
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

1 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ การประชุม เข้าร่วมประชุม Createasia ร่วมกับ Dr. Aug Wei 

Tech และ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ ์รวมทั้งประชุมการจัดท า

ความร่วมมือระหวา่ง NEC Lab, Singapore กับ สวทช. 

เร่ืองผู้สูงอายุ

Global Young Scientists 

Summit 2018

สิงคโปร์ 20/01/61-22/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

2 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ อบรม เพือ่เข้าร่วมอบรมในโปรแกรม Leaders in Innovation

 Fellowship (LIF) 2018 ณ สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

3 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ อบรม เพือ่เข้าร่วมอบรมพฒันาผู้น าด้านการบริหารนโยบาย

และการจัดการนวตักรรม และสร้างเครือข่ายผู้ก าหนด

นโยบายนวตักรรมระหวา่งไทย ประเทศในภมูิภาค

อาเซียน และสหราชอาณาจักร

Global Innovation Policy 

Accelerator

สหราชอาณาจักร 28/01/61-04/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

4 นาย สมวงษ ์ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน ตามที่ ผศช. ได้รับมอบหมายใหป้ระสานงานเร่ืองการ

ก่อสร้างอาคาร greenhouse และได้รับเชิญจากสถาบนั

 MIPK เพือ่เดินทางศึกษาดูงานเร่ือง greenhouse และ

 Phenomics ณ สถาบนั MIPK ประเทศเยอรมนี 

ระหวา่งวนัที่ 23 ? 27 มกราคม 2561  

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัติเดินทางเพือ่

ประสานงานเร่ือง greenhouse และ Phenomics ณ 

สถาบนั MIPK ประเทศเยอรมนี ระหวา่งวนัที่ 23 - 26 

มกราคม 2561 (รวม 4 วนั) และขออนุมัติเบกิค่าใช้จ่าย

จากส านักงานในคร้ังนี้ด้วย

ขออนุมัติเดินทางเพือ่ประสานงาน

เร่ือง greenhouse และ 

Phenomics ณ สถาบนั MIPK 

ประเทศเยอรมนี

สหพนัธส์าธารณรัฐเยอรมนี 23/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

5 นาย สมวงษ ์ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม Biobank Bern ขออนุมัติเดินทางศึกษาดูงานและ

เยี่ยมชม Biobank Bern ณ Bern 

University ประเทศสวติเซอร์แลนด์

สวติเซอร์แลนด์ 14/01/61-17/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)
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6 นางสาว พรีดา พรหมมีเนตร นักวจิัย การประชุม การเดินทางเพือ่การปฏบิติังานวจิัย ที่ Department of

 Biosciences, COMSATS Institute of Information

 Technology ประเทศ Pakistan ในคร้ังนี้ เปน็การ

เดินทางที่ได้รับการสนับสนุนของทุน Visiting 

Professor ภายใต้ Visiting Foreign Faculty Program

 (VFFP) ซ่ึงเปน็โปรแกรมที่สนับสนุนการแบง่ปนัความ

เชี่ยวชาญและความรู้ของนักวชิาการต่างชาติ จาก

มหาวทิยาลัยที่มีชื่อเสียง / องค์กรวจิัยทั่วโลก กับ

นักวจิัย/อาจารย์ จาก Department of Biosciences, 

COMSATS Institute of Information Technology 

โดยมีแนวทางในการปฏบิติังานดังนี้  

1. การน าเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation 

และการบรรยายที่  CIIT และ Biosciences 

Department 

2. การเข้าร่วมการ discussions ร่วมกับนักวจิัยจาก

กลุ่มต่างๆ ที่อยู่ภายใต้ Department of Biosciences 

การปฏบิติังานวจิัยที่ Department

 of Biosciences, COMSATS 

Institute of Information 

Technology ประเทศ Pakistan

ปากีสถาน 21/01/61-03/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

7 นาง แสงสูรย์ เจริญวไิลศิริ นักวจิัย การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลังดังกล่าว 

จะท าใหไ้ด้ทราบข้อมูลด้านการผลิต การตลาดและ

การค้ามันส าปะหลังในประเทศคู่ค้า 

ของไทย (กัมพชูา: ซ่ึงประเทศไทยได้มีการน าเข้าหวัมัน

ส าปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพชูาทุกปี) และประเทศ

คู่แข่ง (เวยีดนาม: ผู้ส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์

ไปยังตลาดจีน ซ่ึงเปน็ตลาดเดียวกันกับประเทศไทย) 

เพือ่น ามาเปน็ข้อมูลในการก าหนดนโยบายการค้าและ

การน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์จากประเทศ

เพือ่นบา้น รวมถึงทิศทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมมัน

ส าปะหลังของประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังมีการ

รายงานวา่พบการระบาดของโรคใบด่าง 

มันส าปะหลัง

การติดตามการผลิตมันส าปะหลัง

ฤดูการผลิตป ี2560/2561

กัมพชูา 23/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด
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8 นางสาว กุหลาบ สุตะภกัดี นักวเิคราะห์ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลังดังกล่าว 

จะท าใหไ้ด้ทราบข้อมูลด้านการผลิต การตลาดและ

การค้ามันส าปะหลังในประเทศคู่ค้า 

ของไทย (กัมพชูา: ซ่ึงประเทศไทยได้มีการน าเข้าหวัมัน

ส าปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพชูาทุกปี) และประเทศ

คู่แข่ง (เวยีดนาม: ผู้ส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์

ไปยังตลาดจีน ซ่ึงเปน็ตลาดเดียวกันกับประเทศไทย) 

เพือ่น ามาเปน็ข้อมูลในการก าหนดนโยบายการค้าและ

การน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์จากประเทศ

เพือ่นบา้น รวมถึงทิศทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมมัน

ส าปะหลังของประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังมีการ

รายงานวา่พบการระบาดของโรคใบด่าง 

มันส าปะหลัง

การติดตามการผลิตมันส าปะหลัง

ฤดูการผลิตป ี2560/2561

กัมพชูา 23/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

9 นางสาว สุทธสิา ดัชนีย์ นักวเิคราะห์ การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลังดังกล่าว 

จะท าใหไ้ด้ทราบข้อมูลด้านการผลิต การตลาดและ

การค้ามันส าปะหลังในประเทศคู่ค้า 

ของไทย (กัมพชูา: ซ่ึงประเทศไทยได้มีการน าเข้าหวัมัน

ส าปะหลังสดและมันเส้นจากกัมพชูาทุกปี) และประเทศ

คู่แข่ง (เวยีดนาม: ผู้ส่งออกมันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์

ไปยังตลาดจีน ซ่ึงเปน็ตลาดเดียวกันกับประเทศไทย) 

เพือ่น ามาเปน็ข้อมูลในการก าหนดนโยบายการค้าและ

การน าเข้ามันส าปะหลังและผลิตภณัฑ์จากประเทศ

เพือ่นบา้น รวมถึงทิศทางการแข่งขันในอุตสาหกรรมมัน

ส าปะหลังของประเทศคู่แข่ง นอกจากนี้ ยังมีการ

รายงานวา่พบการระบาดของโรคใบด่าง 

มันส าปะหลัง

การติดตามการผลิตมันส าปะหลัง

ฤดูการผลิตป ี2560/2561

กัมพชูา 23/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด
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10 นางสาว ศรชล โยริยะ นักวจิัย การศึกษาดูงาน ได้รับเชิญใหเ้ปน็ Invited speaker, เยี่ยมชมดูงาน ณ 

โรงงไฟฟา้จ านวน 2 แหง่ที่เมืองเซ่ียงไฮ้ และหารือ

งานวจิัย ณ Shanghai Shanghai University of 

Electric Power เพือ่จะได้มีความร่วมมือทางวชิาการ

ระหวา่งประเทศในเร่ืองเกี่ยวกับเถ้าถ่านหนิจากโรงไฟฟา้

ศึกษาดูงานโรงไฟฟา้และการสร้าง

ความร่วมมือด้านงานวจิัยกับ 

Shanghai University of Electric 

Power

สาธารณรัฐประชาชนจีน 03/01/61-09/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

11 นางสาว ภทัรธชิา เทพศรี ผู้ช่วยวจิัย การศึกษาดูงาน เพือ่เดินทางปฏบิติังานนอกสถานที่ต่างประเทศ เยี่ยม

ชมดูงาน ณ โรงไฟฟา้ที่เมืองเซ่ียงไฮ้และหารืองานวจิัย 

ณ Shanghai University of Electric Power

ศึกษาดูงานโรงไฟฟา้และการสร้าง

ความร่วมมือด้านงานวจิัยกับ 

Shanghai University of Electric 

Power

สาธารณรัฐประชาชนจีน 03/01/61-09/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

12 นางสาว อังคณา ชุมภู วศิวกร การศึกษาดูงาน เพือ่เดินทางปฏบิติังานนอกสถานที่ต่างประเทศ เยี่ยม

ชมดูงาน ณ โรงไฟฟา้ที่เมืองเซ่ียงไฮ้และหารืองานวจิัย 

ณ Shanghai University of Electric Power

ศึกษาดูงานโรงไฟฟา้และการสร้าง

ความร่วมมือด้านงานวจิัยกับ 

Shanghai University of Electric 

Power

สาธารณรัฐประชาชนจีน 03/01/61-09/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

13 นาย วรีวฒัน์ รังกุพนัธุ์ นักวจิัย อบรม 1. To attend a training course in Synthetic Biotechnology 

Training Course

สาธารณรัฐประชาชนจีน 15/01/61-19/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

14 นาย วริยุทธ รังหอม วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสวา่ง ตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสวา่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/01/61-19/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

15 นางสาว กมนชนก จันทร์ฤทธิ์ นักพฒันาองค์กร การประชุม ตรวจโรงงานตามข้อก าหนด สมอ. ตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสวา่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 17/01/61-19/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน
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16 นาย ทศวชัร์ ชีวะธนาเลิศกุล วศิวกร การประชุม 1.เพือ่ร่วมประชุมหารือในความก้าวหน้าและแผนความ

ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญจาก CRRC Co., LTD และ 

Beijing Jiaotong University (BJTU) ในการสนับสนุน

โครงการวจิัยระบบการเรียนรู้การบริหารและควบคุม

ระบบการเดินรถไฟ และโครงการวจิัยพฒันาชุดจ าลอง

การขับรถไฟฟา้ความเร็วสูง 

2.น าคณะวจิัยร่วมประชุมวางแผนการด าเนินการเพือ่ให้

บรรลุเปา้หมายตามแผนงานของโครงการวจิัย 

3.น าคณะวจิัยศึกษาต้นแบบหน่วยงานการจัดต้ัง

สถาบนัวจิัยด้านระบบรางของประเทศจีนในส่วน

หอ้งปฏบิติัการวจิัย Beijing Jiaotong University 

(BJTU) และหน่วยงาน Chinese Academy of 

Railway Sciences (CARS)

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

17 นาง เกศวรงค์ หงส์ลดารมภ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การประชุม หน่วยงานด้านมาตรฐานและการวเิคราะหท์ดสอบเพือ่

Certify กระบวนการผลิตและอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ใช้ใน

ระบบรถไฟความเร็วสูง

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

18 นาย นพดล คีรีเพช็ร นักวจิัยอาวโุส การประชุม หารือแนวทางความร่วมมือในด้าน precision 

agriculture

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 5/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

19 นาย ไกรสร อัญชลีวรพนัธุ์ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชุม เข้าศึกษากระบวนการ ท างานของหอ้งปฏบิติัการ/ ศูนย์

เชี่ยวชาญ ศูนย์ทดสอบด้านการพฒันาระบบขนส่งทาง

ราง/ รถไฟความเร็วสูงของฝ่ายจีน เพือ่ประโยชน์ในการ

เตรียมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการทดสอบ การ

ตรวจโรงงาน การรับรอง ผลิตภณัฑ์และน าเข้าใช้งานใน

ระบบราง ฯลฯ  ทั้งนี้เพือ่รองรับการตรวจรับรถไฟจาก

จีน และการพึง่พาตนเองในการซ่อมบ ารุงรถไฟภายหลัง

การน ามาใช้งานเบือ้งต้น

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

20 นาย เจษฎา จงสุขวรากุล หวัหน้างาน การประชุม เพือ่ประชุมหารือความร่วมมือระหวา่ง Institute of 

Remote Sensing and Digital Earth (RADI), 

Chinese Academy of Sciences (CAS) และศอ.พว. 

ในโครงการ What2Grow และ CropWatch

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

21 นางสาว เดือนเพญ็ ภูเ่ล้ียง ผู้จัดการ การประชุม เข้าศึกษากระบวนการ ท างานของหอ้งปฏบิติัการ/ ศูนย์

เชี่ยวชาญ ศูนย์ทดสอบด้านการพฒันาระบบขนส่งทาง

ราง/ รถไฟความเร็วสูงของฝ่ายจีน เพือ่ประโยชน์ในการ

เตรียมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการทดสอบ การ

ตรวจโรงงาน การรับรอง ผลิตภณัฑ์และน าเข้าใช้งานใน

ระบบราง ฯลฯ  ทั้งนี้เพือ่รองรับการตรวจรับรถไฟจาก

จีน และการพึง่พาตนเองในการซ่อมบ ารุงรถไฟภายหลัง

การน ามาใช้งานเบือ้งต้น

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

22 นางสาว สรินยา ลอยประสิทธิ์ เจ้าหน้าที่พฒันาธรุกิจ

อาวโุส

การประชุม เพือ่ต่อยอดด าเนินการประสานผลักดันศึกษา

กระบวนการท างานของหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านรถไฟ

ไทย จีน

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

23 นางสาว สิริอร อุมรินทร์ เจ้าหน้าที่วเิทศสัมพนัธ์ การประชุม หารือแนวทางความร่วมมือด้าน Precision Agriculture

 และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 6/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

24 นาย นรินทร์ ทิพยางค์ ผู้ช่วยวจิัย การประชุม หารือแนวทางความร่วมมือในด้าน precision 

agriculture

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

25 นาย นราศักด์ิ อุ่ยวรัิตน์ ผู้ช่วยวจิัย การประชุม หารือแนวทางความร่วมมือในด้าน precision 

agriculture

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

26 นางสาว สุดาวรรณ หงษา นักวเิคราะห์ การประชุม เข้าศึกษากระบวนการท างานพร้อมหารือความร่วมมือ

กับหน่วยงานเชี่ยวชาญด้านรถไฟของจีน ในโครงการ

ความร่วมมือในการพฒันาระบบรถไฟความเร็วสูงไทย - 

จีน

โครงสร้างด้านวเิคราะหท์ดสอบ

มาตรฐานและการรับรองเพือ่

รองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง

ไทยจีน

สาธารณรัฐประชาชนจีน 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

27 นาย มารุต หนิแหนะ วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานผลิตตามข้อก าหนดมอก. ตรวจโรงงานผลิตตามข้อก าหนด

มอก.

สาธารณรัฐประชาชนจีน 31/01/61-02/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

28 นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา วศิวกร การประชุม ตรวจประเมินคุณภาพการผลิตอุปกรณ์ส่องสวา่งเพือ่

การน าเข้า

ตรวจโรงงานผลิตตามข้อก าหนด

มอก.

สาธารณรัฐประชาชนจีน 31/01/61-02/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

29 นาย สรวง สมานหมู่ นักวจิัย อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุน Newton Fund โครงการ 

Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 ณ 

สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

30 นางสาว ชุลีกร โชติสุวรรณ นักวจิัย อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุน Newton Fund โครงการ 

Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 ณ 

สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

31 นาย นริชพนัธ ์เปน็ผลดี ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุน Newton Fund โครงการ 

Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 ณ 

สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

32 นาย สมพงษ ์ศรีมโน

เสาวภาคย์

นักวจิัย อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุน Newton Fund โครงการ 

Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 ณ 

สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

33 นางสาว อัชฌา กอบวทิยา นักวจิัย อบรม เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ทุน Newton Fund โครงการ 

Leaders in Innovation Fellowship (LIF) 2018 ณ 

สหราชอาณาจักร

The Leaders in Innovation 

Fellowships Program (LiF)

สหราชอาณาจักร 14/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 7/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

34 นาย ทิวตัถ์ พงศ์ถาวรกมล นักวจิัย การศึกษาดูงาน เพือ่เปน็การเพิม่ทักษะ ความรู้ และแลกเปล่ียนกับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วทิยุ เพือ่ประโยชน์ต่อ

งานวจิัยและพฒันาด้าน Millimeterwave

Cryogenic LNA Technology สหราชอาณาจักร 28/01/61-11/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

35 นาย วรีะยุทธ วลัย์ลดา ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การศึกษาดูงาน พฒันาทักษะ เพิม่พนูความรู้ และแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

ผู้เชี่ยวชาญด้านดาราศาสตร์วทิยุ เพือ่ประโยชน์ต่อ

งานวจิัยและพฒันาที่เกี่ยวข้องกับกล้องโทรทรรศน์วทิยุ

ขนาด 40 เมตร ที่สถาบนัวจิัยดาราศาสตร์แหง่ชาติ

ก าลังพฒันาอยู่ในขณะนี้ และงานวจิัยด้าน 

Millimeterwave ที่อยู่ในแผนงานวจิัยของ

หอ้งปฏบิติัการฯ

Cryogenic LNA Technology สหราชอาณาจักร 28/01/61-11/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

36 นางสาว อมรรัตน์ ล้ิมมณี นักวจิัย อบรม -เพือ่อบรมความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ 

photovoltaics and Solar Thermal 

- เพือ่อัพเดตและแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารด้าน

เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์กับประเทศอื่นๆ 

-เพือ่เรียนรู้แนวทางการส่งเสริม นโยบายเร่ืองโซลาร์

ของประเทศอินเดีย

Solar Energy Technologies 

and Application training

อินเดีย 02/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

37 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิัยอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญใหน้ าเสนอ Industry 4.0 for Circular 

Economy: Transition Trends and Readiness of 

Thailand

Measuring the Industry 4.0 

Readiness (I4R)  for Circular 

Economy Technical Workshop

อินโดนีเซีย 26/01/61-28/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

38 นางสาว ลิล่ี เอื้อวไิลจิตร รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ประชุมเพือ่จัดท าข้อเสนอโครงการร่วมกับ Institut 

Pasteur และ ประชุมร่วมกับ Former WFCC 

President (Dr Phillip Desmeth) และ International

 Advisory Board ของ BIOTEC ด้าน mBRC

The EMbaRC2 meeting สาธารณรัฐฝร่ังเศส 31/01/61-05/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 8/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

39 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสวา่ง นักวจิัยอาวโุส การประชุม ประชุมเพือ่จัดท าข้อเสนอโครงการร่วมกับ Institut 

Pasteur และ ประชุมร่วมกับ Former WFCC 

President (Dr Phillip Desmeth) และ International

 Advisory Board ของ BIOTEC ด้าน mBRC

The EMbaRC2 meeting สาธารณรัฐฝร่ังเศส 31/01/61-05/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

40 นางสาว ญาติกา สมร่าง นักวจิัย การประชุม เพือ่เพิม่ศักยภาพในการสร้างองค์ความรู้ด้านการ

วเิคราะหท์ดสอบอุปกรณ์ส าหรับกักเก็บพลังงาน และ

เพือ่สร้างความร่วมมือในอนาคต

การวเิคราะหท์ดสอบอุปกรณ์

ส าหรับกักเก็บพลังงาน

ญี่ปุน่ 04/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

41 นางสาว ปพชิญา ยูถนันท์ นักวเิคราะห์ การประชุม เข้าร่วมการประชุม the 3rd JASTIP Steering 

Committee และ Roundtable Discussion on 

Shaping New Horizons for Japan-ASEAN Science

 and Technology Cooperation towards the UN 

Sustainable Development Goals และจดบนัทึก

การประชุมร่วมกับทีมมหาวทิยาลัยเกียวโต ตามที่ได้รับ

มอบหมาย

The 3rd JASTIP Steering 

Committee

ญี่ปุน่ 14/01/61-17/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

42 นาย นพดล เกิดดอนแฝก นักวจิัย การประชุม เพือ่ปฏบิติังานวจิัยตามแผนงานโครงการไปใช้เคร่ืองมือ 

2S wide angle Xray diffractionรับจ้างวจิัย โดย่

เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษทัจ้างวจิัย

ปฏบิติังานวจิัย ณ Tokyo 

Institute of Technology

ญี่ปุน่ 22/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

43 นาย ศุภณัฐ ภทัรธรีา ผู้ช่วยวจิัย การประชุม เพือ่ปฏบิติังานวจิัยตามแผนงานโครงการไปใช้เคร่ืองมือ 

2S wide angle Xray diffractionรับจ้างวจิัย โดย่

เดินทางร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษทัจ้างวจิัย

ปฏบิติังานวจิัย ณ Tokyo 

Institute of Technology

ญี่ปุน่ 22/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

44 นาย ธรียุทธ ตู้จินดา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมืองานวจิัย Plant factory and biobank ญี่ปุน่ 29/01/61-02/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

45 นาย สิทธโิชค ต้ังภสัสรเรือง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมืองานวจิัย Plant factory and biobank ญี่ปุน่ 29/01/61-02/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

46 นาย ยศวตั รายณะสุข นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program โครงการ Sakura Science 

Program

ญี่ปุน่ 30/01/61-09/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

47 นางสาว จีราพร ลีลาวฒันชัย นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program โครงการ Sakura Science 

Program

ญี่ปุน่ 30/01/61-09/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 9/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

48 นางสาว ชยาชล อภวิาท ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่เข้าร่วมโครงการ Sakura Science Program โครงการ Sakura Science 

Program

ญี่ปุน่ 30/01/61-09/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

49 นางสาว ภทัราภรณ์ สุนทรสัจ นักวเิคราะหอ์าวโุส อบรม To participate in the Research Management 

Workshop

Cotutelle & Joint R&D 2018 

Research Management 

Workshop

ออสเตรเลีย 22/01/61-26/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

50 นาย กิตติ วงศ์ถาวราวฒัน์ นักวจิัย การประชุม เพือ่ศึกษาเรียนรู้ด้าน OTT ส าหรับใช้ในโครงการ

รายงานศีกษาเทคโนโลยี Application OTT 

เพือ่ศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีล่าสุดด้าน Healthcare และ

 Cybersecurity

ประชุมวชิาการ CES 2018 

Conference

สหรัฐอเมริกา 07/01/61-15/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

51 นาย ชาลี วรกุลพพิฒัน์ นักวจิัย การสัมมนา ประชุม Kick-off meeting และ Public Launch 

โครงการ H2020 YAKSHA: Cybersecurity 

Awareness and Knowledge Systemic High-level 

Application

ประชุม Kick-off Meeting 

โครงการ H2020 YAKSHA

โปรตุเกส 09/01/61-12/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

52 นาย เจเรอมี่ เชียร์แมน นักวจิัย การประชุม Give a presentation The International Plant and 

Animal Genomics Conference 

(PAG) 2018

สหรัฐอเมริกา 12/01/61-19/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

53 นางสาว วรัิลดา ภตูะคาม นักวจิัย การประชุม Give a presentation The International Plant and 

Animal Genomics Conference 

(PAG) 2018

สหรัฐอเมริกา 12/01/61-19/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

54 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบรูณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย อบรม เข้าร่วมงานสัมมนา CleanTech Open 2018 Global 

Forum เพือ่พากลุ่มผู้ประกอบการไทยด้าน CleanTech

 ร่วมงานและ pitching ใหก้ับนักลงทุนต่างชาติ

Glean Tech Open 2018 

Global Forum

สหรัฐอเมริกา 25/01/61-04/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 10/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

55 นางสาว สุกัญญา ยงเกียรติ

ตระกูล

นักวจิัย การประชุม 1. ด าเนินงานวจิัยด้านเชื้อแบคทีเรียด้ือยา 

(Antimicrobial resistance: AMR) ที่ก่อโรคในสัตว์

เศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร และการสาธารณสุข โดยใช้

เทคโนโลยีทางด้าน Whole genome sequencing 

(WGS) เพือ่ค้นหาตัวชี้วดัทางชีวภาพที่สามารถน ามาใช้

เพือ่วเิคราะหแ์ละติดตามเชื้อด้ือยาในระยะต่อไป  

2. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ

เรียนรู้วธิกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WGS เพือ่การค้นหา

ตัวชี้วดัส าหรับการใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหา AMR 

ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในประเทศ ร่วมกับทีมวจิัยที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแบคทีเรีย และทีมวจิัยที่

มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี WGS และ 

Bioinformatics  

3. พฒันาศักยภาพและต่อยอดงานวจิัยด้าน AMR ขึ้น

ในประเทศไทย

Whole genome sequence 

analysis

สหรัฐอเมริกา 31/01/61-02/03/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

56 นางสาว นิภา โชคสัจจะวาที นักวจิัย การประชุม 1. ด าเนินงานวจิัยด้านเชื้อแบคทีเรียด้ือยา 

(Antimicrobial resistance: AMR) ที่ก่อโรคในสัตว์

เศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร 

อุตสาหกรรมอาหาร และการสาธารณสุข โดยใช้

เทคโนโลยีทางด้าน Whole genome sequencing 

(WGS) เพือ่ค้นหาตัวชี้วดัทางชีวภาพที่สามารถน ามาใช้

เพือ่วเิคราะหแ์ละติดตามเชื้อด้ือยาในระยะต่อไป  

2. สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ

เรียนรู้วธิกีารประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WGS เพือ่การค้นหา

ตัวชี้วดัส าหรับการใช้ประโยชน์ในการแก้ปญัหา AMR 

ของเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในประเทศ ร่วมกับทีมวจิัยที่มี

ความเชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อแบคทีเรีย และทีมวจิัยที่

มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยี WGS และ 

Bioinformatics  

3. พฒันาศักยภาพและต่อยอดงานวจิัยด้าน AMR ขึ้น

ในประเทศไทย

Whole genome sequence 

analysis

สหรัฐอเมริกา 31/01/61-02/03/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 11/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู
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รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

57 นาง วชิชุดา เดาด์ นักวจิัย อบรม เพือ่รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลของสรีระวทิยา

ของพชืและสภาวะแวดล้อมต่ออายุการเก็บรักษาของ

ผลิตผลสด เรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

 และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวจิัย

Postharvest Physiology, 

Pathology and Handling of 

Fresh Commodities training

อิสราเอล 28/01/61-15/02/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

58 นางสาว วนัทนีย์ พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชุม เข้าร่วมประชุม Createasia ร่วมกับ Dr. Aug Wei 

Tech และ ดร.ไพรัช ธชัยพงษ ์รวมทั้งประชุมการจัดท า

ความร่วมมือระหวา่ง NEC Lab, Singapore กับ สวทช. 

เร่ืองผู้สูงอายุ

Global Young Scientists 

Summit 2018

สิงคโปร์ 20/01/61-22/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

59 นาง ฤทัย จงสฤษด์ิ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชุม 1. ประสานงานกับสถานทูตและเจ้าหน้าที่จัดงาน GYSS 

เพือ่เตรียมการรับเสด็จ 

2. ประสานงานและเตรียความพร้อมกับนักวทิยาศาสตร์

ไทยรุ่นเยาวใ์นการรับเสด็จ 

3.เข้าร่วมประชุมโครงการ GYSS

Global Young Scientists 

Summit 2018

สิงคโปร์ 20/01/61-22/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

60 นางสาว ปานกมล ศรสุวรรณ นักวชิาการ การประชุม เข้าร่วทงาน Global Young Scientists 

Summit@one-north (GYSS) 2018

Global Young Scientists 

Summit 2018

สิงคโปร์ 20/01/61-22/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

61 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบรูณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เพือ่ศึกษาข้อมูลและเจรจาความร่วมมือในการจัดท า 

Incubation maturity model ซ่ึงเปน็ภาระกิจของ 

สวทช. ในคณะกรรมการวสิาหกิจเร่ิมต้นแหง่ชาติ และ

แถลงความร่วมมือระหวา่งประเทศ ระหวา่ง 

BIC-NSTDA และ NCTU Accelerator เร่ืองของ 

Startup และ การท า Soft Landing ระหวา่ง สวทช. 

และ NCTU ไต้หวนั ในงาน IASP Programโดยที่สมาคม

 Thai Bispa จะรับผิดชอบค่าต๋ัวเคร่ืองบนิระหวา่ง

ประเทศ และจะใช้งบประมาณในส่วนที่ทาง NCTU ได้

โอนมาเพือ่ใช้เปน็ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ

การสร้างร่วมมือในการจัดท า 

Incubation maturity model

ไต้หวนั 09/01/61-14/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 12/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

62 นาย วรล อินทะสันตา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือส าหรับปฏบิติังานวจิัยภายใต้โครงการ 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS และ PBS Blends 

ส าหรับส่ิงทอเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ปฏบิติังานวจิัยภายใต้หวัข้อเร่ือง 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS 

และ PBS Blends ส าหรับส่ิงทอ

เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไต้หวนั 21/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

63 นาย บรรณกร สัณฐมิตร ผู้ช่วยวจิัย การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือส าหรับปฏบิติังานวจิัยภายใต้โครงการ 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS และ PBS Blends 

ส าหรับส่ิงทอเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ปฏบิติังานวจิัยภายใต้หวัข้อเร่ือง 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS 

และ PBS Blends ส าหรับส่ิงทอ

เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไต้หวนั 21/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

64 นางสาว ชุติมา วาณิชวฒันเด

ชา

นักวจิัย การประชุม เพือ่ใช้เคร่ืองมือส าหรับปฏบิติังานวจิัยภายใต้โครงการ 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS และ PBS Blends 

ส าหรับส่ิงทอเปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ปฏบิติังานวจิัยภายใต้หวัข้อเร่ือง 

การวจิัยพฒันาเส้นใยจาก PBS 

และ PBS Blends ส าหรับส่ิงทอ

เปน็มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไต้หวนั 21/01/61-27/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

65 นาย สิทธโิชค วลัลภาทิตย์ นักวจิัย การประชุม ติดตามความก้าวหน้าในโครงการ South-South 

Technology Transfer on Bioethanol Production 

from Cassava Project  ของสถาบนั FIRI ในการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดสร้างต้นแบบสาธติการ

ผลิตเอทานอลปริมาณ 50 ลิตร/วนั และเยี่ยมชมโรงงาน

 Dai Viet Ethanol Co., Ltd. ซ่ึงสนใจเข้าร่วมโครงการ

 ทั้งนี้ได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางทั้งหมดจาก KMUTT

ติดตามความก้าวหน้าโครงการ 

Food Industry Research 

Institute (FIRI)

เวยีดนาม 12/01/61-15/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณภายนอก สวทช.

66 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม น าเสนอผลงานและหารือความเปน็ไปได้ในการขยายผล

ระบบน าชมพพิธิภณัฑ์ Museum Pool ไปยังประเทศ

เมียนมาร์

Museums Content 

Management in ASEAN Project

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

22/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

67 นางสาว ละออ โควาวสิารัช นักวจิัย การประชุม คุยหารือความเปน็ไปได้ในการขยายผลระบบน าชม 

museum pool ไปยังประเทศพม่า

Museums Content 

Management in ASEAN Project

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

22/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

หน้าที่ 13/16



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดนิทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชมุ/อบรม/สัมมนำ/ดู

งำน

ประเทศ วันที่ กำรเดนิทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมตัเิดนิทำงไปศึกษำดงูำน/ประชมุ/อบรม/สัมมนำ ณ ตำ่งประเทศ ของ พว. (ขอ้มลูตั้งแตว่ันที่ 1-31 มกรำคม 2561)

68 นาง รินณพชัญ์ คงสุขศรีภสัร์ เจ้าหน้าที่วเิทศสัมพนัธ์

อาวโุส

การประชุม -ด าเนินความร่วมมือกับหน่วยงานร่วมวจิัย 

-เจรจาและบริหารความสัมพนัธร์ะหวา่งประเทศ

Museums Content 

Management in ASEAN Project

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

22/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

69 นาย สดใส วเิศษสุด ผู้ช่วยวจิัย การประชุม คุยหารือความเปน็ไปได้ในการขยายผลระบบน าชม 

museum pool ไปยังประเทศพม่า

Museums Content 

Management in ASEAN Project

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

22/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

70 นาย ธติิพงษ ์วงสาโท ผู้ช่วยวจิัย การประชุม คุยหารือคงามเปน็ไปได้ในการขยายผลระบบน าชม

พพิธิภณัฑ์ Museum Pool ไปยังประเทศเมียนมาร์

Museums Content 

Management in ASEAN Project

สาธารณรัฐแหง่สหภาพ

เมียนมาร์

22/01/61-25/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด

71 นาย วรีะวฒัน์ แช่มปรีดา นักวจิัยอาวโุส การประชุม 1. เข้าร่วมงาน 16th annual research congress of 

CTU ประเทศฟลิิปปนิส์ 

2. เพือ่สร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้ด้าน 

สรีรวทิยาและชีวเคมีด้านพชืภายใต้สภาพแวดล้อม

ควบคุม

16th Cebu Technical 

University Annual University 

Research Congress

ฟลิิปปนิส์ 14/01/61-18/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

72 นาย เกรียงไกร โมสาลียานนท์ นักวจิัย การประชุม 1. เข้าร่วมงาน 16th annual research congress of 

CTU ประเทศฟลิิปปนิส์ 

2. เพือ่สร้างความร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้ด้าน 

สรีรวทิยาและชีวเคมีด้านพชืภายใต้สภาพแวดล้อม

ควบคุม

16th Cebu Technical 

University Annual University 

Research Congress

ฟลิิปปนิส์ 14/01/61-18/01/61 ชั้นประหยัด ใช้งบประมาณจาก สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 14/16



ประโยชน์ทีไ่ดร้ับ

รายการที ่2,29-33 : เพือ่ใหไ้ด้ความรู้ความเข้าใจในการก ากับดูแลงานด้านธุรกิจเทคโนโลยีในโปรแกรม และร่วมผลักดันนวัตกรรม G-Breath ซ่ึงสามารถน ากลับมาปรับใช้ในการบริหารและผลักดันงานด้านเทคโนโลยีต่อไป

รายการที ่3 : เพือ่การพฒันาความรู้ด้านการบริหารนโยบายและการจัดการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายผู้ก าหนดนโยบายนวัตกรรมระหว่างไทย ประเทศในภมูิภาคอาเซียน และสหราชอาณาจักร 

รายการที ่4 : เพือ่ประสานงานเร่ืองการก่อสร้างอาคาร greenhouse และได้รับเชิญจากสถาบัน MIPK ใหไ้ปศึกษาดูงานเร่ือง greenhouse และ Phenomics ณ สถาบัน MIPK ซ่ึงสามารถน ามาปรับใช้ในงานได้เป็นอย่างดี

รายการที ่6 : ได้รับความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาดูงานและเยีย่มชม Biobank Bern สามารถน าความรู้กลับมาพฒันาได้ต่อไป

รายการที ่13 : ได้รับความรู้ในด้าน synthetic biology, yeast metabolic engineering และ plant natural product biosynthesis โดยสามารถน ามาประยุกต์ใช้กับงานวิจัยทีรั่บผิดชอบต่อไปได้

รายการที ่14-15 : เพือ่ใหม้ีความเชียวชาญ และประสบการณ์ เพิม่มากขึน้ในการตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างตามมาตรฐาน มอก 1955

รายการที ่27-28 : ได้รับประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการตรวจประเมินคุณภาพการผลิต ตามมาตรฐาน สมอ. ในโรงงานผลิตตามข้อก าหนดมอก. เพือ่น าเข้าผลิตภณัฑ์มาจ าหน่ายในประเทศ

รายการที ่34-35 : ได้รับความรู้ความเข้าใจในด้าน Low Noise Amplifier Design   Millimeterwave Circuit Design อาทิเช่น LNA Design  และด้าน Microwave Circuit Design โดยสามารถน ากลับมาประยุกต์ใช้ในงานวิจัยทีรั่บผิดชอบได้เป็นอย่างดี

รายการที ่36 : ได้รับประสบการณ์ในการท างานวิจัยเกีย่วกับโซลาร์เซลล์  ซ่ึงเป็นการเพิม่ความเชีย่วชาญในด้านโซลาร์เซลล์และน ามาใช้กับงานวิจัยได้เป็นอย่างดี

รายการที ่37 : ได้รับประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรน าเสนอและแลกเปล่ียนในเร่ือง Industry 4.0 ในระดับนานาชาติ

รายการที ่38-39 : ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ในการจัดท าข้อเสนอและเป็นผู้ร่วมโครงการระหว่าง BIOTEC และนานาชาติ ในด้าน mBRC

รายการที ่40 : เพือ่ใหไ้ด้ความรู้ด้านการผลิตคาร์บอนซ่ึงเป็นส่วนประกอบในอุปกรณ์ส าหรับกักเก็บพลังงาน

รายการที ่41 : ร่วมบันทึกการประชุมและด าเนินงานอืน่ ๆ ทีเ่กีย่วข้องกับโครงการ JASTIP ต่อไป ในฐานะ JASTIP-WP2 Coordinator

รายการที ่42-43 : การศึกษาวิเคราะหโ์ครงสร้างผลึกและการจัดเรียงโครงสร้างของฟล์ิมด้วยเทคนิค 2D-WAXD

รายการที ่44-45 : เพือ่การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัย Genomics ระหว่างประเทศ

รายการที ่49 : มีความเชีย่วชาญและมีประสบการณ์ด้าน R&D Portfolio Management สามารถน ามาปรับใช้ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายการที ่5 : ได้ประโยชน์จากการปฎบิัติงานวิจัยระหว่างประเทศ ได้การน าเสนอผลงานในรูปแบบ oral presentation และการบรรยายที ่ CIIT และ Biosciences Department โดยได้เข้าร่วมการ discussions ร่วมกับนักวิจัยจากกลุ่มต่างๆ ทีอ่ยูภ่ายใต้ Department of 

Biosciences ในหวัข้อทีเ่กีย่วข้องกับ plant biotechnology, microbiology, environmental biology and bioinformatics at CIIT เพือ่การหาความร่วมมือต่อไปในอนาคต

รายการที ่1,58-60 : ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมทัง้ได้รับประสบการณ์ในการแลกเปล่ียนความรู้ในงานประชุมระดับโลก และหารือความร่วมมือกับผู้เชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้อง โดยสามารถน าความรู้ทีไ่ด้ไปปรับประยุกต์ในงานและผลักดันงานทีอ่ยูใ่น

ความรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี

รายการที ่7-9 : การเดินทางในคร้ังนีอ้าจได้เหน็พืน้ทีท่ีม่ีการระบาดของโรคดังกล่าวด้วย ซ่ึงข้อมูลเหล่านีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนสนับสนุนงานวิจัยด้านมันส าปะหลังในประเทศไทย ซ่ึงโปรแกรมมันส าปะหลัง คลัสเตอร์เกษตรและอาหาร ได้รับมอบหมายจากเครือข่ายองค์กร

บริหารงานวิจัยแหง่ชาติ (คอบช.) ใหบ้ริหารจัดการการวิจัยกลุ่มเร่ืองเร่งด่วนด้านมันส าปะหลัง

รายการที ่10-12 : ได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับการเพิม่มูลค่าเพิม่ใหก้ับเถ้าลอยแบบเปียกและกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ และโครงการการพฒันากระบวนการเก็บกลับคืนเซโนสเฟยีร์จากเถ้าลอยทีม่ีแคลเซียมสูง มีประโยชน์ในด้านทีว่่าจะได้ดูกระบวนการการจัดการ , จัดเก็บเถ้าถ่า

นหนิ, หารือแนวทางการประยุกต์ใช้งาน เพือ่คาดว่าประสบการณ์และความรู้ทีไ่ด้จากการดูงานจะน ามาใช้ประโยชน์ในการท าโครงการวิจัยในด้านทีเ่กีย่วข้องต่อไปในอนาคตทีก่ าลังจะพฒันาโครงการอย่างต่อเนือ่งกับกฟผ . และบริษทัเอกชนทีส่นใจน าเถ้าถ่านหนิไปใช้ประโยชน์ใหม้ากขึน้

รายการที ่16-26 : ได้รับความรู้ด้าน System Engineering และความรู้ทางด้านระบบขนส่งทางราง ท างานของหอ้งปฏบิัติการ/ ศูนย์เชีย่วชาญ ศูนย์ทดสอบด้านการพฒันาระบบขนส่งทางราง/ รถไฟความเร็วสูงของฝ่ายจีน เพือ่ประโยชน์ในการเตรียมการด้านโครงสร้างพืน้ฐานด้านการ

ทดสอบ การตรวจโรงงาน การรับรอง ผลิตภณัฑ์และน าเข้าใช้งานในระบบราง ฯลฯ  ทัง้นีเ้พือ่รองรับการตรวจรับรถไฟจากจีน และการพึง่พาตนเองในการซ่อมบ ารุงรถไฟภายหลังการน ามาใช้งานเบือ้งต้น ซ่ึงเป็นความรู้เบือ้งต้นในการพฒันาความรู้ความสามารถในการเป็นผู้ร่วมวิจัยกับ

คณะนักวิจัยในอนาคตในส่วนระบบวางแผนการใหบ้ริการการเดินรถไฟของประเทศต่อไป 

 อีกทัง้ได้มีส่วนร่วมในโครงการบูรณาการข้อมูลเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นด้านการเกษตร โดยการพฒันาส่วนติดต่อผู้ใช้ ระบบ Agri-Map Online และ Agri-Map Mobile  และได้ประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร และปฏบิัติงานนอกสถานที ่ทีเ่กีย่วกับโครงการบูรณา

การข้อมูลเพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นด้านการเกษตร โดยเป็นผู้ร่วมพฒันาการวิเคราะหข์้อมูลสารสนเทศทางภมูิศาสตร์ในระบบฯอีกด้วย โดยน ามาประยุกต์ใช้ได้ในงานทีรั่บผิดชอบต่อไปในอนาคต

รายการที ่46-48 : เพือ่ใหม้ีความรู้ความสามารถในการพฒันา Biosensor และมีประสบการณ์ในการสร้างและพฒันาระบบ microfluidics Biomedical Engineering and Nanobiotechnology เนือ่งจากในปีนีท้างโครงการ SAKURA ได้เปิด 2 คอร์สทีเ่กีย่วข้องกับด้าน Nanobio ซ่ึง

เป็นด้านทีเ่กีย่วกับงานรับผิดชอบ  โดยการไปเข้าร่วมโครงการในคร้ังนีเ้พือ่ทีจ่ะน าความรู้ดังกล่าวกลับมาประยุกต์ใช้และพฒันาโครงการ FS (SugarAL) ต่อไป
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รายการที ่50 : ได้รับความรู้ความเชีย่วชาญด้านเทคโนโลยีส่ือสารไร้สายและ Broadcasting  และน ามาประยุกตฺใช้ในงานทีรั่บผิดชอบได้

รายการที ่51 : ร่วมประชุมเปิดโครงการเพือ่หารือและยืนยันขอบเขตของงานและหาความร่วมมือกับอาเซียนและยุโรป ในฐานะหวัหน้าโครงการ H2020 

รายการที ่52-53 : ได้รับประสบการณ์และความเชีย่วชาญในการน าเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ด้าน SNP identification and QTL mapping in oil palm.

รายการที ่54 : เป็นการบ่มเพาะธุรกิจ พาผู้ประกอบการเทคโนโลยีออกประกวดนวัตกรรมและเชือ่มโยงธุรกิจ และการลงทุนต่างประเทศ ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ระดับนานาชาติ

รายการที ่61 : เพือ่การท าบ่มเพาะธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. เป็น Incubator of the year ระดับอาเซียนจาก AABI และการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ

รายการที ่62-64: เพือ่ท าการทดลองระดับหอ้งปฏบิัติการแล้ว ต้องการศึกษากระบวนการการขึน้รูปเส้นใยพอลิเมอร์แบบปัน่หลอม ระดับภาคสนาม และน ามาประยุกต์ใช้กับงานทีรั่บผิดชอบอยู๋

รายการที ่65: ได้รับความรู้ความเชีย่วชาญและประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเอทานอล

รายการที ่66-70: ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนอผลงาน สร้างความร่วมมือและหารือความเป็นไปได้ในการขยายผลระบบน าชมพพิธิภณัฑ์ Museum Pool 

รายการที ่71-72: เพือ่ใหม้ีความรู้ความสามารถด้านสรีรวิทยาและชีวเคมีด้านพชืภายใต้สภาพแวดล้อมควบคุม

รายการที ่57 : ได้รับความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับผลของสรีระวิทยาของพชืและสภาวะแวดล้อมต่ออายุการเก็บรักษาของผลิตผลสด เรียนรู้เทคโนโลยีการจัดการหลังการเก็บเกีย่ว และสร้างเครือข่ายความร่วมมืองานวิจัย ในฐานะหวัหน้าโครงการ Misson Driven ด้านวัสดุเพือ่การเกษตร 

ของ ศว.

รายการที ่55-56 : ได้รับความเชีย่วชาญในงานวิจัยด้านโรคติดเชือ้และมีความสามารถในการค้นหากลไกการด้ือยาของเชือ้ก่อโรค  ด าเนินงานวิจัยด้านเชือ้แบคทีเรียด้ือยา (Antimicrobial resistance: AMR) ซ่ึงก่อโรคในสัตว์เศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตร อุตสาหกรรม

อาหาร และการสาธารณสุข อีกทัง้ได้สร้างความร่วมมือ แลกเปล่ียนประสบการณ์ และเรียนรู้วิธีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี WGS เพือ่การค้นหาตัวชีว้ัดส าหรับการใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหา AMR ของเชือ้แบคทีเรียก่อโรค
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