
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

1 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมงานพิธลีงนามความร่วมมือกับ Innosquare Taiwan Startup Gateway 2017 and 

Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวนั 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

2 นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เดินทางไปประชุมเพือ่สานต่อความร่วมมือด้าน วทน. ระหวา่ง ศน. และ NCNST และ

มหาวทิยาลัยเซ่ียงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี ดังนี ้ 

๑.ประชุมความร่วมมือ NCNST-NANOTEC Joint Research Meeting ระหวา่งวนัที ่

๖-๘ พฤศจกิายน ๒๕๖๐ ณ National Center for Nanoscience and Technology 

(NCNST) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจนี 

๒. ประชุมความร่วมมือ The Collaboration Seminar on Green Nano-materials 

Research and Application ระหวา่งวนัที ่๘-๑๐ พฤศจกิายน ณ มหาวทิยาลัยเซ่ียงไฮ้ 

เมืองเซ่ียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจนี

ประชุมสานต่อความร่วมมือด้าน วทน. 

กับสถาบันและมหาวทิยาลัยชั้นน าของจนี

สาธารณรัฐประชาชนจนี 06/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

3 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมในฐานะกรรมการใน Steering Committee ของ ASEAN IVO และเข้าร่วม

หารือในการคัดเลือกโครงการความร่วมมือระหวา่งหน่วยงานใน ASEAN และ NICT

ASEAN IVO forum 2017 บรูไน 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

4 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ การประชุม เพือ่เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้านวสิาหกิจเร่ิมต้น (startup) Web Summit และร่วมประชุมหารือกับ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้าน Startup ของ

ยุโรป

ฝร่ังเศส 04/11/60-11/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

5 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เจรจาความร่วมมือเร่ืองระบบการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบ Plant Factory กับ 

National Institute of Advance Industrial Science and Technology (AIST) และ

ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ระหวา่ง ศช. และ Center for Environment, Health 

and Field Science, Chiba University เมื่อวนัที ่๒๘ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ

 ประเทศญีปุ่น่ ซ่ึงมีความเหน็ร่วมกันด้านการพัฒนา Plant Factory เพือ่สร้างนวตักรรม

ด้านการผลิตพืชสมัยใหม่ร่วมกับประเทศเยอรมันนีและประเทศญีปุ่น่ และร่วมจดัการ

ประชุม Plant Factory for Efficient Quality Food and Medicine Product 

ระหวา่งวนัที ่  ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย

ติดตามการสร้างความร่วมมือภายใต้การ

ลงนาม MOU ด้าน Plant Factory และ

ประสานเร่ืองเตรียมการจดัประชุม Plant 

Factory for Efficient Quality Food 

and Medicine Product

ญีปุ่น่ 05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

6 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เนือ่งด้วย ได้รับเชิญจาก ศูนย์วทิยาศาสตร์ข้าว มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม

ประชุมวชิาการ International Tropical Agriculture Conference 2017 

(TropAg2017) ระหวา่งวนัที ่20 - 22 พฤศจกิายน 2560  ณ Brisbane Convention &

 Exhibition Center เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย โดย หอ้งปฏบิัติการดีเอ็นเอ 

เทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการเดินทางทัง้หมด

ประชุมวชิาการ TropAg2017 ออสเตรเลีย 18/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

7 นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน เพือ่หาข้อมูลประกอบการพัฒนา EECi และการออกแบบอาคาร EECi Phase 1A ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

8 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษารูปแบบการจดังาน slush และแนวทางการ pitching เพือ่น ามาปรับปรุงการ

ท างานของ สวทช.

Slush 2017 ฟินแลนด์ 29/11/60-03/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

9 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมงานพิธลีงนามความร่วมมือกับ Innosquare Taiwan Startup Gateway 2017 and 

Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวนั 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

หน้าที ่1/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

10 นางสาว วริาภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์ รองผู้อ านวยการ การประชุม 1.เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and 

Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานวจิยัด้าน

พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหวัข้อทีจ่ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวจิยัและพัฒนา 

การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2. เพือ่ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค

และแมลง วธิกีารป้องกันและก าจดั รวมทัง้เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.

 เพือ่ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชใหก้วา้งขึ้น 

3. เพือ่ส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน

แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ส ารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด

เมียนมาร์ เพือ่เป็นข้อมูลด้านการตลาดใหแ้ก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด

เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เมียนมาร์

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรระหวา่ง สวทช. และ

เมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

11 นาย วฒิุชัย เหมือนทอง ผู้ช่วยวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่เพิม่ความรู้ในการวเิคราะหข์้อมูลเมต้าจโีนม metagenome study at  Technical 

University

เดนมาร์ก 20/11/60-22/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

12 นางสาว อรกนก พรรณรักษา ทีป่รึกษาอาวโุส การประชุม เพือร่วมประชุมแลกเปล่ียนข้อมูลในเร่ืองระบบการศึกษาและวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี World Science Forum 2017 and the 

Science Centre World Summit 2017

จอร์แดน 05/11/60-20/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

13 นาง อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

And Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

14 นาย ศิริชัย กิตติวราพงศ์ ผู้อ านวยการฝ่าย อบรม เป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรมหลักสูตร DstartupbySPU รุ่นที ่2 อบรมหลักสูตร DstartupbySPU รุ่นที ่2 สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-07/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

15 นาย ธรีพงศ์ ยะทา นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

and Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

16 นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์ ผู้จดัการ การประชุม หารือความร่วมมือด้านfertilizer เเละ encapsulation Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

17 นาย คมสันต์ สุทธสิินทอง นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

and Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

18 นาย ชาญณรงค์ พรหมขันธ์ ผู้ประสานงาน การประชุม เพือ่ผลักดันความร่วมมือกับ NCNST ซ่ึงเป็นโครงการในพระราชด าริฯ Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

19 นาย วรายุทธ สะโจมแสง นักวจิยัอาวโุส การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

                        And Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

20 นาย ขจรศักด์ิ เฟือ่งนวกิจ นักวจิยัอาวโุส การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

And Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

21 นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์ นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

and Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

หน้าที ่2/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

22 นาย สัญชัย คูบูรณ์ นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture 

and Environment ระหวา่งประเทศไทยและประเทศจนี

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

23 นางสาว วภิาพร เอกอมรธนกุล เจา้หน้าทีว่เิทศสัมพันธ์ การประชุม เพือ่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏบิัติการ China-Thailand Collaboration Seminar on 

Green Nano-materials และเยี่ยมชมหอ้งปฏบิัติการ ณ Shanghai University

Nanoscale Simulation and Nano 

Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจนี 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

24 นางสาว ละออ โควาวสิารัช นักวจิยั การประชุม น าเสนอผลงานในหมวด smart tourism ASEAN IVO forum 2017 บรูไน 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

25 นาย เจษฎา กาญจนะ นักวจิยั การประชุม น าเสนอข้อเสนอโครงการเพือ่ขอทุนวจิยัร่วมใน ASEAN IVO Forum 2017 ASEAN IVO forum 2017 บรูไน 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

26 นาย ชัย วฒิุววิฒัน์ชัย นักวจิยัอาวโุส การประชุม เป็นตัวแทนหวัหน้าโครงการ (I2R สิงคโปร์) เพือ่ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า

โครงการ

ASEAN IVO forum 2017 บรูไน 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

27 นาย วรีะวฒัน์ แช่มปรีดา นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่สร้างความร่วมมือในการจดัต้ัง EECi Biopolis ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

28 นาย ฉัตรชัย สุขศรีเมือง วศิวกรอาวโุส การศึกษาดูงาน ดูงานทางด้านเทคโนโลยีเก่ยวกับส้ินส่วนและเทคโนโลยีส าหรับงานไฟฟ้าในงานระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ เพือ่เอาความรู้มาใช้กับโครงการวจิยัทีไ่ด้ด าเนินการวจิยัอยู่

SPS IPC Drives 2017 สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

26/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

29 นาย ณรงค์กร ภทัรมาศ วศิวกร การศึกษาดูงาน ดูงานทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับชิ้นส่วนและเทคโนโลยีส าหรับงานไฟฟ้าในงานระบบ

ควบคุมอัตโนมัติ เพือ่เอาความรู้มาใช้กับโครงการวจิยัทีไ่ด้ด าเนินการอยู่

SPS IPC Drives 2017 สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

26/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

30 นาย มติ หอ่ประทุม นักวจิยั การประชุม ได้รับเชิญเป็นวทิยากรบรรยายในงานประชุมวชิาการนานาชาติ ,The 1st international

 conference on innovation in education, science and culture (ICIESC2017)

The 1st international conference on 

innovation in education, science 

and culture (ICIESC2017)

อินโดนีเซีย 08/11/60-12/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

31 นาย ปริทัศน์ เทียนทอง นักวชิาการอาวโุส การประชุม เข้าร่วมการประชุมและน าเสนอรายงานผลการด าเนินการโครงการ Asian Try Zero-G 

โดยความร่วมมือกับองค์กรส ารวจอวกาศประเทศญีปุ่น่

การประชุม Asia-Pacific Regional 

Space Agency Forum: APRSAF-24

อินเดีย 12/11/60-18/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

32 นางสาว วณีา ยศวงัใจ นักวชิาการ การประชุม เข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการด าเนินการโครงการ CanSat Thailand 2017 

ร่วมกับ LESA กองทัพอากาศ

การประชุม Asia-Pasific Regional 

Space Agency Forum: APRSAF-24

อินเดีย 12/11/60-18/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

33 นางสาว อุมาพร เอื้อวเิศษวฒันา นักวจิยั การประชุม 1. เพือ่วางแผนงาน และด าเนินงานวจิยัร่วมกัน 

2. เพือ่ไปเยี่ยมชม และวางระบบ ออกแบบการทดลองเล้ียงกุ้ง ทีโ่รงเพาะ เมืองบันดุง 

อินโดนีเซีย 

3. เพือ่ไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการ

เพาะเล้ียงกุ้ง

Evaluation of microbial resource 

management practices for the 

improvement of environmental 

sustainability of white shrimp 

Litopenaeus vannamei nursery and 

grow-out production as a climate 

change adaptation strategy in 

aquaculture industry in Asia Pacific 

region

อินโดนีเซีย 19/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

หน้าที ่3/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

34 นางสาว ลิล่ี เอื้อวไิลจติร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมประชุม The EMbaRC 2 preparation meeting และหารือความร่วมมือ 

และร่วมประชุมคณะท างาน  ISO/TC 276 Biotechnology working group meeting

The Embarc2 preparation meeting 

and ISO/TC 276 meeting

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 22/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

35 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสวา่ง นักวจิยัอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญไปร่วม Embarc2 prepartion meeting และ เข้าร่วมประชุมคณะท างานของ 

ISO/TC 276 Working Group

The Embarc2 preparation meeting 

and ISO/TC 276 meeting

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 22/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

36 นางสาว วนัทนีย์ พันธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชุม ร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏบิัติการเร่ือง การใชัระบบ MMX ประชุมวชิาการและอบรมเชิงปฎบิัติการ 

เร่ืองการใช้ระบบ MMX

สวเีดน 25/11/60-03/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

37 นาย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล นักวจิยั การประชุม ประชุมและอบรมการใช้ระบบ MMX ซ่ึงเป็นระบบบริการ TTRS VOD ทีศู่นย์บริการ

ถ่ายทอดการส่ือสารมีการใช้งานอยู่ การประชุมและการอบรมจะท าใหเ้ข้าใจและน าม

ปรับปรุงบริการใหก้ับศูนย์ได้

ประชุมวชิาการและอบรมเชิงปฎบิัติการ 

เร่ืองการใช้ระบบ MMX

สวเีดน 25/11/60-03/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

38 นาง สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์ นักวชิาการอาวโุส การประชุม เข้าร่วมการประชุมประจ าปี และอบรมเชิงปฏบิัติการ การใช้บริการระบบ MMX ซ่ึงเป็น

ระบบทีศู่นย์ TTRS ใช้งานอยู่ ซ่ึง ศอ. เป็นทีป่รึกษาและร่วมพัฒนาระบบของศูนย์ TTRS

ประชุมวชิาการและอบรมเชิงปฎบิัติการ 

เร่ืองการใช้ระบบ MMX

สวเีดน 25/11/60-03/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

39 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวเิคราะหอ์าวโุส อบรม - to participate in Horizon 2020: NCP 

event 

- to learn about the management system of Horizon 2020 in terms of IT 

support for report and grant management , financial issues

The H2020 COORDINATORS' DAY: 

Amendments / Reporting and 

Payments

เบลเยียม 18/11/60-23/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

40 นาย ภาณุ เวทยนุกูล นักวจิยั การประชุม เพือ่เยี่ยมชมเคร่ืองมือ และหอ้งปฎบิัติการ และประชุมเพือ่สร้างความร่วมมือ ในด้าน

กระบวนการ Additive Manufacturing

เยี่ยมชมหอ้งปฏบิัติการด้านการขึ้นรูป ณ 

Joining and Welding Research 

Institute

ญีปุ่น่ 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

41 นาย คณิต สูงประสิทธิ์ นักวจิยั การประชุม สร้างแนวร่วมและพันธมิตรกับสถาบันวจิยัทีม่ีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Additive 

manufacturing เพือ่ เพิม่ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้การขึ้นรูปวสัดุด้วยเทคนิค 

Stereolithographic

เยี่ยมชมหอ้งปฏบิัติการด้านการขึ้นรูป ณ 

Joining and Welding Research 

Institute

ญีปุ่น่ 05/11/60-10/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

42 นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์ นักวจิยัอาวโุส การประชุม เข้าร่วมน าเสนอผลงานวจิยัในการประชุม Atmospheric Corrosion Perspectives 

and Prediction Model of Structural 

Steel Exposed in Thailand Climate

ญีปุ่น่ 07/11/60-11/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

43 นาย ปิติชน กล่อมจติ นักวจิยั การประชุม เพือ่ปฏบิัติงานวจิยั Collaboration research meeting and 

lab visit at NIMS, Researcher 

Exchange at JFE Steel 

ญีปุ่น่ 07/11/60-15/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

44 นาย กอบศักด์ิ ศรีประภา นักวจิยั การประชุม เพือ่น าเสนอผลงาน (invited speaker) ใน workshop the 2nd Asian Nations Joint

 Workshop on Photovoltaics (JSPS 13th Workshop on the Future Direction 

of Photovoltaics)

the 27th International Photovoltaics 

Science and Engineering 

Conference (PVSEC-27)

ญีปุ่น่ 12/11/60-17/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

45 นางสาว อมรรัตน์ ล้ิมมณี นักวจิยั การประชุม 1) น าเสนอบทความวชิาการ, 2) ได้รับเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายใน Women in PV 

session, 3) Updateข้อมูลและแนวโน้มงานวจิยัด้านเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ,4) สร้าง

เครือข่ายวจิยักับนักวจิยัต่างประเทศ

the 27th International Photovoltaics 

Science and Engineering 

Conference (PVSEC-27)

ญีปุ่น่ 12/11/60-17/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่4/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

46 นาย เจษฎา แม่นย า นักวจิยั การศึกษาดูงาน เพือ่เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ในหวัข้อการพัฒนาขดลวดตัวน าไฟฟ้า

ยิ่งยวด (Superconducting magnet)

Superconducting coil in magnetic 

confinement fusion

ญีปุ่น่ 12/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

47 นาย ขจรศักด์ิ เฟือ่งนวกิจ นักวจิยัอาวโุส การประชุม เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวจิยัภายใต้โครงการ Japan-ASEAN 

Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform 

(JASTIP)

ญีปุ่น่ 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

48 นาย พงษ์ธนวฒัน์ เข็มทอง นักวจิยั การประชุม เพือ่น าเสนอผลงานการวจิยัในหว้ข้อ Defining nickel phosphides supported 

sodium mordenite for one step isomerization and hydrodeoxygenation of 

palm oil

Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform 

(JASTIP)

ญีปุ่น่ 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

49 นางสาว ศิรภสัสร เกียรติพึง่พร นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวจิยัภายใต้โครงการ Japan-ASEAN 

Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform 

(JASTIP)

ญีปุ่น่ 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

50 นางสาว ชมพูนุช รุ่งนิม่ นักวจิยั การประชุม เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวจิยัภายใต้โครงการ Japan-ASEAN 

Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and 

Technology Innovation Platform 

(JASTIP)

ญีปุ่น่ 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

51 นางสาว สุมิตรา จรสโรจน์กุล นักวจิยัอาวโุส การประชุม เพือ่ร่วมเจรจาธรุกิจกับบริษัทผลิตสารเคมีต่างชาติกับบริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) 

ทีท่ างานวจิยัร่วมกับ ศว. สวทช เพือ่น าไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

การเจรจาธรุกิจกับบริษัทผลิตสารเคมี

ต่างชาติ กับ บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด 

(มหาชน)

ญีปุ่น่ 19/11/60-25/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

52 นางสาว ศศิธร ศรีสวสัด์ิ นักวจิยั การประชุม การด าเนินการทดลองโดยใช้เคร่ือง Selective laser melting (SLM) ที ่JWRI สร้างขึ้น 

เพือ่ศึกษาอิทธพิลของตัวแปรต่อการขึ้นรูปวสัดุประเภท 316L stainless steel

ปฏบิัติงานวจิยัการใช้เคร่ือง Selective 

laser melting (SLM)

ญีปุ่น่ 19/11/60-26/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

53 นาย ธฤติ ตันประยูร นักวจิยั การประชุม ปฏบิัติงานวจิยัการใช้เคร่ืองมือ selective laser melting เพือ่ศึกษาอิทธพิลของตัวแปร

 และวางแผนการด าเนินการทดลองคร้ังต่อไป

ปฏบิัติงานวจิยัการใช้เคร่ือง Selective 

laser melting (SLM)

ญีปุ่น่ 19/11/60-26/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

54 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวจิยัอาวโุส การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ ส าหรับ dual degree ระหวา่ง JAIST, NSTDA, SIIT 

และปฏบิัติหน้าทีใ่นฐานะ Guest Professor ของ JAIST

The Business Meeting on Academic 

Exchange with JAIST

ญีปุ่น่ 25/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

55 นาย สมชาย ฉินสกลธนากร ผู้อ านวยการโปรแกรม การศึกษาดูงาน เรียนรู้และเยี่ยมชม Nissan Intelligent Mobility ทีป่ระเทศญีปุ่น่ เพือ่น ามาเป็นแนว

ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EV) ในอนาคต

Nissan Intelligent Mobility 

Introduction 2017

ญีปุ่น่ 27/11/60-01/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

56 นาย สมเดช แสงสุรศักด์ิ ผู้เชี่ยวชาญวจิยั การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า การจดัการระบบการประจไุฟฟ้า การ

ส่ือสารระหวา่งโครงข่ายไฟฟ้ากับยานยนต์ไฟฟ้า (V2G)  และการน าแบตเตอร่ีของยาน

ยนต์ไฟฟ้ามาใช้ใหม่ (2nd Life Battery)

Nissan Intelligent Mobility 

Introduction 2017

ญีปุ่น่ 27/11/60-01/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

57 นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์ วศิวกรอาวโุส การศึกษาดูงาน น าคณะกรรมการในโครงการไปชมนิทรรศการเพือ่เป็นการติดตามความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีหุน่ยนต์และระบบอัตโนมัติ เพือ่น ามาพิจารณาปรับใช้ในแนวทางการพัฒนา

โครงการร่วมกับ สปวท ต่อไป

International Robot Exhibition 

(iRex2017)

ญีปุ่น่ 28/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

58 นาย ดุสิต ต้ังพิสิฐโยธนิ วศิวกรอาวโุส การศึกษาดูงาน ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านระบบอัตโนมัติ หุน่ยนต์  เพือ่เป็นประโยชน์ ต่อ

โครงการในอนาคต

International Robot Exhibition 

(iRex2017)

ญีปุ่น่ 28/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

59 นางสาว เมธปิยา เคนบุบผา เจา้หน้าทีบ่ริหารงาน

ทัว่ไป

การศึกษาดูงาน ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านระบบอัตโนมัติหุน่ยนต์ เพือ่เป็นประโยชน์ต่อ

โครงการฯ ในอนาคต

International Robot Exhibition 

(iRex2017)

ญีปุ่น่ 28/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่5/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

60 นาย ธติิกร บุญคุ้ม นักวจิยั การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือในการเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในโครงการวจิยั ''ระบบตรวจวดัระดับ

น้ าตาลด้ยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

ปฏบิัติงานวจิยัภายใต้โครงการรับ

ทุนอุดหนุนการวจิยั จาก สกว. เร่ือง ''

ระบบตรวจวดัระดับน้ าตาลด้ยเข็มขนาด

ไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก

เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

ญีปุ่น่ 30/11/60-20/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

61 นาย ไพศาล ขันชัยทิศ นักวจิยั การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือส าหรับปฏบิัติงานวจิยัภายใต้โครงการรับทุนอุดหนุนการวจิยั จาก สกว. 

เร่ือง ระบบตรวจวดัระดับน้ าตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่าน

จากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล

ปฏบิัติงานวจิยัภายใต้โครงการรับ

ทุนอุดหนุนการวจิยั จาก สกว. เร่ือง ''

ระบบตรวจวดัระดับน้ าตาลด้ยเข็มขนาด

ไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก

เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

ญีปุ่น่ 30/11/60-20/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

62 นาย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม นักวจิยั การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือส าหรับปฏบิัติงานวจิยัภายใต้โครงการรับทุนอุดหนุนการวจิยั จาก สกว. 

เร่ือง ระบบตรวจวดัระดับน้ าตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่าน

จากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล

ปฏบิัติงานวจิยัภายใต้โครงการรับ

ทุนอุดหนุนการวจิยั จาก สกว. เร่ือง ''

ระบบตรวจวดัระดับน้ าตาลด้ยเข็มขนาด

ไมโครเมตรทีต่กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก

เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

ญีปุ่น่ 30/11/60-20/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

63 นางสาว ธญัญ์ณัช บุษบงค์ ผู้ประสานงาน การประชุม จดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่โรงเรียนวฒันธรรมชนเผ่าเด็ก

ก าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์ (หลัก ๖๗)  สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ใหแ้ก่โรงเรียนวฒันธรรมชน

เผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์

ลาว 12/11/60-16/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

64 นางสาว นฤมล สุขเกษม ผู้ประสานงาน การประชุม จดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่โรงเรียนวฒันธรรมชนเผ่าเด็ก

ก าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ใหแ้ก่โรงเรียนวฒันธรรมชน

เผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์

ลาว 12/11/60-16/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

65 นาย อรรถกร ศิริสุวรรณ หวัหน้างาน การประชุม ร่วมเก็บข้อมูลเพือ่ประชาสัมพันธก์ิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวทิยาศาสตร์ใหแ้ก่

โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว

การจดักิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

วทิยาศาสตร์ใหแ้ก่โรงเรียนวฒันธรรมชน

เผ่าเด็กก าพร้าแขวงเวยีงจนัทน์

ลาว 12/11/60-16/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

66 นาย อรรณพ คล้ าชื่น นักวจิยั อบรม Meeting to discuss baed on Nanosafety Asia-EU dialogue on nanosafety อิหร่าน 26/11/60-29/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

67 นาย รามจติติ อินทรประเสริฐ ผู้จดัการ อบรม Meeting to discuss and share information on nanosafety Asia-EU dialogue on nanosafety อิหร่าน 26/11/60-29/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

68 นาย เอนก มีมูซอ ผู้จดัการ การประชุม เดินทางไปตรวจโรงงานผลิต UPS เพือ่ขอน าเข้ามาจดัจ าหน่ายในประเทศไทย ตรวจโรงงาน UPS ตุรกี 28/11/60-01/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

69 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ นักวจิยัอาวโุส การประชุม ปฏบิัติหน้าที ่General Chair งาน JIST 2017 the 7th Joint International Semantic 

Technology Conference (JIST2017)

ออสเตรเลีย 08/11/60-14/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

70 นาย มารุต บูรณรัช นักวจิยั การประชุม LST เป็นเจา้ภาพจดังาน the 4th International Workshop on Practical 

Application of Ontology for Semantic Data Engineering (PAOS 2017) ในงาน

ประชุม JIST2017 จงึจ าเป็นต้องไปจดังาน

the 7th Joint International Semantic 

Technology Conference (JIST2017)

ออสเตรเลีย 08/11/60-14/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่6/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

71 นางสาว เกื้อกูล ปิยะจอมขวญั รองผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน เพือ่สร้างความร่วมมือในการพัฒนา BIOPOLIS-EECi ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

72 นาง กอบกุล เหล่าเท้ง นักวจิยัอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานเทคโนโลยีทีเ่กี่ยวข้องกับ Biotechnological Process และเจรจาความ

ร่วมมือด้านการบริหารจดัการ translational research โครงสร้างพืน้ฐาน ตลอดจน

หารือแนวทางความรววมือกับหน่วยงานในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ส าหรับจดัท าแผน

 Biopolis ระยะที ่1

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

73 นาง นตพร จนัทร์วราสุทธิ์ นักวจิยันโยบายอาวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่ดูงาน และเจรจาความร่วมมือ เพือ่จดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1 กับ

หน่วยงานในสหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

74 นาย พนิต กิจสุบรรณ นักวจิยั การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่พัฒนา EECi, Biopolis และ Food 

Innopolis กับหน่วยงานวจิยัพัฒนาในเยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

75 นาย ศาศวตั มหบุญพาชัย นักวจิยั การศึกษาดูงาน เพือ่เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือ ณ สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

76 นาง วรรณิพา ทองสิมา ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน ประชุมเจรจาและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานใน สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี อาทิ 

Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Process CBP ระหวา่ง 5-9 

พ.ย. 60

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

77 นางสาว ปัทมาพร ประชุมรัตน์ นักวเิคราะหอ์าวโุส การศึกษาดูงาน ตามทีรั่ฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวเคมีภณัฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพ ซ่ึง

เป็นไปตามนโยบาย S Curve เพือ่เป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการผลักดัน

อุตสาหกรรมชีวเคมีภณัฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ การผลักดันการด าเนินงาน

ด้านชีวเคมีภณัฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพ ใน Biopolis EECi รวมทัง้การสนับสนุนและ

ส่งเสริมการด าเนินงานด้านชีวเคมีภณัฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพตาม Roadmap สวทช.  ใน

ฐานะผู้ประสานงานภายใต้ roadmap ดังกล่าว จ าเป็นต้องมีการเรียนรู้และแลกเปล่ียน

องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่น ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและด าเนิน

งานวจิยัและพัฒนาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับแนวโน้มเทคโนโลยีใน

อนาคต จงึเป็นทีม่าของการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือ ณ 

สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี ระหวา่งวนัที ่5-9 พฤศจกิายน 2560 ซ่ึงในการเดินทางคร้ังนี้

ผู้เดินทางจะได้ศึกษาดูงานในเทคโนโลยีด้าน Biotechnological Process ของสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทัง้หารือแนวทางความร่วมมือระหวา่งผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวทช. ต่อไป อาทิเช่น การเยี่ยมชม Fraunhofer Center for 

Chemical-Biotechnological Process CBP และพบกับ Mr.Gerd Unkelbach ( 

Leitung Fraunhofer CBP) ซ่ึงมีความเชี่ยวชาญด้าน Chemical-Biotechnological 

Process

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

78 นางสาว ศิรภสัสร เกียรติพึง่พร นักวจิยั การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานวจิยั และหารือความร่วมมือด้าน Biorefinery ณ สถาบัน Fraunhofer 

Center For Chemical-Biotechnological Processes CBP สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

79 นาย ศิษฏพงศ์ รัตนกิจ นักวเิคราะหอ์าวโุส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานวจิยั และหารือความร่วมมือด้าน Biorefinery ณ สถาบัน Fraunhofer 

Center For Chemical-Biotechnological Processes CBP สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่

การจดัท าแผนพัฒนา Biopolis ระยะที ่1

สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

05/11/60-09/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่7/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

80 นาง สุวภิา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การสัมมนา ร่วมกับผู้บริหารบริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ จ ากัดน าผู้ประกอบการทีช่นะการแข่งขันใน

โครงการ

Panus Thailand Logtech Award 2017 สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

19/11/60-26/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

81 นาย เสกสรรค์ สังสุข นักวเิคราะห์ การสัมมนา น าผู้ประกอบการทีช่นะเลิศศึกษาดูงานนวตักรรม Hyper Motion 2017 และเยี่ยมชม

ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพต่างๆ

Panus Thailand Logtech Award 2017 สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

19/11/60-26/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

82 นาย นิรุตต์ นาคสุข นักวจิยั การศึกษาดูงาน เข้าร่วมงานสัมนาและงานแสดงนิทรรศการด้าน Electric Automation เพือ่น าความรู้มา

ใช้ในการพัฒนาผลงานวจิยัทีเ่กี่ยวข้อง

SPS IPC Drives 2017 สหพันธส์าธารณรัฐ

เยอรมนี

26/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

83 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิยัอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญใหเ้ข้าร่วมหารือโครงการรถบัสไฟฟ้า หารือความร่วมมือด้านรถบัสไฟฟ้า สาธารณรัฐเกาหลี 05/11/60-08/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

84 นาย พิทักษ์ เอี่ยมชัย นักวจิยั การประชุม ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ร่วมบรรยายในการประชุมนานาชาติ NANOPIA 2017 The 4th International Conference & 

Exhibition for Nanotechnology

สาธารณรัฐเกาหลี 07/11/60-13/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

85 นางสาว กมลวรรณ ธรรมเจริญ นักวจิยั การประชุม น าเสนอผลงานวจิยัเร่ืองซองยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจลิุนทรีย์จากสารสกัด

ธรรมชาติส าหรับผลิตภณัฑ์เบเกอร่ี ประกวดและจดัแสดง

Seoul International Invention Fair 

2017

สาธารณรัฐเกาหลี 28/11/60-06/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

86 นาย สรวง สมานหมู่ นักวจิยั การประชุม ทางเอกชนทีถ่่ายทอดงานของ สวทช ไปได้ท าหนังสือเชิญเพือ่เข้าร่วมงานดังกล่าว

เนือ่งจากบริษัทได้น าผลงานไปแสดงในงาน

Seoul International Invention Fair 

2017

สาธารณรัฐเกาหลี 28/11/60-06/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

87 นาย ปฤษฎา หรัิญบูรณะ ทีป่รึกษาอาวโุส การประชุม เพือ่สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และน าเสนอผลิตภณัฑ์และ

บริการในเวทีนวตักรรมในระดับสากล เพือ่วดัระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและ

เป็นการต่อยอดแนวความคิดด้านการพัฒนานวตักรรม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์

สร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ใหก้ับธรุกิจเทคโนโลยีนวตักรรมของไทย

Seoul International Invention Fair 

2017

สาธารณรัฐเกาหลี 28/11/60-06/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

88 นางสาว ปาทินันท์ แสงปิน่ นักวเิคราะห์ การประชุม พาผู้ประกอบการร่วมประกวดและจดัแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International 

Invention Fair 2017 (SIIF 2017)ภายใต้งบประมาณโครงการสร้างผู้ประกอบการธรุกิจ

เทคโนโลยีนวตักรรมใหม่ (Startup Voucher)

Seoul International Invention Fair 

2017

สาธารณรัฐเกาหลี 28/11/60-06/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

89 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม ศูนย์บ่มเพาะธรุกิจเทคโนโลยีด าเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2559 ร่วมกับกลุ่ม

บริษัทสามารถ คอร์ปเปอร์เรชั่น ซ่ึงเมื่อด าเนินโครงการส้ินสุดจะมอบรางวลัใหก้ับ

ผู้เข้าร่วมโครงการทีช่นะเลิศ 3 อันดับแรกในการไปส ารวจนวตักรรม เทคโนโลยี และเข้า

ร่วมงาน Seoul International Invention Fair 2017 โดยกลุ่มบริษัทสามารถฯ 

รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าทีพ่ักแก่ผู้ร่วมเดินทางรวมทัง้เจา้หน้าที ่สวทช . ด้วย 2 คน

Seoul International Invention Fair 

2017

สาธารณรัฐเกาหลี 28/11/60-06/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

90 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เข้าร่วมคณะท่านรัฐมนตรีฯเพือ่ร่วมหารือกับหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้าน Startup และเข้า

ร่วมงาน Web Summit ซ่ึงเป็นการสัมมนาทีร่วบรวม Startup จากทัว่โลกทีป่ระสบ

ความส าเร็จมาแลกเปล่ียนข้อคิดเหน็และแนวทางการพัฒนา Startup ในบริบทต่าง ๆ

Web Summit และร่วมประชุมหารือกับ

หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องด้าน Startup ของ

ยุโรป

ฝร่ังเศส 04/11/60-11/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

91 นาย สุรพันธ ์เทพาอมรเดช นักวจิยั อบรม เพือ่สร้างความเชี่ยวชาญในการท างานกับเซลล์ล าไส้หมูและฝึกฝนการเตรียมตัวอย่าง

ส าหรับท า gut microbiome เพือ่น ามาใช้ในการคัดเลือกจลิุนทรีย์ทีม่ีประโยชน์ต่อ

อุตสาหกรรมอาหารสัตวต่์อไป

Porcine epithelial 

culture/differentiation and sample 

preparation for microbiome

สหรัฐอเมริกา 11/11/60-11/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่8/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

92 นาง ชัญชณา ธนชยานนท์ นักวจิยัอาวโุส การประชุม ไปปฏบิัติงานโครงการฯ และหาความร่วมมือ หารือความร่วมมือ IAMNano2017 & 

Nanyang Technological University

สิงคโปร์ 12/11/60-18/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

93 นางสาว บราลี ชยสมบัติ นักวจิยั การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมือและปฏบิัติงาน หารือความร่วมมือ IAMNano2017 & 

Nanyang Technological University

สิงคโปร์ 12/11/60-18/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

94 นาย วศิิษฏพงศ์ ยอดศรี เจา้หน้าทีเ่ทคนิคอาวโุส การประชุม ปฏบิัติงาน และหาความร่วมมือ IAMNano2017 และ Nanyang Technological 

University สิงคโปร์

หารือความร่วมมือ IAMNano2017 & 

Nanyang Technological University

สิงคโปร์ 12/11/60-18/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

95 นาย กฤษดา ประภากร รองผู้อ านวยการศูนย์ อบรม เพือ่หาความรู้เพิม่เติมเกี่ยวกับ Data Analytics Advanced Predictive Analytics (SG) 

Executive Program

สิงคโปร์ 15/11/60-17/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

96 นางสาว พนิตา เมนะเนตร ผู้ช่วยวจิยั อบรม สอบCertified Tester Advance Level for Test Manager (CTAM) Examination Certified Tester Advance Level for 

Test Manager (CTAM) Examination

สิงคโปร์ 20/11/60-21/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

97 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธเิสรีประทีป นักวจิยัอาวโุส การประชุม เพือ่ด าเนินโครงการขับเคล่ือน Smart Thailandฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ในการ

จดัต้ังโรงงานเพือ่การเรียนรู้ในศูนย์ ITC

การประชุมโรงงานแหง่การเรียนรู้ 

(Learning Factory)

สิงคโปร์ 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

98 นาย พสุ สิริสาลี นักวจิยั การประชุม เพือ่ด าเนินโครงการขับเคล่ือน Smart Thailandฯ ใหบ้รรลุตามวตัถุประสงค์ ในการ

จดัต้ังโรงงานเพือ่การเรียนรู้ในศูนย์ ITC

การประชุมโรงงานแหง่การเรียนรู้ 

(Learning Factory)

สิงคโปร์ 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

99 นาย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล นักวเิคราะหอ์าวโุส การประชุม เพือ่ประชุมหารือแลกเปล่ียนแนวคิดในการออกแบบ และจดัต้ังศูนย์ Learning Factory

 ศึกษาแนวทางการ set up และปฏบิัติการของศูนย์ฯ เคร่ืองมือ อุปกรณ์และหลักสูตร 

course module ทีเ่กี่ยวข้อง ซ่ึงจะช่วยใหไ้ด้รับข้อมูลในการน ามาปรับใช้ในการวาง

ข้อก าหนด ออกแบบจดัต้ัง Learning Factory ขึ้นทีศูู่นย์ Industry Transformation 

Center ซ่ึงเป็นหนึง่โครงการใน Smart Thailand

การประชุมโรงงานแหง่การเรียนรู้ 

(Learning Factory)

สิงคโปร์ 22/11/60-24/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

100 นางสาว ภทัรินทร พิทักษ์เขต วศิวกรอาวโุส อบรม เพือ่ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบทีม่ีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ Practical Usability Testing สิงคโปร์ 22/11/60-25/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

101 นาย พิจกัษ์ เพิม่ประเสริฐ วศิวกรอาวโุส อบรม ศึกษาวธิกีารทดสอบและน ามาก าหนดเป็นแนวทางส าหรับการทดสอบ และการวดัผล

การทดสอบส าหรับผู้ใช้งาน เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการทดสอบ

Practical Usability Testing สิงคโปร์ 22/11/60-25/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

102 นางสาว สิริสุดา เทีย่งฟัก วศิวกร อบรม ศึกษาวธิกีารทดสอบและน ามาก าหนดเป็นแนวทางการทดสอบและการวดัผลการ

ทดสอบส าหรับผู้ใช้งาน เพือ่ใช้ในการใหบ้ริการทดสอบ

Practical Usability Testing สิงคโปร์ 22/11/60-25/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

103 นางสาว อรกนก พรรณรักษา ทีป่รึกษาอาวโุส การประชุม เพือ่ร่วมเป็น panelist ภายใต้หวัข้อ Knowledge Intensiveness" ASEAN 2050: Fourth Industrial 

Revolution

มาเลเซีย 01/11/60-03/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

104 นาย ชูชาติ หฤไชยะศักด์ิ นักวจิยั อบรม ไปร่วมงานและน าเสนองานภายใต้ความร่วมมือของ Asean Citation Index The 5th ASEAN Citation Index (ACI) 

Steering Committee Meeting

มาเลเซีย 13/11/60-14/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

105 นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวจิยั การประชุม เพือ่ศึกษาดูชิ้นงานตัวอย่างและหารืองาน ปฏบิัติงานในโครงการบริการวชิาการกับ

ภาคเอกชน

มาเลเซีย 28/11/60-29/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

106 นาย ยศกร ประทุมวลัย์ วศิวกรอาวโุส การประชุม เพือ่ศึกษาดูชิ้นงานตัวอย่างและหารืองาน ปฏบิัติงานในโครงการบริการวชิาการกับ

ภาคเอกชน

มาเลเซีย 28/11/60-29/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่9/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

107 นาย เฉลิมพล ตู้จนิดา ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชุม ร่วมเสาวนาในหวัข้อ How to optimize the development of promoting the 

entrepreneurial industry / innovation-driven entrepreneurial ecosystem 

through policy tools and promote the development of the creators with 

international cooperation capability.

International Entrepreneurship 

Forum 2017

ไต้หวนั 09/11/60-11/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

108 นาย ปฤษฎา หรัิญบูรณะ ทีป่รึกษาอาวโุส การประชุม น าผู้ประกอบการ Tech Startup เข้าร่วมโครงการThailand-Taiwan Startup 

Gateway  

โดยมีวตัถุประสงค์เพือ่เพิม่ศักยภาพ Tech Startup ใหม้ีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่าง

ยั่งยืนบนเวทีระดับภมูิภาคและระดับโลกโดยร่วมกับ NCTU

Taiwan Startup Gateway 2017 and 

Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวนั 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

109 นาย เสกสรรค์ สังสุข นักวเิคราะห์ การประชุม น าผู้ประกอบการในโครงการฯเข้าสู่ incubation and acceleration program ที ่

NCTU และออกนิทรรศการงาน Meet Taipei 2017

Taiwan Startup Gateway 2017 and 

Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวนั 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

110 นางสาว เกื้อกูล ปิยะจอมขวญั รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่หารือและรับฟังแนวทาง/นโยบายงานวจิยัด้าน Circular economy The 4th innosight workshop: Design 

for circular economy

ไต้หวนั 14/11/60-16/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

111 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม น าผู้บริหาร สวทช.เพือ่ลงนามความร่วมมือด้านการบ่มเพาะ Tech Startup ระหวา่ง 

สวทช.และ New Taipei City และน าผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Taiwan Startup

 Gateway ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหวา่ง สวทช. และ NCTU โดยทาง NCTU ไต้หวนั

สนับสนุนงบประมาณในโครงการทัง้หมด

Taiwan Startup Gateway 2017 and 

Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวนั 14/11/60-19/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

112 นางสาว ปัทมาพร ประชุมรัตน์ นักวเิคราะหอ์าวโุส การประชุม เป็นตัวแทนสวทช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏบิัติการเร่ือง The 4th InnoSight Workshop:

 Design for a Circular Economy ระหวา่งวนัที ่14-17 พฤศจกิายน 2560

The 4th innosight workshop: Design 

for circular economy

ไต้หวนั 14/11/60-16/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

113 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิยัอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญใหไ้ปบรรยายเป็น Invited Speaker และประชุมlสมาชิกกรรมการวชิาการ

นานาชาติ as a member of International Advisory Board และ

ท าหน้าที ่Chair ในการประชุม

The 12th Asian Conference on 

Chemical Sensors

เวยีดนาม 12/11/60-15/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

114 นางสาว อัยดา อรุณศรี นักวจิยั อบรม เพือ่เข้าร่วมการอบรมในหวัข้อ Working with pathogen genomes ส าหรับนัก

ชีววทิยาโมเลกุลหรือนักจลุชีววทิยา ใหส้ามารถศึกษาและเข้าใจการจดัการข้อมูลจโีนม

ของเชื้อจลิุนทรีย์ก่อโรคได้

การอบรม เร่ือง "Working with 

pathogen genomes"

เวยีดนาม 13/11/60-17/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

115 นางสาว อังคณา เจริญวรลักษณ์ นักวจิยัอาวโุส การสัมมนา เพือ่ไปเสนอผลงานวชิาการทีเ่กี่ยวข้องกับ Photocatalyst materials และไปรับฟัง

ความก้าวหน้าของงานวจิยัทีม่ีการประยุกต์มาตรฐานวธิทีดสอบ (ISO) กับ 

Photocatalyst materials

Committee of Asian Standardization 

for Photocatalytic Material and 

Products (CASP2017)

เวยีดนาม 23/11/60-25/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

116 นาย กนกเวทย์ ต้ังพิมลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ  การทดสอบ UAV โจทย์ของประเทศ

เวยีดนาม และหารือโครงการความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ

เวยีดนาม 29/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

117 นาย วฒิุภทัร คอวนิช นักวจิยั การประชุม เดินทางเข้าร่วมประชุมเพือ่รายงานความก้าวหน้า และร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวยีดนาม

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ

เวยีดนาม 29/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

118 นาย ธศิีษฏ ์ลีลาสวสัด์ิสุข นักวจิยั การประชุม เพือ่รายงานความก้าวหน้าและร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ

เวยีดนาม 29/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

119 นาย วทิย์วศิน วมิลมงคลพร ผู้ช่วยวจิยั การประชุม เดินทางเข้าร่วมประชุมเพือ่รายงานความก้าวหน้า และร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ

เพือ่ตอบสนองต่อภยัพิบัติ

เวยีดนาม 29/11/60-02/12/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

120 นางสาว วไลภรณ์ อาษารินทร์ นักวเิคราะห์ การสัมมนา น าผู้ประกอบการออกบูธแสดงสินค้า ในงาน Communicas ณ สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

Communicast 2017 สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

26/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

หน้าที ่10/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

121 นาย เฉลิมพล ตู้จนิดา ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การสัมมนา เป็นความร่วมมือกับ DITP และ ประชุมกับผู้ประกอบการในธรุกิจท่องเทีย่วชองพม่าเพือ่

หาช่องทางในการน าเสนอ Solution ของบริษัท Software ไทย และเป็น Supporting 

organization ในงาน

Communicast 2017 สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

26/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

122 นางสาว อรวรรณ หมิานันโต นักวจิยั การประชุม การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ เพือ่หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร ระหวา่ง สวทช. และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์ 

 และเพือ่ขยายตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและชุดตรวจโรคพืช

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรระหวา่ง สวทช. และ

เมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

123 นาย ชาญณรงค์ ศรีภบิาล นักวจิยั การประชุม 1. 	เพือ่อบรมใหค้วามรู้ด้านโรคและแมลง วธิกีารป้องกันและกาจดั รวมทัง้เผยแพร่

เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช. ใหแ้ก่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐแหง่

สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์  

2. 	เพือ่แลกเปล่ียนประสบการณ์กับนักวจิยัของสาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์   ด้าน

สถานการณ์โรคพืชและแมลงทีส่ าคัญ เพือ่ประโยชน์ในการพัฒนางานวจิยัต่อไป 

3.	เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหวา่งไทยและสาธารณรัฐ

แหง่สหภาพเมียนมาร์ ในด้านต่างๆ

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรระหวา่ง สวทช. และ

เมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

124 นางสาว สุกัญญา แก้วจนัทึก นักวเิคราะห์ การประชุม 2.1 เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and 

Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานวจิยัด้าน

พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหวัข้อทีจ่ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวจิยัและพัฒนา 

การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2.2 เพือ่ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค

และแมลง วธิกีารป้องกันและก าจดั รวมทัง้เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.

 เพือ่ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชใหก้วา้งขึ้น 

2.3 เพือ่ส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน

แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ส ารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด

เมียนมาร์ เพือ่เป็นข้อมูลด้านการตลาดใหแ้ก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด

เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เมียนมาร์

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรระหวา่ง สวทช. และ

เมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

125 นางสาว ศศิวมิล บุญอนันต์ นักวเิคราะห์ การประชุม 1 เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and 

Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานวจิยัด้าน

พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหวัข้อทีจ่ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวจิยัและพัฒนา 

การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2 เพือ่ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค

และแมลง วธิกีารป้องกันและก าจดั รวมทัง้เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.

 เพือ่ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชใหก้วา้งขึ้น 

3 เพือ่ส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน

แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ส ารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด

เมียนมาร์ เพือ่เป็นข้อมูลด้านการตลาดใหแ้ก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด

เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เมียนมาร์

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตร ระหวา่ง สวทช. 

และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

หน้าที ่11/13



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดงูำน ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แตว่นัที่ 1-30 พฤศจกิำยน 2560)

126 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวเิคราะห์ การประชุม 1. เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and 

Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซ่ึงเป็นหน่วยงานวจิยัด้าน

พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหวัข้อทีจ่ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวจิยัและพัฒนา 

การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น 

2. เพือ่ใหค้วามรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค

และแมลง วธิกีารป้องกันและก าจดั รวมทัง้เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.

 เพือ่ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชใหก้วา้งขึ้น 

3. เพือ่ส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน

แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ส ารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทีเ่ป็นทีต้่องการของตลาด

เมียนมาร์ เพือ่เป็นข้อมูลด้านการตลาดใหแ้ก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด

เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด

เมียนมาร์

หารือความร่วมมือด้าน

เทคโนโลยีการเกษตรระหวา่ง สวทช. และ

เมียนมาร์

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

127 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิยัอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญเป็น Panelist GIZ workshop on E2Ws ฟิลิปปินส์ 26/11/60-29/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก 

สวทช.

128 นางสาว ชาลินี คงสวสัด์ิ ผู้จดัการ การประชุม เพือ่น าเสนอสถานภาพแนวทางปฏบิัติเพือ่ความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศไทย

และร่วมหารือแนวทาง harmonize แนวทางปฏบิัติเพือ่ความปลอดภยัทางชีวภาพของ

ภมูิภาคอาเซียน

International Conference on 

Harmonization of Biosafety 

Guidelines and Research Protocols 

on Biosafety

ฟิลิปปินส์ 26/11/60-30/11/60 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช.

 บางส่วน

หน้าที ่12/13



ประโยชน์ทีไ่ดรั้บ

รายการที ่1,9,108-109,111 : เพือ่เจรจาความรว่มมอืและการบม่เพาะธรุกจิ เป็นประโยชน์ตอ่การเชือ่มโยงและสรา้งเครอืขา่ยระหวา่งประเทศ
รายการที ่2 : เพือ่สานตอ่ความรว่มมอืดา้น วทน. ระหวา่ง ศน. และ NCNST และมหาวทิยาลัยเซีย่งไฮ ้ณ สาธารณรัฐประชาชนจนี ในฐานะผูอ้ านวยการศนูยแ์หง่ชาติ
รายการที ่3,24-26 : รว่มเป็นกรรมการใน Steering Committee และสามารถใหข้อ้คดิเห็นในการคัดเลอืกโครงการ รวมไปถงึรว่มคัดเลอืกโครงการความรว่มมอืทีจ่ะเกดิขึน้จากการสนับสนุนของ NICT ไดแ้ลกเปลีย่นความรูก้ับผูท้รงคณุวฒุใินสาขา เพือ่ใหเ้กดิความรว่มมอืในโครงการในอนาคต
รายการที ่4,91 : ไดรั้บประสบการณ์ในการสนับสนุนภาคเอกชนดา้นเทคโนโลยแีละเชือ่มโยงสูก่ารสนับสนุนภาครัฐอืน่ๆเพือ่พัฒนาธรุกจิ

รายการที ่5 : เพือ่รว่มกันดา้นการพัฒนา Plant Factory สรา้งนวัตกรรมดา้นการผลติพชืสมัยใหมร่ว่มกับประเทศเยอรมันนีและประเทศญีปุ่่ น 
รายการที ่6 : ไดรั้บประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นความรูร้ะดับนานาชาต ิในฐานะผูอ้ านวยการศนูย์

รายการที ่8 : ไดรั้บประสบการณ์ในการดแูลงานการบม่เพาะวสิาหกจิ รปูแบบการจัดงาน และแนวทางการ pitching เพือ่น ามาปรับปรงุการท างานของ สวทช.

รายการที ่10,122-126 : เพือ่หารอืความรว่มมอืดา้นเทคโนโลยกีารเกษตร ระหวา่ง สวทช. และผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมยีนมาร ์ และเพือ่ขยายตลาดการคา้เมล็ดพันธุไ์ทยและชดุตรวจโรคพชื และไดใ้หค้วามรูแ้กเ่กษตรกรทีน่ั่น รวมทัง้เก็บขอ้มลูทางดา้นการเกษตร แมลงทีก่อ่ใหเ้กดิโรค
รายการที ่11 : ไดรั้บความรูใ้นการวเิคราะหข์อ้มลูเมตา้จโีนมชวีสารสนเทศ สามาถน ามาตอ่ยอดกับงานวจัิยได ้
รายการที ่12 : เพือ่แลกเปลีย่นประสบการณ์กจิกรรมทีท่างส านักงานฯ ไดส้นับสนุนระบบการศกึษาโดยใชว้ทน. เขา้มามสีว่นรว่มชว่ยเหลอื

รายการที ่14: เพือ่น าความรูค้วามเชีย่วชาญทีไ่ดม้าปรับใชใ้นการท างานตอ่ไป

รายการที ่28-29,82 : ไดน้ าความรูม้าใชก้ับโครงการวจัิยทีไ่ดด้ าเนนิการวจัิยอยูใ่นปัจจบุันและน าไปตอ่ยอดไดใ้นอนาคต

รายการที ่30 : ไดรั้บประสบการณ์ทีด่ใีนการเป็นวทิยากรบรรยายในงานประชมุวชิาการนานาชาติ

รายการที ่31-32 : ไดป้ระสานงานโครงการความรว่มมอืระหวา่ง สวทช. และองคก์รส ารวจอวกาศประเทศญีปุ่่ น โดยด าเนนิการมาตัง้แตปี่ 2012 ในหลายโครงการ เชน่ โครงการ Parabolic Flight, โครงการ Space Seeds for Asian Future และ โครงการ Asian Try Zero-G เป็นตน้ 

รายการที ่33: ไดรั้บความรูเ้กีย่วกับการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีมตาโบโลมกิสใ์นการเพาะเลีย้งกุง้

รายการที ่34-35 : ไดรั้บประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นความรูร้ะดับนานาชาต ิในเรือ่ง WG2-5

รายการที ่36-38 : ไดรั้บประสบการณ์เพิม่เตมิในฐานะเป็นผูอ้อกแบบและพัฒนาระบบใหก้ับศนูยบ์รกิารถ่ายทอดการสือ่สาร และปรับปรงุใหร้ะบบทีม่าจากหลายบรษัิทสามารถใชง้านรว่มกับระบบของเนคเทคได ้
รายการที ่39 : ไดรั้บประสบการณ์ในการเขา้รว่มประชมุระดับนานาชาติ

รายการที ่40-41 : ไดแ้ลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นโลหะผงวทิยา และกระบวนการขึน้รปูวัสดผุง โดยในปัจจบุันมคีวามสนใจในเทคโนโลยดีา้น  Additive Manufacturing และอยูใ่นชว่งด าเนนิโครงการการเตรยีมวัสดผุงเซรามกิสส์ าหรับ Additive manufacturing

รายการที ่42 : เพือ่รว่มน าเสนอผลงานวจัิยในการประชมุดังกลา่ว ในฐานะหวัหนา้หอ้งปฏบิัตกิารวเิคราะหค์วามเสยีหายและเทคโนโลยกีารกัดกรอ่น
รายการที ่43 : ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการในงานวเิคราะหผ์ลติภัณฑก์ารกัดกรอ่นเพิม่เตมิ เพือ่น ามาใชใ้นการพัฒนางานวจัิยทีรั่บผดิชอบ
รายการที ่44-45 : ไดรั้บความรูด้า้นการพัฒนา solar cell และการประยกุตใ์ชง้านระบบ pv system ซึง่ปัจจบุันเป็นหวัหนา้โครงการเกีย่วกับ PV performance analysis มบีทความตพีมิพใ์นวารสารนานาชาติ

รายการที ่46 : ไดรั้บประสบการณ์ท าวจัิยตา่งประเทศ ในหวัขอ้การพัฒนาขดลวดตัวน าไฟฟ้ายิง่ยวด (Superconducting magnet) เพือ่น ามาตอ่ยอดงานวจัิย

รายการที ่47-50 : ไดรั้บความรูค้วามเชยีวชาญดา้นการปรับปรงุปฏกิริยิาเคมสีองวัฎภาคและการประยกุตใ์ชต้ัวเรง่ปฏกิริยิา การศกึษาปฏกิริยิาเคมขีองวัสดคุารบ์อนดว้ยเทคนคิทางเคมคีอมพวิเตอร ์และสามารถแลกเปลีย่นความรูด้า้นงานวจัิยกับนักวจัิยในสาขาดังกลา่วไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่51 : เจรจาธรุกจิกับบรษัิทผลติสารเคมตีา่งชาตกิับบรษัิท ไทยออยล ์จ ากัด (มหาชน) ทีท่ างานวจัิยรว่มกับ ศว. สวทช เพือ่น าไปสูก่ารผลติในเชงิพาณชิย ์ในดา้นงานวจัิยตัวเรง่ปฏกิริยิา
รายการที ่52 : ไดรั้บความรูเ้พิม่เตมิดา้นการวจัิยทาง Additive manufacturing และสามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ับงานวจัิยทีรั่บผดิชอบได ้

รายการที ่53 : ไดรั้บประสบการณ์ในการปฏบิัตงิานวจัิยการใชเ้ครือ่งมอื selective laser melting เพือ่ศกึษาอทิธพิลของตัวแปร และสามารถน าผลทีไ่ดไ้ปใชว้างแผนการด าเนนิการทดลองครัง้ตอ่ไป
รายการที ่54 : ไดแ้ลกเปลีย่นประสบกาณ์ จากการดแูลโครงการความรว่มมอื JAIST-NSTDA-SIIT และไดเ้ป็น Guest Professor ของ JAIST ภายใตค้วามรว่มมอืระหวา่งกัน

รายการที ่55-56 : ไดรั้บประสบการณ์ดา้นชิน้สว่น EV และ Smart City ในฐานะผูอ้ านวยการโปรแกรมมอเตอรแ์ละนวัตกรรมขอ้มลูและการบรกิาร รวมทัง้ไดเ้ป็นผูจั้ดท ามาตรฐาน และประธานกรรมการวชิาการดา้นมาตรฐานของ สมอ. ในขอบขา่ยยานยนตไ์ฟฟ้าและทีเ่กีย่วชอ้ง เชน่ ระบบประจยุานยนตไ์ฟฟ้า
รายการที ่57-59 : ไดป้ระสบการณ์การแลกเปลีย่นและสนับสนุนการบรหิารจัดการโครงการวศิวกรรมเพือ่การสรา้งสรรคค์ณุคา่  สามารถน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบพัฒนาเครือ่งจักรกลภายใตโ้ครงการ วศิวกรรมเพือ่การสรา้งสรรคค์ณุคา่
รายการที ่60-62 : ความรูแ้ละประสบการณ์ทางดา้น Nano device fabrication ซึง่จะท าใหส้ามารถปฏบิัตหินา้ทีใ่นการวจัิยไดต้ามวัตถุประสงค์

รายการที ่63-65: ไดรั้บประสบการณ์ในการประสานงาน และจัดกจิกรรมพัฒนาการเรยีนการสอนวทิยาศาสตรใ์หแ้กโ่รงเรยีนวัฒนธรรมชนเผา่เด็กก าพรา้แขวงเวยีงจันทน ์(หลัก ๖๗) สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ับโครงการในอนาคตได ้

รายการที ่66-67: ไดรั้บประสบการณ์เพิม่ดา้น Nanocharactberization Nanosafety Nanometrology สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานวจัิยทีท่ าอยูไ่ดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่68: ไดรั้บประสบการณ์ในการตรวจโรงงานผลติ UPS เพือ่ขอน าเขา้มาจัดจ าหน่ายในประเทศไทย

รายการที ่69-70: ไดรั้บประสบการณ์เพิม่ในดา้นการจัดงานระดับนานาชาต ิOntology and Semantic web

รายการที ่80-81: ไดรั้บประสบการณ์ในการใชภ้าษาอังกฤษทักษะการตดิตอ่สือ่สาร การประสานงานระดับนานาชาติ
รายการที ่83: รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์ และหารอืโครงการรถบัสไฟฟ้า ทีส่ามารถน ามาตอ่ยอดไดใ้นอนาคต
รายการที ่84: ไดรั้บความรูแ้ละประสบการณ์งานวจัิยดา้นเทคโนโลยฟิีลม์บางส าหรับประยกุตใ์ชด้า้นเซนเซอร์

รายการที ่86-90: ไดรั้บความรู ้ความเขา้ใจ และ การน าเสนอผลติภัณฑต์น้แบบซองยับยัง้การเจรญิเตบิโตของเชือ้จลุนิทรยีจ์ากสารสกัดธรรมชาตสิ าหรับผลติภัณฑเ์บเกอรี ่ในมมุงานวจัิย และการน าไปใชง้านได ้ และไดแ้ลกเปลีย่นในระดับนานาชาติ
รายการที ่91: ไดรั้บความรูพ้ืน้ฐานในการเพาะเลีย้ง cell line และ molecular biology เพือ่สรา้งความเชีย่วชาญในการท างานกับเซลลล์ าไสห้มแูละฝึกฝนการเตรยีมตัวอยา่งส าหรับท า gut microbiome เพือ่น ามาใชใ้นการคัดเลอืกจลุนิทรยีท์ีม่ปีระโยชน์ตอ่อตุสาหกรรมอาหารสัตวต์อ่ไป

รายการที ่92-94: ไดรั้บความรูเ้ชงิเทคนคิดา้นวเิคราะหท์ดสอบระดับสงูซึง่จะเป็นสว่นทีส่รา้งความรว่มมอื

รายการที ่95: ไดรั้บความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกับ Data Analytics สามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นงานทีท่ าไดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่96: ไดน้ าความรูค้วามสามารถไปใชใ้นการทดสอบ Certified Tester Advance Level for Test Manager (CTAM) Examination

รายการที ่100-102: ไดรั้บความรูแ้ละความสามารถทดสอบการใชง้านของซอฟตแ์วรต์ามหลักการทดสอบทีมุ่ง่เนน้สว่นทีต่ดิตอ่ใชง้านกับ user

รายการที ่103: แชรแ์ละแลกเปลีย่นมมุมอง ภายใตห้วัขอ้ Knowledge Intensiveness

รายการที ่104: ไดรั้บความรูใ้นการพัฒนาระบบ Extraction and Plagiarism Checking System (EPS) เพือ่ใชส้ าหรับสกัดขอ้มลูและตรวจสอบความซ ้าซอ้นของเอกสารและยังไดข้ยายผลไปใชส้ าหรับวารสารในกลุม่ประเทศ ASEAN ภายใตค้วามรว่มมอืในกรอบของ ASEAN Citation Index (ACI)

รายการที ่105-106: เพือ่ศกึษาดชู ิน้งานตัวอยา่งและหารอืงานคอมพวิเตอรช์ว่ยในการค านวณทางวศิวกรรม

รายการที ่107: ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจและด าเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้งกับหวัขอ้ทีบ่รรยาย

รายการที ่110,112: ไดรั้บความรูแ้ละความเชีย่วชาญในการจัดท าแผนกลยทุธแ์ละขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

รายการที ่113: ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็นผูบ้รรยายและประชมุสมาชกิกรรมการวชิาการนานาชาตพิรอ้มกับไดท้ าหนา้ที่ Chair ในการประชมุอกีดว้ย

รายการที ่114: สามารถใชซ้อฟแวรท์ีเ่กีย่วขอ้งในการจัดการขอ้มลูจโีนมของเชือ้กอ่นโรคทัง้จากฐานขอ้มลูทีม่อียูส่รา้งขึน้ใหม ่ในงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งได ้
รายการที ่115: ไดรั้บความรูด้า้นวธิกีารทดสอบทีไ่ดน้ ามาใชป้ระยกุตก์ับงานวจัิยทีท่ าอยูใ่นปัจจบุัน และสามารถตอ่ยอดได ้
รายการที ่116-119: ไดป้ระสบการณ์ในการน าเสนอความกา้วหนา้การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบตรวจจับไฟป่าดว้ยเทคนคิการประมวลผลภาพ และไดพั้ฒนาความสามารถในการออกแบบกระบวนการใชง้านระบบอัตโนมัตเิพือ่บรหิารจัดการไฟป่าโดยใชโ้ดรน
รายการที ่120-121: เพิม่พนูความรูแ้ละความเชีย่วชาญทางดา้นการพัฒนาวธิกีารตรวจวนิจิฉัยโรคพชื ซึง่สามารถรว่มกับทมีงานและเป็นตัวแทนของ สวทช ในการเขา้รว่มแลกเปลีย่นความรูก้ับผูแ้ทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมยีนมาร ์เพือ่ขยายตลาดการคา้เมล็ดพันธุไ์ทยและชดุตรวจโรคพชืได ้
รายการที ่127: ไดรั้บประสบกาณ์ตรง ในฐานะ Panelist

รายการที ่13,15-23: ไดรั้บความรูก้ารวจัิยดา้นนาโน อาทเิชน่ ความรูท้างดา้น Catalysis, CH4 reforming via dry reforming over solid solution catalysts และ Biomass waste pretreatment ท าใหเ้กดิความเชีย่วชาญดา้นการจ าลองแบบโมเลกลุและการค านวณเคมคีวอนตัม ของวัสดนุาโนเพือ่การใชง้านดา้นพลังงานและสิง่แว
ดลอ้ม และเกดิการการประสานงานความรว่มมอืระหวา่งประเทศ

รายการที ่97-99: ไดรั้บประสบการณ์ในการหารอืแลกเปลีย่นแนวคดิในการออกแบบ และจัดตัง้ศนูย ์Learning Factory ศกึษาแนวทางการ set up และปฏบิัตกิารของศนูยฯ์ เครือ่งมอื อปุกรณ์และหลักสตูร course module ทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่จะชว่ยใหไ้ดรั้บขอ้มลูในการน ามาปรับใชใ้นการวางขอ้ก าหนด ออกแบบจัดตัง้ Learning Fac

tory ขึน้ทีศู่นูย ์Industry Transformation Center ซึง่เป็นหนึง่โครงการใน Smart Thailand

รายการที ่128: ไดรั้บประสบกาณ์เพือ่พัฒนาในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเทคนคิดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ ซึง่มหีนา้ทีพั่ฒนาและจัดท าแนวทางปฏบิัตเิพือ่ความปลอดภัยทางชวีภาพของ GMOs ในเรือ่งตา่ง  ๆท าใหม้ขีอ้มลูแนวทางปฏบิัตขิองประเทศไทยในเรือ่งตา่ง  ๆเพยีงพอตอ่การน าไปหารอืการ harmonize 

ของภมูภิาคอาเซยีน

รายการที ่7,27,71-79 : ไดรั้บมอบหมายใหก้ ากับดแูลการพัฒนา EECi ไดรั้บความรูด้า้นการวจัิยดา้น Biorefinery และ Bio-industry และไดรั้บความรูค้วามสามารถในการจัดท าขอ้เสนอแนะเชงินโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกับ bio based industry และประสบการณ์ในการชว่ยบโีอไอในการดงึดดูการลงทนุจาก

ตา่งประเทศ


