รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
Taiwan Startup Gateway 2017 and
Meet Taipei 2017 Exhibition

ประเทศ
ไต้หวัน

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

1

นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผู้อานวยการ

การประชุม

ร่วมงานพิธลี งนามความร่วมมือกับ Innosquare

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

2

นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เดินทางไปประชุมเพือ่ สานต่อความร่วมมือด้าน วทน. ระหว่าง ศน. และ NCNST และ ประชุมสานต่อความร่วมมือด้าน วทน.
สาธารณรัฐประชาชนจีน 06/11/60-10/11/60
มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้
กับสถาบันและมหาวิทยาลัยชั้นนาของจีน
๑.ประชุมความร่วมมือ NCNST-NANOTEC Joint Research Meeting ระหว่างวันที่
๖-๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ National Center for Nanoscience and Technology
(NCNST) กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒. ประชุมความร่วมมือ The Collaboration Seminar on Green Nano-materials
Research and Application ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤศจิกายน ณ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้
เมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

3

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เข้าร่วมในฐานะกรรมการใน Steering Committee ของ ASEAN IVO และเข้าร่วม
หารือในการคัดเลือกโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน ASEAN และ NICT

ASEAN IVO forum 2017

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

4

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผู้อานวยการ

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้านวิสาหกิจเริ่มต้น (startup)

Web Summit และร่วมประชุมหารือกับ ฝรั่งเศส
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้าน Startup ของ
ยุโรป

04/11/60-11/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

5

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เจรจาความร่วมมือเรื่องระบบการผลิตพืชสมุนไพรด้วยระบบ Plant Factory กับ
National Institute of Advance Industrial Science and Technology (AIST) และ
ร่วมลงนามความร่วมมือ MOU ระหว่าง ศช. และ Center for Environment, Health
and Field Science, Chiba University เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน - ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ
ประเทศญีป่ นุ่ ซึ่งมีความเห็นร่วมกันด้านการพัฒนา Plant Factory เพือ่ สร้างนวัตกรรม
ด้านการผลิตพืชสมัยใหม่ร่วมกับประเทศเยอรมันนีและประเทศญีป่ นุ่ และร่วมจัดการ
ประชุม Plant Factory for Efficient Quality Food and Medicine Product
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ประเทศไทย

ติดตามการสร้างความร่วมมือภายใต้การ ญีป่ นุ่
ลงนาม MOU ด้าน Plant Factory และ
ประสานเรื่องเตรียมการจัดประชุม Plant
Factory for Efficient Quality Food
and Medicine Product

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

6

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เนือ่ งด้วย ได้รับเชิญจาก ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม
ประชุมวิชาการ TropAg2017
ประชุมวิชาการ International Tropical Agriculture Conference 2017
(TropAg2017) ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 ณ Brisbane Convention &
Exhibition Center เมือง Brisbane ประเทศออสเตรเลีย โดย ห้องปฏิบัติการดีเอ็นเอ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการเดินทางทัง้ หมด

18/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

7

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา

รองผู้อานวยการ

การศึกษาดูงาน

เพือ่ หาข้อมูลประกอบการพัฒนา EECi และการออกแบบอาคาร EECi Phase 1A

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

8

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผู้อานวยการ

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษารูปแบบการจัดงาน slush และแนวทางการ pitching เพือ่ นามาปรับปรุงการ
ทางานของ สวทช.

Slush 2017

ฟินแลนด์

29/11/60-03/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

9

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผู้อานวยการ

การประชุม

ร่วมงานพิธลี งนามความร่วมมือกับ Innosquare

Taiwan Startup Gateway 2017 and
Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวัน

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

บรูไน

ออสเตรเลีย

หน้าที่ 1/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.
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ประเภทกำร
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10

นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชยสิทธิ์

รองผู้อานวยการ

การประชุม

1.เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and
หารือความร่วมมือด้าน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง สวทช. และ เมียนมาร์
พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหัวข้อทีจ่ ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา เมียนมาร์
การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
2. เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค
และแมลง วิธกี ารป้องกันและกาจัด รวมทัง้ เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.
เพือ่ ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชให้กว้างขึ้น
3. เพือ่ สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน
แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ สารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทเี่ ป็นทีต่ ้องการของตลาด
เมียนมาร์ เพือ่ เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด
เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

11

นาย วุฒิชัย เหมือนทอง

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เพิม่ ความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเมต้าจีโนม

เดนมาร์ก

20/11/60-22/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

12

นางสาว อรกนก พรรณรักษา

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

เพือร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลในเรื่องระบบการศึกษาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี World Science Forum 2017 and the จอร์แดน
Science Centre World Summit 2017

05/11/60-20/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

13

นาง อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
And Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

14

นาย ศิริชัย กิตติวราพงศ์

ผู้อานวยการฝ่าย

อบรม

เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมหลักสูตร DstartupbySPU รุ่นที่ 2

อบรมหลักสูตร DstartupbySPU รุ่นที่ 2

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-07/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

15

นาย ธีรพงศ์ ยะทา

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
and Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

16

นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์

ผู้จดั การ

การประชุม

หารือความร่วมมือด้านfertilizer เเละ encapsulation

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

17

นาย คมสันต์ สุทธิสินทอง

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
and Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

18

นาย ชาญณรงค์ พรหมขันธ์

ผู้ประสานงาน

การประชุม

เพือ่ ผลักดันความร่วมมือกับ NCNST ซึ่งเป็นโครงการในพระราชดาริฯ

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

19

นาย วรายุทธ สะโจมแสง

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
And Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

20

นาย ขจรศักดิ์ เฟือ่ งนวกิจ

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
And Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

21

นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
and Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

metagenome study at Technical
University
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22

นาย สัญชัย คูบูรณ์

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมความร่วมมือด้าน Nanoscale Simulation and Nano Agriculture
and Environment ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

23

นางสาว วิภาพร เอกอมรธนกุล

เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสัมพันธ์

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ China-Thailand Collaboration Seminar on
Green Nano-materials และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ ณ Shanghai University

Nanoscale Simulation and Nano
Agriculture and Environment

สาธารณรัฐประชาชนจีน 05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

24

นางสาว ละออ โควาวิสารัช

นักวิจยั

การประชุม

นาเสนอผลงานในหมวด smart tourism

ASEAN IVO forum 2017

บรูไน

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

25

นาย เจษฎา กาญจนะ

นักวิจยั

การประชุม

นาเสนอข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอทุนวิจยั ร่วมใน ASEAN IVO Forum 2017

ASEAN IVO forum 2017

บรูไน

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

26

นาย ชัย วุฒิววิ ฒ
ั น์ชัย

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เป็นตัวแทนหัวหน้าโครงการ (I2R สิงคโปร์) เพือ่ ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้า
โครงการ

ASEAN IVO forum 2017

บรูไน

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

27

นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นักวิจยั อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ สร้างความร่วมมือในการจัดตั้ง EECi Biopolis

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

28

นาย ฉัตรชัย สุขศรีเมือง

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ดูงานทางด้านเทคโนโลยีเก่ยวกับสิ้นส่วนและเทคโนโลยีสาหรับงานไฟฟ้าในงานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพือ่ เอาความรู้มาใช้กับโครงการวิจยั ทีไ่ ด้ดาเนินการวิจยั อยู่

SPS IPC Drives 2017

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

26/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

29

นาย ณรงค์กร ภัทรมาศ

วิศวกร

การศึกษาดูงาน

ดูงานทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับชิ้นส่วนและเทคโนโลยีสาหรับงานไฟฟ้าในงานระบบ
ควบคุมอัตโนมัติ เพือ่ เอาความรู้มาใช้กับโครงการวิจยั ทีไ่ ด้ดาเนินการอยู่

SPS IPC Drives 2017

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

26/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

30

นาย มติ ห่อประทุม

นักวิจยั

การประชุม

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ ,The 1st international The 1st international conference on อินโดนีเซีย
conference on innovation in education, science and culture (ICIESC2017) innovation in education, science
and culture (ICIESC2017)

08/11/60-12/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

31

นาย ปริทัศน์ เทียนทอง

นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมการประชุมและนาเสนอรายงานผลการดาเนินการโครงการ Asian Try Zero-G
โดยความร่วมมือกับองค์กรสารวจอวกาศประเทศญีป่ นุ่

การประชุม Asia-Pacific Regional
Space Agency Forum: APRSAF-24

อินเดีย

12/11/60-18/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

32

นางสาว วีณา ยศวังใจ

นักวิชาการ

การประชุม

เข้าร่วมการประชุมและติดตามผลการดาเนินการโครงการ 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.
ทัง้ หมด

33

นางสาว อุมาพร เอื้อวิเศษวัฒนา

นักวิจยั

การประชุม

1. เพือ่ วางแผนงาน และดาเนินงานวิจยั ร่วมกัน
2. เพือ่ ไปเยี่ยมชม และวางระบบ ออกแบบการทดลองเลี้ยงกุ้ง ทีโ่ รงเพาะ เมืองบันดุง
อินโดนีเซีย
3. เพือ่ ไปถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการ
เพาะเลี้ยงกุ้ง

Evaluation of microbial resource
อินโดนีเซีย
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

19/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

หน้าที่ 3/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

34

นางสาว ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

35

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เข้าร่วมประชุม The EMbaRC 2 preparation meeting และหารือความร่วมมือ
The Embarc2 preparation meeting
และร่วมประชุมคณะทางาน ISO/TC 276 Biotechnology working group meeting and ISO/TC 276 meeting

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

22/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญไปร่วม Embarc2 prepartion meeting และ เข้าร่วมประชุมคณะทางานของ The Embarc2 preparation meeting
ISO/TC 276 Working Group
and ISO/TC 276 meeting

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

22/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

36

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชัระบบ MMX

ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการใช้ระบบ MMX

สวีเดน

25/11/60-03/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

37

นาย ณัฐนันท์ ทัดพิทักษ์กุล

นักวิจยั

การประชุม

ประชุมและอบรมการใช้ระบบ MMX ซึ่งเป็นระบบบริการ TTRS VOD ทีศ่ ูนย์บริการ
ถ่ายทอดการสื่อสารมีการใช้งานอยู่ การประชุมและการอบรมจะทาให้เข้าใจและนาม
ปรับปรุงบริการให้กับศูนย์ได้

ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ
เรื่องการใช้ระบบ MMX

สวีเดน

25/11/60-03/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

38

นาง สิริลักษณ์ ลักษมีวณิชย์

นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมการประชุมประจาปี และอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้บริการระบบ MMX ซึ่งเป็น ประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฎิบัติการ
ระบบทีศ่ ูนย์ TTRS ใช้งานอยู่ ซึ่ง ศอ. เป็นทีป่ รึกษาและร่วมพัฒนาระบบของศูนย์ TTRS เรื่องการใช้ระบบ MMX

สวีเดน

25/11/60-03/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

39

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

นักวิเคราะห์อาวุโส

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.
ทัง้ หมด

40

นาย ภาณุ เวทยนุกูล

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ เยี่ยมชมเครื่องมือ และห้องปฎิบัติการ และประชุมเพือ่ สร้างความร่วมมือ ในด้าน
กระบวนการ Additive Manufacturing

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการขึ้นรูป ณ
Joining and Welding Research
Institute

ญีป่ นุ่

05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

41

นาย คณิต สูงประสิทธิ์

นักวิจยั

การประชุม

สร้างแนวร่วมและพันธมิตรกับสถาบันวิจยั ทีม่ ีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Additive
manufacturing เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้การขึ้นรูปวัสดุด้วยเทคนิค
Stereolithographic

เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการด้านการขึ้นรูป ณ
Joining and Welding Research
Institute

ญีป่ นุ่

05/11/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

42

นาย เอกรัตน์ ไวยนิตย์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจยั ในการประชุม

Atmospheric Corrosion Perspectives ญีป่ นุ่
and Prediction Model of Structural
Steel Exposed in Thailand Climate

07/11/60-11/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

43

นาย ปิติชน กล่อมจิต

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ปฏิบัติงานวิจยั

Collaboration research meeting and ญีป่ นุ่
lab visit at NIMS, Researcher
Exchange at JFE Steel

07/11/60-15/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

44

นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงาน (invited speaker) ใน workshop the 2nd Asian Nations Joint the 27th International Photovoltaics ญีป่ นุ่
Workshop on Photovoltaics (JSPS 13th Workshop on the Future Direction Science and Engineering
of Photovoltaics)
Conference (PVSEC-27)

12/11/60-17/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

45

นางสาว อมรรัตน์ ลิ้มมณี

นักวิจยั

การประชุม

1) นาเสนอบทความวิชาการ, 2) ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรบรรยายใน Women in PV
session, 3) Updateข้อมูลและแนวโน้มงานวิจยั ด้านเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์ ,4) สร้าง
เครือข่ายวิจยั กับนักวิจยั ต่างประเทศ

12/11/60-17/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

the 27th International Photovoltaics ญีป่ นุ่
Science and Engineering
Conference (PVSEC-27)

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

หน้าที่ 4/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

46

นาย เจษฎา แม่นยา

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เข้าร่วมอบรม ศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ ในหัวข้อการพัฒนาขดลวดตัวนาไฟฟ้า
ยิ่งยวด (Superconducting magnet)

Superconducting coil in magnetic
confinement fusion

ญีป่ นุ่

12/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

47

นาย ขจรศักดิ์ เฟือ่ งนวกิจ

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวิจยั ภายใต้โครงการ Japan-ASEAN
Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform
(JASTIP)

ญีป่ นุ่

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

48

นาย พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงานการวิจยั ในห้วข้อ Defining nickel phosphides supported
sodium mordenite for one step isomerization and hydrodeoxygenation of
palm oil

Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform
(JASTIP)

ญีป่ นุ่

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

49

นางสาว ศิรภัสสร เกียรติพงึ่ พร

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวิจยั ภายใต้โครงการ Japan-ASEAN
Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform
(JASTIP)

ญีป่ นุ่

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

50

นางสาว ชมพูนุช รุ่งนิม่

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมพร้อมหารือความก้าวหน้างานวิจยั ภายใต้โครงการ Japan-ASEAN
Science and Technology Innovation Platform(JASTIP)

Japan-ASEAN Science and
Technology Innovation Platform
(JASTIP)

ญีป่ นุ่

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

51

นางสาว สุมิตรา จรสโรจน์กุล

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ร่วมเจรจาธุรกิจกับบริษัทผลิตสารเคมีต่างชาติกับบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ทีท่ างานวิจยั ร่วมกับ ศว. สวทช เพือ่ นาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์

การเจรจาธุรกิจกับบริษัทผลิตสารเคมี
ต่างชาติ กับ บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน)

ญีป่ นุ่

19/11/60-25/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

52

นางสาว ศศิธร ศรีสวัสดิ์

นักวิจยั

การประชุม

การดาเนินการทดลองโดยใช้เครื่อง Selective laser melting (SLM) ที่ JWRI สร้างขึ้น ปฏิบัติงานวิจยั การใช้เครื่อง Selective
เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่อการขึ้นรูปวัสดุประเภท 316L stainless steel
laser melting (SLM)

ญีป่ นุ่

19/11/60-26/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

53

นาย ธฤติ ตันประยูร

นักวิจยั

การประชุม

ปฏิบัติงานวิจยั การใช้เครื่องมือ selective laser melting เพือ่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร ปฏิบัติงานวิจยั การใช้เครื่อง Selective
และวางแผนการดาเนินการทดลองครั้งต่อไป
laser melting (SLM)

ญีป่ นุ่

19/11/60-26/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

54

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมประชุมความร่วมมือ สาหรับ dual degree ระหว่าง JAIST, NSTDA, SIIT
และปฏิบัติหน้าทีใ่ นฐานะ Guest Professor ของ JAIST

The Business Meeting on Academic ญีป่ นุ่
Exchange with JAIST

25/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

55

นาย สมชาย ฉินสกลธนากร

ผู้อานวยการโปรแกรม

การศึกษาดูงาน

เรียนรู้และเยี่ยมชม Nissan Intelligent Mobility ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ เพือ่ นามาเป็นแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EV) ในอนาคต

Nissan Intelligent Mobility
Introduction 2017

ญีป่ นุ่

27/11/60-01/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

56

นาย สมเดช แสงสุรศักดิ์

ผู้เชี่ยวชาญวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีของยานยนต์ไฟฟ้า การจัดการระบบการประจุไฟฟ้า การ
สื่อสารระหว่างโครงข่ายไฟฟ้ากับยานยนต์ไฟฟ้า (V2G) และการนาแบตเตอรี่ของยาน
ยนต์ไฟฟ้ามาใช้ใหม่ (2nd Life Battery)

Nissan Intelligent Mobility
Introduction 2017

ญีป่ นุ่

27/11/60-01/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

57

นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

นาคณะกรรมการในโครงการไปชมนิทรรศการเพือ่ เป็นการติดตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีหนุ่ ยนต์และระบบอัตโนมัติ เพือ่ นามาพิจารณาปรับใช้ในแนวทางการพัฒนา
โครงการร่วมกับ สปวท ต่อไป

International Robot Exhibition
(iRex2017)

ญีป่ นุ่

28/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

58

นาย ดุสิต ตั้งพิสิฐโยธิน

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านระบบอัตโนมัติ หุน่ ยนต์ เพือ่ เป็นประโยชน์ ต่อ International Robot Exhibition
โครงการในอนาคต
(iRex2017)

ญีป่ นุ่

28/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

59

นางสาว เมธปิยา เคนบุบผา

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงาน
ทัว่ ไป

การศึกษาดูงาน

ติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ด้านระบบอัตโนมัติหนุ่ ยนต์ เพือ่ เป็นประโยชน์ต่อ
โครงการฯ ในอนาคต

ญีป่ นุ่

28/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

International Robot Exhibition
(iRex2017)

หน้าที่ 5/13
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No.

ชือ่ สกุล
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60

นาย ธิติกร บุญคุ้ม

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ใช้เครื่องมือในการเตรียมอุปกรณ์สาหรับใช้ในโครงการวิจยั ''ระบบตรวจวัดระดับ
น้าตาลด้ยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

ปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้โครงการรับ
ญีป่ นุ่
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว. เรื่อง ''
ระบบตรวจวัดระดับน้าตาลด้ยเข็มขนาด
ไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก
เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

30/11/60-20/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

61

นาย ไพศาล ขันชัยทิศ

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ใช้เครื่องมือสาหรับปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้โครงการรับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว.
เรื่อง ระบบตรวจวัดระดับน้าตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่าน
จากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล

ปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้โครงการรับ
ญีป่ นุ่
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว. เรื่อง ''
ระบบตรวจวัดระดับน้าตาลด้ยเข็มขนาด
ไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก
เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

30/11/60-20/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

62

นาย กิตติพงษ์ ตันติสันติสม

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ใช้เครื่องมือสาหรับปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้โครงการรับทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว.
เรื่อง ระบบตรวจวัดระดับน้าตาลด้วยเข็มขนาดไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่าน
จากเทคนิคแม่แบบโมเลกุล

ปฏิบัติงานวิจยั ภายใต้โครงการรับ
ญีป่ นุ่
ทุนอุดหนุนการวิจยั จาก สกว. เรื่อง ''
ระบบตรวจวัดระดับน้าตาลด้ยเข็มขนาด
ไมโครเมตรทีต่ กแต่งด้วยเยื่อเลือกผ่านจาก
เทคนิคแม่แบบโมเลกุล''

30/11/60-20/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

63

นางสาว ธัญญ์ณัช บุษบงค์

ผู้ประสานงาน

การประชุม

จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็ก
การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
กาพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผ่าเด็กกาพร้าแขวงเวียงจันทน์

ลาว

12/11/60-16/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

64

นางสาว นฤมล สุขเกษม

ผู้ประสานงาน

การประชุม

จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็ก
กาพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผ่าเด็กกาพร้าแขวงเวียงจันทน์

ลาว

12/11/60-16/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

65

นาย อรรถกร ศิริสุวรรณ

หัวหน้างาน

การประชุม

ร่วมเก็บข้อมูลเพือ่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้แก่
โรงเรียนหลัก ๖๗ สปป.ลาว

การจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน
วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชน
เผ่าเด็กกาพร้าแขวงเวียงจันทน์

ลาว

12/11/60-16/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

66

นาย อรรณพ คล้าชื่น

นักวิจยั

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 รามจิตติ อินทรประเสริฐ

ผู้จดั การ

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

ผู้จดั การ

การประชุม

เดินทางไปตรวจโรงงานผลิต UPS เพือ่ ขอนาเข้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทย

ตรวจโรงงาน UPS

ตุรกี

28/11/60-01/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

69

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ปฏิบัติหน้าที่ General Chair งาน JIST 2017

the 7th Joint International Semantic ออสเตรเลีย
Technology Conference (JIST2017)

08/11/60-14/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

70

นาย มารุต บูรณรัช

นักวิจยั

การประชุม

LST เป็นเจ้าภาพจัดงาน the 4th International Workshop on Practical
Application of Ontology for Semantic Data Engineering (PAOS 2017) ในงาน
ประชุม JIST2017 จึงจาเป็นต้องไปจัดงาน

the 7th Joint International Semantic ออสเตรเลีย
Technology Conference (JIST2017)

08/11/60-14/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 6/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

71

นางสาว เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

รองผู้อานวยการศูนย์

การศึกษาดูงาน

เพือ่ สร้างความร่วมมือในการพัฒนา BIOPOLIS-EECi

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

72

นาง กอบกุล เหล่าเท้ง

นักวิจยั อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาดูงานเทคโนโลยีทเี่ กี่ยวข้องกับ Biotechnological Process และเจรจาความ ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
ร่วมมือด้านการบริหารจัดการ translational research โครงสร้างพืน้ ฐาน ตลอดจน
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี
หารือแนวทางความรววมือกับหน่วยงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาหรับจัดทาแผน
Biopolis ระยะที่ 1

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

73

นาง นตพร จันทร์วราสุทธิ์

นักวิจยั นโยบายอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ดูงาน และเจรจาความร่วมมือ เพือ่ จัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 กับ
หน่วยงานในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

74

นาย พนิต กิจสุบรรณ

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่ พัฒนา EECi, Biopolis และ Food
Innopolis กับหน่วยงานวิจยั พัฒนาในเยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

75

นาย ศาศวัต มหบุญพาชัย

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เพือ่ เดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

76

นาง วรรณิพา ทองสิมา

ผู้อานวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน

ประชุมเจรจาและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานใน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี อาทิ
Fraunhofer Center for Chemical-Biotechnological Process CBP ระหว่าง 5-9
พ.ย. 60

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

77

นางสาว ปัทมาพร ประชุมรัตน์

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

78

นางสาว ศิรภัสสร เกียรติพงึ่ พร

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

ตามทีร่ ัฐบาลได้มีมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวเคมีภณ
ั ฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่ง
เป็นไปตามนโยบาย S Curve เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับการผลักดัน
อุตสาหกรรมชีวเคมีภณ
ั ฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพในประเทศ การผลักดันการดาเนินงาน
ด้านชีวเคมีภณ
ั ฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพ ใน Biopolis EECi รวมทัง้ การสนับสนุนและ
ส่งเสริมการดาเนินงานด้านชีวเคมีภณ
ั ฑ์และเชื้อเพลิงชีวภาพตาม Roadmap สวทช. ใน
ฐานะผู้ประสานงานภายใต้ roadmap ดังกล่าว จาเป็นต้องมีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ นามาประยุกต์ใช้ในการบริหารและดาเนิน
งานวิจยั และพัฒนาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับแนวโน้มเทคโนโลยีใน
อนาคต จึงเป็นทีม่ าของการเดินทางไปศึกษาดูงานและประชุมหารือความร่วมมือ ณ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งในการเดินทางครั้งนี้
ผู้เดินทางจะได้ศึกษาดูงานในเทคโนโลยีด้าน Biotechnological Process ของสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี รวมทัง้ หารือแนวทางความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญจากสหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี และ สวทช. ต่อไป อาทิเช่น การเยี่ยมชม Fraunhofer Center for
Chemical-Biotechnological Process CBP และพบกับ Mr.Gerd Unkelbach (
Leitung Fraunhofer CBP) ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้าน Chemical-Biotechnological
Process
เพือ่ ศึกษาดูงานวิจยั และหารือความร่วมมือด้าน Biorefinery ณ สถาบัน Fraunhofer
Center For Chemical-Biotechnological Processes CBP สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

79

นาย ศิษฏพงศ์ รัตนกิจ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาดูงานวิจยั และหารือความร่วมมือด้าน Biorefinery ณ สถาบัน Fraunhofer
Center For Chemical-Biotechnological Processes CBP สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

ศึกษาดูงานและเจรจาความร่วมมือเพือ่
สหพันธ์สาธารณรัฐ
การจัดทาแผนพัฒนา Biopolis ระยะที่ 1 เยอรมนี

05/11/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 7/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

80

นาง สุวภิ า วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

การสัมมนา

ร่วมกับผู้บริหารบริษัทพนัส แอสเซมบลีย์ จากัดนาผู้ประกอบการทีช่ นะการแข่งขันใน
โครงการ

Panus Thailand Logtech Award 2017 สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

19/11/60-26/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

81

นาย เสกสรรค์ สังสุข

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

นาผู้ประกอบการทีช่ นะเลิศศึกษาดูงานนวัตกรรม Hyper Motion 2017 และเยี่ยมชม
ศูนย์บ่มเพาะสตาร์ทอัพต่างๆ

Panus Thailand Logtech Award 2017 สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

19/11/60-26/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

82

นาย นิรุตต์ นาคสุข

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เข้าร่วมงานสัมนาและงานแสดงนิทรรศการด้าน Electric Automation เพือ่ นาความรู้มา SPS IPC Drives 2017
ใช้ในการพัฒนาผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

26/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

83

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญให้เข้าร่วมหารือโครงการรถบัสไฟฟ้า

สาธารณรัฐเกาหลี

05/11/60-08/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

84

นาย พิทักษ์ เอี่ยมชัย

นักวิจยั

การประชุม

ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ร่วมบรรยายในการประชุมนานาชาติ NANOPIA 2017 The 4th International Conference & สาธารณรัฐเกาหลี
Exhibition for Nanotechnology

07/11/60-13/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

85

นางสาว กมลวรรณ ธรรมเจริญ

นักวิจยั

การประชุม

นาเสนอผลงานวิจยั เรื่องซองยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์จากสารสกัด
ธรรมชาติสาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ประกวดและจัดแสดง

Seoul International Invention Fair
2017

สาธารณรัฐเกาหลี

28/11/60-06/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

86

นาย สรวง สมานหมู่

นักวิจยั

การประชุม

ทางเอกชนทีถ่ ่ายทอดงานของ สวทช ไปได้ทาหนังสือเชิญเพือ่ เข้าร่วมงานดังกล่าว
เนือ่ งจากบริษัทได้นาผลงานไปแสดงในงาน

Seoul International Invention Fair
2017

สาธารณรัฐเกาหลี

28/11/60-06/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

87

นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

เพือ่ สนับสนุนผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด และนาเสนอผลิตภัณฑ์และ
บริการในเวทีนวัตกรรมในระดับสากล เพือ่ วัดระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีและ
เป็นการต่อยอดแนวความคิดด้านการพัฒนานวัตกรรม รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์
สร้างชื่อเสียง และภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมของไทย

Seoul International Invention Fair
2017

สาธารณรัฐเกาหลี

28/11/60-06/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

88

นางสาว ปาทินันท์ แสงปิน่

นักวิเคราะห์

การประชุม

พาผู้ประกอบการร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน Seoul International
Seoul International Invention Fair
Invention Fair 2017 (SIIF 2017)ภายใต้งบประมาณโครงการสร้างผู้ประกอบการธุรกิจ 2017
เทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ (Startup Voucher)

สาธารณรัฐเกาหลี

28/11/60-06/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

89

นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีดาเนินโครงการเถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี 2559 ร่วมกับกลุ่ม Seoul International Invention Fair
บริษัทสามารถ คอร์ปเปอร์เรชั่น ซึ่งเมื่อดาเนินโครงการสิ้นสุดจะมอบรางวัลให้กับ
2017
ผู้เข้าร่วมโครงการทีช่ นะเลิศ 3 อันดับแรกในการไปสารวจนวัตกรรม เทคโนโลยี และเข้า
ร่วมงาน Seoul International Invention Fair 2017 โดยกลุ่มบริษัทสามารถฯ
รับผิดชอบค่าเดินทางและค่าทีพ่ ักแก่ผู้ร่วมเดินทางรวมทัง้ เจ้าหน้าที่ สวทช. ด้วย 2 คน

สาธารณรัฐเกาหลี

28/11/60-06/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

90

นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

เข้าร่วมคณะท่านรัฐมนตรีฯเพือ่ ร่วมหารือกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้าน Startup และเข้า Web Summit และร่วมประชุมหารือกับ ฝรั่งเศส
ร่วมงาน Web Summit ซึ่งเป็นการสัมมนาทีร่ วบรวม Startup จากทัว่ โลกทีป่ ระสบ
หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องด้าน Startup ของ
ความสาเร็จมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและแนวทางการพัฒนา Startup ในบริบทต่าง ๆ ยุโรป

04/11/60-11/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

91

นาย สุรพันธ์ เทพาอมรเดช

นักวิจยั

อบรม

เพือ่ สร้างความเชี่ยวชาญในการทางานกับเซลล์ลาไส้หมูและฝึกฝนการเตรียมตัวอย่าง
สาหรับทา gut microbiome เพือ่ นามาใช้ในการคัดเลือกจุลินทรีย์ทมี่ ีประโยชน์ต่อ
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ต่อไป

11/11/60-11/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หารือความร่วมมือด้านรถบัสไฟฟ้า

Porcine epithelial
culture/differentiation and sample
preparation for microbiome

ประเทศ

สหรัฐอเมริกา

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

หน้าที่ 8/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

92

นาง ชัญชณา ธนชยานนท์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ไปปฏิบัติงานโครงการฯ และหาความร่วมมือ

หารือความร่วมมือ IAMNano2017 &
Nanyang Technological University

สิงคโปร์

12/11/60-18/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

93

นางสาว บราลี ชยสมบัติ

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ สร้างความร่วมมือและปฏิบัติงาน

หารือความร่วมมือ IAMNano2017 &
Nanyang Technological University

สิงคโปร์

12/11/60-18/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

94

นาย วิศิษฏพงศ์ ยอดศรี

เจ้าหน้าทีเ่ ทคนิคอาวุโส

การประชุม

ปฏิบัติงาน 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

รองผู้อานวยการศูนย์

อบรม

เพือ่ หาความรู้เพิม่ เติมเกี่ยวกับ Data Analytics

Advanced Predictive Analytics (SG)
Executive Program

สิงคโปร์

15/11/60-17/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

96

นางสาว พนิตา เมนะเนตร

ผู้ช่วยวิจยั

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.
ทัง้ หมด

97

นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ดาเนินโครงการขับเคลื่อน Smart Thailandฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการ
จัดตั้งโรงงานเพือ่ การเรียนรู้ในศูนย์ ITC

การประชุมโรงงานแห่งการเรียนรู้
(Learning Factory)

สิงคโปร์

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

98

นาย พสุ สิริสาลี

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ดาเนินโครงการขับเคลื่อน Smart Thailandฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ในการ
จัดตั้งโรงงานเพือ่ การเรียนรู้ในศูนย์ ITC

การประชุมโรงงานแห่งการเรียนรู้
(Learning Factory)

สิงคโปร์

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

99

นาย พิพัฒน์ ก้องกิจกุล

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบ และจัดตั้งศูนย์ Learning Factory การประชุมโรงงานแห่งการเรียนรู้
ศึกษาแนวทางการ set up และปฏิบัติการของศูนย์ฯ เครื่องมือ อุปกรณ์และหลักสูตร (Learning Factory)
course module ทีเ่ กี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้ได้รับข้อมูลในการนามาปรับใช้ในการวาง
ข้อกาหนด ออกแบบจัดตั้ง Learning Factory ขึ้นทีูนย์
ศ่ ู Industry Transformation
Center ซึ่งเป็นหนึง่ โครงการใน Smart Thailand

สิงคโปร์

22/11/60-24/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

100 นางสาว ภัทรินทร พิทักษ์เขต

วิศวกรอาวุโส

อบรม

เพือ่ ใช้ในการทดสอบซอฟต์แวร์ และระบบทีม่ ีซอฟต์แวร์เป็นส่วนประกอบ

Practical Usability Testing

สิงคโปร์

22/11/60-25/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

101

นาย พิจกั ษ์ เพิม่ ประเสริฐ

วิศวกรอาวุโส

อบรม

ศึกษาวิธกี ารทดสอบและนามากาหนดเป็นแนวทางสาหรับการทดสอบ และการวัดผล
การทดสอบสาหรับผู้ใช้งาน เพือ่ ใช้ในการให้บริการทดสอบ

Practical Usability Testing

สิงคโปร์

22/11/60-25/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

102

นางสาว สิริสุดา เทีย่ งฟัก

วิศวกร

อบรม

ศึกษาวิธกี ารทดสอบและนามากาหนดเป็นแนวทางการทดสอบและการวัดผลการ
ทดสอบสาหรับผู้ใช้งาน เพือ่ ใช้ในการให้บริการทดสอบ

Practical Usability Testing

สิงคโปร์

22/11/60-25/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

103 นางสาว อรกนก พรรณรักษา

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ร่วมเป็น panelist ภายใต้หวั ข้อ Knowledge Intensiveness"

ASEAN 2050: Fourth Industrial
Revolution

มาเลเซีย

01/11/60-03/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

104 นาย ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์

นักวิจยั

อบรม

ไปร่วมงานและนาเสนองานภายใต้ความร่วมมือของ Asean Citation Index

The 5th ASEAN Citation Index (ACI)
Steering Committee Meeting

มาเลเซีย

13/11/60-14/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

105

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูชิ้นงานตัวอย่างและหารืองาน

ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการกับ
ภาคเอกชน

มาเลเซีย

28/11/60-29/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ศึกษาดูชิ้นงานตัวอย่างและหารืองาน

ปฏิบัติงานในโครงการบริการวิชาการกับ
ภาคเอกชน

มาเลเซีย

28/11/60-29/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

106 นาย ยศกร ประทุมวัลย์

หน้าที่ 9/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

ร่วมเสาวนาในหัวข้อ 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

ไต้หวัน

09/11/60-11/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

108 นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

นาผู้ประกอบการ Tech Startup เข้าร่วมโครงการThailand-Taiwan Startup
Gateway
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ เพิม่ ศักยภาพ Tech Startup ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวหน้า อย่าง
ยั่งยืนบนเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยร่วมกับ NCTU

Taiwan Startup Gateway 2017 and
Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวัน

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

109 นาย เสกสรรค์ สังสุข

นักวิเคราะห์

การประชุม

นาผู้ประกอบการในโครงการฯเข้าสู่ incubation and acceleration program ที่
NCTU และออกนิทรรศการงาน Meet Taipei 2017

Taiwan Startup Gateway 2017 and
Meet Taipei 2017 Exhibition

ไต้หวัน

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

110 นางสาว เกื้อกูล ปิยะจอมขวัญ

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

เพือ่ หารือและรับฟังแนวทาง/นโยบายงานวิจยั ด้าน Circular economy

The 4th innosight workshop: Design ไต้หวัน
for circular economy

14/11/60-16/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

111 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

นาผู้บริหาร สวทช.เพือ่ ลงนามความร่วมมือด้านการบ่มเพาะ Tech Startup ระหว่าง
Taiwan Startup Gateway 2017 and
สวทช.และ New Taipei City และนาผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ Taiwan Startup Meet Taipei 2017 Exhibition
Gateway ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. และ NCTU โดยทาง NCTU ไต้หวัน
สนับสนุนงบประมาณในโครงการทัง้ หมด

ไต้หวัน

14/11/60-19/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

112 นางสาว ปัทมาพร ประชุมรัตน์

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

เป็นตัวแทนสวทช. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง The 4th InnoSight Workshop: The 4th innosight workshop: Design ไต้หวัน
Design for a Circular Economy ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560
for circular economy

14/11/60-16/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

113 นาย อดิสร เตือนตรานนท์

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเป็น Invited Speaker และประชุมlสมาชิกกรรมการวิชาการ
นานาชาติ as a member of International Advisory Board และ
ทาหน้าที่ Chair ในการประชุม

The 12th Asian Conference on
Chemical Sensors

เวียดนาม

12/11/60-15/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

114 นางสาว อัยดา อรุณศรี

นักวิจยั

อบรม

เพือ่ เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ Working with pathogen genomes สาหรับนัก
ชีววิทยาโมเลกุลหรือนักจุลชีววิทยา ให้สามารถศึกษาและเข้าใจการจัดการข้อมูลจีโนม
ของเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้

การอบรม เรื่อง "Working with
pathogen genomes"

เวียดนาม

13/11/60-17/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

115 นางสาว อังคณา เจริญวรลักษณ์

นักวิจยั อาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ไปเสนอผลงานวิชาการทีเ่ กี่ยวข้องกับ Photocatalyst materials และไปรับฟัง
ความก้าวหน้าของงานวิจยั ทีม่ ีการประยุกต์มาตรฐานวิธที ดสอบ (ISO) กับ
Photocatalyst materials

Committee of Asian Standardization เวียดนาม
for Photocatalytic Material and
Products (CASP2017)

23/11/60-25/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

116 นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าโครงการ การทดสอบ UAV โจทย์ของประเทศ
เวียดนาม และหารือโครงการความร่วมมืออื่นๆในอนาคต

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เวียดนาม

29/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

117 นาย วุฒิภทั ร คอวนิช

นักวิจยั

การประชุม

เดินทางเข้าร่วมประชุมเพือ่ รายงานความก้าวหน้า และร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เวียดนาม

29/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

118 นาย ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ รายงานความก้าวหน้าและร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับเพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เวียดนาม

29/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

119 นาย วิทย์วศิน วิมลมงคลพร

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

เดินทางเข้าร่วมประชุมเพือ่ รายงานความก้าวหน้า และร่วมทดสอบอากาศยานไร้คนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ

เวียดนาม

29/11/60-02/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

120 นางสาว วไลภรณ์ อาษารินทร์

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

นาผู้ประกอบการออกบูธแสดงสินค้า ในงาน Communicas ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ Communicast 2017
เมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

26/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

107

ชือ่ สกุล
นาย เฉลิมพล ตู้จนิ ดา

ตำแหน่ง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

การประชุมโครงการอากาศยานไรัคนขับ
เพือ่ ตอบสนองต่อภัยพิบัติ

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

หน้าที่ 10/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

121 นาย เฉลิมพล ตู้จนิ ดา

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การสัมมนา

เป็นความร่วมมือกับ DITP และ ประชุมกับผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเทีย่ วชองพม่าเพือ่ Communicast 2017
หาช่องทางในการนาเสนอ Solution ของบริษัท Software ไทย และเป็น Supporting
organization ในงาน

122 นางสาว อรวรรณ หิมานันโต

นักวิจยั

การประชุม

123 นาย ชาญณรงค์ ศรีภบิ าล

นักวิจยั

124 นางสาว สุกัญญา แก้วจันทึก

125 นางสาว ศศิวมิ ล บุญอนันต์

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

26/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

การเดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพือ่ หารือความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง สวทช. และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์
และเพือ่ ขยายตลาดการค้าเมล็ดพันธุ์ไทยและชุดตรวจโรคพืช

หารือความร่วมมือด้าน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง สวทช. และ เมียนมาร์
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

1. เพือ่ อบรมให้ความรู้ด้านโรคและแมลง วิธกี ารป้องกันและกาจัด รวมทัง้ เผยแพร่
เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช. ให้แก่เกษตรกรและหน่วยงานภาครัฐแห่ง
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
2. เพือ่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักวิจยั ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ด้าน
สถานการณ์โรคพืชและแมลงทีส่ าคัญ เพือ่ ประโยชน์ในการพัฒนางานวิจยั ต่อไป
3.เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่างไทยและสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ในด้านต่างๆ

หารือความร่วมมือด้าน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง สวทช. และ เมียนมาร์
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิเคราะห์

การประชุม

2.1 เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and หารือความร่วมมือด้าน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง สวทช. และ เมียนมาร์
พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหัวข้อทีจ่ ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา เมียนมาร์
การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
2.2 เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค
และแมลง วิธกี ารป้องกันและกาจัด รวมทัง้ เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.
เพือ่ ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชให้กว้างขึ้น
2.3 เพือ่ สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน
แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ สารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทเี่ ป็นทีต่ ้องการของตลาด
เมียนมาร์ เพือ่ เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด
เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิเคราะห์

การประชุม

1 เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and
หารือความร่วมมือด้าน
Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง สวทช.
พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหัวข้อทีจ่ ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา และผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐเมียนมาร์
การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
2 เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค
และแมลง วิธกี ารป้องกันและกาจัด รวมทัง้ เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.
เพือ่ ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชให้กว้างขึ้น
3 เพือ่ สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน
แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ สารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทเี่ ป็นทีต่ ้องการของตลาด
เมียนมาร์ เพือ่ เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด
เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

หน้าที่ 11/13

รำยละเอียดกำรขออนุมัตเิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วนั ที่ 1-30 พฤศจิกำยน 2560)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร
เดินทำง

วัตถุประสงค์

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

126 นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย

นักวิเคราะห์

การประชุม

1. เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตรร่วมกับ Vegetables and
หารือความร่วมมือด้าน
สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
Fruits Research and Development Centre (VFRDC) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจยั ด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรระหว่าง สวทช. และ เมียนมาร์
พืชผักของรัฐบาลเมียนมาร์ โดยหัวข้อทีจ่ ะหารือความร่วมมือ ได้แก่ การวิจยั และพัฒนา เมียนมาร์
การทดสอบพันธุ์พืช การพัฒนาบุคลากร เป็นต้น
2. เพือ่ ให้ความรู้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และหน่วยงานภาครัฐของเมียนมาร์ด้านโรค
และแมลง วิธกี ารป้องกันและกาจัด รวมทัง้ เผยแพร่เทคโนโลยีชุดตรวจโรคพืชของ สวทช.
เพือ่ ขยายตลาดชุดตรวจโรคพืชให้กว้างขึ้น
3. เพือ่ สารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลสถานการณ์ด้านโรคและแมลงของพืชในกลุ่มแตงใน
แปลงผลิตของเมียนมาร์ รวมทัง้ สารวจข้อมูลลักษณะพันธุ์ทเี่ ป็นทีต่ ้องการของตลาด
เมียนมาร์ เพือ่ เป็นข้อมูลด้านการตลาดให้แก่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยในการขยายตลาด
เมล็ดพันธุ์ในประเทศเมียนมาร์ และสามารถส่งพันธุ์ได้ตรงตามความต้องการของตลาด
เมียนมาร์

27/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

127 นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญเป็น Panelist

GIZ workshop on E2Ws

ฟิลิปปินส์

26/11/60-29/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

128 นางสาว ชาลินี คงสวัสดิ์

ผู้จดั การ

การประชุม

เพือ่ นาเสนอสถานภาพแนวทางปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศไทย
และร่วมหารือแนวทาง harmonize แนวทางปฏิบัติเพือ่ ความปลอดภัยทางชีวภาพของ
ภูมิภาคอาเซียน

International Conference on
Harmonization of Biosafety
Guidelines and Research Protocols
on Biosafety

ฟิลิปปินส์

26/11/60-30/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก สวทช.
บางส่วน

หน้าที่ 12/13

ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
่ มโยงและสร ้างเครือข่ายระหว่างประเทศ
รายการที่ 1,9,108-109,111 : เพือ
่ เจรจาความร่วมมือและการบ่มเพาะธุรกิจ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การเชือ
่ งไฮ ้ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะผู ้อานวยการศูนย์แห่งชาติ
รายการที่ 2 : เพือ
่ สานต่อความร่วมมือด ้าน วทน. ระหว่าง ศน. และ NCNST และมหาวิทยาลัยเซีย
รายการที่ 3,24-26 : ร่วมเป็ นกรรมการใน Steering Committee และสามารถให ้ข ้อคิดเห็นในการคัดเลือกโครงการ รวมไปถึงร่วมคัดเลือกโครงการความร่วมมือทีจ
่ ะเกิดขึน
้ จากการสนั บสนุนของ NICT ได ้แลกเปลีย
่ นความรู ้กับผู ้ทรงคุณวุฒใิ นสาขา เพือ
่ ให ้เกิดความร่วมมือในโครงการในอนาคต
่ มโยงสูก
่ ารสนั บสนุนภาครัฐอืน
รายการที่ 4,91 : ได ้รับประสบการณ์ในการสนั บสนุนภาคเอกชนด ้านเทคโนโลยีและเชือ
่ ๆเพือ
่ พัฒนาธุรกิจ
รายการที่ 5 : เพือ
่ ร่วมกันด ้านการพัฒนา Plant Factory สร ้างนวัตกรรมด ้านการผลิตพืชสมัยใหม่รว่ มกับประเทศเยอรมันนีและประเทศญีป
่ น
ุ่
รายการที่ 6 : ได ้รับประสบการณ์ในการแลกเปลีย
่ นความรู ้ระดับนานาชาติ ในฐานะผู ้อานวยการศูนย์
รายการที่ 7,27,71-79 : ได ้รับมอบหมายให ้กากับดูแลการพัฒนา EECi ได ้รับความรู ้ด ้านการวิจัยด ้าน Biorefinery และ Bio-industry และได ้รับความรู ้ความสามารถในการจัดทาข ้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ bio based industry และประสบการณ์ในการช่วยบีโอไอในการดึงดูดการลงทุนจาก
ต่างประเทศ
รายการที่ 8 : ได ้รับประสบการณ์ในการดูแลงานการบ่มเพาะวิสาหกิจ รูปแบบการจัดงาน และแนวทางการ pitching เพือ
่ นามาปรับปรุงการทางานของ สวทช.
รายการที่ 10,122-126 : เพือ
่ หารือความร่วมมือด ้านเทคโนโลยีการเกษตร ระหว่าง สวทช. และผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์ และเพือ
่ ขยายตลาดการค ้าเมล็ดพันธุไ์ ทยและชุดตรวจโรคพืช และได ้ให ้ความรู ้แก่เกษตรกรทีน
่ ั่ น รวมทัง้ เก็บข ้อมูลทางด ้านการเกษตร แมลงทีก
่ อ
่ ให ้เกิดโรค
รายการที่ 11 : ได ้รับความรู ้ในการวิเคราะห์ข ้อมูลเมต ้าจีโนมชีวสารสนเทศ สามาถนามาต่อยอดกับงานวิจัยได ้
รายการที่ 12 : เพือ
่ แลกเปลีย
่ นประสบการณ์กจิ กรรมทีท
่ างสานั กงานฯ ได ้สนั บสนุนระบบการศึกษาโดยใช ้วทน. เข ้ามามีสว่ นร่วมช่วยเหลือ
่ วชาญด ้านการจาลองแบบโมเลกุลและการคานวณเคมีควอนตัม ของวัสดุนาโนเพือ
รายการที่ 13,15-23: ได ้รับความรู ้การวิจัยด ้านนาโน อาทิเช่น ความรู ้ทางด ้าน Catalysis, CH4 reforming via dry reforming over solid solution catalysts และ Biomass waste pretreatment ทาให ้เกิดความเชีย
่ การใช ้งานด ้านพลังงานและสิง่ แว
ดล ้อม และเกิดการการประสานงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
่ วชาญทีไ่ ด ้มาปรับใช ้ในการทางานต่อไป
รายการที่ 14: เพือ
่ นาความรู ้ความเชีย
รายการที่ 28-29,82 : ได ้นาความรู ้มาใช ้กับโครงการวิจัยทีไ่ ด ้ดาเนินการวิจัยอยูใ่ นปั จจุบันและนาไปต่อยอดได ้ในอนาคต
รายการที่ 30 : ได ้รับประสบการณ์ทด
ี่ ใี นการเป็ นวิทยากรบรรยายในงานประชุมวิชาการนานาชาติ
รายการที่ 31-32 : ได ้ประสานงานโครงการความร่วมมือระหว่าง สวทช. และองค์กรสารวจอวกาศประเทศญีป
่ น
ุ่ โดยดาเนินการมาตัง้ แต่ปี 2012 ในหลายโครงการ เช่น โครงการ Parabolic Flight, โครงการ Space Seeds for Asian Future และ โครงการ Asian Try Zero-G เป็ นต ้น
รายการที่ 33: ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีเมตาโบโลมิกส์ในการเพาะเลีย
้ งกุ ้ง
รายการที่ 34-35 : ได ้รับประสบการณ์ในการแลกเปลีย
่ นความรู ้ระดับนานาชาติ ในเรือ
่ ง WG2-5
่ สาร และปรับปรุงให ้ระบบทีม
รายการที่ 36-38 : ได ้รับประสบการณ์เพิม
่ เติมในฐานะเป็ นผู ้ออกแบบและพัฒนาระบบให ้กับศูนย์บริการถ่ายทอดการสือ
่ าจากหลายบริษัทสามารถใช ้งานร่วมกับระบบของเนคเทคได ้
รายการที่ 39 : ได ้รับประสบการณ์ในการเข ้าร่วมประชุมระดับนานาชาติ
รายการที่ 40-41 : ได ้แลกเปลีย
่ นประสบการณ์ด ้านโลหะผงวิทยา และกระบวนการขึน
้ รูปวัสดุผง โดยในปั จจุบันมีความสนใจในเทคโนโลยีด ้าน Additive Manufacturing และอยูใ่ นช่วงดาเนินโครงการการเตรียมวัสดุผงเซรามิกส์สาหรับ Additive manufacturing
รายการที่ 42 : เพือ
่ ร่วมนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกล่าว ในฐานะหัวหน ้าห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิเคราะห์ความเสียหายและเทคโนโลยีการกัดกร่อน
รายการที่ 43 : ได ้เรียนรู ้กระบวนการในงานวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์การกัดกร่อนเพิม
่ เติม เพือ
่ นามาใช ้ในการพัฒนางานวิจัยทีร่ ับผิดชอบ
รายการที่ 44-45 : ได ้รับความรู ้ด ้านการพัฒนา solar cell และการประยุกต์ใช ้งานระบบ pv system ซึง่ ปั จจุบันเป็ นหัวหน ้าโครงการเกีย
่ วกับ PV performance analysis มีบทความตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติ
รายการที่ 46 : ได ้รับประสบการณ์ทาวิจัยต่างประเทศ ในหัวข ้อการพัฒนาขดลวดตัวนาไฟฟ้ ายิง่ ยวด (Superconducting magnet) เพือ
่ นามาต่อยอดงานวิจัย
รายการที่ 47-50 : ได ้รับความรู ้ความเชียวชาญด ้านการปรับปรุงปฏิกริ ย
ิ าเคมีสองวัฎภาคและการประยุกต์ใช ้ตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ า การศึกษาปฏิกริ ย
ิ าเคมีของวัสดุคาร์บอนด ้วยเทคนิคทางเคมีคอมพิวเตอร์ และสามารถแลกเปลีย
่ นความรู ้ด ้านงานวิจัยกับนั กวิจัยในสาขาดังกล่าวได ้เป็ นอย่างดี
่ ารผลิตในเชิงพาณิชย์ ในด ้านงานวิจัยตัวเร่งปฏิกริ ย
รายการที่ 51 : เจรจาธุรกิจกับบริษัทผลิตสารเคมีตา่ งชาติกับบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) ทีท
่ างานวิจัยร่วมกับ ศว. สวทช เพือ
่ นาไปสูก
ิ า
รายการที่ 52 : ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมด ้านการวิจัยทาง Additive manufacturing และสามารถนามาประยุกต์ใช ้กับงานวิจัยทีร่ ับผิดชอบได ้
รายการที่ 53 : ได ้รับประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านวิจัยการใช ้เครือ
่ งมือ selective laser melting เพือ
่ ศึกษาอิทธิพลของตัวแปร และสามารถนาผลทีไ่ ด ้ไปใช ้วางแผนการดาเนินการทดลองครัง้ ต่อไป
รายการที่ 54 : ได ้แลกเปลีย
่ นประสบกาณ์ จากการดูแลโครงการความร่วมมือ JAIST-NSTDA-SIIT และได ้เป็ น Guest Professor ของ JAIST ภายใต ้ความร่วมมือระหว่างกัน
้ ส่วน EV และ Smart City ในฐานะผู ้อานวยการโปรแกรมมอเตอร์และนวัตกรรมข ้อมูลและการบริการ รวมทัง้ ได ้เป็ นผู ้จัดทามาตรฐาน และประธานกรรมการวิชาการด ้านมาตรฐานของ สมอ. ในขอบข่ายยานยนต์ไฟฟ้ าและทีเ่ กีย
รายการที่ 55-56 : ได ้รับประสบการณ์ด ้านชิน
่ วช ้อง เช่น ระบบประจุยานยนต์ไฟฟ้ า
รายการที่ 57-59 : ได ้ประสบการณ์การแลกเปลีย
่ นและสนั บสนุนการบริหารจัดการโครงการวิศวกรรมเพือ
่ การสร ้างสรรค์คณ
ุ ค่า สามารถนามาใช ้เป็ นแนวทางในการออกแบบพัฒนาเครือ
่ งจักรกลภายใต ้โครงการ วิศวกรรมเพือ
่ การสร ้างสรรค์คณ
ุ ค่า
รายการที่ 60-62 : ความรู ้และประสบการณ์ทางด ้าน Nano device fabrication ซึง่ จะทาให ้สามารถปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ่ นการวิจัยได ้ตามวัตถุประสงค์
รายการที่ 63-65: ได ้รับประสบการณ์ในการประสานงาน และจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให ้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกาพร ้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สามารถนามาประยุกต์ใช ้กับโครงการในอนาคตได ้
รายการที่ 66-67: ได ้รับประสบการณ์เพิม
่ ด ้าน Nanocharactberization Nanosafety Nanometrology สามารถนามาประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยทีท
่ าอยูไ่ ด ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 68: ได ้รับประสบการณ์ในการตรวจโรงงานผลิต UPS เพือ
่ ขอนาเข ้ามาจัดจาหน่ายในประเทศไทย
รายการที่ 69-70: ได ้รับประสบการณ์เพิม
่ ในด ้านการจัดงานระดับนานาชาติ Ontology and Semantic web
่ สาร การประสานงานระดับนานาชาติ
รายการที่ 80-81: ได ้รับประสบการณ์ในการใช ้ภาษาอังกฤษทักษะการติดต่อสือ
รายการที่ 83: ร่วมแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ และหารือโครงการรถบัสไฟฟ้ า ทีส
่ ามารถนามาต่อยอดได ้ในอนาคต
รายการที่ 84: ได ้รับความรู ้และประสบการณ์งานวิจัยด ้านเทคโนโลยีฟิลม
์ บางสาหรับประยุกต์ใช ้ด ้านเซนเซอร์
้ จุลน
รายการที่ 86-90: ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจ และ การนาเสนอผลิตภัณฑ์ต ้นแบบซองยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ
ิ ทรียจ
์ ากสารสกัดธรรมชาติสาหรับผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ในมุมงานวิจัย และการนาไปใช ้งานได ้และได ้แลกเปลีย
่ นในระดับนานาชาติ
่ วชาญในการทางานกับเซลล์ลาไส ้หมูและฝึ กฝนการเตรียมตัวอย่างสาหรับทา gut microbiome เพือ
รายการที่ 91: ได ้รับความรู ้พืน
้ ฐานในการเพาะเลีย
้ ง cell line และ molecular biology เพือ
่ สร ้างความเชีย
่ นามาใช ้ในการคัดเลือกจุลน
ิ ทรียท
์ ม
ี่ ป
ี ระโยชน์ตอ
่ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ตอ
่ ไป
รายการที่ 92-94: ได ้รับความรู ้เชิงเทคนิคด ้านวิเคราะห์ทดสอบระดับสูงซึง่ จะเป็ นส่วนทีส
่ ร ้างความร่วมมือ
รายการที่ 95: ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Data Analytics สามารถนามาประยุกต์ใช ้ในงานทีท
่ าได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 96: ได ้นาความรู ้ความสามารถไปใช ้ในการทดสอบ Certified Tester Advance Level for Test Manager (CTAM) Examination
รายการที่ 97-99: ได ้รับประสบการณ์ในการหารือแลกเปลีย
่ นแนวคิดในการออกแบบ และจัดตัง้ ศูนย์ Learning Factory ศึกษาแนวทางการ set up และปฏิบัตก
ิ ารของศูนย์ฯ เครือ
่ งมือ อุปกรณ์และหลักสูตร course module ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ซึง่ จะช่วยให ้ได ้รับข ้อมูลในการนามาปรับใช ้ในการวางข ้อกาหนด ออกแบบจัดตัง้ Learning Fac
tory ขึน
้ ทีศ
่ นย์
ูู Industry Transformation Center ซึง่ เป็ นหนึง่ โครงการใน Smart Thailand
รายการที่ 100-102: ได ้รับความรู ้และความสามารถทดสอบการใช ้งานของซอฟต์แวร์ตามหลักการทดสอบทีม
่ งุ่ เน ้นส่วนทีต
่ ด
ิ ต่อใช ้งานกับ user
รายการที่ 103: แชร์และแลกเปลีย
่ นมุมมอง ภายใต ้หัวข ้อ Knowledge Intensiveness
รายการที่ 104: ได ้รับความรู ้ในการพัฒนาระบบ Extraction and Plagiarism Checking System (EPS) เพือ
่ ใช ้สาหรับสกัดข ้อมูลและตรวจสอบความซ้าซ ้อนของเอกสารและยังได ้ขยายผลไปใช ้สาหรับวารสารในกลุม
่ ประเทศ ASEAN ภายใต ้ความร่วมมือในกรอบของ ASEAN Citation Index (ACI)
ิ้ งานตัวอย่างและหารืองานคอมพิวเตอร์ชว่ ยในการคานวณทางวิศวกรรม
รายการที่ 105-106: เพือ
่ ศึกษาดูชน
รายการที่ 107: ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจและดาเนินงานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับหัวข ้อทีบ
่ รรยาย
่ วชาญในการจัดทาแผนกลยุทธ์และข ้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
รายการที่ 110,112: ได ้รับความรู ้และความเชีย
รายการที่ 113: ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้บรรยายและประชุมสมาชิกกรรมการวิชาการนานาชาติพร ้อมกับได ้ทาหน ้าที่Chair ในการประชุมอีกด ้วย
้ ก่อนโรคทัง้ จากฐานข ้อมูลทีม
รายการที่ 114: สามารถใช ้ซอฟแวร์ทเี่ กีย
่ วข ้องในการจัดการข ้อมูลจีโนมของเชือ
่ อ
ี ยูส
่ ร ้างขึน
้ ใหม่ ในงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้
รายการที่ 115: ได ้รับความรู ้ด ้านวิธก
ี ารทดสอบทีไ่ ด ้นามาใช ้ประยุกต์กับงานวิจัยทีท
่ าอยูใ่ นปั จจุบัน และสามารถต่อยอดได ้
รายการที่ 116-119: ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอความก ้าวหน ้าการใช ้ซอฟต์แวร์ระบบตรวจจับไฟป่ าด ้วยเทคนิคการประมวลผลภาพ และได ้พัฒนาความสามารถในการออกแบบกระบวนการใช ้งานระบบอัตโนมัตเิ พือ
่ บริหารจัดการไฟป่ าโดยใช ้โดรน
่ วชาญทางด ้านการพัฒนาวิธก
รายการที่ 120-121: เพิม
่ พูนความรู ้และความเชีย
ี ารตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรคพืช ซึง่ สามารถร่วมกับทีมงานและเป็ นตัวแทนของ สวทช ในการเข ้าร่วมแลกเปลีย
่ นความรู ้กับผู ้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์ เพือ
่ ขยายตลาดการค ้าเมล็ดพันธุไ์ ทยและชุดตรวจโรคพืชได ้
รายการที่ 127: ได ้รับประสบกาณ์ตรง ในฐานะ Panelist
รายการที่ 128: ได ้รับประสบกาณ์เพือ
่ พัฒนาในฐานะฝ่ ายเลขานุการคณะกรรมการเทคนิคด ้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึง่ มีหน ้าทีพ
่ ัฒนาและจัดทาแนวทางปฏิบัตเิ พือ
่ ความปลอดภัยทางชีวภาพของ GMOs ในเรือ
่ งต่างๆ ทาให ้มีข ้อมูลแนวทางปฏิบัตข
ิ องประเทศไทยในเรือ
่ งต่างๆ เพียงพอต่อการนาไปหารือการ harmonize
ของภูมภ
ิ าคอาเซียน

