No.

่ สกุล
ชือ

รำยละเอียดกำรขออนุม ัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/ส ัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตงแต่
ั้
ว ันที่ 1-30 ก ันยำยน 2560)
่ กำรประชุม/อบรม/
ตำแหน่ง
ประเภทกำร
ว ัตถุประสงค์
ชือ
ประเทศ
ว ันที่
เดินทำง
ส ัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ
่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

1

นาย ณรงค์ ศิรเิ ลิศวรกุล

ผู ้อานวยการ

การสัมมนา

เป็ นหนึง่ ในคณะทางานของโครงการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

China-ASEAN Expo
2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

2

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

China-Thailand Joint
Laboratory on
Microbial
Biotechnology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

3

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา

รองผู ้อานวยการ

การประชุม

วัตถุประสงค์ให ้นั กวิจัยจากทัง้ สาม
หน่วยงานได ้หารือและจัดทาแผน
กิจกรรม/โครงการวิจัยทีส
่ นใจสาหรับ
การดาเนินงานในปี 2561 โดย ผศช.
ในฐานะประธานคณะกรรมการ
โครงการฯ ฝ่ ายไทย ได ้รับเชิญให ้เข ้า
ร่วมการประชุมสัมมนา ซึง่ ศช.
พิจารณาเห็นว่าเป็ นโอกาสดีทจ
ี่ ะ
ผลักดันให ้เกิดกิจกรรมวิจัยทีเ่ ป็ น
รูปธรรมภายใต ้กรอบความร่วมมือ
ดังกล่าว และรับทราบความคืบหน ้า
การดาเนินโครงการฯ จากหน่วยงาน
พันธมิตรทีเ่ กีย
่ วข ้อง
่ มโยงอุทยานวิทยาศาสตร์
เชือ
ประเทศไทย เป็ น Innovation
Ecosystem แห่งหนึง่ กับ Innovation
้ นาของโลก
Ecosytems ชัน

High Level Forum of
Leading Innovation
Ecosystems 2017

แคนาดา

23/09/60-28/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

4

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

MOU Signing
Ceremony and Visit
Research Institute,
Chiba University,
Japan

ญีป
่ น
ุ่

28/09/60-03/10/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

5

นางสาว วรรณี ฉินศิรก
ิ ล
ุ

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

RIL Summit 2017,
STS Forum 2017 และ
The ICEF 4th annual
meeting

ญีป
่ น
ุ่

29/09/60-06/10/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

6

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

เนือ
่ งด ้วย ศช. ได ้เดินทางไปเจรจา
ความร่วมมือด ้านการถ่ายทอด
เทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตร
เพือ
่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสภ
ู่ าค
การผลิตกับ Center for
Environment, Health and Field
Science ณ Chiba University เมือ
่
เดือนสิงหาคม 2560 ซึง่ ผลการเจรจา
Center for Environment, Health
and Field Science ณ Chiba
University ตกลงทีจ
่ ะร่วมลงนาม
บันทึกข ้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
กับ ศช. เพือ
่ เป็ นกรอบในการดาเนิน
เพือ
่ เป็ นผู ้แทน ผพว. เข ้าร่วมประชุม
ในงาน Global Summit of Research
Institute Leaders (RIL 2017) ใน
วันที่ 30 ก.ย.60 และร่วมงานประชุม
Science and Technology in
Society Forum (STS Forum) ใน
ฐานะ Speaker หัวข ้อ Future
Nanomaterials และร่วมประชุม The
8th Funding Agency Presidents
Meeting (FAPM) แทน ผพว.
ระหว่างวันที่ 1-3 ต.ค. 60
- เพือ
่ ร่วมงานประชุม Innovation for
Cool Earth Forum (ICEF 4th
- ประชุมความร่วมมือและ
สังเกตการณ์งาน Heidelberg
Laureate Forum เพือ
่ พิจารณาความ
เป็ นไปได ้ในการส่งเยาวชนไทยเข ้า
ร่วมการประชุม
- เจรจาความร่วมด ้าน Magnetic
Resonance Imaging สาหรับพืชกับ
สถาบันวิจัยแห่ง Juelich

Heidelberg Laureate
Forum

สหพันธ์สาธารณรัฐ
เยอรมนี

23/09/60-29/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

03/09/60-10/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ลักเซมเบิรก
์

02/09/60-08/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

The 8th International
Conference on Life
Cycle Management
2017

ลักเซมเบิรก
์

02/09/60-08/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

เพือ
่ หารือกับ ITRI และ INST ในการ
ทา action plan สาหรับความร่วมมือ
และดูแนวทางการนา SME เข ้าสู่
ตลาดไต ้หวัน และแนวทางการใช ้
platform ของทัง้ 2 หน่วยงานในการ
สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมของไทย

Taipei International
Invention Show &
Technomart

ไต ้หวัน

28/09/60-30/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

อบรม

1. เพือ
่ สร ้างความร่วมมือ ทางด ้าน
เครือข่ายกับเครือข่ายของยุโรป,
NREN
2. เพือ
่ แลกเปลีย
่ นความรู ้ทางด ้าน
เทคโนโลยีเครือข่าย, Cloud,
Security และ Open ID และนา
กลับมาประยุกต์ใช ้

NORDUnet Technical
Workshop 2017

เดนมาร์ก

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นั กวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานทางวิชาการ

EUROCORR 2017

สาธารณรัฐเชค

03/09/60-07/09/60

้ ประหยัด
ชัน

13 นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นั กวิจัย

การประชุม

- เก็บข ้อมูล ตรวจสอบการทางานของ
ระบบ PV hybrid system ทัง้ สองที่
- ประชุมความคืบหน ้าของงานกับ
คณะทางานฝั่ งไทยและกัมพูชาและ
ร่วมหารืองานในเฟสต่อไป

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

14 ว่าทีร่ ้อยตรี นพดล สิทธิพล

นั กวิจัย

การประชุม

ตรวจวัดระบบเซลล์แสงอาทิตย์ ณ
วิทยาลัยกาปงสปื อ ราชอาณาจักร
กัมพูชา

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ิ แสงสุวรรณ์
15 นาย วิชต

เจ ้าหน ้าทีห
่ ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
อาวุโส

การประชุม

ติดตามผลการทางานระบบฯ และร่วม
ประชุมเจ ้าหน ้าทีก
่ าพูชา

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

16 นาย พีระวุฒ ิ ชินวรรังสี

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ตรวจสอบ ติดตามการทางานของ
ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

7

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

ร่วมการประชุมในฐานะผู ้แทนประเทศ
ไทย

Seventh Plenary
สหรัฐอเมริกา
Meeting: Horizontal
methods for Molecular
Biomarker Analysis

8

นาย จิตติ มังคละศิร ิ

นั กวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานเรือ
่ ง
Multi-dimensional assessment
perspectives for sustainable
development: A case study of
sericulture และสร ้างเครือข่ายของ
งานวิจัยระดับนานาชาติ

The 8th International
Conference on Life
Cycle Management
2017

9

นางสาว ปพิชญา ยูถนั นท์

นั กวิเคราะห์

การประชุม

1) เพือ
่ เข ้าร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ
เรือ
่ ง Sustainability of Agri-Food
Products: Case Studies of Oil
Palm, Cassava, Sugarcane, and
Maize Value Chains in Thailand?
ในรูปแบบ Poster Presentation
2) เพือ
่ นาความรู ้ทีไ่ ด ้รับจากการเข ้า
ร่วมงานฯ มาใช ้ประโยชน์ตอ
่ การ
ดาเนินงานของโปรแกรมสิง่ แวดล ้อม
ทีย
่ ั่งยืน และกาหนดทิศทางในการ
ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาของ
สวทช. ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด

10 นาง ฐิตาภา สมิตน
ิ นท์

รองผู ้อานวยการ

การประชุม

11 นาย สาดิศย์ เสถียรไพศาล

วิศวกรอาวุโส

12 นาง ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน

17 นางสาว ศศิวม
ิ ล ทรงไตร

ผู ้ช่วยวิจัย

การประชุม

1. ติดตามความคืบหน ้าการทางาน
ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ของระบบ PV hybrid system ที่
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ
เซลล์แสงอาทิตย์
2. ติดตามความคืบหน ้าการบริหาร
จัดการและดูแลรักษาระบบ PV hybrid
system สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

18 นางสาว สิรธิ รรม ณ ระนอง

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การสัมมนา

19 นางสาว สุพน
ิ ยา อุปลกะลิน

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การสัมมนา

การประชุมสร ้างตลาดสารสกัดให ้
กลุม
่ อุตสาหกรรมสมุนไพรด ้วยนาโน
เทคโนโลยี
จากโครงการ การสร ้างตลาดสารสกัด
ให ้กลุม
่ อุตสาหกรรมสมุนไพรด ้วยนา
โนเทคโนโลยี ทีไ่ ด ้รับ งปม.จาก
กระทรวงสาธารณสุข ศน. เป็ น
หน่วยงานหนึง่ ทีร่ ว่ มขับเคลือ
่ น
โครงการด ้านสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ
ร่วมกับหน่วยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้อง ได ้
พาภาคคเอกชนร่วมจัดกิจกรรม
Beauty Connect Expo และสร ้าง
Networking สาหรับตลาด CLMV

ั
20 นาง อุรชา รักษ์ ตานนท์ชย

รองผู ้อานวยการศูนย์

21 นางสาว ศรีทพ
ิ ย์ อุชชิน
22 นาย ต่อตระกูล พูลโสภา

Beauty Connect Expo
Cambodia 2017

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

Beauty Connect Expo
Cambodia 2017

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

การสัมมนา

เป็ นส่วนหนึง่ ของแผนงานโครงการ
Beauty Connect Expo
การสร ้างตลาดสารสกัดให ้กลุม
่
Cambodia 2017
อุตสาหกรรมสมุนไพรด ้วยนาโน
เทคโนโลยี ทีไ่ ด ้รับจากกระทรวง
สาธารณสุข ศน. เป็ นหน่วยงานหนึง่
ทีร่ ว่ มขับเคลือ
่ นโครงการด ้านสมุนไพร
เชิงเศรษฐกิจร่วมกับหน่วยงานอืน
่ ที่
เกีย
่ วข ้อง ได ้พาภาคคเอกชนร่วมจัด
กิจกรรม Beauty Connect Expo
และสร ้าง Networking สาหรับตลาด
CLMV

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ผู ้จัดการ

การสัมมนา

พาผู ้ประกอบการไปดูงาน Beauty
Connect Expo Cambodia2017

Beauty Connect Expo
Cambodia 2017

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ผู ้ประสานงานอาวุโส

การสัมมนา

เดินทางเข ้าร่วมงานนิทรรศการ
Beauty Connect Expo
แสดงผลงานวิจัยด ้านสมุนไพรและ
Cambodia 2017
เครือ
่ งสาอาง
ภายใต ้โครงการการสร ้างตลาดสาร
สกัดให ้กลุม
่ อุตสาหกรรมสมุนไพร
ด ้วยนาโนเทคโนโลยี
ในงานสัมมนาและนิทรรศการ
นานาชาติ The 2nd Cambodia
International Exhibition &
Conference on Cosmetic, Beauty,
Hair & Spa (Beauty Connect
Expo Cambodia 2017) พร ้อมทัง้
กิจกรรม Business Networking

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

23 นางสาว จาปูน ศรเมฆ

นั กวิเคราะห์

การสัมมนา

1.เพือ
่ เป็ นการนาเสนอผลงานวิจัยใน
กลุม
่ อุตสาหกรรมเครือ
่ งสาอางและ
เวชสาอางจากสมุนไพรด ้วยนา
่ านาชาติ
เทคโนโลยีของประเทศ สูน
ผ่านการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
ร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภายในและ
ภาคเอกชน
2.เพือ
่ สนั บสนุนให ้เกิดการเพิม
่
โอกาสทางธุรกิจ สร ้างตลาดสมุนไพร
ไทยและสารสกัด ในกลุม
่ ของ
อุตสาหกรรมสมุนไพรของประเทศ
ไทยในต่างประเทศ

Beauty Connect Expo
Cambodia 2017

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

24 นางสาว กชกร เอีย
่ มวิมังสา

ผู ้ประสานงาน

การสัมมนา

Beauty Connect Expo
Cambodia 2017

กัมพูชา

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

25 นาย อรรถกร ศิรส
ิ วุ รรณ

หัวหน ้างาน

การประชุม

จัดกิจกรรมนิทรรศการในงานสัมมนา
และนิทรรศการนานาชาติ The 2nd
Cambodia International Exhibition
& Conference on Cosmetic,
Beauty, Hair & Spa (Beauty
Connect Expo Cambodia 2017)
โดยได ้เชิญผู ้ประกอบการไทยทีม
่ ี
ความร่วมมือกับ ศน. และ
ผู ้ประกอบการทีผ
่ า่ นการคัดเลือกไป
จัดแสดงนิทรรศการด ้านสมุนไพรไทย
เพือ
่ แสวงหาตลาดในประเทศกลุม
่
CLMV (ภายใต ้โครงการการสร ้าง
ตลาดสารสกัดให ้กลุม
่ อุตสาหกรรม
เก็บข ้อมูลและตรวจติดตามผลการ
ดาเนินงานของระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วย
เซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid เพือ
่
การประชาสัมพันธ์โครงการฯ

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

26 นางสาว ธัญญ์ณัช บุษบงค์

ผู ้ประสานงาน

การประชุม

ประชุมและติดตามงานโครงการจัดตัง้
และบริหารการจัดการระบบผลิต
ไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ
Hybrid ณ สถาบันเทคโนโลยีกาปงส
ปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

27 นางสาว นวพรรษ คาไส

ผู ้ประสานงาน

การประชุม

ร่วมประชุมและติดตามผลการทางาน
ของระบบ Solar cell

ตรวจสอบการทางานของ กัมพูชา
ระบบผลิตไฟฟ้ าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์

11/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

28 นางสาว สาวิตรี ภิรมย์กจิ

ผู ้ประสานงาน

การประชุม

เพือร่
่ื วมประชุมในฐานะ
ผู ้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการภาคี
วิทยาศาสตร์ขวั ้ โลก และฝ่ าย
เลขานุการโครงการวิจัยขัว้ โลกตาม
พระราชดาริฯ ซึง่ สวทช.ลงนามความ
ร่วมมือกับจีน เมือ
่ พ.ศ. 2556

ประชุม AFoPS และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
หารือความร่วมมือด ้าน
วิทยาศาสตร์ขวั ้ โลกกับจีน

05/09/60-08/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

29 นาย ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล

วิศวกร

อบรม

เพือ
่ แลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้และความ
ร่วมมือระหว่างระบบรางจีนและระบบ
รางของประเทศอืน
่ ๆ

International Training
Workshop on Railway
Engineering
Technology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

07/09/60-26/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

30 นาย ทรงพล มัน
่ คงสุจริต

ทีป
่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

เป็ นหนึง่ ในคณะทางานของโครงการ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีไทย-จีน

China-ASEAN Expo
2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

31 นาย กิตตินันท์ อันนานนท์

ผู ้อานวยการฝ่ าย

การสัมมนา

ได ้รับมอบหมายให ้เข ้าร่วมประชุมเพือ
่
เจรจาความร่วมมือเพือ
่ จัดตัง้ ศูนย์วจิ ัย
ร่วมด ้านระบบราง

China-ASEAN Expo
2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

32 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ ้าหน ้าทีพ
่ ัฒนาธุรกิจ

การสัมมนา

พาเจ ้าหน ้าทีแ
่ ละผู ้ประกอบการไป
ร่วมงานThe 5th Forum ภายใต ้งาน
CAEXPO2017 เพือ
่ ให ้บรรลุ
จุดประสงค์ของโครงการ

China-ASEAN Expo
2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

33 นางสาว อมรทิพย์ เมืองพรหม

นั กวิจัย

การสัมมนา

เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมและแสดงผลงาน

Development of male สาธารณรัฐประชาชนจีน
sterile lines (TGMS)
and their used for twoline hybrid breeding in
Thailand

12/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

34 นาย ธนาภรณ์ โกราษฎร์

วิศวกรอาวุโส

การสัมมนา

ภายใต ้กิจกรรมความร่วมมือไทย-จีน
โดย สวทช กระทรวงวิทย์ฯ โครงการ
CATTC ได ้มีการหารือโจทย์ทจ
ี่ ะ
พัฒนาร่วมกันแล ้วในการเดินทาง
เดือนมิถุนายน รอบนีเ้ ป็ นการนาคณะ
ไปหารืออีกครัง้

China-ASEAN Expo
2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

09/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

35 นาย สุธ ี ผู ้เจริญชนะชัย

รองผู ้อานวยการศูนย์

อบรม

ปฏิบต
ั ภ
ิ ารกิจเป็ นผู ้แทน รวท. เข ้าร่วม
การประชุม VIP delegates?
reception of 4th APEC IoV
symposium and Mobile
Mobility Connectivity 2017&

4th APEC IoV
symposium and
Mobile Mobility
Connectivity 2017

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

36 นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นั กวิจัยอาวุโส

อบรม

เพือ
่ ร่วมกันอภิปรายการประยุกต์ใช ้
เทคโนโยลี Internet of Vehicle
ในด ้ารการขนส่งและจราจรในอนาคต

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

37 นางสาว วัชรีวรรณ แจ่มบุญศรี

นั กวิจัย

การสัมมนา

เพือ
่ นาเสนอผลงาน เป็ นส่วนหนึง่ ของ
งานนั กวิจัย

4th APEC IoV
symposium and
Mobile Mobility
Connectivity 2017
The 1st China
(Guangxi) - ASEAN
Conference on
Agricultural Science
and Technology
Cooperatio

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

38 นาย ชาญณรงค์ ศรีภบ
ิ าล

นั กวิจัย

การประชุม

ตามที่ สวทช. ได ้ประชุมกับคณะ
นั กวิจัยจาก Guangxi Academy of
Agricultural Sciences (GXAAS)
เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเอง
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ
่
หารือความร่วมมือในการดาเนินงาน
ร่วมกันเมือ
่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560
ในการนี้ GXAAS ได ้เชิญนักวิจัยจาก
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารผลิตโมโนโคลนอล
แอนติบอดี ร่วมนาเสนอผลงานในงาน
ประชุมวิชาการ The 1st China &

The 1st China
(Guangxi) - ASEAN
Conference on
Agricultural Science
and Technology
Cooperatio

สาธารณรัฐประชาชนจีน

13/09/60-17/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

39 นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข ้อกาหนด มอก 1955 ตรวจโรงงานตาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข ้อกาหนดมาตรฐาน มอก.

13/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

40 นาย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

นั กวิจัย

การสัมมนา

นาเสนอผลงานวิชาการ และ
แลกเปลีย
่ นความรู ้กับนั กวิชาการอืน
่ ๆ
ทีท
่ างานในสาขาเดียวกัน

14/09/60-18/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

41 นาย มารุต หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข ้อกาหนดมาตรฐาน
มอก.

13/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

10th International
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Conference on Porous
Metals and Metallic
Foams
ตรวจโรงงานตาม
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ข ้อกาหนดมาตรฐาน มอก.

42 นางสาว ลิล ี่ เอือ
้ วิไลจิตร

รองผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย (Board Member) และ
คณะกรรมการด ้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และร่วมบรรยายใน
Session 1 : Report form each
country institute

China-Thailand Joint
Laboratory on
Microbial
Biotechnology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

43 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

44 นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

45 นางสาว จริยา สากยโรจน์

นั กวิจัย

การประชุม

เป็ นผู ้บรรยาย ใน Data Management China-Thailand Joint
Session
Laboratory on
Microbial
Biotechnology
ประชุมความร่วมมือในการจัดตัง้
China-Thailand Joint
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมไทย-จีนด ้าน
Laboratory on
ี
เทคโนโลยีชวภาพจุลน
ิ ทรีย ์
Microbial
Biotechnology
เพือ
่ ร่วมจัดประชุมสัมมนา
China-Thailand Joint
China-Thailand Joint Laboratory
Laboratory on
on Microbial Biotechnology และ
Microbial
หารือแผนการดาเนินการจัดตัง้
Biotechnology
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วม

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

46 นาย นิรันดร์ รุง่ สว่าง

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เข ้าร่วมประชุมสัมมนา และหารือ
แผนการดาเนินโครงการตัง้
ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมทางด ้าน Microbial
Biotechnology

China-Thailand Joint
Laboratory on
Microbial
Biotechnology

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

47 นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผู ้จัดการ

การประชุม

เพือ
่ ร่วมหารือแผนการดาเนิน
โครงการจัดตัง้ ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารร่วมฯ
และร่วมจัดสัมมนา

17/09/60-19/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

48 นางสาว ลิล ี่ เอือ
้ วิไลจิตร

รองผู ้อานวยการศูนย์

การประชุม

เข ้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร
เครือข่าย (Board Member) และ
คณะกรรมการด ้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และร่วมบรรยายใน
Session 1 : Report form each
country institute

China-Thailand Joint
สาธารณรัฐประชาชนจีน
Laboratory on
Microbial
Biotechnology
The 9th Asian Network สาธารณรัฐประชาชนจีน
of Research Resource
Centers (ANRRC)

20/09/60-22/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

49 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

เป็ นผู ้บรรยาย ใน Data Management The 9th Asian Network สาธารณรัฐประชาชนจีน
Session
of Research Resource
Centers (ANRRC)

20/09/60-22/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

50 นาย นิรันดร์ รุง่ สว่าง

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ ร่วมประชุมวิชาการ และบรรยายใน The 9th Asian Network สาธารณรัฐประชาชนจีน
Session 5: Microbiology
of Research Resource
Centers (ANRRC)

20/09/60-22/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

51 นาย ศิษเฎศ ทองสิมา

นั กวิจัยอาวุโส

การประชุม

สร ้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

หารือความร่วมมือ ณ
บริษัท BGI-Shenzhen

สาธารณรัฐประชาชนจีน

21/09/60-23/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

52 นาย ชุมพล งามผิว

นั กวิจัย

การประชุม

ร่วมศึกษาดูงานและหารือความร่วมมือ หารือความร่วมมือ ณ
เพือ
่ สร ้างความร่วมมือของกลุม
่ วิจัย
บริษัท BGI-Shenzhen
และนาองค์ความรู ้มาใช ้พัฒนาต่อยอด
งานวิจัย

สาธารณรัฐประชาชนจีน

21/09/60-23/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

53 นาย พิเชษฐ์ บุญหนุน

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และ
หารือถึงความเป็ นไปได ้ในการสร ้าง
เครือข่ายงานวิจัยร่วมกันในอนาคต ใน
เบือ
้ งต ้นตัง้ เป้ าร่วมกันพัฒนาข ้อเสนอ
โครงการเพือ
่ ขอทุน Newton Fund

สหราชอาณาจักร

04/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หารือและเยีย
่ มชม
VILab, University of
Bristol

ิ ฏ์ ลีลาสวัสดิส
54 นาย ธีศษ
์ ข
ุ

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ เยีย
่ มชมห ้องปฏิบต
ั ก
ิ าร และหารือ
ถึงความเป็ นไปได ้ในการสร ้าง
เครือข่ายงานวิจัยร่วมกันในอนาคต

หารือและเยีย
่ มชม
VILab, University of
Bristol

สหราชอาณาจักร

04/09/60-16/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

55 นาย ธนพล วิสท
ุ ธิกล
ุ

ผู ้ช่วยวิจัยอาวุโส

อบรม

งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ
มอบหมายให ้ทาหน ้าทีท
่ ดสอบระบบ
ทีม
่ ซ
ี อฟต์แวร์เป็ นส่วนประกอบ มี
ความจาเป็ นต ้องเพิม
่ พูนความรู ้ด ้าน
การออกแบบการทดสอบ
นอกเหนือจากความรู ้ด ้านเทคนิคการ
ทดสอบทีม
่ อ
ี ยู่

ISTQB Advanced
Level Test Analyst

สหราชอาณาจักร

10/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

56 นาย บุญชัย เจริญด ้วยศีล

วิศวกร

อบรม

เพือ
่ เข ้าฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนา
ISTQB Advanced
ความสามารถทางด ้าน Software
Level Test Analyst
Testing และสอบ ISTQB Advanced
Level Test Analyst

สหราชอาณาจักร

10/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

57 นางสาว พนิตา เมนะเนตร

ผู ้ช่วยวิจัย

อบรม

ด ้วยงานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ ISTQB Advanced
(STDS) มีพันธกิจด ้านงานวิจัย พัฒนา Level Test Analyst
ให ้คาปรึกษาและบริการทดสอบ
คุณภาพผลิตภัณฑ์ จึงมีความ
ประสงค์ทจ
ี่ ะพัฒนาบุคคลากรให ้เป็ น
่ วชาญทีใ่ นระดับสากล
ผู ้เชีย

สหราชอาณาจักร

11/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

58 นางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ หารือความร่วมมืองานวิจัยด ้าน
Strategic Research
การพัฒนานาโนแบบ Mettalic เพือ
่ ใช ้ Collaboration
ในการวิเคราะห์และรักษาโรค

สหราชอาณาจักร

12/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

59 นางสาว สุวส
ั สา บารุงทรัพย์

นั กวิจัย

การประชุม

เพือ
่ หารือความร่วมมืองานวิจัยด ้าน
การพัฒนาวัสดุนาโนแบบ Matallic
เพือ
่ ใช ้ในการวิเคราะห์และรักษาโรคฯ

Strategic Research
Collaboration

สหราชอาณาจักร

12/09/60-15/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

60 นาย สุรพงษ์ ขุนแผ ้ว

นั กวิจัย

อบรม

เพือ
่ เรียนรู ้เทคโนโลยีและรับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการทดสอบ
ประสิทธิภาพของวัคซีนและการ
ตอบสนองทางภูมค
ิ ุ ้มกันของสุกรต่อ
วัคซีนและสร ้างความร่วมมือด ้านการ
้ PRRS และ SI
วิจัยวัคซีนต่อเชือ

เทคโนโลยีการทดสอบ
สหราชอาณาจักร
ประสิทธิภาพวัคซีนและ
การตอบสนองทาง
ภูมค
ิ ุ ้มกันของสุกรต่อ
วัคซีนโรค PRRS และ SI

14/09/60-30/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ิ ฏ์สรอรรถ
61 นาย อนุรัตน์ วิศษ

นั กวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

นาเสนอบทความวิชาการ

Eurosensors 2017

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

01/09/60-08/09/60

้ ประหยัด
ชัน

62 นางสาว ปั ตมาภรณ์ ธิมากุล

ผู ้ช่วยวิจัย

การสัมมนา

นาเสนอผลงานวิชาการและ
่ วชาญจาก
แลกเปลีย
่ นความรู ้กับผู ้เชีย
นานาประเทศ

20th International
Conference on
Composite Structure

สาธารณรัฐฝรั่งเศส

01/09/60-08/09/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด
ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

้
63 นางสาว ธิดารัตน์ นิม
่ เชือ

นั กวิจัย

การสัมมนา

เพือ
่ นาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์
และแลกเปลีย
่ น/เพิม
่ เติม ความรู ้

ประชมุนาเสนอผลงาน
แบบ Poster
presentation

สเปน

29/09/60-05/10/60

้ ประหยัด
ชัน

ใช ้งบประมาณ
สวทช. ทัง้ หมด

ประโยชน์ทได้
ี่ ร ับ
รายการที่ 1,30-32,34 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาผู ้ประกอบการไปร่วมงาน เพือ
่ ให ้บรรลุจด
ุ ประสงค์ของโครงการ และร่วมเป็ นหนึง่ ใน
คณะทางานของโครงการ
ี่ วชาญด ้านความหลากหลายทางชวี ภาพของรา เทคโนโลยีเอนไซม์ การผลิต bioproduct จาก
รายการที่ 2,42-47 : ได ้รับความรู ้ ความเชย
จุลน
ิ ทรีย ์ รวมทัง้ ได ้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย (Board Member) และคณะกรรมการด ้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพือ
่
ร่วมหารือแผนการดาเนินโครงการจัดตัง้ ห ้องปฏิบัตก
ิ ารร่วมฯอีกด ้วย
ื่ มโยงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เป็ น Innovation Ecosystem แห่งหนึง่ กับ Innovation Ecosytems ชน
ั ้ นา
รายการที่ 3 : เพือ
่ เชอ
ของโลก ซงึ่ ปั จจุบันได ้กากับดูแลอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
รายการที่ 4 : เจรจาความร่วมมือด ้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรเพือ
่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสภ
ู่ าคการผลิตกับ
นานาชาติ และได ้แนะนาให ้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือด ้านเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรกับ National Agriculture and Food
ี่ วชาญด ้าน Plant Factory ด ้วย ในฐานะผู ้อานวยการศูนย์แห่งชาติ
Organization และ AIST-Hokkaido Campus ซงึ่ มีความเชย
รายการที่ 5 : ได ้ประสบการณ์ในการเจรจาความร่วมมือและเข ้าร่วมประชุมในงานสาคัญต่างๆ ในฐานะผู ้อานวยการศูนย์แห่งชาติ
รายการที่ 6 : ได ้ประสบการณ์ในการเข ้าร่วมหารือความร่วมมือ เพือ
่ พิจารณาความเป็ นไปได ้ในการสง่ เยาวชนไทยเข ้าร่วมการประชุม และ
เจรจาความร่วมด ้าน Magnetic Resonance Imaging สาหรับพืชกับสถาบันวิจัยแห่ง Juelich
รายการที่ 7 : ได ้รับประสบการณ์ในการเข ้าร่วมประชุมในฐานะผู ้แทนประเทศไทย
รายการที่ 8-9 : ได ้รับความรู ้ และเข ้าร่วมแลกเปลีย
่ นประสบการณ์งานวิจัยด ้านการพัฒนาเทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และนโยบายทีย
่ งั่ ยืน
ี่ วชาญจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และมีความประสงค์ทจ
ภายใต ้แนวคิดวัฏจักรชวี ต
ิ จากนั กวิจัยและผู ้เชย
ี่ ะขยายผลสูร่ ะดับนานาชาติ
รายการที่ 10 : ได ้รับประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีให ้อุตสาหกรรม และรับผิดชอบในการบริหารจัดการเทคโนโลยีของสวทช.

รายการที่ 11 : 1. มีความรู ้ด ้านการบริหารจัดการ Server (Linux, UNIX, Windows) และ Network (Cisco, Juniper)
่ NICT
2. ปั จจุบันเป็ นหนึง่ ในทีมงานทีใ่ ห ้ความร่วมมือด ้านเทคโนโลยีเครือข่ายกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เชน
่
3. ให ้การสนั บสนุนและชวยเหลือในการพัฒนาเครือข่ายไทยสารร่วมกับทีมงานจากต่างประเทศ
4. เป็ นทีป
่ รึกษาทางด ้าน Server, Network และ Security ให ้กับโครงการและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก
ึ ษาเรียนรู ้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ
5. ชอบศก
่ นามาพัฒนาและประยุกต์ใชกั้ บเครือข่ายต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอกเนคเทค

รายการที่ 12 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานทางวิชาการเรือ
่ ง การกัดกร่อนของโลหะ
รายการที่ 13-17,25-27 :เพือ
่ ติดตามงานโครงการจัดตัง้ และบริหารการจัดการระบบผลิตไฟฟ้ าด ้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบ Hybrid ณ
สถาบันเทคโนโลยีกาปงสปื อ ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายใต ้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดาริฯ
รายการที่ 18-24 : ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิจัยและสนั บสนุนให ้เกิดการเพิม
่ โอกาสทางธุรกิจ สร ้างตลาดสมุนไพรไทยและ
่ านาชาติผา่ นการจัดแสดงผลงาน
สารสกัดในกลุม
่ อุตสาหกรรมเครือ
่ งสาอางและเวชสาอางจากสมุนไพรด ้วยนาเทคโนโลยีของประเทศ สูน
นิทรรศการร่วมกับหน่วยงานทัง้ ภายในและภาคเอกชน
ื่ วมประชุมในฐานะผู ้ชว่ ยเลขานุการคณะกรรมการภาคี
รายการที่ 28: เป็ นฝ่ ายเลขานุการโครงการวิจัยขัว้ โลกตามพระราชดาริฯ เพือร่
วิทยาศาสตร์ขวั ้ โลก
ี่ วชาญด ้าน System Engineering ความรู ้ทางด ้านระบบขนสง่ ทางราง เพือ
รายการที่ 29 : ได ้รับความรู ้และความเชย
่ นาความรู ้ทีไ่ ด ้ไป
้ ้เป็ นประโยชน์ในประเทศไทย
แลกเปลีย
่ นกับผู ้ร่วมการอบรมประเทศอืน
่ ๆ และนามาประยุกต์ใชให
่ านาชาติ
รายการที่ 33 : ได ้รับประสบการณ์จากการเข ้าร่วมประชุมและแสดงผลงานสูน
้
รายการที่ 35-36 : ร่วมอภิปรายการประยุกต์ใชเทคโนโลยี
Internet of Vehicle ในด ้านการขนสง่ และจราจรในอนาคต Control System
Engineer
รายการที่ 37 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานทีท
่ าในโครงการวิจัยไปให ้ผู ้จัดการประชุมระดับนานาชาติ
ื้ ไวรัสพืช เชน
่ เชอ
ื้ ทอสโพไวรัส เชอ
ื้ โพทีไวรัส เชอ
ื้ เจมินีไวรัส และ
รายการที่ 38 : ได ้รับความรู ้และมีความชานาญด ้านโรคพืชทีเ่ กิดจากเชอ
ื้ ไวรัสพืชโดยแมลงพาหะ ด ้านการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินัจฉั ยเชอ
ื้ ก่อโรคพืช เชน
่ เทคนิคอิมมูโนวิทยาและ
การถ่ายทอสเชอ
เทคโนโลยีชวี วิทยาโมเลกุล และได ้รับประสบการณ์ในการเข ้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัย จะเป็ นประโยชน์ตอ
่ การพัฒนางานวิจัย
ด ้านโรคพืช และการปรับปรุงพันธ์พช
ื ต่อไป
ิ ค ้ามาขายในประเทศไทยตาม
รายการที่ 39,41 : ได ้รับประสบการณ์ในการตรวจโรงงานตามข ้อกาหนดมาตรฐาน มอก. เพือ
่ การนาเข ้าสน
มาตรฐานบังคับ
รายการที่ 40 : ได ้แลกเปลีย
่ นความรู ้กับนั กวิชาการอืน
่ ๆทีท
่ างานในสาขาเดียวกัน และได ้รับความรู ้ด ้านเนือ
้ หาของงานประชุมวิชาการตรง
ี่ วชาญ
กับความเชย

รายการที่ 48-50 : ได ้รับประสบการณ์ในการประชุมคณะกรรมการบริหารเครือข่าย (Board Member) และคณะกรรมการด ้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ และได ้รับโอกาสในการร่วมบรรยายในงาน
้ ฒนาต่อยอดงานวิจัยด ้าน genome analysis,
รายการที่ 51-52 : เพือ
่ สร ้างความร่วมมือของกลุม
่ วิจัย และนาองค์ความรู ้มาใชพั
bioinformatics, computational workflow development
รายการที่ 53-54 : มีประสบการณ์ทางานทางด ้าน Machine Vision และ Robot ทีส
่ อดคล ้องกับผลงานวิจัยของ VILab แผนการวิจัยและ
แผนสาหรับการขอทุนสาหรับงานวิจัยร่วมระหว่างห ้องปฏิบัตก
ิ ารสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือนและ VILab
รายการที่ 55-57 : ได ้ประสบการณ์ในการเข ้าฝึ กอบรมเพือ
่ พัฒนาความสามารถทางด ้าน Software Testing และสอบ ISTQB Advanced
Level Test Analyst
ี่ วชาญด ้านการออกแบบพัฒนาชุดตรวจวินจ
้
่ แอปตา
รายการที่ 58-59 : เชย
ิ ฉั ยโรค โดยใชนาโนเทคโนโลยี
รว่ มกับการพัฒนาตัวตรวจจับเชน
เมอร์ หรือแอนติบอดี จึงจะนาความรู ้เหล่านีไ
้ ปแลกเปลีย
่ นกับทีม Prof. Duncan Granham เพือ
่ สร ้างความร่วมมือในการทางานวิจัย และ
ขอทุนวิจัยร่วมกัน
ี ทัง้ สองและวัคซน
ี ต่อเชอ
ื้ ทีท
รายการที่ 60 : ทาให ้เกิดความร่วมมือของทัง้ สองสถาบันในการพัฒนาวัคซน
่ าให ้เกิดโรคอืน
่ ๆของทัง้ สอง
ประเทศ รวมทัง้ เป็ นการแลกเปลีย
่ นบุคคลากรทางด ้านวิจัยและพัฒนา
รายการที่ 61 : ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอบทความวิชาการ ซงึ่ เป็ นเจ ้าของบทความ
รายการที่ 62 : จากประสบการณ์การทางานวิจัยเกีย
่ วกับหัวข ้อทีจ
่ ะนาเสนอมา 4 ปี ซงึ่ มีผลงานบทความตีพม
ิ พ์ในวารสารนานาชาติและ
ิ ธิบัตร ซงึ่ ได ้นาเสนอผลงานวิชาการและแลกเปลีย
ี่ วชาญจากนานาประเทศในงานนี้
สท
่ นความรู ้กับผู ้เชย
รายการที่ 63 : ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ และแลกเปลีย
่ น/เพิม
่ เติม ความรู ้

