รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
1 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ตำแหน่ง
ผู้อานวยการ

การประชุม

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
ร่วมในคณะเดินทางของรวท.และผพว.ในการประชุม ประชุม KIBO Insight Plus 2017
KIBO Insight Plus 2017เพือ่ ฉลองครบรอบ 20 ปี
ของKOTEC และหารือความร่วมมือในการสร้างTTRS
เพือ่ เป็นกลไกประเมิน Tech SMEs/Startups

ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่
31/10/60-03/11/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

2

นางสาว จีรวลา ฮวดมัย

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ส่งเสริมผปก.ในอุตสาหกรรมแปรรูปไม้ปรับตัว
รับกระแส Industry 4.0

WoodTech2017

สาธารณรัฐเชค

31/10/60-09/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

3

นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญ
ิ โญ

ผู้เชี่ยวชาญวิจยั อาวุโส

การประชุม

-เป็นแขกรับเชิญบรรยายด้านเครือข่ายเพือ่ การ
ศึกษาวิจยั
- สร้างความร่วมมือภายใต้โครงการ Asi@Connect

Asi@Connect Bangladesh Launch
Event 2017

บังกลาเทศ

29/10/60-31/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

4

นาย นิรันดร์ รุ่งสว่าง

นักวิจยั

อบรม

1.เพือ่ ศึกษาการจัดจาแนก microbiome จาก
WDCM Training Course for Microbiome สาธารณรัฐประชาชนจีน 10/10/60-31/10/60
ตัวอย่างทีส่ นใจ
Dara Sharing and International
2.เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ขอ้ มูล microbiome โดย Workshop
อาศัยองค์ความรู้ทางด้าน Bioinformatics
3.เพือ่ ศึกษาหลักการในการแบ่งปันข้อมูล
microbiome (data sharing)
4.เพือ่ สร้างความร่วมมือระดับนานาชาติในการสร้าง
ฐานข้อมูลและแบ่งปันข้อมูล microbiome

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 1/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
5 นาง เบญจพร สุรารักษ์

6

นางสาว พีรดา พรหมมีเนตร

ตำแหน่ง
นักวิจยั

การสัมมนา

นักวิจยั

การสัมมนา

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
การประชุมวิชาการนีม้ เี นือ้ หาด้าน Anaerobic
The 15th World Conference on
digestion ซึ่งตรงกับงานวิจยั ทีก่ าลังทาอยู่ จึงเป็น
Anaerobic Digestion (AD-15)
โอกาสทีด่ ที จี่ ะได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และได้รับ
ความรู้เพิม่ เติมจากอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ คี วาม
ชานาญโดยตรง ประกอบกับในงานดังกล่าวมีการจัด
workshop ทีเ่ กีย่ วข้องกับจุลินทรียใ์ นน้าเสียสาหรับ
ผู้ทเี่ ข้าร่วมประชุม จานวน 6 หัวข้อ โดยมีหวั ข้อที่
ตรงกับงานวิจยั ทีก่ าลังดาเนินการอยู่ ได้แก่ ?
Microbiome in Engineered System:
Methodology? ดังนัน้ นอกจากได้เผยแพร่ผลงาน
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในงานวิจยั แล้ว การ
ร่วมงานประชุมนีย้ งั ได้เพิม่ พูนความรู้ทจี่ ะนามาใช้
พัฒนางานวิจยั ทางด้านจุลินทรียท์ ที่ าอยูใ่ ห้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิง่ ขึน้

ประเทศ
วันที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน 16/10/60-23/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุมวิชาการนีม้ เี นือ้ หาด้าน Anaerobic
The 15th World Conference on
digestion ซึ่งเป็นงานวิจยั ทีม่ คี วามร่วมมือทาวิจยั
Anaerobic Digestion (AD-15)
ร่วมกับนักวิจยั ของห้องปฏิบัตกิ ารด้านการจัดการและ
ใช้ประโยชน์จากของเสียอุตสาหกรรมเกษตร (ดร
เบญพร สุรารักษ์) จึงเป็นโอกาสทีด่ ที จี่ ะได้ศึกษา
เพิม่ เติมในเรื่อง Anaerobic digestion และได้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากอาจารย์และนักวิจยั ทีม่ ี
ความชานาญโดยตรง นอกจากนี้ ในงาน Anaerobic
digestion ยังมีการจัด workshop ในหัวข้อ ?
Microbiome in Engineered System:
Methodology? ซึ่งความรู้ทไี่ ด้จากการเข้าร่วม
workshop ครั้งนี้ สามารถนามาใช้ในการทางานวิจยั
ทีเ่ กีย่ วข้องกับจุลินทรียใ์ นระบบบาบัดน้าเสียทีก่ าลัง
ศึกษาอยูไ่ ด้ดว้ ย และเป็นการสร้างเครือข่ายกับ
นักวิจยั ทีท่ างานด้านนีโ้ ดยตรง ดังนัน้ นอกจากได้
เผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
งานวิจยั แล้ว การร่วมงานประชุมนีย้ งั ได้เพิม่ พูน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 16/10/60-23/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 2/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
7 นาย อัมพร โพธิ์ใย

ตำแหน่ง
นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
ประเทศ
วันที่
เข้าร่วมประชุมกับทางคณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ประชุมกับทางคณะผู้เชี่ยวชาญ และเยีย่ มชม สาธารณรัฐประชาชนจีน 20/10/60-23/10/60
พร้อมทัง้ เยีย่ มชมระบบสนับสนุนทีใ่ ช้ในการทดสอบที่ ระบบสนับสนุนทีใ่ ช้ในการทดสอบทีเ่ กีย่ วข้อง
เกีย่ วข้อง และใช้เซนเซอร์ทพี่ ัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยี
ไมโครอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ต่อยอดผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

8

นาย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ

นักวิจยั อาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ร่วมประชุมและนาเสนอบทความวิชาการแบบ
บรรยายจานวน 1 บทความ

The 6th Global Conference on
Materials Science and Engineering
(CMSE2017)

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/10/60-28/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

9

นางสาว อนุตตรา ณ ถลาง

ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

อบรม

เพือ่ หารีองานวิจยั และแนวทางความร่วมมือในอนาคต Joint Research for Thailand Forest
เกีย่ วกับโครงการวิจยั การศึกษาพลวัตป่ามอสิงโต
Dynamics Plots

สาธารณรัฐประชาชนจีน 23/10/60-27/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

10

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

การประชุม

เป็นผู้แทนสมาคมในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี
AABI 23rd General Assembly และเข้าร่วมงาน
2017 Shanghai International Technology
Carnival

AABI 23rd General Assembly & 2017
Shanghai International Technology
Carnival

สาธารณรัฐประชาชนจีน 24/10/60-26/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

11

นาย มาซาฮิโกะ อิซากะ

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

Discuss the working plan for collaborative
project

Collaborative research project, NSFC- สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/10/60-01/11/60
TRF

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

12

นาง ธริดาพร บัวเจริญ

นักวิจยั

การประชุม

- Discussion the working plans of the
collaborative research
- Visiting laboratory and facility at SouthCentral University for Nationalities

Collaborative research project, NSFC- สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/10/60-01/11/60
TRF

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

13

นาง ชะวะนี ทองพันชั่ง

นักวิจยั

การประชุม

Discuss the working plan for collaborative
project

Collaborative research project, NSFC- สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/10/60-01/11/60
TRF

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 3/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
14 นางสาว จิตรา กรสกุลกาญจน์

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยวิจยั อาวุโส

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
เพือ่ ศึกษา และปฏิบัตงิ านวิจยั ตามทีไ่ ด้มสี ่วนร่วม ใน Drug Lead Discovery from Fungal
โครงการวิจยั ระหว่างไทย-จีน เรื่อง Drug Lead
Sources in Thailand and Yunnan and
Discovery from Fungal Sources in Thailand Synthetic Lead Modification
and Yunnan and Synthetic Lead Modification
ณ ประเทศจีน

ประเทศ
วันที่
สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/10/60-18/11/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

15

นางสาว พนิดา จีนถนอม

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

เพือ่ ศึกษา และปฏิบัตงิ านวิจยั ตามทีไ่ ด้มสี ่วนร่วม ใน Drug Lead Discovery from Fungal
โครงการวิจยั ระหว่างไทย-จีน เรื่อง Drug Lead
Sources in Thailand and Yunnan and
Discovery from Fungal Sources in Thailand Synthetic Lead Modification
and Yunnan and Synthetic Lead Modification
ณ ประเทศจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 30/10/60-18/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

16

นางสาว พีชยา จิระธรรมกิจกุล

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การศึกษาดูงาน

ร่วมจัดกิจกรรมเสาะหาเทคโนโลยีในการเยีย่ มชม
โครงการเยีย่ มชมและศึกษาดุงาน ณ
หน่วยงานหรือบริษทฯ ด้านอุตสาหกรรมอาหารและ ประเทศเยอรมนี
งาน Anuga Fair 2017

เยอรมนีตะวันออก

03/10/60-10/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

17

นาง อรพรรณี หยวน

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เข้าร่วมประชุมวิชาการ สัมมา และเรียนรู้ Trend
Technology ในด้าน Smart City และ Mobility

แคนาดา

29/10/60-04/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

18

นางสาว กษิตธิ ร ภูภราดัย

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม

เพือ่ แลกเปลี่ยนความรู้และมองหาโอกาสในความ
The Oxford Workshop for DIODE
ร่วมมือในการทาวิจยั ทางทีเ่ กีย่ วกับนโยบายและการ Network
ขับเคลื่อนการพัฒนา Digital Economy ในประเทศ
กาลังพัฒนา

สหราชอาณาจักร

07/10/60-12/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

19

นาย ณพงศ์ วาณิชยพงศ์

ผู้ช่วยวิจยั

อบรม

อบรมสัมนา

The 9th Multi-GNSS Asia (MGA)

อินโดนีเซีย

08/10/60-11/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

20

นาย อรรถพล ก้อมมังกร

ผู้ช่วยวิจยั

อบรม

อมรม สัมมนา

The 9th Multi-GNSS Asia (MGA)

อินโดนีเซีย

08/10/60-11/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

21

นาย ภรรทนพ กนกรัตนา

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาเสนอผลงาน และหารือความร่วมมืองานวิจยั
ต่อเนือ่ งทีจ่ ะขอทุน e-asia

3rd JASTIP Bioresource abd
Biodiversity Workshop

อินโดนีเซีย

31/10/60-04/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ITS World Congress 2017

หน้าที่ 4/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
22 นางสาว บราลี ชยสมบัติ

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
ปฏิบัตงิ านวิจยั ในโครงการร่วมไทย-ฝรั่งเศสในหัวข้อ ปฏิบัตงิ านวิจยั หัวข้อ piezoelectric
integration of mesoporous materials to
cantilervers gas sensor
piezoelectric cantilevers for VOC gas
detection

ประเทศ
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

วันที่
01/10/60-03/11/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจยั

การประชุม

23

นางสาว ธนพร อึง้ เวชวานิช

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ เดินทางไปปฏิบัตงิ านวิจยั ภายใต้โครงการ
ปฎิบัตงิ านวิจยั โครงการ Safe-Aqua
Safe-Aqua จากแหล่งทุน Research and
Innovation Staff Exchange (RISE),
Horizon2020, EU โดยเป็นงานวิจยั ทีเ่ ป็นความ
ร่วมมือระหว่าง BIOTEC และ Institut Pasteur
ภายใต้โครงการวิจยั Accelerating breeding
program of the black tiger shrimp by genome
sequencing technology ซึ่งได้รับทุนวิจยั จาก
Platform, BIOTEC

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

19/10/60-17/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

24

นางสาว กันนาพร พูพ่ ุฒ

นักวิจยั

การสัมมนา

นาเสนอผลงานแบบ Oral presentation ทีง่ าน
29th Symposium and Annual Meeting สาธารณรัฐฝรั่งเศส
29th Symposium and Annual Meeting of the of the International Society for
International Society for Ceramics in
Ceramics in Medicine
Medicine และร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เพือ่ ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
เซรามิกส์ทใี่ ช้ทางการแพทย์

24/10/60-27/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

25

นางสาว ภาวดี อังค์วัฒนะ

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

1.เพือ่ เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเสนอ
การประชุม Horizon 2020 Industrial
presentation ใน session Reaching out to Third Innovation Information Days 2017
Countries: Success Stories Outside the
European Union และสร้าง International
Research Network

เบลเยียม

01/10/60-06/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

26

นาย ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้แนวโน้มทิศ
ทางการออกแบบรถไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีการ
ออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า

เบลเยียม

19/10/60-26/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

BUS WORLD EUROPE 2017

หน้าที่ 5/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
27 นาย เจนวิทย์ โสภารัตน์

ตำแหน่ง
วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดูงาน

28

นาย ชินะ เพ็ญชาติ

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

29

นาย ณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถียรธร

นักวิเคราะห์อาวุโส

30

นาย สรวิศ วณิชอนุกลู

31

ประเภทกำรเดินทำง
เพือ่ ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้แนวโน้มทิศ
ทางการออกแบบรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ รวมถึงเทคโนโลยี
การออกแบบและผลิตรถไฟฟ้า

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
BUS WORLD EUROPE 2017

ประเทศ
เบลเยียม

วันที่
19/10/60-26/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

เพือ่ ศึกษา ดูงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้ดา้ น
BUS WORLD EUROPE 2017
แนวโน้มเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

เบลเยียม

19/10/60-26/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษา ดูงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้ดา้ น
BUS WORLD EUROPE 2017
แนวโน้มเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

เบลเยียม

19/10/60-26/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิเคราะห์

การศึกษาดูงาน

เพือ่ ศึกษา ดูงาน และ แลกเปลี่ยนความรู้ดา้ น
BUS WORLD EUROPE 2017
แนวโน้มเทคโนโลยีการออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

เบลเยียม

19/10/60-26/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผู้จดั การ

การประชุม

ร่วมจัดพิธรลงนาม MOU ระหว่าง ศช. และ Center พิธีลงนามข้อตลงความร่วมมือระหว่าง ศช.
for Environment, Health and Field Science, และ Center for Environment, Chiba
Chiba University
University

ญี่ปนุ่

01/10/60-03/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

32

นาย อุดม แซ่องึ่

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ปฏิบัตงิ านวิจยั ในโครงการ การพัฒนาเข็มนาโน การพัฒนาเข็มนาโนสาหรับงานวิจยั ด้านพืช
และการใช้กล้องจุลทรรศน์อเิ ล็กตรอนส่องกราดแบบ
บรรยากาศเพือ่ งานวิจยั ทางพืช

ญี่ปนุ่

01/10/60-01/12/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

33

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจยั อาวุโส

การสัมมนา

ประชุมความร่วมมือเครือข่าย Natural Product for APAC 2107 และ BIOJAPAN 2017
Drug Discovery (NPDD) ร่วมกับ JPMA และการ
หารือความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเช่น RIKEN,
NIG, AIST

ญี่ปนุ่

07/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

34

นาย อนันต์ จงแก้ววัฒนา

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ แสวงหาความร่วมมือในสาขาที่ ศช ต้องการความ ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ญี่ปนุ่
เชี่ยวชาญ
เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน
BioJapan2017 World Busuness Forum

08/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 6/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
35 นาย ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

ตำแหน่ง
นักวิจยั อาวุโส

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
ประเทศ
เพือ่ ริเริ่มความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ญี่ปนุ่
เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน BioJapan2017 เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน
World Busuness Forum
BioJapan2017 World Busuness Forum

วันที่
08/10/60-14/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

36

นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจยั อาวุโส

การศึกษาดูงาน

เนือ่ งจาก ดูแล นศ JSTP และทาโครงการทีเ่ กีย่ วกับ Super Science, Super Global Project
Cognitive Process ในการคิด จึงได้เป็นทีป่ รึกษา
ให้กบั รร สาธิต มศว ทีว่ างแผนจะทา MOU กับ
สวทช จึงมีความจาเป้นทีจ่ ะได้ดู โครงการที่ เป็น
Super Science Super Global Project

ญี่ปนุ่

08/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

37

นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ สร้างความร่วมมือในการวิจยั ด้านการใช้
ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ญี่ปนุ่
ประโยชน์จากทรัพยากรจุลินทรีย์ จีโนม วัคซีน และ เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน
การแพทย์
BioJapan2017 World Busuness Forum

08/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

38

นาย สิทธิโชค ตัง้ ภัสสรเรือง

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

เพือ่ ริเริ่มความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ในญี่ปนุ่

ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ญี่ปนุ่
เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน
BioJapan2017 World Busuness Forum

08/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

39

นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผู้จดั การ

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมเจรจาความร่วมมือและให้ขอ้ มูล ศช.
ในบูธประเทศไทยภายในงาน Bio Japan 2017

ความร่วมมือกับสถาบันวิจยั ภาครัฐและ
ญี่ปนุ่
เอกชนในประเทศญี่ปนุ่ และร่วมงาน
BioJapan2017 World Busuness Forum

08/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

40

นาย วิชัย ตรีฐิตพัฒน์

ผู้ช่วยวิจยั

การประชุม

Present paper

ITSC2017

ญี่ปนุ่

14/10/60-20/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

41

นางสาว วรางคณา สงสังข์ทอง

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ ทดสอบการใช้งานเครื่อง qPCR แบบพกพา เพือ่ การแลกเปลี่ยนนักวิจยั ภายใต้ความร่วมมือ
หารืองานวิจยั ร่วมกันต่อไป
ระหว่างศช.และ AIST

ญี่ปนุ่

21/10/60-04/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 7/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
42 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

ตำแหน่ง
นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

43

นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์

นักวิจยั

การประชุม

44

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจยั อาวุโส

45

นางสาว สมฤทัย ชรรณษานนท์

46

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
เพือ่ ประชุมความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ
Medical Creation Fukushima 2017
แพทย์และติดตามเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ในงาน
Medical Creation Fukushima ภายใต้ MOU
โดยมีบริษัทเอกชนจากประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย

ญี่ปนุ่

วันที่
22/10/60-28/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

เพือ่ ประชุมความร่วมมือกับบริษัทผู้ผลิตเครื่องมือ
Medical Creation Fukushima 2017
แพทย์และติดตามเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์ในงาน
Medical Creation Fukushima ภายใต้ MOU
โดยมีบริษัทเอกชนจากประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย

ญี่ปนุ่

22/10/60-28/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

ได้รับเชิญจากบริษัท อีซูซุ ไปร่วมแชร์ผลงาน
H-FAME & Fuel Economy

18thAMEICC Working Group on
Automobile Industry

ญี่ปนุ่

24/10/60-27/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจยั

การประชุม

เพือ่ นาความรู้ดา้ น stimulation , การออกแบบ
และการขึน้ รูปด้วยเทคนิค lithography มา
ประยุกต์ใช้ในงานวิจยั

ปฎิบัตงิ านวิจยั การด้านการขึน้ รูปด้วยเทคนิค ญี่ปนุ่
Lithography

29/10/60-10/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นาง อุรชา รักษ์ตานนท์ชัย

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

ได้รับเชิญเป็น invited speaker และในนามของ
Adjunct professor of U of Queensland

The 12th Australian Peptide
Conference

ออสเตรเลีย

14/10/60-20/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

47

นาย พนิต กิจสุบรรณ

นักวิจยั

การประชุม

ไปหารือแนวทางการทางานร่วมกันระหว่าง
การเจรจาความร่วมมือกับ Fraunhofer
Fraunhofer กับ NBF ในการพัฒนา biosimilars
ITEM
และ วัคซีน สาหรับประเทศไทยและ ASEAN และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางมาตรฐานในการ
ทางานเพือ่ สร้าง joint working team ระหว่างสอง
หน่วยงานให้สาเร็จโดยเร็ว โดยทาง มจธ เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

10/10/60-15/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

48

นางสาว พัชรี ลาภสุริยกุล

นักวิจยั

การศึกษาดูงาน

เข้าร่วมงาน Fakuma 2017 และหารือทางด้าน
เทคโนโลยีกบั บริษัทเอกชน

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

14/10/60-27/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

Fakuma - International Trade Fair for
Plastics Processing 2017

ประเทศ

หน้าที่ 8/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
49 นาย พงษ์ธนวัฒน์ เข็มทอง

ตำแหน่ง
นักวิจยั

การประชุม

50

นางสาว สุจนิ ดา ทองศรี

ผู้ช่วยผู้จดั การ

อบรม

51

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

ผู้ช่วยผู้อานวยการ

52

นาย ภาณุทัต ธรรมบุศย์

ผู้อานวยการฝ่าย

ประเภทกำรเดินทำง
ปฏิบัตงิ านวิจยั ภายใต้โครงการ Thai-German S&T
Cooperation โดยเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ิยา
สาหรับกระบวนการ Isomerization

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
ปฏิบัตงิ านวิจยั ภายใต้โครงการ
Thai-German S&T Cooperation

ประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

วันที่
15/10/60-21/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

เข้าอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 17 17th STP Training Program by
ในหัวข้อโครงการทีไ่ ด้รับอนุมตั คิ ือ Open
INNOPOLIS Foundation
Innovation
โดยมีวัตถุประสงค์
1. ได้รับความรู้ในเรื่องการจัดการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้ เครื่องมือในการช่วยพัฒนาอืน่ ๆ
2. เพือ่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการทางาน
open innovation ระหว่างประเทศต่างๆ
3. ได้มี connection ในด้านการใช้เครื่องมือต่างๆ ที่
เกีย่ วกับการจัดการอุทยานวิทยาศาสตร์

สาธารณรัฐเกาหลี

18/10/60-29/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

ร่วมในคณะเดินทางของรวท.และผพว.ในการประชุม ประชุม KIBO Insight Plus 2017
KIBO Insight Plus 2017เพือ่ ฉลองครบรอบ 20 ปี
ของKOTEC และหารือความร่วมมือในการสร้างTTRS
เพือ่ เป็นกลไกประเมิน Tech SMEs/Startups

สาธารณรัฐเกาหลี

31/10/60-03/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

ร่วมงาน KIBO Insight Plus 2017 ของ KOTEC
ประชุม KIBO Insight Plus 2017
โดยมีการเยีย่ มชมบริษัทซึ่งเป็น Tech Startup ของ
เกาหลี และพบกับประธานกรรมการของ KOTEC
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือเรื่องประเด็นความ
ร่วมมือในการส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีดว้ ยกลไก
การเงิน

สาธารณรัฐเกาหลี

31/10/60-03/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 9/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
53 นาง วาทยา ชุณห์วิจติ รา

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
เพือ่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ Oriental COCOSDA 2017
นาเสนอบทความทางวิชาการ

ประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่
31/10/60-03/11/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจยั

การสัมมนา

54

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจยั อาวุโส

อบรม

เข้าอบรมการใช้การเครื่องมือ Tableau ซึ่งใช้ทา
การวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ (Big Data)

Tableau 2017

สหรัฐอเมริกา

07/10/60-15/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

55

นาย ไพโรจน์ จิตรธรรม

นักวิจยั

การสัมมนา

เพือ่ จัดทามาตรฐานแผ่นยางปูคอกปศุสัตว์ระดับ
ระหว่างประเทศ (ISO)

The 65th Meeting of ISO/TC 45
Rubber and Rubber Products

สหรัฐอเมริกา

22/10/60-28/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

56

นางสาว ชญาภา นิม่ สุวรรณ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ ร่วมนาเสนอมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพนื้
คอกปศุสัตว์ระดับระหว่างประเทศ

The 65th Meeting of ISO/TC 45
Rubber and Rubber Products

สหรัฐอเมริกา

22/10/60-28/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

57

นางสาว ภาสรี เล้ากิจเจริญ

นักวิจยั

การสัมมนา

นาเสนอและขอความเห็นชอบและเสียงสนับสนุน
The 65th Meeting of ISO/TC 45
จากประเทศสมาชิกด้านร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์แผ่น Rubber and Rubber Products
ยางปูพนื้ คอกปศุสัตว์

สหรัฐอเมริกา

22/10/60-28/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

58

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจยั อาวุโส

อบรม

นาเสนอผลงาน

ITS World Congress 2017

แคนาดา

27/10/60-04/11/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

59

นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญ
ิ โญ

ผู้เชี่ยวชาญวิจยั อาวุโส

การประชุม

-เข้าร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการพัฒนา
โทรคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๗
- ประชุม หารือเกีย่ วกับ แผนงานด้านการพัฒนา
โทรคมนาคม study groups และหัวข้อคาถาม
- ร่วมพิจารณาข้อมติและข้อเสนอแนะ

World Telecommunication
Development Conference 2017
(WTDC-17)

อาร์เจนตินา

07/10/60-22/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

60

นาย ทรงพล มัน่ คงสุจริต

ทีป่ รึกษาอาวุโส

อบรม

เพือ่ ศึกษาแนวทางการปฏิบัตทิ ดี่ ใี นระดับโลกในการ 100x Innovation Masterclass
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ที่
มีประสิทธิภาพให้แก่ภาคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs
ของไทย

มาเลเซีย

01/10/60-03/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

61

นาย ศรายุทธ เอีย่ มคง

ทีป่ รึกษาอาวุโส

อบรม

เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการดาเนินการและพัฒนา
บุคคลากร ให้ทันต่อการพัฒนา Innovation ใน
ปัจจุบัน

มาเลเซีย

01/10/60-03/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

100x Innovation Masterclass

หน้าที่ 10/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
62 นาย นิตกิ ร คามะสอน

ตำแหน่ง
ทีป่ รึกษา

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
รับการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน
100x Innovation Masterclass
การขับเคลื่อนนวัตกรรมแบบเท่าทวีคุณ, การแปลง
นวัตกรรมให้เกิดเป็นมูลค่า, กลยุทธ์ในการสร้าง
องค์กรแห่งนวัตกรรม, และเครื่องมือหรือ
กระบวนการใหม่ในการสร้างนวัตกรรมประเภทต่างๆ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างบริการ
ของโปรแกรม ITAP ให้ดยี งิ่ ขึน้ ในอนาคต

ประเทศ
มาเลเซีย

วันที่
01/10/60-03/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

อบรม

63

นาย สัญชัย เอกธวัชชัย

ทีป่ รึกษาอาวุโส

อบรม

เพือ่ นาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์ใช้ในการทางาน และ
บริการของ ITAP

100x Innovation Masterclass

มาเลเซีย

02/10/60-03/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

64

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจยั อาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญจากผู้จดั

2017 APEC Forum & Workshop

ไต้หวัน

16/10/60-20/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

65

นาย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

นักวิจยั

การประชุม

นาเสนอข้อมูลเกีย่ วกับ SMEs ไทยทางด้านโลหะทีม่ ี
การใช้เทคโนโลยีดา้ นการออกแบบ

2017 APEC Forum & Workshop

ไต้หวัน

16/10/60-20/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

66

นางสาว มานิดา ทองรุณ

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมและสัมมนาเกีย่ วกับ SMEs Cluster 2017 APEC Forum & Workshop
Development through STI and Supplier Value
Chain Integration

ไต้หวัน

16/10/60-20/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

67

นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด

นักวิจยั

การประชุม

Attend the Asian Mycological Congress in Ho The Asian Mycological Congress
Chi Minh City, Vietnam as an invited speaker
and session chairman

เวียดนาม

09/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

68

นาย สายัณห์ สมฤทธิ์ผล

นักวิจยั

การประชุม

Invited speaker in the session Nitrogen
Strategy of fungi with the oral presentation
entitle

The Asian Mycological Congress

เวียดนาม

09/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

69

นางสาว สาทินี ซื่อตรง

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานแบบบรรยายใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Mycological
Congress 2017 (AMC 2017)

The Asian Mycological Congress

เวียดนาม

09/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 11/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
70 นาย ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
เพือ่ นาเสนองานวิจยั และเข้าร่วมประชุม ซึ่งเนือ้ หาร The Asian Mycological Congress
ในการประชุมมีความเกีย่ วเนือ่ งกับงานวิจยั ทีท่ าอยู่
และหวังว่าจะสามารถนาความรู้ทไี่ ด้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานวิจยั ของตน

ประเทศ
เวียดนาม

วันที่
09/10/60-14/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจยั

การประชุม

71

นาย นัฐวุฒิ บุญยืน

นักวิจยั

การประชุม

เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานแบบบรรยาย ใน The Asian Mycological Congress
งานประชุม Asia Mycological Congress 2017 ใน
ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2560 เมืองโฮจิมนิ ห์
ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม

09/10/60-14/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

72

นางสาว อรกนก พรรณรักษา

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ นาเสนอผลงานทางวิชาการ

ASEAN STI Conference 2017

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18/10/60-22/10/60
เมียนมาร์

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

73

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

1. to participate in the Programme Steering
Committee Meeting of the 2nd Call ASEAN
EU Joint Funding Scheme

SEA-EU Joint Funding Scheme:
Programme Steering Committee
Meeting

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18/10/60-20/10/60
เมียนมาร์

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

74

นางสาว ภาวิกา เรือนน้อย

เจ้าหน้าทีว่ ิเทศสัมพันธ์

การประชุม

เพือ่ ประชุมวางแผนการดาเนินการ the 2nd Call of SEA-EU Joint Funding Scheme:
the SEA-EU Joint Funding Scheme และ
Programme Steering Committee
นาเสนอในหัวข้อ Testimony by Southeast Asian Meeting
funding agency that participated in the 1st
Joint Call

สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 18/10/60-20/10/60
เมียนมาร์

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

75

นางสาว นิธิกานต์ อินทร

ผู้ช่วยผู้อานวยการ
โปรแกรม

การสัมมนา

เข้าร่วมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจยั ของ
UK-CHINA-PHILIPPINES-THAILAND
Newton Fund ภายใต้ความร่วมมือประเทศอังกฤษ SWINE AND POULTRY RESEARCH
จีน ฟิลิปปินส์ และไทย
INITIATIVE PANEL MEETING

ฟิลิปปินส์

18/10/60-21/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

76

นางสาว อังศุธร ศิริลักษณมานนท์

นักวิเคราะห์อาวุโส

การสัมมนา

เข้าร่วมการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจยั ด้าน
SWINE AND POULTRY

ฟิลิปปินส์

18/10/60-21/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

UK-CHINA-PHILIPPINES-THAILAND
SWINE AND POULTRY RESEARCH
INITIATIVE PANEL MEETING

หน้าที่ 12/14

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 ตุลำคม 2560)
No.
ชือ่ สกุล
77 นางสาว มัลลิกา กุลศิริพฤกษ์

ตำแหน่ง
เจ้าหน้าทีว่ ิเทศสัมพันธ์

การสัมมนา

78

นางสาว ธนพร อึง้ เวชวานิช

นักวิจยั

อบรม

79

นาย สนัด วงศ์ทวีทอง

80

นาย ธีรพงศ์ ยะทา

ประเทศ
ฟิลิปปินส์

วันที่
18/10/60-21/10/60

กำรเดินทำง
แหล่งงบประมำณ
ชั้นโดยเครื
ประหยั่อดงบิน ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

เพือ่ เดินทางไปอบรมในหัวข้อ Big data in the life Big data in the life science
science ซึ่งจะเป็นประโยชน์ตอ่ โครงการต่างๆที่
ดาเนินการอยู่ และต่อไปในอนาคตทีม่ กี ารใช้
เทคโนโลยี next generation sequencing ซึ่งให้
ข้อมูลปริมาณมาก โดยในหลักสูตรทีจ่ ะอบรมนีจ้ ะได้
เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะห์ขอ้ มูลขนาดใหญ่ชุด
ข้อมูลทีต่ า่ งกันและดึงข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ อธิบาย
หลักการออกแบบทางชีววิทยา โดยมุง่ เน้นไปทีก่ าร
สร้างข้อมูลการทาเหมืองข้อมูลการวิเคราะห์การรวม
ข้อมูลและการสร้างภาพข้อมูล นอกจากนีก้ ารเข้า
อบรมยังช่วยสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กบั
ผู้เชี่ยวชาญในด้านชีวสารสนเทศ ซึ่งอาจจะนาไปสู่
โครงการความร่วมมือในอนาคต

เนเธอร์แลนด์

15/10/60-18/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม

นาภาคเอกชนทีเ่ ป็นผู้เช่าในอวท.และเครือข่ายไป
11th International Warsaw Invention
ประกวดนวัตกรรม และไปศึกษารูปแบบการจัดการ Show (IWIS 2017)
ในการพาผู้ประกอบการไปประกวดในเวทีนานาชาติ
ซึ่งจะช่วยให้ผลงานวิจยั และนวัตกรรมของบริษัทมี
โอกาสในการขยายตลาดไปยังตลาดต่างประเทศ
ต่อไปได้

โปแลนด์

07/10/60-13/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจยั

เข้าร่วมงานประกวดงานวิจยั สิ่งประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในเวทีนานาชาติ ระหว่างวันที่ 9-11 ต.ค.
60 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

โปแลนด์

09/10/60-12/10/60

ชั้นประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

การประชุม

ประเภทกำรเดินทำง
เพือ่ ร่วมประชุม และจัดเตรียมข้อมูล รวมทัง้
การศึกษาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจยั
ดังกล่าว รวมทัง้ ข้อมูล Peer Review ให้ Panelist
เพือ่ ใช้ประกอบการประชุม Panel meeting

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน
UK-CHINA-PHILIPPINES-THAILAND
SWINE AND POULTRY RESEARCH
INITIATIVE PANEL MEETING

งานวิจยั สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที
นานาชาติ

หน้าที่ 13/14

ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
รายการที่ 1: ได ้รับประสบการณ์ในการดูแลโครงการ TTRS ซึง่ สวทช. ทาร่วมกับ บสย. และทาง KOTEC ภายใต ้โครงการ KSP และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาจัดตัง้ หน่วยงานทีจ
่ ะจัดอันดับเทคโนโลยีในประเทศไทยเพือ
่ เป็ นกลไกประเมิน Tech SMEs/Startups
รายการที่ 2 : ดูแลอุตสาหกรรมแปรรูปไม ระบบอั
้
ตโนมัต ิ เพือ
่ ส่งเสริมผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูปไม ้ปรับตัวรับกระแส Industry 4.0
รายการที่ 3 : ได ้รับหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้แทนในการประสานงาน โครงการ Asi@Connect ของเครือข่ายไทยเพือ
่ การศึกษาวิจัย ได ้ประสบการณ์ในการเป็ นหัวหน ้าโครงการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพือ
่ สังคม การศึกษาและวิจัย (ThaiSarn) และหัวหน ้าห ้องปฏิบัตก
ิ ารวิจัยนวัตกรรมอินเทอร์เน็ ต
รายการที่ 4 : ได ้รับความรู ้ในการจาแนก วิเคราะห์ข ้อมูล และแลกเปลีย
่ นข ้อมูลระดับนานาชาติ ในเรือ
่ ง Microbiology, Molecular Genetic and Genetic Engineering
รายการที่ 5-6 : มีโอกาส่งผลงานเข ้าร่วมประชุมจานวน 2 เรือ
่ ง ซึง่ ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ น short oral presentation 1 เรือ
่ ง และ poster 1 เรือ
่ ง microbial genome analysis, microbiome analysis
รายการที่ 7 : ได ้รับหน ้าทีเ่ ป็ นผู ้รับผิดชอบในเรือ
่ งการผลิต CMOS, เซนเซอร์ และอุปกรณ์ semiconductor พร ้อมทัง้ ได ้ประสบการณ์ในการเยีย
่ มชมระบบสนั บสนุนทีใ่ ช ้ในการทดสอบทีเ่ กีย
่ วข ้อง
รายการที่ 8 : มีความรู ้ความเข ้าใจด ้าน Functional materials and Coatings เพิม
่ เติม ซึง่ สามารถนาไปประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยได ้เป็ นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 9 : จากการทาโครงการวิจัยทีพ
่ น
ื ทีม
่ อสิงโตมาเป็ นระยะเวลานาน ทาให ้มีฐานข ้อมูลพรรณพืช และมีผลงานร่วมในการตีพม
ิ พ์วารสารระดับนานาชาติ
รายการที่ 10 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้แทนสมาคมในการประชุมใหญ่สามัญประจาปี AABI 23rd General Assembly และเข ้าร่วมงานระดับนานาชาติ
รายการที่ 11-13 : ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ bioactive compounds from microorganisms และสามาถนามาใช ้ในงานวิจัยได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 14-15 : มีประสบการณ์เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับงานวิจัย ตามทีไ่ ด ้มีสว่ นร่วม ในโครงการวิจัยระหว่างไทย-จีน เรือ
่ ง Isolation and structure elucidation of pure compound from microorganism.
รายการที่ 16 : ได ้ดาเนินงานโครงการฯ สาหรับอุตสาหกรรมอาหาร ภาคการเกษตร และสุขภาพ รวมถึงผู ้ประกอบการ และสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้มาพัฒนาธุรกิจต่อไปได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 17 : เพือ
่ นามาประยุกต์ใช ้ในการบริหาร ดาเนินงานวิจัยและพัฒนา ทีเ่ หมาะสมกับแนวโน ้มของเทคโนโลยี พร ้อมทัง้ ได ้รับประสบการณ์ ด ้าน Smart City ทีป
่ ระสบผลสาเร็จ เพือ
่ นามาเป็ นแนวทางในการบริหารงานวิจัย และต่อยอดเทคโนโลยีสาหรับการพัฒนาโปรแกรมด ้าน Service Data Innovation และการสร ้างเครือข่ายทีเ่ กี่
ยวข ้องให ้กับ สวทช.
รายการที่ 18 : ได ้ประสบการณ์ในการแลกเปลีย
่ นความรู ้และมองหาโอกาสในความร่วมมือในการทาวิจัยทางทีเ่ กีย
่ วกับนโยบายและการขับเคลือ
่ นการพัฒนา Digital Economy ในประเทศกาลังพัฒนา และเป็ นผูัจัดทาแผนพัฒนาดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสังคมอีกด ้วย
รายการที่ 19-20 : ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจในเรือ
่ ง Multi-GNSS ในการปฏิบัตงิ าน เพือ
่ นากลับมาประยุกต์ใช ้ในการทาวิจัยในปั จจุบัน
รายการที่ 21 : ร่วมในการปฏิบัตงิ านวิจัยในเรือ
่ งทีไ่ ปนาเสนอระดับนานาชาติ ซึง่ เป็ นงานวิจัยต่อเนือ
่ งทีจ
่ ะขอทุน e-asia
ิ ส์และเคมีของ mesoporous materials
รายการที่ 22 : มีความรู ้ความสามารถเพิม
่ เติมด ้านการวิเคราะห์และทดสอบสมบัตท
ิ างฟิ สก
รายการที่ 23 : ทาให ้มีความรู ้ความสามารถด ้านชีวสารสนเทศสอดคล ้องกับโครงการวิจัยทีด
่ าเนินอยูเ่ ป็ นอย่างดี
รายการที่ 24 : ได ้รับประสบการณ์ในการทาวิจัยเกีย
่ วกับการสังเคราะห์ซเี มนต์กระดูกแบบปั ้นได ้เพือ
่ ทาไปใช ้เป็ นฐานรองรับเซลล์สาหรับวิศวกรรมเนือ
้ เยือ
่ กระดูก
รายการที่ 25 : ได ้รับประสบการณ์จากการเป็ นตัวแทนประเทศไทยร่วมเสนอ presentation ใน session Reaching out to Third Countries: Success Stories Outside the European Union เพือ
่ เป็ นการเพิม
่ พูนความรู ้และประสบการณ์ พร ้อมทัง้ แลกเปลีย
่ นเรือ
่ ง materials and nanotechnology อีกด ้วย
รายการที่ 26--30 : ได ้รับความรู ้และประสบการณ์ด ้านการออกแบบระบบขับเคลือ
่ นไฟฟ้ า การออกแบบโครงสร ้างน้ าหนั กเบาสาหรับรถโดยสารไฟฟ้ า/ยานยนต์ และการวิเคราะห์ความแข็งแรงและความปลอดภัย ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การทาวิจัยต่อไป
รายการที่ 31 : ได ้รับประสบการณ์ในการร่วมจัดพิธล
ี งนาม MOU ระหว่าง ศช. และ Center for Environment, Health and Field Science, Chiba University ซึง่ ทาให ้มีประสบการณ์ในการทางานด ้านความร่วมมือระหว่างประเทศมากขึน
้
้
รายการที่ 32 : ได ้รับความรู ้และความสามารถในการใช Atomic
Force Microscopy เพือ
่ การควบคุมเข็มนาโน และความรู ้ด ้าน propoplast ของเซลล์พช
ื
รายการที่ 33 : ในฐานะหัวหน ้าโครงการ ได ้รับประสบการณ์ในการร่วมจัดทา Guideline ในการทางานร่วมกันของเครือข่าย NPDD ทีไ่ ด ้รับทุนสนั บสนุนจาก TCELS
้ เพลิงชีวภาพและสารเคมีจากชีวมวลทางการเกษตร และด ้านจีโนมิกส์ ซึง่ สามารถนาไปใช ้ในการวิจัยได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 34-35,37-39 : งานวิจัยด ้านวัคซีนและชุดตรวจ ตลอดจนเทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้อง รวมทัง้ ความรู ้ด ้านเทคโนโลยีเอนไซม์ การผลิตเชือ
รายการที่ 36 : ได ้เพิม
่ พูนประสบการณ์การทาโครงการทีเ่ กีย
่ วกับ Cognitive Process ในการคิด และเป็ นทีป
่ รึกษาให ้สาธิต มศว.
รายการที่ 40 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงาน Bus Arrival Time Predictionat Any Distance of Bus RouteUsing Deep Neural Network Model
รายการที่ 41 : ได ้รับความรู ้ความสามารถด ้านการตรวจวินจ
ิ ฉั ยโรคปศุสัตว์โดยใช ้เครือ
่ ง conventional PCR/ qPCR เป้ นอย่างดี
รายการที่ 42-43 : ได ้รับความรู ้ด ้านการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และเครือ
่ งมือแพทย์ฝังใน การขึน
้ รูปวัสดุฝังในทางการแพทย์เพิม
่ เติม ซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การทาวิจัย
รายการที่ 44 : ได ้รับประสบการณ์ในการแลกเปลีย
่ นผลงาน H-FAME & Fuel Economy และได ้ความรู ้ใหม่เพิม
่ เติมด ้าน biodiesel, fuel economy regulation เพือ
่ นามาใช ้ในการทาวิจัยต่อไป
่ วชาญและเป็ นประโยชน์ตอ
รายการที่ 45 : ได ้รับประสบการณ์ด ้านงานวิจัยทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทคนิค lithography ซึง่ ทาให ้เกิดความเชีย
่ การพัฒนางานวิจัยได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 46 : ร่วมเป็ นผู ้บรรยายและแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ด ้าน Encapsulation for Drug delivery and Medical application ในระดับนานาชาติ
รายการที่ 47 : ได ้รับปรัสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านในโรงงานต ้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ
รายการที่ 48 : ได ้รับโอกาสในการหารือทางด ้านเทคโนโลยี injection molding กับบริษัทเอกชน เพือ
่ นามาต่อยอดในงานวิจัยต่อไป
รายการที่ 49 : ได ้รับประสบการณ์ด ้านการพัฒนาตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ า และมัน
่ ใจว่าสามารถปฏิบัตงิ านสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยได ้
รายการที่ 50 : ได ้รับประสบการณ์ในการจัดงาน Open Innovation@TSP ระดับนานาชาติ
รายการที่ 51-52: ได ้รับประสบการณ์ในการดูแลโครงการ TTRS ซึง่ สวทช. ทาร่วมกับ บสย. และทาง KOTEC ภายใต ้โครงการ KSP และอยูร่ ะหว่างการพัฒนาจัดตัง้ หน่วยงานทีจ
่ ะจัดอันดับเทคโนโลยีในประเทศไทยเพือ
่ เป็ นกลไกประเมิน Tech SMEs/Startups
รายการที่ 53 :ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับ speech technology focusing on speech recognition technology และ speech corpus เพือ
่ ใช ้ในงานวิจัยได ้อย่างมีประสิทธิภาพ
รายการที่ 54 : ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมด ้านการวิเคราะห์ข ้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึง่ เกีย
่ งข ้องกับงานวัจย
ิ ทีก
่ าลังดาเนินการอยู่ ทีจ
่ าเป็ นต ้องใช ้เครือ
่ งมือในการวิเคราะห์ได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 55-57 : ได ้รับประสบการณ์ในฐานะ project leader ของโครงการแผ่นยางปูคอกปศุสัตว์และ Thermoplastic Elastomer เป็ นการวิจัยเพือ
่ กาหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางทีม
่ ศ
ี ักยภาพ และได ้เข ้าร่วมเป็ นกรรมการพิจารณามาตรฐานจากบัญชีนวัตกรรม
รายการที่ 58 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนองานวิจัยทีร่ ับผิดชอบ ในเวทีนานาชาติ
รายการที่ 59 : ร่วมเป็ นคณะทางานเตรียมการด ้านสารัตถะสาหรับการประชุม WTDC-17 และจัดทาแผนพัฒนาดิจท
ิ ัลเพือ
่ เศรษฐกิจและสังคม
รายการที่ 60-63 : ได ้ประสบการณ์ในการถ่ายทอดการพัฒนาองค์กรให ้แก่ SMEs รวมไปถึงได ้รับมอบหมายเพิม
่ เติม ให ้รับผิดชอบงานในประเด็นวิจัยมุง่ เน ้นของ สวทช. อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเปลีย
่ นแปลง รวมัง้ สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมได ้อย่างทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และดาเนินโครงการทีเ่ กีย
่ วข ้
องกับการพัฒนาเทคโนโลยีอต
ุ สาหกรรมให ้แก่ SMEs ของประเทศไทย เช่น โครงการ RDI (Research, Development and Industrialization)
รายการที่ 64-66 : ได ้รับประสบการณ์การทาโครงการร่วมกับ SMEs ทางด ้านโลหะและยานยนต์ไฟฟ้ า (metal dechnology & green vehicle development)
่ ารสร ้างโอกาสความร่วมมือ แลกเปลีย
รายการที่ 67-71: ได ้รับโอกาสและนาเสนอผลงานวิจัยของไบโอเทค ในเวทีระดับนานาชาติ รวมทัง้ นาไปสูก
่ นความรู ้เพิม
่ พูนองศ์ความรู ้นาไปสูง่ านวิจัยทีม
่ ค
ี ณ
ุ ภาพและต่อยอดการนาไปใช ้ประโยชน์ในอนาคตอย่างต่อเนือ
่ ง และได ้รับแลกเปลีย
่ นความรู ้ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ ราทะเล ชีวโมเลกุล ควา
มหลากหลายของชนิดพันธุ์ เพือ
่ นามาพัฒนางานวิจัยต่อไป
รายการที่ 72: ร่วมแลกเปลีย
่ นประสบการณ์ในการสร ้างเครือข่ายนั กวิทยาศาสตร์รน
ุ่ ใหม่แก่นักวิชาการทีเ่ ข ้าร่วมในประเทศหม่า
รายการที่ 73-74: ได ้รับประสบการณ์ในการวางแผนการดาเนินการ the 2nd Call of the SEA-EU Joint Funding Scheme และนาเสนอผลงาน
รายการที่ 75-77: ได ้เรียนรู ้กระบวนการพิจารณาทุนสนั บสนุนงานวิจัยของ Newton Fund ภายใต ้ความร่วมมือประเทศอังกฤษ จีน ฟิ ลป
ิ ปิ นส์ และ ไทย
รายการที่ 78: การอบรมนีส
้ อดคล ้องกับโครงการทีด
่ าเนินอยู่ ทาให ้สามารถนามาประยุกต์ใช ้ได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 79: ได ้รับความรูและประสบการณ์ด ้านวิทยาศาสตร์และบริหารธุรกิจโดย เพิม
่ เติมจากเดิมทีม
่ ป
ี ระสบการณ์มามากกว่า 20 ปี สามารถนามาใช ้ในงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้
รายการที่ 80: ได ้รับประสบการณ์ในการเผยแพร่ผลงานเพือ
่ นาไปประกวดสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวทีนานาชาติในฐานะเป็ นผู ้ประดิษฐ์

