที่ 32 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้ตรวจประเมินของ PTEC เพือ
่ ยอมรับผลการทดสอบระหว่างห ้อง LAB
รายการที่ 34 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้ติดต่อและ เป็ น Lead delegate ในโครงการต่อเนือ
่ ง
่ มโยงธุรกิจและสร ้างความร่วมมือธุรกิจ มีความรู ้ใหม่ด ้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี พร ้อมทัง้ เป็ นผู ้ประสานงานกับทีม HKTDC
รายการที่ 35-38 : ได ้รับประสบการณ์ในการเชือ
รายการที่ 39 : ได ้ประสบการณ์ในการเป็ นผู ้ตรวจโรงงานทีไ่ ด ้รับการขึน
้ ทะเบียนกับ สมอ ทีเ่ ป็ นโรงงานพัดลมเพือ
่ ขอนาเข ้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทย
รายการที่ 40-41 : ได ้รับประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านวิจัยพัฒนาต ้นแบบ แพลตฟอร์มสาหรับบริหารจัดการข ้อมูลแบบเรียลไทม์ (BigStream) การบริหารจัดการข ้อมูลด ้วยฐานข ้อมูลและการประมวลผลข ้อมูลในหน่วยความจาด ้วย Complex Event Processing เพือ
่ ให ้ตอบโจทย์การใช ้งานในภาคเอกชน
รายการที่ 42-43 : มีความรู ้ความเข ้าใจทีม
่ าและสถานภาพของกิจกรรมภายใต Universal
้
Speech translation Advanced Research (USTAR) consortium และเป็ นทีมงานโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้อง
รายการที่ 44 : ได ้เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของหน่วยงานด ้าน yeast expression, molecular biology ให ้กับนั กวิจัยนานาชาติ และเป็ นการสร ้างความร่วมมือกับหน่วยงานใหม่ๆ
่ วชาญทีเ่ ข ้าร่วมประชุม
รายการที่ 45-46 : ได ้ประสบการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยด ้าน Biocontrol เรือ
่ งราทะเล และGeneral Microbiology อีกทัง้ ติดตามความก ้าวหน ้างานวิจัยและสร ้างความร่วมมือกับผู ้เชีย
รายการที่ 47-50 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นอุปนายกสมาคมจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย อีกทัง้ ได ้นาเสนอบทความทางวิชาการในงานอีกด ้วย
รายการที่ 51-52 : ได ้รับความรู ้ในการเรียนรู ้เทคโนโลยีทจ
ี่ ะนามาเป็ นแนวทางพัฒนางานวิจัย การบริหารโครงการ Phuket Smart City และ การสร ้างเครือข่ายความร่วมมือให ้กับ สวทช.
รายการที่ 53,55,57,62 : ได ้รับประสบการณ์ทางานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการใช ้จุลน
ิ ทรียท
์ ห
ี่ ลากหลาย ได ้ร่วมประชุมประจาปี เครือข่าย ACM และได ้รับหน ้าทีเ่ ป็ นประธานร่วมของ ABRCN TASKFORCE
รายการที่ 54,64 : ดับ
้ ประสบการณ์ในการเป็ นสมาชิกโครงการและกากับดูแล RU ทีเ่ กีย
่ วข ้อง อาทิเช่น SCADA and Disaster Mitigation
รายการที่ 56,58-61,63 : ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมด ้านโครงการวิจัยพัฒนาทีเ่ กีย
่ วข ้องกับด ้านเทคโนโลยีเครือข่าย Cloud computing, IOT, Data Analytics และ Computing Research และได ้รับความร่วมมือกับนานาชาติในการทาวิจัย
รายการที่ 65: ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย รวมทัง้ ได ้สร ้างความร่วมมือด ้าน structural biology ระดับนานาชาติอก
ี ด ้วย
้ แบคทีเรียการขึน
รายการที่ 66-68: ได ้รับความรู ้และประสบการณ์การวิจัยพัฒนาเส ้นใยจากกระบวนการบดเปี ยกต่อเนือ
่ งอนุภาคนาโนและนาโนคอมพอสิทระดับห ้องปฏิบัตก
ิ ารสาหรับเส ้นใยและสิง่ ทอต ้านเชือ
้ รูปเส ้นใยพอลิเมอร์ด ้วยเทคนิค Melt spinning ทาให ้มีความพร ้อมในการขึน
้ รูประดับภาคสนาม
รายการที่ 69: ได ้สร ้างความเข ้าใจทีด
่ ใี ห ้แก่หน่วยงานในประเทศไต ้หวันและประเทศอืน
่ ๆทีเ่ ข ้าร่วมประชุม เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้เกิดความร่วมมือในการทาโครงการ EECi
่ วชาญทีม
รายการที่ 70: ได ้ความรู ้และประสบการณ์ในการเข ้าและบรรยายในงานระดับนานาชาติและสร ้างความร่วมมือกับผู ้เชีย
่ าร่วมงาน
รายการที่ 71: ได ้รับประสบการณ์การ Oral Presentation ในงาน Inter. Con. ภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทัง้ เป็ นผู ้ร่วมคิดและพัฒนาระบบนีข
้ น
ึ้ มา ทาให ้รู ้ถึงกระบวนการเชิงลึกของการทางานภายในระบบ
รายการที่ 72-75: ได ้ประสบการณ์ในการสร ้างความร่วมมือกับประเทศพม่าในการวิจัยและพัฒนาพันธุข
์ ้าวโดยการใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพ และสามารถนามาประยุกต์ใช ้ในงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้
รายการที่ 76: ได ้รับประสบการณ์ในการหารือถึงช่องว่าง โอกาส การวิจัยและการฝึ กอบรมเกีย
่ วกับ ICT เพือ
่ สุขภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

