
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง
โดยเครื่องบิน

แหลง่งบประมำณ

1 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกลุ ผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมในคณะเดินทางของรวท.และผพว.ในการประชุม
 KIBO Insight Plus 2017เพือ่ฉลองครบรอบ 20 ปี
ของKOTEC และหารือความร่วมมอืในการสร้างTTRS
 เพือ่เป็นกลไกประเมนิ Tech SMEs/Startups

ประชุม KIBO Insight Plus 2017 สาธารณรัฐเกาหลี 31/10/60-03/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

2 นางสาว จรีวลา ฮวดมยั ทีป่รึกษาอาวุโส การสัมมนา เพือ่ส่งเสริมผปก.ในอตุสาหกรรมแปรรูปไมป้รับตัว
รับกระแส Industry 4.0

WoodTech2017 สาธารณรัฐเชค 31/10/60-09/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

3 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญิโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจยัอาวุโส การประชุม -เป็นแขกรับเชิญบรรยายด้านเครือขา่ยเพือ่การ
ศึกษาวิจยั 
- สร้างความร่วมมอืภายใต้โครงการ Asi@Connect

Asi@Connect Bangladesh Launch 
Event 2017

บังกลาเทศ 29/10/60-31/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

4 นาย นิรันดร์ รุ่งสว่าง นักวิจยั อบรม 1.	เพือ่ศึกษาการจดัจ าแนก microbiome จาก
ตัวอยา่งทีส่นใจ 
2.	เพือ่ศึกษาและวิเคราะหข์อ้มลู microbiome โดย
อาศัยองค์ความรู้ทางด้าน Bioinformatics  
3.	เพือ่ศึกษาหลักการในการแบ่งปันขอ้มลู 
microbiome (data sharing) 
4.	เพือ่สร้างความร่วมมอืระดับนานาชาติในการสร้าง
ฐานขอ้มลูและแบ่งปันขอ้มลู microbiome

WDCM Training Course for Microbiome 
Dara Sharing and International 
Workshop

สาธารณรัฐประชาชนจนี 10/10/60-31/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 ตุลำคม 2560)

ประเภทกำรเดนิทำง
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รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 ตุลำคม 2560)

ประเภทกำรเดนิทำง

5 นาง เบญจพร สุรารักษ์ นักวิจยั การสัมมนา การประชุมวิชาการนีม้เีนือ้หาด้าน Anaerobic 
digestion ซ่ึงตรงกบังานวิจยัทีก่ าลังท าอยู ่จงึเป็น
โอกาสทีดี่ทีจ่ะได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ และได้รับ
ความรู้เพิม่เติมจากอาจารยแ์ละนักวิจยัทีม่คีวาม
ช านาญโดยตรง  ประกอบกบัในงานดังกล่าวมกีารจดั
 workshop ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจลิุนทรียใ์นน้ าเสียส าหรับ
ผู้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 หวัขอ้ โดยมหีวัขอ้ที่
ตรงกบังานวิจยัทีก่ าลังด าเนินการอยู ่ได้แก ่?
Microbiome in Engineered System: 
Methodology? ดังนัน้นอกจากได้เผยแพร่ผลงาน
และแลกเปล่ียนประสบการณ์ในงานวิจยัแล้ว การ
ร่วมงานประชุมนีย้งัได้เพิม่พูนความรู้ทีจ่ะน ามาใช้
พัฒนางานวิจยัทางด้านจลิุนทรียท์ีท่ าอยูใ่หม้ี
ประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผลยิง่ขึน้

The 15th World Conference on 
Anaerobic Digestion (AD-15)

สาธารณรัฐประชาชนจนี 16/10/60-23/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

6 นางสาว พีรดา พรหมมเีนตร นักวิจยั การสัมมนา การประชุมวิชาการนีม้เีนือ้หาด้าน Anaerobic 
digestion ซ่ึงเป็นงานวิจยัทีม่คีวามร่วมมอืท าวิจยั
ร่วมกบันักวิจยัของหอ้งปฏบิัติการด้านการจดัการและ
ใช้ประโยชน์จากของเสียอตุสาหกรรมเกษตร (ดร 
เบญพร สุรารักษ)์ จงึเป็นโอกาสทีดี่ทีจ่ะได้ศึกษา
เพิม่เติมในเร่ือง Anaerobic digestion และได้
แลกเปล่ียนประสบการณ์จากอาจารยแ์ละนักวิจยัทีม่ี
ความช านาญโดยตรง  นอกจากนี ้ในงาน Anaerobic
 digestion ยงัมกีารจดั workshop ในหวัขอ้ ?
Microbiome in Engineered System: 
Methodology? ซ่ึงความรู้ทีไ่ด้จากการเขา้ร่วม 
workshop คร้ังนี ้สามารถน ามาใช้ในการท างานวิจยั
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัจลิุนทรียใ์นระบบบ าบัดน้ าเสียทีก่ าลัง
ศึกษาอยูไ่ด้ด้วย และเป็นการสร้างเครือขา่ยกบั
นักวิจยัทีท่ างานด้านนีโ้ดยตรง ดังนัน้นอกจากได้
เผยแพร่ผลงานและแลกเปล่ียนประสบการณ์ใน
งานวิจยัแล้ว การร่วมงานประชุมนีย้งัได้เพิม่พูน

The 15th World Conference on 
Anaerobic Digestion (AD-15)

สาธารณรัฐประชาชนจนี 16/10/60-23/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน
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ประเภทกำรเดนิทำง

7 นาย อมัพร โพธิ์ใย นักวิจยัอาวุโส การประชุม เขา้ร่วมประชุมกบัทางคณะผู้เชี่ยวชาญของบริษัทฯ 
พร้อมทัง้เยีย่มชมระบบสนับสนุนทีใ่ช้ในการทดสอบที่
เกีย่วขอ้ง และใช้เซนเซอร์ทีพ่ัฒนาโดยศูนยเ์ทคโนโลยี
ไมโครอเิล็กทรอนิกส์เพือ่ต่อยอดผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ

ประชุมกบัทางคณะผู้เชี่ยวชาญ และเยีย่มชม
ระบบสนับสนุนทีใ่ช้ในการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง

สาธารณรัฐประชาชนจนี 20/10/60-23/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

8 นาย สิทธิสุนทร สุโพธิณะ นักวิจยัอาวุโส การสัมมนา เพือ่ร่วมประชุมและน าเสนอบทความวิชาการแบบ
บรรยายจ านวน 1 บทความ

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

สาธารณรัฐประชาชนจนี 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

9 นางสาว อนุตตรา ณ ถลาง ผู้ช่วยวิจยัอาวุโส อบรม เพือ่หารีองานวิจยัและแนวทางความร่วมมอืในอนาคต
เกีย่วกบัโครงการวิจยัการศึกษาพลวัตป่ามอสิงโต

Joint Research for Thailand Forest 
Dynamics Plots

สาธารณรัฐประชาชนจนี 23/10/60-27/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

10 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม เป็นผู้แทนสมาคมในการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 
 AABI 23rd General Assembly และเขา้ร่วมงาน 
2017 Shanghai International Technology 
Carnival

AABI 23rd General Assembly & 2017 
Shanghai International Technology 
Carnival

สาธารณรัฐประชาชนจนี 24/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

11 นาย มาซาฮิโกะ อซิากะ นักวิจยัอาวุโส การประชุม Discuss the working plan for collaborative 
project

Collaborative research project, NSFC-
TRF

สาธารณรัฐประชาชนจนี 30/10/60-01/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

12 นาง ธริดาพร บัวเจริญ นักวิจยั การประชุม - Discussion the working plans of the 
collaborative research 
- Visiting laboratory and facility at South-
Central University for Nationalities

Collaborative research project, NSFC-
TRF

สาธารณรัฐประชาชนจนี 30/10/60-01/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

13 นาง ชะวะนี ทองพันชั่ง นักวิจยั การประชุม Discuss the working plan for collaborative 
project

Collaborative research project, NSFC-
TRF

สาธารณรัฐประชาชนจนี 30/10/60-01/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน
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ประเภทกำรเดนิทำง

14 นางสาว จติรา กรสกลุกาญจน์ ผู้ช่วยวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่ศึกษา และปฏบิัติงานวิจยั ตามทีไ่ด้มส่ีวนร่วม ใน
โครงการวิจยัระหว่างไทย-จนี เร่ือง Drug Lead 
Discovery from Fungal Sources in Thailand 
and Yunnan and Synthetic Lead Modification
 ณ ประเทศจนี

Drug Lead Discovery from Fungal 
Sources in Thailand and Yunnan and 
Synthetic Lead Modification

สาธารณรัฐประชาชนจนี 30/10/60-18/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

15 นางสาว พนิดา จนีถนอม ผู้ช่วยวิจยั การประชุม เพือ่ศึกษา และปฏบิัติงานวิจยั ตามทีไ่ด้มส่ีวนร่วม ใน
โครงการวิจยัระหว่างไทย-จนี เร่ือง Drug Lead 
Discovery from Fungal Sources in Thailand 
and Yunnan and Synthetic Lead Modification
 ณ ประเทศจนี

Drug Lead Discovery from Fungal 
Sources in Thailand and Yunnan and 
Synthetic Lead Modification

สาธารณรัฐประชาชนจนี 30/10/60-18/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

16 นางสาว พีชยา จริะธรรมกจิกลุ ทีป่รึกษาอาวุโส การศึกษาดูงาน ร่วมจดักจิกรรมเสาะหาเทคโนโลยใีนการเยีย่มชม
หน่วยงานหรือบริษ ทฯ ด้านอตุสาหกรรมอาหารและ
งาน Anuga Fair 2017

โครงการเยีย่มชมและศึกษาดุงาน ณ 
ประเทศเยอรมนี

เยอรมนีตะวันออก 03/10/60-10/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

17 นาง อรพรรณี หยวน นักวิเคราะหอ์าวุโส การศึกษาดูงาน เขา้ร่วมประชุมวิชาการ สัมมา และเรียนรู้ Trend 
Technology ในด้าน Smart City และ Mobility

ITS World Congress 2017 แคนาดา 29/10/60-04/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

18 นางสาว กษิติธร ภภูราดัย ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม เพือ่แลกเปล่ียนความรู้และมองหาโอกาสในความ
ร่วมมอืในการท าวิจยัทางทีเ่กีย่วกบันโยบายและการ
ขบัเคล่ือนการพัฒนา Digital Economy ในประเทศ
ก าลังพัฒนา

The Oxford Workshop for DIODE 
Network

สหราชอาณาจกัร 07/10/60-12/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

19 นาย ณพงศ์ วาณิชยพงศ์ ผู้ช่วยวิจยั อบรม อบรมสัมนา The 9th Multi-GNSS Asia (MGA) อนิโดนีเซีย 08/10/60-11/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

20 นาย อรรถพล กอ้มมงักร ผู้ช่วยวิจยั อบรม อมรม สัมมนา The 9th Multi-GNSS Asia (MGA) อนิโดนีเซีย 08/10/60-11/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

21 นาย ภรรทนพ กนกรัตนา นักวิจยั การประชุม เพือ่น าเสนอผลงาน และหารือความร่วมมอืงานวิจยั
ต่อเนือ่งทีจ่ะขอทุน e-asia

3rd JASTIP Bioresource abd 
Biodiversity Workshop

อนิโดนีเซีย 31/10/60-04/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด
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ประเภทกำรเดนิทำง

22 นางสาว บราลี ชยสมบัติ นักวิจยั การประชุม ปฏบิัติงานวิจยัในโครงการร่วมไทย-ฝร่ังเศสในหวัขอ้ 
integration of mesoporous materials to 
piezoelectric cantilevers for VOC gas 
detection

ปฏบิัติงานวิจยัหวัขอ้ piezoelectric 
cantilervers gas sensor

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 01/10/60-03/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

23 นางสาว ธนพร อึง้เวชวานิช นักวิจยั การประชุม เพือ่เดินทางไปปฏบิัติงานวิจยัภายใต้โครงการ 
Safe-Aqua จากแหล่งทุน Research and 
Innovation Staff Exchange (RISE), 
Horizon2020, EU โดยเป็นงานวิจยัทีเ่ป็นความ
ร่วมมอืระหว่าง BIOTEC และ Institut Pasteur 
ภายใต้โครงการวิจยั Accelerating breeding 
program of the black tiger shrimp by genome
 sequencing technology ซ่ึงได้รับทุนวิจยัจาก 
Platform, BIOTEC

ปฎบิัติงานวิจยัโครงการ Safe-Aqua สาธารณรัฐฝร่ังเศส 19/10/60-17/12/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

24 นางสาว กนันาพร พูพุ่ฒ นักวิจยั การสัมมนา น าเสนอผลงานแบบ Oral presentation ทีง่าน 
29th Symposium and Annual Meeting of the 
International Society for Ceramics in 
Medicine และร่วมฟังสัมมนาวิชาการ เพือ่ติดตาม
ความกา้วหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีอง
เซรามกิส์ทีใ่ช้ทางการแพทย์

29th Symposium and Annual Meeting 
of the International Society for 
Ceramics in Medicine

สาธารณรัฐฝร่ังเศส 24/10/60-27/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

25 นางสาว ภาวดี องัค์วัฒนะ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม 1.เพือ่เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมเสนอ 
presentation ใน session Reaching out to Third
 Countries: Success Stories Outside the 
European Union และสร้าง International 
Research Network

การประชุม Horizon 2020 Industrial 
Innovation Information Days 2017

เบลเยยีม 01/10/60-06/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

26 นาย ปิยพงศ์ เปรมวรานนท์ วิศวกรอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้แนวโน้มทิศ
ทางการออกแบบรถไฟฟ้า รวมถงึเทคโนโลยกีาร
ออกแบบและผลิตรถโดยสารไฟฟ้า

BUS WORLD EUROPE 2017 เบลเยยีม 19/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน
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ประเภทกำรเดนิทำง

27 นาย เจนวิทย ์โสภารัตน์ วิศวกรอาวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนความรู้แนวโน้มทิศ
ทางการออกแบบรถไฟฟ้ารุ่นใหม ่รวมถงึเทคโนโลยี
การออกแบบและผลิตรถไฟฟ้า

BUS WORLD EUROPE 2017 เบลเยยีม 19/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

28 นาย ชินะ เพ็ญชาติ นักวิจยั การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษา ดูงาน และ แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
แนวโน้มเทคโนโลยกีารออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

BUS WORLD EUROPE 2017 เบลเยยีม 19/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

29 นาย ณัฏฐวัชช์ รุ่งเสถยีรธร นักวิเคราะหอ์าวุโส การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษา ดูงาน และ แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
แนวโน้มเทคโนโลยกีารออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

BUS WORLD EUROPE 2017 เบลเยยีม 19/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

30 นาย สรวิศ วณิชอนุกลู นักวิเคราะห์ การศึกษาดูงาน เพือ่ศึกษา ดูงาน และ แลกเปล่ียนความรู้ด้าน
แนวโน้มเทคโนโลยกีารออกแบบและผลิตรถโดยสาร
ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆ

BUS WORLD EUROPE 2017 เบลเยยีม 19/10/60-26/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

31 นางสาว ศรกนก ต้ังใจจติ ผู้จดัการ การประชุม ร่วมจดัพิธรลงนาม MOU ระหว่าง ศช. และ Center 
for Environment, Health and Field Science, 
Chiba University

พิธีลงนามขอ้ตลงความร่วมมอืระหว่าง ศช. 
และ Center for Environment, Chiba 
University

ญี่ปุน่ 01/10/60-03/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

32 นาย อดุม แซ่อึง่ นักวิจยั การประชุม เพือ่ปฏบิัติงานวิจยัในโครงการ การพัฒนาเขม็นาโน
และการใช้กล้องจลุทรรศน์อเิล็กตรอนส่องกราดแบบ
บรรยากาศเพือ่งานวิจยัทางพืช

การพัฒนาเขม็นาโนส าหรับงานวิจยัด้านพืช ญี่ปุน่ 01/10/60-01/12/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

33 นางสาว สุภาวดี องิศรีสว่าง นักวิจยัอาวุโส การสัมมนา ประชุมความร่วมมอืเครือขา่ย Natural Product for
 Drug Discovery (NPDD) ร่วมกบั JPMA  และการ
หารือความร่วมมอืกบัหน่วยงานต่างๆเช่น RIKEN, 
NIG, AIST

APAC 2107  และ  BIOJAPAN 2017 ญี่ปุน่ 07/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

34 นาย อนันต์ จงแกว้วัฒนา นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่แสวงหาความร่วมมอืในสาขาที ่ศช ต้องการความ
เชี่ยวชาญ

ความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน 
BioJapan2017 World Busuness Forum

ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด
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ประเภทกำรเดนิทำง

35 นาย ชัยรัตน์ อทุัยพิบูลย์ นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่ริเร่ิมความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน BioJapan2017
 World Busuness Forum

ความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน 
BioJapan2017 World Busuness Forum

ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

36 นาย เทพชัย ทรัพยน์ิธิ นักวิจยัอาวุโส การศึกษาดูงาน เนือ่งจาก ดูแล นศ JSTP และท าโครงการทีเ่กีย่วกบั 
Cognitive Process ในการคิด จงึได้เป็นทีป่รึกษา
ใหก้บั รร สาธิต มศว ทีว่างแผนจะท า MOU กบั 
สวทช จงึมคีวามจ าเป้นทีจ่ะได้ดู โครงการที ่เป็น 
Super Science Super Global Project

Super Science, Super Global Project ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

37 นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมอืในการวิจยัด้านการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรจลิุนทรีย ์จโีนม วัคซีน และ
การแพทย์

ความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน 
BioJapan2017 World Busuness Forum

ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

38 นาย สิทธิโชค ต้ังภสัสรเรือง นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่ริเร่ิมความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัในญี่ปุน่ ความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน 
BioJapan2017 World Busuness Forum

ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

39 นางสาว ศรกนก ต้ังใจจติ ผู้จดัการ การประชุม เพือ่เขา้ร่วมเจรจาความร่วมมอืและใหข้อ้มลู ศช. 
ในบูธประเทศไทยภายในงาน Bio Japan 2017

ความร่วมมอืกบัสถาบันวิจยัภาครัฐและ
เอกชนในประเทศญี่ปุน่และร่วมงาน 
BioJapan2017 World Busuness Forum

ญี่ปุน่ 08/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

40 นาย วิชัย ตรีฐิตพัฒน์ ผู้ช่วยวิจยั การประชุม Present paper ITSC2017 ญี่ปุน่ 14/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

41 นางสาว วรางคณา สงสังขท์อง นักวิจยั การประชุม เพือ่ทดสอบการใช้งานเคร่ือง qPCR แบบพกพา เพือ่
หารืองานวิจยัร่วมกนัต่อไป

การแลกเปล่ียนนักวิจยัภายใต้ความร่วมมอื
ระหว่างศช.และ AIST

ญี่ปุน่ 21/10/60-04/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด
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ประเภทกำรเดนิทำง

42 นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป นักวิจยัอาวุโส การประชุม เพือ่ประชุมความร่วมมอืกบับริษัทผู้ผลิตเคร่ืองมอื
แพทยแ์ละติดตามเทคโนโลยเีคร่ืองมอืแพทยใ์นงาน 
Medical Creation Fukushima ภายใต้ MOU 
โดยมบีริษัทเอกชนจากประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย

Medical Creation Fukushima 2017 ญี่ปุน่ 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

43 นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์ นักวิจยั การประชุม เพือ่ประชุมความร่วมมอืกบับริษัทผู้ผลิตเคร่ืองมอื
แพทยแ์ละติดตามเทคโนโลยเีคร่ืองมอืแพทยใ์นงาน 
Medical Creation Fukushima ภายใต้ MOU 
โดยมบีริษัทเอกชนจากประเทศไทยร่วมเดินทางด้วย

Medical Creation Fukushima 2017 ญี่ปุน่ 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

44 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวิจยัอาวุโส การประชุม ได้รับเชิญจากบริษัท อซูีซุ ไปร่วมแชร์ผลงาน 
H-FAME & Fuel Economy

18thAMEICC Working Group on 
Automobile Industry

ญี่ปุน่ 24/10/60-27/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

45 นางสาว สมฤทัย ชรรณษานนท์ นักวิจยั การประชุม เพือ่น าความรู้ด้าน stimulation , การออกแบบ 
และการขึน้รูปด้วยเทคนิค lithography มา
ประยกุต์ใช้ในงานวิจยั

ปฎบิัติงานวิจยัการด้านการขึน้รูปด้วยเทคนิค
 Lithography

ญี่ปุน่ 29/10/60-10/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

46 นาง อรุชา รักษ์ตานนท์ชัย รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ได้รับเชิญเป็น invited speaker และในนามของ 
Adjunct professor of U of Queensland

The 12th Australian Peptide 
Conference

ออสเตรเลีย 14/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

47 นาย พนิต กจิสุบรรณ นักวิจยั การประชุม ไปหารือแนวทางการท างานร่วมกนัระหว่าง 
Fraunhofer กบั NBF ในการพัฒนา biosimilars 
และ วัคซีน ส าหรับประเทศไทยและ ASEAN  และ
ศึกษาความเป็นไปได้ในการวางมาตรฐานในการ
ท างานเพือ่สร้าง joint working team ระหว่างสอง
หน่วยงานใหส้ าเร็จโดยเร็ว โดยทาง มจธ เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จา่ยทัง้หมด

การเจรจาความร่วมมอืกบั Fraunhofer 
ITEM

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

10/10/60-15/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

48 นางสาว พัชรี ลาภสุริยกลุ นักวิจยั การศึกษาดูงาน เขา้ร่วมงาน Fakuma 2017 และหารือทางด้าน
เทคโนโลยกีบับริษัทเอกชน

Fakuma - International Trade Fair for 
Plastics Processing 2017

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

14/10/60-27/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน
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ประเภทกำรเดนิทำง

49 นาย พงษ์ธนวัฒน์ เขม็ทอง นักวิจยั การประชุม ปฏบิัติงานวิจยัภายใต้โครงการ Thai-German S&T 
Cooperation โดยเน้นการพัฒนาตัวเร่งปฏกิริิยา
ส าหรับกระบวนการ Isomerization

ปฏบิัติงานวิจยัภายใต้โครงการ 
Thai-German S&T Cooperation

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

15/10/60-21/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

50 นางสาว สุจนิดา ทองศรี ผู้ช่วยผู้จดัการ อบรม เขา้อบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีคร้ังที ่17 
ในหวัขอ้โครงการทีไ่ด้รับอนุมติัคือ Open 
Innovation  
โดยมวีัตถปุระสงค์ 
1. ได้รับความรู้ในเร่ืองการจดัการอทุยาน
วิทยาศาสตร์ รวมทัง้เคร่ืองมอืในการช่วยพัฒนาอืน่ๆ 
2. เพือ่ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์จากการท างาน 
open innovation ระหว่างประเทศต่างๆ 
3. ได้ม ีconnection ในด้านการใช้เคร่ืองมอืต่างๆ ที่
เกีย่วกบัการจดัการอทุยานวิทยาศาสตร์

17th STP Training Program by 
INNOPOLIS Foundation

สาธารณรัฐเกาหลี 18/10/60-29/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

51 นาง สุวิภา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม ร่วมในคณะเดินทางของรวท.และผพว.ในการประชุม
 KIBO Insight Plus 2017เพือ่ฉลองครบรอบ 20 ปี
ของKOTEC และหารือความร่วมมอืในการสร้างTTRS
 เพือ่เป็นกลไกประเมนิ Tech SMEs/Startups

ประชุม KIBO Insight Plus 2017 สาธารณรัฐเกาหลี 31/10/60-03/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

52 นาย ภาณุทัต ธรรมบุศย์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม ร่วมงาน KIBO Insight Plus 2017 ของ KOTEC 
โดยมกีารเยีย่มชมบริษัทซ่ึงเป็น Tech Startup ของ
เกาหลี และพบกบัประธานกรรมการของ KOTEC 
เพือ่แลกเปล่ียนเรียนรู้และหารือเร่ืองประเด็นความ
ร่วมมอืในการส่งเสริมธุรกจิเทคโนโลยด้ีวยกลไก
การเงิน

ประชุม KIBO Insight Plus 2017 สาธารณรัฐเกาหลี 31/10/60-03/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด
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ประเภทกำรเดนิทำง

53 นาง วาทยา ชุณหว์ิจติรา นักวิจยั การสัมมนา เพือ่เขา้ร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และ
น าเสนอบทความทางวิชาการ

Oriental COCOSDA 2017 สาธารณรัฐเกาหลี 31/10/60-03/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

54 นาย วสันต์ ภทัรอธิคม นักวิจยัอาวุโส อบรม เขา้อบรมการใช้การเคร่ืองมอื  Tableau ซ่ึงใช้ท า
การวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ (Big Data)

Tableau 2017 สหรัฐอเมริกา 07/10/60-15/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

55 นาย ไพโรจน์ จติรธรรม นักวิจยั การสัมมนา เพือ่จดัท ามาตรฐานแผ่นยางปูคอกปศุสัตว์ระดับ
ระหว่างประเทศ (ISO)

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

สหรัฐอเมริกา 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

56 นางสาว ชญาภา นิม่สุวรรณ นักวิเคราะหอ์าวุโส การสัมมนา เพือ่ร่วมน าเสนอมาตรฐานผลิตภณัฑ์แผ่นยางปูพืน้
คอกปศุสัตว์ระดับระหว่างประเทศ

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

สหรัฐอเมริกา 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

57 นางสาว ภาสรี เล้ากจิเจริญ นักวิจยั การสัมมนา น าเสนอและขอความเหน็ชอบและเสียงสนับสนุน
จากประเทศสมาชิกด้านร่างมาตรฐานผลิตภณัฑ์แผ่น
ยางปูพืน้คอกปศุสัตว์

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

สหรัฐอเมริกา 22/10/60-28/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

58 นาย วสันต์ ภทัรอธิคม นักวิจยัอาวุโส อบรม น าเสนอผลงาน ITS World Congress 2017 แคนาดา 27/10/60-04/11/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

59 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภญิโญ ผู้เชี่ยวชาญวิจยัอาวุโส การประชุม -เขา้ร่วมประชุมระดับโลกว่าด้วยการพัฒนา
โทรคมนาคม ปี ค.ศ. ๒๐๑๗  
- ประชุม หารือเกีย่วกบั แผนงานด้านการพัฒนา
โทรคมนาคม  study groups และหวัขอ้ค าถาม 
- ร่วมพิจารณาขอ้มติและขอ้เสนอแนะ

World Telecommunication 
Development Conference 2017 
(WTDC-17)

อาร์เจนตินา 07/10/60-22/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

60 นาย ทรงพล มัน่คงสุจริต ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม เพือ่ศึกษาแนวทางการปฏบิัติทีดี่ในระดับโลกในการ
ประยกุต์ใช้นวัตกรรมและการถา่ยทอดเทคโนโลย ีที่
มปีระสิทธิภาพใหแ้กภ่าคเอกชน โดยเฉพาะ SMEs 
ของไทย

100x Innovation Masterclass มาเลเซีย 01/10/60-03/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

61 นาย ศรายทุธ เอีย่มคง ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม เพือ่เพิม่ศักยภาพในการด าเนินการและพัฒนา
บุคคลากร ใหท้ันต่อการพัฒนา Innovation ใน
ปัจจบุัน

100x Innovation Masterclass มาเลเซีย 01/10/60-03/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด
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ประเภทกำรเดนิทำง

62 นาย นิติกร ค ามะสอน ทีป่รึกษา อบรม รับการถา่ยทอดความรู้ และประสบการณ์ในด้าน 
การขบัเคล่ือนนวัตกรรมแบบเท่าทวีคุณ, การแปลง
นวัตกรรมใหเ้กดิเป็นมลูค่า, กลยทุธ์ในการสร้าง
องค์กรแหง่นวัตกรรม, และเคร่ืองมอืหรือ
กระบวนการใหมใ่นการสร้างนวัตกรรมประเภทต่างๆ
 สามารถน ามาประยกุต์ใช้ในการเสริมสร้างบริการ
ของโปรแกรม ITAP ใหดี้ยิง่ขึน้ในอนาคต

100x Innovation Masterclass มาเลเซีย 01/10/60-03/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

63 นาย สัญชัย เอกธวัชชัย ทีป่รึกษาอาวุโส อบรม เพือ่น าความรู้ทีไ่ด้มาประยกุต์ใช้ในการท างาน และ
บริการของ ITAP

100x Innovation Masterclass มาเลเซีย 02/10/60-03/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

64 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวิจยัอาวุโส การประชุม ได้รับเชิญจากผู้จดั 2017 APEC Forum & Workshop ไต้หวัน 16/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

65 นาย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวิจยั การประชุม น าเสนอขอ้มลูเกีย่วกบั SMEs ไทยทางด้านโลหะทีม่ี
การใช้เทคโนโลยด้ีานการออกแบบ

2017 APEC Forum & Workshop ไต้หวัน 16/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

66 นางสาว มานิดา ทองรุณ นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมประชุมและสัมมนาเกีย่วกบั SMEs Cluster 
Development through STI and Supplier Value 
Chain Integration

2017 APEC Forum & Workshop ไต้หวัน 16/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

67 นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด นักวิจยั การประชุม Attend the Asian Mycological Congress in Ho 
Chi Minh City, Vietnam as an invited speaker 
and session chairman

The Asian Mycological Congress เวียดนาม 09/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

68 นาย สายณัห ์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 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

69 นางสาว สาทินี ซ่ือตรง นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานแบบบรรยายใน
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Asia Mycological 
Congress 2017 (AMC 2017)

The Asian Mycological Congress เวียดนาม 09/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

หน้าที ่11/14



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง
โดยเครื่องบิน

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 ตุลำคม 2560)

ประเภทกำรเดนิทำง

70 นาย ณัฐวุฒิ วิริยะธนาวุฒิวงษ์ นักวิจยั การประชุม เพือ่น าเสนองานวิจยัและเขา้ร่วมประชุม ซ่ึงเนือ้หาร
ในการประชุมมคีวามเกีย่วเนือ่งกบังานวิจยัทีท่ าอยู่
และหวังว่าจะสามารถน าความรู้ทีไ่ด้มาปรับปรุงและ
พัฒนางานวิจยัของตน

The Asian Mycological Congress เวียดนาม 09/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

71 นาย นัฐวุฒิ บุญยนื นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมประชุมและน าเสนอผลงานแบบบรรยาย ใน
งานประชุม Asia Mycological Congress 2017 ใน
ระหว่างวันที ่10-13 ตุลาคม 2560 เมอืงโฮจมินิห ์
ประเทศเวียดนาม

The Asian Mycological Congress เวียดนาม 09/10/60-14/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

72 นางสาว อรกนก พรรณรักษา ทีป่รึกษาอาวุโส การสัมมนา เพือ่น าเสนอผลงานทางวิชาการ ASEAN STI Conference 2017 สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมาร์

18/10/60-22/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

73 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวิเคราะหอ์าวุโส 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

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมาร์

18/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

74 นางสาว ภาวิกา เรือนน้อย เจา้หน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ การประชุม เพือ่ประชุมวางแผนการด าเนินการ the 2nd Call of
 the SEA-EU Joint Funding Scheme และ
น าเสนอในหวัขอ้ Testimony by Southeast Asian
 funding agency that participated in the 1st 
Joint Call

SEA-EU Joint Funding Scheme: 
Programme Steering Committee 
Meeting

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ
เมยีนมาร์

18/10/60-20/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

75 นางสาว นิธิกานต์ อนิทร ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
โปรแกรม

การสัมมนา เขา้ร่วมการพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจยัของ 
Newton Fund ภายใต้ความร่วมมอืประเทศองักฤษ 
จนี ฟิลิปปินส์ และไทย

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

ฟิลิปปินส์ 18/10/60-21/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

76 นางสาว องัศุธร ศิริลักษณมานนท์ นักวิเคราะหอ์าวุโส การสัมมนา เขา้ร่วมการพิจารณาทุนสนับสนุนงานวิจยัด้าน 
SWINE AND POULTRY

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

ฟิลิปปินส์ 18/10/60-21/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

หน้าที ่12/14



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สมัมนำ/ดงูำน ประเทศ วนัที่ กำรเดนิทำง
โดยเครื่องบิน

แหลง่งบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 ตุลำคม 2560)

ประเภทกำรเดนิทำง

77 นางสาว มลัลิกา กลุศิริพฤกษ์ เจา้หน้าทีว่ิเทศสัมพันธ์ การสัมมนา เพือ่ร่วมประชุม และจดัเตรียมขอ้มลู รวมทัง้
การศึกษาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการวิจยั
ดังกล่าว รวมทัง้ขอ้มลู Peer Review ให ้Panelist 
เพือ่ใช้ประกอบการประชุม Panel meeting

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

ฟิลิปปินส์ 18/10/60-21/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

78 นางสาว ธนพร อึง้เวชวานิช นักวิจยั อบรม เพือ่เดินทางไปอบรมในหวัขอ้ Big data in the life 
science ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อโครงการต่างๆที่
ด าเนินการอยู ่และต่อไปในอนาคตทีม่กีารใช้
เทคโนโลย ีnext generation sequencing ซ่ึงให้
ขอ้มลูปริมาณมาก  โดยในหลักสูตรทีจ่ะอบรมนีจ้ะได้
เรียนรู้เทคนิคในการวิเคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ่ชุด
ขอ้มลูทีต่่างกนัและดึงขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่อธิบาย
หลักการออกแบบทางชีววิทยา โดยมุง่เน้นไปทีก่าร
สร้างขอ้มลูการท าเหมอืงขอ้มลูการวิเคราะหก์ารรวม
ขอ้มลูและการสร้างภาพขอ้มลู นอกจากนีก้ารเขา้
อบรมยงัช่วยสร้างเครือขา่ยความสัมพันธ์กบั
ผู้เชี่ยวชาญในด้านชีวสารสนเทศ ซ่ึงอาจจะน าไปสู่
โครงการความร่วมมอืในอนาคต

Big data in the life science เนเธอร์แลนด์ 15/10/60-18/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณจาก 
สวทช. บางส่วน

79 นาย สนัด วงศ์ทวีทอง ผู้อ านวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม น าภาคเอกชนทีเ่ป็นผู้เช่าในอวท.และเครือขา่ยไป
ประกวดนวัตกรรม และไปศึกษารูปแบบการจดัการ
ในการพาผู้ประกอบการไปประกวดในเวทีนานาชาติ
ซ่ึงจะช่วยใหผ้ลงานวิจยัและนวัตกรรมของบริษัทมี
โอกาสในการขยายตลาดไปยงัตลาดต่างประเทศ
ต่อไปได้

11th International Warsaw Invention 
Show (IWIS 2017)

โปแลนด์ 07/10/60-13/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช. 
ทัง้หมด

80 นาย ธีรพงศ์ ยะทา นักวิจยั การประชุม เขา้ร่วมงานประกวดงานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์และ
นวัตกรรมในเวทีนานาชาติ ระหว่างวันที ่9-11 ต.ค.
60 ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์

งานวิจยั ส่ิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในเวที
นานาชาติ

โปแลนด์ 09/10/60-12/10/60 ชั้นประหยดั ใช้งบประมาณภายนอก 
สวทช.

หน้าที ่13/14



ประโยชน์ทีไ่ดรั้บ

รายการที ่1: ไดรั้บประสบการณ์ในการดแูลโครงการ TTRS ซึง่ สวทช. ท ารว่มกับ บสย. และทาง KOTEC ภายใตโ้ครงการ KSP และอยูร่ะหวา่งการพัฒนาจัดตัง้หน่วยงานทีจ่ะจัดอันดับเทคโนโลยใีนประเทศไทยเพือ่เป็นกลไกประเมนิ Tech SMEs/Startups

รายการที ่2 : ดแูลอตุสาหกรรมแปรรปูไม ้ ระบบอัตโนมัต ิเพือ่สง่เสรมิผูป้ระกอบการในอตุสาหกรรมแปรรปูไมป้รับตัวรับกระแส Industry 4.0

รายการที ่3 : ไดรั้บหนา้ทีเ่ป็นผูแ้ทนในการประสานงาน โครงการ Asi@Connect ของเครอืขา่ยไทยเพือ่การศกึษาวจัิย  ไดป้ระสบการณ์ในการเป็นหวัหนา้โครงการพัฒนาเครอืขา่ยคอมพวิเตอรเ์พือ่สังคม การศกึษาและวจัิย (ThaiSarn)  และหวัหนา้หอ้งปฏบิัตกิารวจัิยนวัตกรรมอนิเทอรเ์น็ต
รายการที ่4 : ไดรั้บความรูใ้นการจ าแนก วเิคราะหข์อ้มลู และแลกเปลีย่นขอ้มลูระดับนานาชาต ิในเรือ่ง Microbiology, Molecular Genetic and Genetic Engineering

รายการที ่5-6 : มโีอกาสง่ผลงานเขา้รว่มประชมุจ านวน 2 เรือ่ง ซึง่ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็น short oral presentation 1 เรือ่ง และ poster 1 เรือ่ง microbial genome analysis, microbiome analysis

รายการที ่7 : ไดรั้บหนา้ทีเ่ป็นผูรั้บผดิชอบในเรือ่งการผลติ CMOS, เซนเซอร ์และอปุกรณ์ semiconductor พรอ้มทัง้ไดป้ระสบการณ์ในการเยีย่มชมระบบสนับสนุนทีใ่ชใ้นการทดสอบทีเ่กีย่วขอ้ง

รายการที ่8 : มคีวามรูค้วามเขา้ใจดา้น Functional materials and Coatings เพิม่เตมิ ซึง่สามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นงานวจัิยไดเ้ป็นอยา่งด ีและมปีระสทิธภิาพ
รายการที ่9 : จากการท าโครงการวจัิยทีพ่นืทีม่อสงิโตมาเป็นระยะเวลานาน ท าใหม้ฐีานขอ้มลูพรรณพชื และมผีลงานรว่มในการตพีมิพว์ารสารระดับนานาชาติ
รายการที ่10 : ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็นผูแ้ทนสมาคมในการประชมุใหญส่ามัญประจ าปี  AABI 23rd General Assembly และเขา้รว่มงานระดับนานาชาติ

รายการที ่11-13 : ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจเพิม่เตมิเกีย่วกับ bioactive compounds from microorganisms และสามาถน ามาใชใ้นงานวจัิยไดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่14-15 : มปีระสบการณ์เพิม่เตมิเกีย่วกับงานวจัิย ตามทีไ่ดม้สีว่นรว่ม ในโครงการวจัิยระหวา่งไทย-จนี เรือ่ง Isolation and structure elucidation of pure compound from microorganism.

รายการที ่16 : ไดด้ าเนนิงานโครงการฯ ส าหรับอตุสาหกรรมอาหาร ภาคการเกษตร และสขุภาพ รวมถงึผูป้ระกอบการ และสามารถน าความรูท้ีไ่ดม้าพัฒนาธรุกจิตอ่ไปไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รายการที ่18 : ไดป้ระสบการณ์ในการแลกเปลีย่นความรูแ้ละมองหาโอกาสในความรว่มมอืในการท าวจัิยทางทีเ่กีย่วกับนโยบายและการขับเคลือ่นการพัฒนา Digital Economy ในประเทศก าลังพัฒนา และเป็นผูัจัดท าแผนพัฒนาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคมอกีดว้ย
รายการที ่19-20 : ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจในเรือ่ง Multi-GNSS ในการปฏบิัตงิาน เพือ่น ากลับมาประยกุตใ์ชใ้นการท าวจัิยในปัจจบุัน
รายการที ่21 : รว่มในการปฏบิัตงิานวจัิยในเรือ่งทีไ่ปน าเสนอระดับนานาชาต ิซึง่เป็นงานวจัิยตอ่เนือ่งทีจ่ะขอทนุ e-asia

รายการที ่22 : มคีวามรูค้วามสามารถเพิม่เตมิดา้นการวเิคราะหแ์ละทดสอบสมบัตทิางฟิสกิสแ์ละเคมขีอง mesoporous materials

รายการที ่23 : ท าใหม้คีวามรูค้วามสามารถดา้นชวีสารสนเทศสอดคลอ้งกับโครงการวจัิยทีด่ าเนนิอยูเ่ป็นอยา่งดี

รายการที ่24 : ไดรั้บประสบการณ์ในการท าวจัิยเกีย่วกับการสังเคราะหซ์เีมนตก์ระดกูแบบป้ันไดเ้พือ่ท าไปใชเ้ป็นฐานรองรับเซลลส์ าหรับวศิวกรรมเนือ้เยือ่กระดกู

รายการที ่25 : ไดรั้บประสบการณ์จากการเป็นตัวแทนประเทศไทยรว่มเสนอ presentation ใน session Reaching out to Third Countries: Success Stories Outside the European Union เพือ่เป็นการเพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ พรอ้มทัง้แลกเปลีย่นเรือ่ง materials and nanotechnology อกีดว้ย

รายการที ่26--30 : ไดรั้บความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการออกแบบระบบขับเคลือ่นไฟฟ้า การออกแบบโครงสรา้งน ้าหนักเบาส าหรับรถโดยสารไฟฟ้า/ยานยนต ์และการวเิคราะหค์วามแข็งแรงและความปลอดภัย ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การท าวจัิยตอ่ไป
รายการที ่31 : ไดรั้บประสบการณ์ในการรว่มจัดพธิลีงนาม MOU ระหวา่ง ศช. และ Center for Environment, Health and Field Science, Chiba University ซึง่ท าใหม้ปีระสบการณ์ในการท างานดา้นความรว่มมอืระหวา่งประเทศมากขึน้

รายการที ่32 : ไดรั้บความรูแ้ละความสามารถในการใช ้ Atomic Force Microscopy เพือ่การควบคมุเข็มนาโน และความรูด้า้น propoplast ของเซลลพ์ชื

รายการที ่33 : ในฐานะหวัหนา้โครงการ ไดรั้บประสบการณ์ในการรว่มจัดท า Guideline  ในการท างานรว่มกันของเครอืขา่ย  NPDD  ทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจาก TCELS 

รายการที ่34-35,37-39 : งานวจัิยดา้นวัคซนีและชดุตรวจ ตลอดจนเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้ความรูด้า้นเทคโนโลยเีอนไซม ์การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพและสารเคมจีากชวีมวลทางการเกษตร และดา้นจโีนมกิส ์ซึง่สามารถน าไปใชใ้นการวจัิยไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่36 : ไดเ้พิม่พนูประสบการณ์การท าโครงการทีเ่กีย่วกับ Cognitive Process ในการคดิ และเป็นทีป่รกึษาให ้สาธติ มศว.

รายการที ่40 : ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน Bus Arrival Time Prediction  at Any Distance of Bus Route  Using Deep Neural Network Model

รายการที ่41 : ไดรั้บความรูค้วามสามารถดา้นการตรวจวนิจิฉัยโรคปศสุัตวโ์ดยใชเ้ครือ่ง conventional PCR/ qPCR เป้นอยา่งดี

รายการที ่42-43 : ไดรั้บความรูด้า้นการออกแบบอปุกรณ์การแพทยแ์ละเครือ่งมอืแพทยฝั์งใน การขึน้รปูวัสดฝัุงในทางการแพทยเ์พิม่เตมิ ซึง่เป็นประโยชน์ตอ่การท าวจัิย
รายการที ่44 : ไดรั้บประสบการณ์ในการแลกเปลีย่นผลงาน H-FAME & Fuel Economy และไดค้วามรูใ้หมเ่พิม่เตมิดา้น biodiesel, fuel economy regulation เพือ่น ามาใชใ้นการท าวจัิยตอ่ไป

รายการที ่45 : ไดรั้บประสบการณ์ดา้นงานวจัิยทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคนคิ lithography ซึง่ท าใหเ้กดิความเชีย่วชาญและเป็นประโยชน์ตอ่การพัฒนางานวจัิยไดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่46 : รว่มเป็นผูบ้รรยายและแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้น Encapsulation for Drug delivery and Medical application ในระดับนานาชาติ

รายการที ่47 : ไดรั้บปรัสบการณ์ในการปฏบิัตงิานในโรงงานตน้แบบผลติยาชวีวัตถุแหง่ชาติ

รายการที ่48 : ไดรั้บโอกาสในการหารอืทางดา้นเทคโนโลย ีinjection molding กับบรษัิทเอกชน เพือ่น ามาตอ่ยอดในงานวจัิยตอ่ไป
รายการที ่49 : ไดรั้บประสบการณ์ดา้นการพัฒนาตัวเรง่ปฏกิริยิา และมัน่ใจวา่สามารถปฏบิัตงิานส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องงานวจัิยได ้
รายการที ่50 : ไดรั้บประสบการณ์ในการจัดงาน Open Innovation@TSP ระดับนานาชาติ

รายการที ่51-52: ไดรั้บประสบการณ์ในการดแูลโครงการ TTRS ซึง่ สวทช. ท ารว่มกับ บสย. และทาง KOTEC ภายใตโ้ครงการ KSP และอยูร่ะหวา่งการพัฒนาจัดตัง้หน่วยงานทีจ่ะจัดอันดับเทคโนโลยใีนประเทศไทยเพือ่เป็นกลไกประเมนิ Tech SMEs/Startups

รายการที ่53 :ไดรั้บความรูเ้กีย่วกับ speech technology focusing on speech recognition technology และ speech corpus เพือ่ใชใ้นงานวจัิยไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

รายการที ่54 : ไดรั้บความรูเ้พิม่เตมิดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูขนาดใหญ ่(Big Data) ซึง่เกีย่งขอ้งกับงานวัจยิทีก่ าลังด าเนนิการอยู ่ทีจ่ าเป็นตอ้งใชเ้ครือ่งมอืในการวเิคราะหไ์ดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่55-57 : ไดรั้บประสบการณ์ในฐานะ project leader ของโครงการแผน่ยางปคูอกปศสุัตวแ์ละ Thermoplastic Elastomer เป็นการวจัิยเพือ่ก าหนดมาตรฐานผลติภัณฑย์างทีม่ศีักยภาพ และไดเ้ขา้รว่มเป็นกรรมการพจิารณามาตรฐานจากบัญชนีวัตกรรม 
รายการที ่58 : ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนองานวจัิยทีรั่บผดิชอบ ในเวทนีานาชาต ิ
รายการที ่59 : รว่มเป็นคณะท างานเตรยีมการดา้นสารัตถะส าหรับการประชมุ WTDC-17  และจัดท าแผนพัฒนาดจิทัิลเพือ่เศรษฐกจิและสังคม

รายการที ่64-66 : ไดรั้บประสบการณ์การท าโครงการรว่มกับ SMEs ทางดา้นโลหะและยานยนตไ์ฟฟ้า (metal dechnology & green vehicle development)

รายการที ่72: รว่มแลกเปลีย่นประสบการณ์ในการสรา้งเครอืขา่ยนักวทิยาศาสตรร์ุน่ใหมแ่กนั่กวชิาการทีเ่ขา้รว่มในประเทศหมา่

รายการที ่73-74: ไดรั้บประสบการณ์ในการวางแผนการด าเนนิการ the 2nd Call of the SEA-EU Joint Funding Scheme และน าเสนอผลงาน

รายการที ่75-77: ไดเ้รยีนรูก้ระบวนการพจิารณาทนุสนับสนุนงานวจัิยของ Newton Fund ภายใตค้วามรว่มมอืประเทศอังกฤษ จนี ฟิลปิปินส ์และ ไทย
รายการที ่78: การอบรมนีส้อดคลอ้งกับโครงการทีด่ าเนนิอยู ่ท าใหส้ามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่79: ไดรั้บความรแูละประสบการณ์ดา้นวทิยาศาสตรแ์ละบรหิารธรุกจิโดย เพิม่เตมิจากเดมิทีม่ปีระสบการณ์มามากกวา่ 20 ปี สามารถน ามาใชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งได ้
รายการที ่80: ไดรั้บประสบการณ์ในการเผยแพรผ่ลงานเพือ่น าไปประกวดสิง่ประดษิฐแ์ละนวัตกรรมในเวทนีานาชาตใินฐานะเป็นผูป้ระดษิฐ์

รายการที ่17 : เพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร ด าเนนิงานวจัิยและพัฒนา ทีเ่หมาะสมกับแนวโนม้ของเทคโนโลย ีพรอ้มทัง้ไดรั้บประสบการณ์ ดา้น Smart City ทีป่ระสบผลส าเร็จ เพือ่น ามาเป็นแนวทางในการบรหิารงานวจัิย และตอ่ยอดเทคโนโลยสี าหรับการพัฒนาโปรแกรมดา้น Service Data Innovation และการสรา้งเครอืขา่ยทีเ่กี่

ยวขอ้งใหก้ับ สวทช.

รายการที ่60-63 : ไดป้ระสบการณ์ในการถ่ายทอดการพัฒนาองคก์รใหแ้ก ่SMEs รวมไปถงึไดรั้บมอบหมายเพิม่เตมิ ใหรั้บผดิชอบงานในประเด็นวจัิยมุง่เนน้ของ สวทช. อยา่งมปีระสทิธภิาพ และทันตอ่การเปลีย่นแปลง รวมัง้สามารถบรหิารจัดการเทคโนโลยแีละนวัตกรรมไดอ้ยา่งทันสมัยและมปีระสทิธภิาพ และด าเนนิโครงการทีเ่กีย่วข ้
องกับการพัฒนาเทคโนโลยอีตุสาหกรรมใหแ้ก ่SMEs ของประเทศไทย เชน่ โครงการ RDI (Research, Development and Industrialization)

รายการที ่67-71: ไดรั้บโอกาสและน าเสนอผลงานวจัิยของไบโอเทค ในเวทรีะดับนานาชาต ิรวมทัง้น าไปสูก่ารสรา้งโอกาสความรว่มมอื แลกเปลีย่นความรู ้เพิม่พนูองศค์วามรูน้ าไปสูง่านวจัิยทีม่คีณุภาพและตอ่ยอดการน าไปใชป้ระโยชน์ในอนาคตอยา่งตอ่เนือ่ง และไดรั้บแลกเปลีย่นความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกับ ราทะเล ชวีโมเลกลุ ควา
มหลากหลายของชนดิพันธุ ์เพือ่น ามาพัฒนางานวจัิยตอ่ไป


