No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

1

นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล

ผูอ้ านวยการ

การประชุม

ติดตามคณะ รมต กระทรวงวิทย์

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

2

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

ประชุมติดตามความก้าวหน้าการดาเนิน
กิจกรรมภายใต้โครงการจัดตัง้ ห้องปฏิบัติการ
ร่วม ศช. วว และ IMCAS

China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

3

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

เจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืช เทคโนโลยีด้านพืชและเกษตร
และเกษตรสมันใหม่กับหน่วยงานภายใต้ CAAS สมัยใหม่

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

4

นางสาว วิราภรณ์ มงคลไชย
สิทธิ์

รองผูอ้ านวยการ

การสัมมนา

พาภาคเอกชนและเกษตรกรไปดูงาน Field
day ร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุข์ องกวางโจว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

5

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุง่

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

หารือความร่วมมือและรับถ่ายทอดความรู้
ความร่วมมือในการบริหาร
ประสบการณ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการ จัดการ Biobank
เก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ และรูปแบบการ
บริหารจัดการ BIOBANK

สหราชอาณาจักร

29/05/6103/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

หน้าที่ 1/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

6

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผูอ้ านวยการ

การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตร ผูบ้ ริหารระดับสูง โลกทัศน์ เศรษฐกิจการเงิน
ญีป่ นุ่
วิทยาการตลาดทุน รุน่ ที่ 26 และเพือ่ ให้ได้
สังคม และวัฒนธรรม (TOP Ex.)
ความรูเ้ พิม่ เติมด้านระบบตลาดทุนและการเงิน
ของญึป่ นุ่

27/05/6131/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

7

นาง ลดาวัลย์ กระแสร์ชล

รองผูอ้ านวยการ

การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึง่ ของหลักสูตรนักบริหารการเงิน
การคลังภาครัฐระดับสูง

นักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง

13/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

8

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

- Fair Director ฝัง่ ไทย
- นาทีม จนท. และ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม

Intel International Science สหรัฐอเมริกา
and Engineering Fair (Intel
ISEF 2018) ครัง้ ที่ 69

11/05/6122/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

9

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผูอ้ านวยการ

การประชุม

เพือ่ เจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ EECi
ของ สวทช. กับ Hsinchu Science Park

การประชุมความร่วมมือภายใต้ ไต้หวัน
โครงการ EECi

07/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

10 นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล

ผูอ้ านวยการศูนย์

การประชุม

(Invited Speaker) ผูบ้ รรยายในหัวข้อ
Session I. Policy and Opportunity of
Nanotechnology Commercialization
และตัวแทนสมาชิกของประเทศไทย (นาโน
ประเทศไทย) ในงาน ANF summit 2018

Asia Nano Forum (ANF)
Summit

ไต้หวัน

16/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

11 นาย กอบศักดิ์ ศรีประภา

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ pv
hybrid system และหารือกับหน้างานเรือ่ ง
การเอาไฟฟ้าจากสายส่งมาเชือ่ มต่อกับระบบ

ตรวจสอบและแก้ไขการทางาน กัมพูชา
ของระบบ PV System

18/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

สาธารณรัฐเกาหลี

หน้าที่ 2/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

12 นาย พีระวุฒิ ชินวรรังสี

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ตรวจสอบและแก้ไขการทางานของระบบ pv
system ทีเ่ สียหายจากฟ้าผ่า

ตรวจสอบและแก้ไขการทางาน กัมพูชา
ของระบบ PV System

18/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

13 นาย ภุชงค์ สังฆะวงศ์

วิศวกร

การประชุม

ตรวจสอบและแก้ไขการทางานของระบบ PV
System

ตรวจสอบและแก้ไขการทางาน กัมพูชา
ของระบบ PV System

18/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

14 นาย สุรพงษ์ ขุนแผ้ว

นักวิจัย

อบรม

To update current knowledge in the
Infectious diseases
สาธารณรัฐ
field of infectious diseases caused by pathogenesis in Asia/Pacific ประชาชนจีน
major pathogens including viruses,
bacteria, parasites and fungi relevant to
Asia.

04/05/6118/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

15 นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุมและติดตามความก้าวการดาเนิน China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
กิจกรรมภายใต้โครงการจัดตัง้ ห้องปฏิบัติการ on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน
ร่วมไทย-จีน ด้านเทคดนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์
(Thailand - China Joint Laboratory on M
icorbial Biotechnology ภายใต้กรอบ
Science and Technology Partnership
Program

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

16 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงานใน China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
โครงการจัดตัง้ ห้องปฏิบัติการร่วมไทย จีน ด้าน on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน
microbial biotechnology

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 3/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

17 นาย วีระวัฒน์ แช่มปรีดา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ สร้างความร่วมมือในงานวิจัยด้าน
China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
metagenomics และ cellulolytic enzyme on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

18 นาย นิรันดร์ รุง่ สว่าง

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมประชุมติดตามกิจกรรมความ
ร่วมมือและแผนการดาเนินงานจัดตัง้
ห้องปฏิบัติการร่วมทางด้าน Microbial
Biotechnology ไทย-จีน

China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

19 นางสาว ศีตลา แจ่มฤกษ์แจ้ง ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

การเข้าร่วมและการจัดประชุมติดตามความ
ร่วมมือ Thailand-China Joint Lab on
Microbial Utilization และการเข้าร่วม
ประชุมและเยีย่ มชม Chinese Academy of
Agricultural Science (CAAS)

China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

20 นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผูจ้ ัดการ

การประชุม

ติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือในโครงการ China-Thailand Joint Lab สาธารณรัฐ
นาร่อง และหารือแผนการดาเนินงานปี
on Microbial Biotechnology ประชาชนจีน
2561-2562

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

21 นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสว่างตาม มอก
2234 และ 1955

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด
สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

07/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

22 นางสาว เกือ้ กูล ปิยะจอมขวัญ รองผูอ้ านวยการศูนย์ การประชุม

เพือ่ เจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยีพืชและ
เกษตรสมัยใหม่ รวมทัง้ การเก็บรักษา
germplasm พืช

เทคโนโลยีด้านพืชและเกษตร
สมัยใหม่

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

23 นาย ปิยะวิทย์ ศรีโปดก

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของ ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด
สมอ.
สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

07/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

วิศวกร

การประชุม

หน้าที่ 4/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

24 นางสาว กมนชนก จันทร์ฤทธิ์ นักพัฒนาองค์กร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดของสมอ. เพือ่
ลูกค้าสามารถนาเข้าผลิตภัณฑ์ได้

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด
สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

07/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

25 นาย สิทธิโชค ตัง้ ภัสสรเรือง

การประชุม

เพือ่ เจรจาความร่วมมือกับ Chinese
Academy of Agricultural Sciences เรือ่ ง
Biobank และ Plant Factory

เทคโนโลยีด้านพืชและเกษตร
สมัยใหม่

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

26 นางสาว กุลวรางค์ สุวรรณศรี นักวิจัยนโยบาย

การประชุม

เรียนรูป้ ระสบการณ์การดาเนินงาน Plant
เทคโนโลยีด้านพืชและเกษตร
Factory ของ Chinese Academy of
สมัยใหม่
Agricultural Sciences เพือ่ นามาใช้ประโยชน์
ในการจัดทาแผนทีน่ าทางเทคโนโลยีเพือ่
นวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ และการจัดทา
แผนการดาเนินงานการลงทุนโครงสร้างพืน้ ฐาน
Plant Factory

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

08/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

27 นางสาว พัชรี ลาภสุริยกุล

นักวิจัย

อบรม

เข้าร่วมฝึกอบรมและช่วยให้คาอธิบายแก่
พนักงาน

Technical Training and
สาธารณรัฐ
Workshop on PET Stretch ประชาชนจีน
Blow Molding

13/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

28 นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตอุปกรณ์ ตรวจประเมินโรงงาน
ส่องสว่างของโรงงาน Zhongshan sharing
lighting ตามมาตรฐาน มอก เพือ่ การอนุญาต
นาเข้า

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

14/05/6116/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

29 นาย มารุต หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดมอก. 1955 เพือ่
ตรวจประเมินโรงงาน
การนาเข้าผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายในประเทศไทย

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

14/05/6116/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจัยอาวุโส

หน้าที่ 5/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

30 นางสาว พีชยา จิระธรรมกิจกุล ทีป่ รึกษาอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ร่วมงานและติดตามการดาเนินโครงการฮา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล
ลาล เครือข่าย มอ.และให้ข้อมูล trend
สาหรับผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมอาหาร
เกษตรทีส่ นใจตลากฮาลาล

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

15/05/6120/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

31 นางสาว จิระวดี มาตุน่

เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

อบรม

participate in ?2018 the Belt & Road
International
Science & Technology Policy and
Popularization Workshop?

The Belt & Road
International Science &
Technology Policy and
Popularization Workshop

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

16/05/6105/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

32 นาย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล

นักวิจัย

การสัมมนา

- เพือ่ เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงพันธุพ์ ืชใหม่ 2018 Spring Guangzhou ของภาครัฐและเอกชนไทย ความก้าวหน้าด้าน ASEAN New Vegetable
เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยี
Variety Expo
การตรวจวินิจฉัยโรคพืชจากประเทศไทย ใน
งาน 2018 Spring Guangzhou - ASEAN
New Vegetable Variety Expo
- เพือ่ เยีย่ มชม Guangzhou Academy of
Agricultural Sciences (GZAAS)/ Institutes
for Vegetables production/ Chinese
companies เพือ่ ศึกษาความก้าวหน้างานด้าน
การปรับปรุงพันธุพ์ ืช ร่วมหารือด้านการวิจัย
และพัฒนา ตลอดจนการแลกเปลีย่ น
เทคโนโลยีร่วมกันต่อไปในอนาคต

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 6/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

33 นางสาว วลัยรัตน์ จังเจริญ
จิตต์กุล

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

นาผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา โครงการ ยกระดับผักและผลไม้ สาธารณรัฐ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาเนิน ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนา
ประชาชนจีน
ธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธุรกิจเพือ่ เกษตรกรรมสูค่ วามยัง่ ยืน
เพิม่ ช่องทางการค้าให้กับผูป้ ระกอบการไทย

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

34 นางสาว ชนากานต์ สันตยา
นนท์

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

นาผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา โครงการ ยกระดับผักและผลไม้ สาธารณรัฐ
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาเนิน ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนา
ประชาชนจีน
ธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธุรกิจเพือ่ เกษตรกรรมสูค่ วามยัง่ ยืน
เพิม่ ช่องทางการค้าให้กับผูป้ ระกอบการไทย

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

35 นางสาว อังศุธร ศิริลักษณมา นักวิเคราะห์อาวุโส การสัมมนา
นนท์

เพือ่ เข้าร่วมงาน 2018 Spring Guangzhou- 2018 Spring Guangzhou ASEAN Vegetable Variety Expo และเยีย่ ม ASEAN New Vegetable
ชมหน่วยงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุแ์ ละ
Variety Expo
การผลิตสัตว์น้าและสัตว์บกของเมืองกวางโจว

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

36 นาย ปิยะวัฒน์ ผลสนอง

นาคณะผูเ้ ข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะผูผ้ ลิต 2018 Spring Guangzhou เมล็ดพันธุร์ นุ่ ใหม่ รุน่ ที่ 2 ไปศึกษาดูงานด้าน ASEAN New Vegetable
การปรับปรุงพันธุ์ เทคนิคการปรับปนรุงพันธุ์ Variety Expo
และเทคโนโลยีด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิชาการอาวุโส

การสัมมนา

หน้าที่ 7/35

No.

ชือ่ สกุล

37 นาง วารี อัชชะกุลวิสุทธิ์

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
นักวิชาการอาวุโส

การสัมมนา

นาคณะเดินทางจาก สวทช. และ ตัวแทน
2018 Spring Guangzhou หน่วยงานเจ้าของพันธุพ์ ืชจากประเทศไทย
ASEAN New Vegetable
(ภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัย) Variety Expo
ร่วมงานจัดแสดงพันธุพ์ ืช ?2018 Spring
Guangzhou - ASEAN New Vegetable
Variety Expo? ณ ฐานสาธิตการเพาะปลูก
(นานาชาติ) กวางโจว, Guangzhou
Academy of Agricultural Sciences
(GZAAS) เขตหนานซา เมืองกวางโจว มณฑล
กวางตุง้ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ การ
เจรจาธุรกิจของนักธุรกิจ/ เจ้าของพันธุร์ ะหว่าง
ไทย และ จีน รวมทัง้ เก็บข้อมูลการ
เจริญเติบโตของพันธุพ์ ืชไทยต่อสภาพ
ภูมิอากาศและการเพาะปลูกในพืน้ ทีข่ องเมือง

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน
ชัน้ ประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 8/35

No.

ชือ่ สกุล

38 นางสาว นุชจรี พิสมัย

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
นักวิชาการ

การสัมมนา

เยีย่ มหน่วยงานวิจัยด้านการปรับปรุงพันธุแ์ ละ 2018 Spring Guangzhou การผลิตสัตว์น้าและสัตว์บกของเมืองกวางโจว ASEAN New Vegetable
มณฑลกวางตุง้ (Chinese Academy of
Variety Expo
Fishery Sciences: CAFS และ Guangzhou
International Seed and Breeding
Industry: Fishery breeding & production
and Livestock, poultry & experimental
animal sections) Pearl River Fisheries
Research Institute (PRFRI)เพือ่ ศึกษา
ความก้าวหน้าของงานด้านการปรับปรุงพันธุ์
และการผลิตสัตว์น้าและสัตว์บก และโอกาส
การทาความร่วมมือระหว่างกัน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน
ชัน้ ประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 9/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

39 นางสาว ศศิวมิ ล บุญอนันต์

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

40 นางสาว พนิตา ศรีประย่า

ทีป่ รึกษา

การสัมมนา

41 นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

1.เพือ่ ร่วมงาน ?2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable Variety Expo?
เรียนรูด้ ้านการตลาด และเทคโนโลยีด้าน
การเกษตรรูปแบบใหม่ของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
2.เพือ่ จัดแสดงพันธุพ์ ืชจากประเทศไทยในงาน
?2018 Spring Guangzhou - ASEAN New
Vegetable Variety Expo? ทาให้ทราบข้อมูล
ศักยภาพของพันธุพ์ ืชไทยในสภาพแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ทราบข้อมูลความต้องการของ
ตลาดจีน ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเมล็ด
พันธุใ์ นการส่งออกเมล็ดพันธุส์ ปู่ ระเทศประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.เพือ่ เข้าร่วมเวทีการจับคูเ่ จราจาธุรกิจระหว่าง
นาผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา
แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาเนิน
ธุรกิจเกีย่ วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธุรกิจเพือ่
เพิม่ ช่องทางการค้าให้กับผูป้ ระกอบการไทย

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

โครงการ ยกระดับผักและผลไม้ สาธารณรัฐ
ไทย : โอกาสสาหรับพัฒนา
ประชาชนจีน
เกษตรกรรมสูค่ วามยัง่ ยืน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

หน้าที่ 10/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

42 นางสาว สุกัญญา แก้วจันทึก นักวิเคราะห์

การสัมมนา

43 นางสาว เลอทีชา เมืองมีศรี

นักวิชาการ

การสัมมนา

44 นาย ชวินทร์ ปลืม้ เจริญ

นักวิชาการ

การสัมมนา

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

1.เพือ่ เยีย่ มชมการจัดแสดงพันธุพ์ ืชในงาน
2018 Spring Guangzhou - ASEAN New
Vegetable Variety Expo เรียนรูต้ ลาด และ
เทคโนโลยีด้านการเกษตรรูปแบบใหม่ของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
2.เพือ่ ปลูกแสดงพันธุพ์ ืชจากประเทศไทยใน
งาน 2018 Spring Guangzhou - ASEAN
New Vegetable Variety Expo ทาให้ทราบ
ข้อมูลศักยภาพของพันธุพ์ ืชไทยใน
สภาพแวดล้อมทีแ่ ตกต่างกัน ทราบข้อมูลความ
ต้องการของตลาดจีน ซึง่ จะเป็นประโยชน์แก่
บริษัทเมล็ดพันธุใ์ นการส่งออกเมล็ดพันธุส์ ู่
ประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
3.เพือ่ เข้าร่วมเวทีการจับคูเ่ จราจาธุรกิจระหว่าง
ความรู้ ความชานาญด้านโรคพืชทีเ่ กิดจากเชือ้
ไวรัสพืช เช่น เชือ้ ทอสโพไวรัส เชือ้ โพทีไวรัส
เชือ้ เจมินีไวรัส และการถ่ายทอสเชือ้ ไวรัสพืช

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นาคณะ สวทช. เจ้าของพันธุพ์ ืชจากไทย และ
ตัวแทนเกษตรกรในโครงการนักทักษะเมล็ด
พันธุร์ นุ่ ใหมร่วมงานจัดแสดงพันธุพ์ ืช

2018 Spring Guangzhou ASEAN New Vegetable
Variety Expo

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 11/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

45 นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา

วิศวกร

การประชุม

ตรวจประเมินคุณภาพระบบการผลิตอุปกรณ์
ส่องสว่างของ NC LED VINA Co., Ltd. ตาม
มาตรฐาน มอก เพือ่ การนาเข้า

ตรวจประเมินโรงงาน ครัง้ ที่ 2

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

23/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

46 นาย ศิษเฎศ ทองสิมา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เจรจาความร่วมมือ เดินทางไปแทน ผศช

The 11th China Bioindustry สาธารณรัฐ
Convention
ประชาชนจีน

24/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

47 นาย ทรงพล มัน่ คงสุจริต

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ สารวจ และเก็บข้อมูล พร้อมทัง้ หารือกับ 2018 Spring Guangzhou เจ้าหน้าทีจ่ าก Haimen Biotech and
ASEAN New Vegetable
Pharmaceutical Park ซึง่ เป็นสถานทีศ่ ึกษาดู Variety Expo
งานสาหรับสถาบันวิทยาการ สวทช. ในเดือน
กรกฎาคม 2561

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

48 นาง กัลยาณ์ แดงติบ๊

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ นาเสนอผลงานวิจัย แลกเปลีย่ น
Maritime Silk Road Forum สาธารณรัฐ
ผลงานวิจัยด้านสุขภาพกุง้ และโรคระบาดในกุง้ on Mariculture
ประชาชนจีน
สร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านการเฝ้าระวังโรค
ระบาดในกุง้ ทีเ่ ข้มแข็ง

30/05/6102/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

49 นาย ศิลา ชุณห์วจิ ิตรา

นักวิจัย

อบรม

ศึกษา หาข้อมูล และหาความร่วมมือในการ
พัฒนาระบบ MOOC สาหรับนามาใช้พัฒนา
ระบบ MOOC เพือ่ ให้ตอบโจทย์การใช้งาน
รวมถึงปรับปรุงระบบ MOOC ทีก่ าลัง
ดาเนินการอยู่ (ThaiMOOC) ในประเทศไทย
ให้มีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้

27/05/6102/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

Open edX Conference 2018 แคนาดา

หน้าที่ 12/35

No.

ชือ่ สกุล

50 นาย สิทธิโชค ตัง้ ภัสสรเรือง

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
นักวิจัยอาวุโส

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

การประชุม

เพือ่ หาความร่วมมือในการทางานวิจัยและ
บริหารจัดการ Biobank

ความร่วมมือในการบริหาร
จัดการ Biobank

สหราชอาณาจักร

29/05/6103/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

51 นางสาว พีร์ จารุอาพรพรรณ นักวิจัย

อบรม

เป็นการไปเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเกีย่ วกับ
เทคโนโลยีการผลิตวัคซีนทัง้ กระบวน การ&

Vaccine Bioprocess
สหราชอาณาจักร
Development and
Commercialisation (VBDC)

30/05/6101/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

52 นาย ชัย วุฒิววิ ฒ
ั น์ชัย

การประชุม

ร่วมประชุม steering committee และ
นาเสนอ country report รวมถึง present
accepted paper

Oriental COCOSDA 2018

ญีป่ นุ่

06/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

อบรม

นาคณะครูวทิ ยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรูด้ ้านสะเต็ม
ศึกษา เพือ่ สร้างโอกาสให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรง และ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และนากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช้กับการเรียน
การสอนได้

The 4 th Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering
and Mathematics (STEAM
Education)

ญีป่ นุ่

06/05/6111/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจัยอาวุโส

53 นางสาว พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต นักวิชาการอาวุโส

หน้าที่ 13/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

54 นางสาว สุปราณี สิทธิ
ไพโรจน์สกุล

นักวิชาการอาวุโส

อบรม

นาคณะครูวทิ ยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรูด้ ้านสะเต็ม
ศึกษา เพือ่ สร้างโอกาสให้กับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และ
ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้
แลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ับผูเ้ ชีย่ วชาญโดยตรง และ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาศักยภาพ
และนากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช้กับการเรียน
การสอนได้

The 4 th Inspired by Fun
hands-on with Science,
Technology, Engineering
and Mathematics (STEAM
Education)

ญีป่ นุ่

06/05/6111/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

55 นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

นาเสนอบทความวิชาการ

ITS Asia Pacific 2018

ญีป่ นุ่

07/05/6111/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

56 นางสาว ยีโ่ ถ ทัพภะทัต

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ประชุมหารือการดาเนินงานวิจัยร่วมด้าน ปฏิบัติงานวิจัยร่วมเรือ่ ง
งาน genome editing ร่วมกับนักวิจัยจาก
Genome editing
NARO ซึง่ จาเป็นอย่างยิง่ ในการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยและสร้างเทคโนโลยีฐานด้าน gene
editing ของหน่วยงาน

ญีป่ นุ่

07/05/6116/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 14/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

57 นาย กนกเวทย์ ตัง้ พิมลรัตน์

รองผูอ้ านวยการศูนย์ การประชุม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ ASEAN IVO Software Defined System on Disaster
Mitigation and Smart Cities, ร่วมงาน 3rd
CENTRA และหารือความร่วมมือกับ Hitachi
และ Tokyo Tech

ASEAN IVO Project Meeting ญีป่ นุ่
and The 3rd
Collaborations to Enable
Transnational
Cyberinfrastructure
Applications (CENTRA)

13/05/6118/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

58 นาย อุดม ลิว่ ลมไพศาล

นักวิจัย

การประชุม

ร่วมปฏิบัติงานในโครงการร่วือระหว่
มื
าง
ประเทศ Asean IVO และหารือความร่วมมือ
เกีย่ วกับโครงการ SATREPS

ASEAN IVO Project Meeting ญีป่ นุ่
and The 3rd
Collaborations to Enable
Transnational
Cyberinfrastructure
Applications (CENTRA)

13/05/6118/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

59 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผูเ้ ชีย่ วชาญวิจัย
อาวุโส

การประชุม

เข้าร่วมประชุมโครงการ ASEAN IVO Forum
for Software Defined System on Diaster
Mitigation and Smart Cities และ ประชุม
ความร่วมมือ The 3rd Collaborations to
Enable Transnational
Cyberinfrastructure Applications
(CENTRA 3)

ASEAN IVO Project Meeting ญีป่ นุ่
and The 3rd
Collaborations to Enable
Transnational
Cyberinfrastructure
Applications (CENTRA)

13/05/6118/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

60 นางสาว ศศิธร ศรีสวัสดิ์

การประชุม

ดาเนินการทดลองด้วยเครือ่ ง SLM ที่ JWRI

ปฏิบัติงานวิจัย Additive
Manufacturing (AM)

19/05/6127/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจัย

ญีป่ นุ่

หน้าที่ 15/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

61 นาย ธฤติ ตันประยูร

นักวิจัย

การประชุม

ปฏิบัติงานวิจัยการใช้เครือ่ งมือ selective
laser melting เพือ่ ศึกษาการเพิม่ คุณสมบัติ
ทางกลของวัสดุและวางแผนการดาเนินการ
ทดลองครัง้ ต่อไป

ปฏิบัติงานวิจัย Additive
Manufacturing (AM)

ญีป่ นุ่

19/05/6127/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

62 นาย ศิริวฒ
ั น์ กองกุลศิริ

ผูช้ ่วยวิจัย

การประชุม

-เพือ่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
-เพือ่ นาเสนอบทความวิชาการภายในงาน

นาเสนอบทความวิชาการในงาน ญีป่ นุ่
OCEANS'18 MTS/IEEE
Kobe /Techno-Ocean 2018

26/05/6101/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

63 นาย เทพชัย ทรัพย์นิธิ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

1. ประชุมร่วมวิจัยเกีย่ วกับงาน ทาง
knowledge science กับ education
2. สอบ นศ ปริญญาเอก 2 คน
3. หารือความร่วมมือ ประสบการณ์ ปัญหา
อุปสรรค และ ดาเนินการเรือ่ ง MOU JAISTSIIT-NSTDA

ประชุมความร่วมมือ JAIST

30/05/6108/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

64 นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุมในฐานผูแ้ ทนประเทศไทยใน
การประชุมคณะอนุกรรมการ ลาว
คณะอนุกรรมการอาเซียนด้าน
อาเซียนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ (ASEAN Sub Committee ครัง้ ที่ 50
on Biotechnology : SCB)

01/05/6103/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

65 นางสาว ศรกนก ตัง้ ใจจิต

ผูจ้ ัดการ

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
อาเซียนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ครัง้ ที่ 50

01/05/6103/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ญีป่ นุ่

การประชุมคณะอนุกรรมการ ลาว
อาเซียนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ครัง้ ที่ 50

หน้าที่ 16/35

No.

ชือ่ สกุล

66 นาย เจษฎา แม่นยา

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
นักวิจัย

การประชุม

เข้าร่วมโครงการ Australia ? Thailand
Thailand Endeavour
Endeavour Research Alumni Mentoring Research Alumni
Program
Mentoring Program

67 นางสาว กัลยารัตน์ รัตนะจิตร นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ศึกษาเทคโนโลยีการจัดการของเสียด้วย
ไส้เดือนดิน และการจัดทาพิพิธภัณฑ์ไส้เดือน
ดินเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้

68 นาย เรืองฤทธิ์ ริณพัฒน์

นักวิเคราะห์

69 นาย ณัฐวุฒิ ดาริห์

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

ออสเตรเลีย

06/05/6102/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน ออสเตรเลีย
ดินและการจัดทาพิพิธภัณฑ์

21/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

ศึกษาวิธกี ารดาเนินการในต่างประเทศในการ การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน ออสเตรเลีย
จัดตัง้ พิพิธภัณฑ์ไส้เดือนดินและสร้างเครือข่าย ดินและการจัดทาพิพิธภัณฑ์
แลกเปลียนแนวทางการใช้ประโยชน์จาก
ไส้เดือนดินของต่างประเทศ

21/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิชาการ

การประชุม

และเปลีย่ นความรูเ้ รือ่ การจัดการของเสียด้วย
ไส้เดือนกิน การผลิตพลังงานทดแทนจาก
สาหร่าย และการออกแบบวางแผนจัดตัง้
พิพิธภัณฑ์ใส้เดือนในไทย ร่วมกับ The
university of Queensland

การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน ออสเตรเลีย
ดินและการจัดทาพิพิธภัณฑ์

21/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

70 นาย พนิต กิจสุบรรณ

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมประชุม BioKorea 2018 และ
สร้างความร่วมมือกับบริษัทยาในเกาหลีใต้

BioKorea 2018

สาธารณรัฐเกาหลี

07/05/6112/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

71 นางสาว ลิลี่ เอือ้ วิไลจิตร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ประชุมความร่วมมือภายใต้โครงการ
โครงการ V-Resource
V-resource การพัฒนาเครือข่ายคลัง
ทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพือ่ การวิจัย
และพัฒนาวัคซีน

สาธารณรัฐเกาหลี

15/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 17/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

72 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ดาเนินกิจกรรมของโครงการ ของ
V-Resource

โครงการ V-Resource

สาธารณรัฐเกาหลี

15/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

73 นาย อนันต์ จงแก้ววัฒนา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็ง ในงานวิจัย
ด้านวัคซีนของ สวทช และ ของประเทศ

โครงการ V-Resource

สาธารณรัฐเกาหลี

15/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

74 นาง รังสิมา ตัณฑเลขา

ผูอ้ านวยการ
โปรแกรม

การประชุม

การบริหารจัดการคลังทรัพยากรชีวภพาและ
พันธุกรรม แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และ
ความร่วมมือ

โครงการ V-Resource

สาธารณรัฐเกาหลี

15/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

75 นางสาว จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ดาเนินกิจกรรมของโครงการทีไ่ ด้รับการ
สนับสนุน

โครงการ V-Resource

สาธารณรัฐเกาหลี

15/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

76 นางสาว เมทินี ศิริไกร

นักวิชาการอาวุโส

การประชุม

นาคณะนักเรียน และอาจารย์ทปี่ รึกษา ซึง่
ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ YSC ให้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด
โครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ Intel
International Science and Engineering
Fair (Intel ISEF 2018)

Intel International Science สหรัฐอเมริกา
and Engineering Fair (Intel
ISEF 2018) ครัง้ ที่ 69

11/05/6122/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

77 นางสาว สุนทรี กริชชัยศักดิ์

นักวิชาการ

การประชุม

นาคณะนักเรียน และอาจารย์ทปี่ รึกษา ซึง่
Intel International Science สหรัฐอเมริกา
ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ YSC ให้เป็น
and Engineering Fair (Intel
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด
ISEF 2018) ครัง้ ที่ 69
โครงงานวิทยาศาสตรืนานาชาติ Intel
International Science and Engineering
Fair (Intel ISEF 2018) ครัง้ ที่ ๖๙ (Intel ISEF
2018)

11/05/6122/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 18/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

78 นางสาว ปิยนันท์ หาญพิชาญ นักวิจัย
ชัย

การประชุม

1.ร่วมเดินทางให้คาปรึกษาและแนะนา
โครงการของเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทย
ในการประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติ Intel ISEF
2. เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงาน
วิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Intel ISEF
3. เพือ่ จะได้นาประสบการณ์จากการเข้า
ร่วมงาน Intel ISEF มาให้คาปรึกษาเพือ่
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการทาโครงงาน
วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป อีกทัง้ จะได้
นาประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนให้
เด็กนักเรียนไทยมีความสนใจในการทา
โครงงานวิทยาศาสตร์ทดี่ ีมากขึน้

Intel International Science สหรัฐอเมริกา
and Engineering Fair (Intel
ISEF 2018) ครัง้ ที่ 69

11/05/6122/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

79 นาง กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

การศึกษาดูงาน นาทีมผูช้ นะเลิศ โครงการ Young Markers
Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire SanSan
Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

80 นาย ชาลี วรกุลพิพัฒน์

การสัมมนา

15/05/6117/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจัย

ได้รับเชิญไปบรรยายเรือ่ ง Security in Cloud Cloud & Cyber Security
โดยผูจ้ ัดออกค่าตัว๋ เครือ่ งบินและทีพ่ ักให้ งานนี้ Expo
เน้นด้าน Cloud & Security ระดับเอเชีย ซึง่
เป็นเนือ้ หาทีส่ ่งผลกระทบต่อประเทศ

ฮ่องกง

หน้าที่ 19/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

81 นาย นาชัย ชีววิวรรธน์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การศึกษาดูงาน นาผูช้ นะการประกวด Enjoy Science: Young Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา
Makers Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire
Bay Area 2018 ซึง่ เป็นเงื่อนไขตามทีก่ าหนด
ไว้ในโครงการ Enjoy Science ที่ สวทช. ทาไว้
กับ บ.เชฟรอน ประเทศไทย สารวจและผลิต

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

82 นาย พรรณทิพย์ คงสาราญ

ผูป้ ระสานงาน

การศึกษาดูงาน นาผูช้ นะการประกวดเดินทางทางเข้าร่วมงาน Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา
Maker Faire Bay Area, San Mateo, Ca,
เข้าเยีย่ มชมสานักงานของ Chevron
Corporate Offices, San Ramon, และทัศน
ศึกษาสถานทีส่ าคัในเมืองซานฟรานซิสโก และ
แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

83 นาย อาทิตย์ ลมูลปลัง่

ผูป้ ระสานงาน

การศึกษาดูงาน ทาข่าวประชาสัมพันธ์ นาทีมผูช้ นะเลิศ
โครงการ Young Markers Contest เข้า
ร่วมงาน Maker Faire San Francisco
ประเทศสหรัฐอเมริกา

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา

หน้าที่ 20/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

84 นาง กนกวรรณ สังข์ทอง

ผูป้ ระสานงาน

การศึกษาดูงาน นาผูช้ นะการประกวดเดินทางเข้าร่วมงาน
Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา
Maker Faire Bay Area, San Mateo, Ca,
USA. เข้าเยีย่ มชมสานักงานของ Chevron
Corporate Offices, San Ramon, CA, Usa.
และทัศนศึกษาสถานทีส่ าคัญในเมืองซานฟ
รานซิสโก และแคลิฟอร์เนีย ภายใต้โครงการ
Chevron Enjoy Science: Young Makers
Contest

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

85 นางสาว วีณา ยศวังใจ

นักวิชาการ

การศึกษาดูงาน นาผูช้ นะการประกวด Enjoy Science: Young Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา
Makers Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire
Bay Area ซึง่ เป็นเงื่อนไขตามทีก่ าหนดไว้ใน
โครงการ Enjoy Science ที่ สวทช. ทาร่วมกับ
บ.เชฟรอน

15/05/6123/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

86 นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ

นักวิจัย

การประชุม

26/05/6101/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หารืองานวิจัย และเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ โครงการเพือ่ ขอทุนวิจัยจาก
ขอทุนวิจัยจาก The Innovative and Novel INCITE program
Computational Impact on Theory and
Experiment (INCITE) program,
Department of Energy (DOE) ร่วมกับ
Prof. Aiichiro Nakano

สหรัฐอเมริกา

หน้าที่ 21/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

87 นางสาว วลัยทิพย์ โชติวงศ์
พิพัฒน์

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมชมผลงานด้าน smart agriculture Agritech 2018
ในงานประชุม ?Agritech Israel 2018? และ
เยีย่ มชมหน่วยงานทีท่ าวิจัยด้าน smart
agriculture

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

88 นาง สุวภิ า วรรณสาธพ

ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

การสัมมนา

ร่วมคณะดูงานเทคโนโลยีใหม่ของStartups
และSMEsทีม่ ีนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีการเกษตร เพือ่ เชือ่ มโยงธุรกิจและ
สร้างโอกาสพัฒนาความร่วมมือ

Agritech 2018

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

89 นางสาว วทันยา สุทธิเลิศ

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การสัมมนา

พาตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัย
Agritech 2018
ภาคเอกชน ร่วมงาน AGRITECH 2018 และดู
งาน Agriculture Technology

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

90 นาง ธีรนิตย์ รัตนวราห

รองผูอ้ านวยการฝ่าย การสัมมนา

เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์เทคโนโลยี Agritech 2018
ใหม่ๆจากประเทศทีเ่ ป็นผูน้ าด้านเทคโนโลยี
ทางการเกษตร

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 22/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

91 นางสาว นิภา ประดิษฐ์เทียม หัวหน้างาน
ผล

การสัมมนา

ร่วมศึกษาดูงาน Agritech 2018 ณ ประเทศ Agritech 2018
อิสราเอล เพือ่ เพิม่ พูนความเข้าใจ และเห็นถึง
ทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยีงานด้านเกษตร
สมัยใหม่ จะเป็นประโยชน์สาหรับใช้ในการ
วางแผนงานของ สวทช. รวมทัง้ จะเป็น
ประโยชน์ในการอธิบายงานของ สวทช. ให้กับ
หน่วยงานภายนอก (เช่น สานักงบประมาณ)
ได้มีประสิทธิภาพเพิม่ มากขึน้ และได้ร่วมดู
งานกับผูป้ ระกอบการไทยทาให้สามารถ
เชือ่ มโยงความต้องการของผูป้ ระกอบการและ
เทคโนโลยีด้านเกษตรสมัยใหม่ได้ดียงิ่ ขึน้

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

92 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี

การสัมมนา

Agriculture Technology มีเรือ่ ง Smart
Agritech 2018
Farm ซึง่ เป็น ๑ ในประเด็นมุง่ เน้นของ สวทช.
และเกีย่ วข้องกับ Artificial Intelligence ที่
สถาบันวิทยาการ สวทช. มีการผลักดันอยู่

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิชาการ

หน้าที่ 23/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

93 นางสาว พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว นักวิเคราะห์

การสัมมนา

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

เพือ่ เข้าร่วมฟังการนาเสนองานวิจัยและ
นิทรรศการด้านการเกษตร ศึกษาโอกาสทาง
ธุรกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ
ต่างๆ พร้อมทัง้ เข้าเยีย่ มชมการจัดแสดง
เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรรูปแบบใหม่
ภายใต้การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

Agritech 2018

อิสราเอล

05/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

94 นาย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม

รองผูอ้ านวยการศูนย์ การประชุม

ติดตาม ผพว./รวท.

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

95 นางสาว ลัญจนา นิตยพัฒน์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

สป.วท. ทาเรือ่ งขอตัวเพือ่ ให้ไปปฏิบัติให้กับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพือ่ เผยแพร่ข่าวและ
ประชาสัมพันธ์ EECi

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

หน้าที่ 24/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

96 นาย ธีระ ภัทราพรนันท์

นักวิจัย

การประชุม

ร่วมคณะ รวท. ในการเดินทางไปราชการ ณ
รัฐอิสราเอล เพือ่ ไปเยีย่ มชม Agricultural
Research Organization (ARO) - Volcani
Center ก่อนประชุม ?Thinking out of the
Box ? Celebrating Seventy Years of
Israel Scientific Innovation in the Service
of Humanity?

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

97 นาย ธีรยุทธ ตูจ้ ินดา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ติดตามคณะ รมต กระทรวงวิทย์

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

98 นางสาว กัญจนา ดารงค์ไชย

นักวิเคราะห์

การประชุม

เป็นผูป้ ระสานนัดหมายตามกาหนดการวันที่
27-28 พฤษภาคม 2561

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 25/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

99 นางสาว มัลลิกา กุลศิริพฤกษ์ เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศ
สัมพันธ์

การประชุม

เพือ่ หารือและรับทราบประเด็นความร่วมมือะห
ว่างไทยและอิสราเอลในด้านการวิจัยและ
พัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ EECi รวมทัง้
ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กับ
รวท.และผูบ้ ริหาร สวทช.

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ อิสราเอล
ระหว่างไทยและอิสราเอลใน
ด้านการวิจัยและพัฒนาเชิง
อุตสาหกรรมและการร่วม
พัฒนาพืน้ ที่ EECi

26/05/6129/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

100 นาย เจษฎา จงสุขวรากุล

หัวหน้างาน

การประชุม

เพือ่ ร่วมประชุมและจัดทาร่าง Concept
Paper สาหรับการจัดตัง้ Center of
Excellence in High Performance
Computing

ASEAN HPC Hub

สิงคโปร์

01/05/6102/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

101 นาย ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

developing ASEAN HPC hub

ASEAN HPC Hub

สิงคโปร์

01/05/6102/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

102 นางสาว จุฑามาส อุดมสรยุทธ ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการ

อบรม

พัฒนาทักษะการบริหาร

หลักสูตรพัฒนาทักษะการ
บริหาร สาหรับผูน้ ารุน่ ใหม่

สิงคโปร์

07/05/6110/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

103 นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ

การประชุม

ข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Think ASEAN
ประชุมวิชาการ Think ASEAN สิงคโปร์
เพือ่ พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของ สวทช. โดยเฉพาะ
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้
เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจัยกับนักวิจัยจาก
ต่างประเทศ

07/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจัย

หน้าที่ 26/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

104 นาย อิทธิ ฉัตรนันทเวช

นักวิจัย

การประชุม

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Think ASEAN
เพือ่ พัฒนาและต่อยอดงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของ สวทช.
โดยเฉพาะงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับ
ปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้ เป็นการสร้างเครือข่าย
งานวิจัยกับนักวิจัยจากต่างประเทศ

ประชุมวิชาการ Think ASEAN สิงคโปร์

105 นาย ศิราวุธ กลิน่ บุหงา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ร่วมประชุม Offshore aquaculture ซึง่ Offshore Mariculture
เป็นแนวทางทีเ่ ป็นไปได้ในการนาเอาเทคโนโลยี Conference 2018
ไปใช้ในการเพิม่ ผลผลิตของการเพาะเลีย้ ง

106 นางสาว ศศิธร ศรีสวัสดิ์

นักวิจัย

การประชุม

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

07/05/6109/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

สิงคโปร์

14/05/6118/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

เพือ่ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ เข้าฟังความ 3rd International
สิงคโปร์
คืบหน้าทางการวิจัย และสร้างเครือข่ายในวิจัย Conference on Progress in
ในสาขา additive manufacturing
Additive Manufacturing
(Pro-AM 2018)

14/05/6117/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 27/35

No.

ชือ่ สกุล

107 นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

นาผูป้ ระกอบการ10บริษัทเดินทางเข้าร่วม
ประกวดผลงาน และออกบูธงาน ITEX '18
29th International Innovation &
Technology Exhibition.

ITEX 2018

งาน ITEX เป็นงานแสดงและประกวด
นวัตกรรม เทคโนโลยี และผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
ระดับนานาชาติ ของหน่วยงาน องค์กรทัง้
ภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานประกอบไป
ด้วยส่วนแสดงผลงานสิง่ ประดิษฐ์งานของ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ส่วนแสดง
สินค้าของบริษัทเอกชน และส่วนแสดงผลงาน
จากนานาประเทศ นอกจากนีย้ งั มีการมอบ
รางวัล ITEX Award สาหรับผลิตภัณฑ์ที่
เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานและพา
ITEX 2018
ผูป้ ระกอบการนวัตกรรม/เทคโนโลยีของศูนย์
บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สวทช. ไปประกวด
นวัตกรรม/สิงประดิษฐ์ในงาน ITEX 2018 และ
เจรจา ขยายโอกาสทางธุรกิจ

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

มาเลเซีย

09/05/6112/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

มาเลเซีย

09/05/6112/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

108 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การสัมมนา

109 นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ รายงานความก้าวหน้างานวิจัยและดู
กระบวนการผลิต

ปฏิบัติงานโครงการรับจ้างวิจัย มาเลเซีย

13/05/6115/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

110 นาย ยศกร ประทุมวัลย์

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

เพือ่ รายงานความก้าวหน้าและดูกระบวนการ
ผลิต

ปฏิบัติงานโครงการรับจ้างวิจัย มาเลเซีย

13/05/6115/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด
หน้าที่ 28/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

111 นาย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์

นักวิจัย

อบรม

เพือ่ เสริมสร้าง-ขยายเครือข่ายงานวิจัย
Crash Course on Data
นานาชาติทางด้าน Data Assimilation
Assimilation
เพือ่ พัฒนาตนเองและแลกเปลีย่ นงานวิจัยด้าน
Data assimilation โดยเฉพาะประเด็นด้าน
Emsemble Forecast System

นอร์เวย์

20/05/6127/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

112 นาย สายฝน ทมกระโทก

ผูช้ ่วยวิจัยอาวุโส

อบรม

-เพือ่ เพิม่ พูนความรู้ พัฒนาศักยภาพในการ
พัฒนาระบบพยากรณ์ทางด้านอุทกวิทยาด้วย
เทคนิค assimilation
-แลกเปลีย่ นความรู้/แนวทางในการจาลอง
แบบปรากฏการณ์ทางอุทกวิทยาและอุทก
พลศาสตร์

นอร์เวย์

20/05/6127/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

113 นาย ภัทรพงษ์ พลเสน

นักวิเคราะห์

อบรม

-สร้างระบบและขยายฐานธุรกิจทีเ่ หมาะกับเรา Future of Business by
-สร้างนวัตกรรม รักษาฐานลูกค้าและมอบ
Marshall Thurber & Bill
คุณค่าให้แก่ลูกค้า
Allen
- การคาดการณ์อนาคตของวงการและรักษา
ต่าแหน่งเจ้าตลาด

มาเลเซีย

21/05/6128/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

114 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผูอ้ านวยการฝ่าย

การประชุม

เจรจาความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี การประชุมความร่วมมือภายใต้ ไต้หวัน
ใน cluster หลักภายใต้โครงการ EECi และ โครงการ EECi
การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีด้าน Better Living

07/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

Crash Course on Data
Assimilation

หน้าที่ 29/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

115 นาย วรล อินทะสันตา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

พัฒนากระบวนการ Pilot-Scale
ปฎิบัติงานวิจัย Taiwan
Multifilament PBS and PBS Blend Fiber Textile Research Institute
Spinning และ Pilot-Scale PBS and PBS
Blend Nonwoven Spinning เพือ่ ใช้สาหรับ
ขึน้ รูปสิง่ ทอเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พร้อม
อบรมและสาธิตกระบวนการ

ไต้หวัน

07/05/6111/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

116 นาย เฉลิมพล ตูจ้ ินดา

ผูอ้ านวยการฝ่าย
อาวุโส

การประชุม

เจรจาหาความมือระหว่างประเทศเพือ่ ผลักดัน การประชุมความร่วมมือภายใต้ ไต้หวัน
โครงการของสวทช
โครงการ EECi

07/05/6108/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

117 นางสาว ชุติมา วาณิชวัฒนเด นักวิจัย
ชา

การประชุม

พัฒนากระบวนการ Pilot-Scale
ปฎิบัติงานวิจัย Taiwan
Multifilament PBS and PBS Blend Fiber Textile Research Institute
Spinning และ Pilot-Scale PBS and PBS
Blend Nonwoven Spinning เพือ่ ใช้สาหรับ
ขึน้ รูปสิง่ ทอเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม พร้อม
อบรมและสาธิตกระบวนการ

ไต้หวัน

07/05/6111/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

118 นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์

ผูจ้ ัดการ

การประชุม

ศน เป็นสมาชิกANF และมีเป้าหมายผลักดัน
ความร่วมมือด้านnanosafety

Asia Nano Forum (ANF)
Summit

ไต้หวัน

16/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

119 นางสาว ภาวดี อังค์วฒ
ั นะ

รองผูอ้ านวยการศูนย์ การประชุม

เข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศสมาชิก ANF

Asia Nano Forum (ANF)
Summit

ไต้หวัน

16/05/6119/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 30/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

120 นางสาว นันทยา จันทร์สุข

ผูช้ ่วยวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ นาเสนอผลงานทางวิชาการทางด้าน
เทคโนโลยีพลาสติก รวมถึงการอัพเดทงานวิจัย
ระดับสากลในองค์ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
งานวิจัยทีป่ ฏิบัติงาน

34th International
Conference of the
Polymer Processing
Society (PPS-34)

ไต้หวัน

20/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

121 นางสาว ดรุณี อัศวเสถียร

นักวิจัย

การสัมมนา

นาเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่าในงาน 34th 34th International
International Conference of the
Conference of the
Polymer Processing Society (PPS-34)
Polymer Processing
Society (PPS-34)

ไต้หวัน

20/05/6126/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

122 นาย อดิสร เตือนตรานนท์

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญให้เป็น Keynote/Invited Speaker
ไปบรรยายในหัวข้อ Recent research on
Printed Graphene Sensors ตามจดหมาย
เชิญทีแ่ นบมา

2018 International
ไต้หวัน
Conference on Smart
Sensors & 23rd
Symposium of Association
for Chemical Sensors

30/05/6103/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 31/35

No.

ชือ่ สกุล

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน

แหล่งงบประมำณ

123 นาย สิทธิโชค วัลลภาทิตย์

นักวิจัย

การประชุม

ติดตามความก้าวหน้าของสถาบัน FIRI ในการ โครงการ UNIDO
จัดสร้างต้นแบบสาธิตการผลิตเอทานอล
ปริมาณ 50 ลิตร/วัน จากผูร้ ับเหมา ภายใต้
โครงการ South-South Technology
Transfer on Bioethanol Production from
Cassava Project และร่วมทดสอบการ
ทางานของเครือ่ งจักรก่อนการส่งมอบจริง ทัง้ นี้
ได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางทัง้ หมดจาก
UNIDO

เวียดนาม

09/05/6113/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ
ภายนอก สวทช.

124 นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโส

อบรม

เข้าร่วมสัมมนาซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของกิจกรรม
ในครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี
Global Navigation Satellite System
(GNSS) ระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (BELS)

1st Workshop on EGNSS
Solutions for South East
Asia

เวียดนาม

21/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

125 นาย มารุต หนิแหนะ

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนดมอก. 1955 เพือ่
ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด
การนาเข้าผลิตภัณฑ์มาจาหน่ายในประเทศไทย มอก.

เวียดนาม

23/05/6125/05/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 32/35

No.

ชือ่ สกุล

126 นางสาว สุนทรีย์ เสือขา

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 พฤษภำคม 2561)
ตำแหน่ง
ประเภทกำร วัตถุประสงค์
ชือ่ กำรประชุม/อบรม/
ประเทศ
วันที่
เดินทำง
สัมมนำ/ดูงำน
นักวิเคราะห์

อบรม

1.ถ่ายทอดองค์ความรูท้ างวิชาการด้าน
A Seminar on Geopark :
palaeontology และแลกเปลีย่ นเรียนรู้
Mount Popa Geopark
เทคโนโลยีงานด้านบรรพชีวนิ ระหว่างประเทศ
ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
2.สร้างความร่วมมือ พัฒนางานวิจัยกับ
หน่วยงานระดับนานาชาติระหว่าง ประเทศไทย
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน
3.เยีย่ มชมสถานทีป่ รากฎซากฟอสซิลใน
ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์

01/05/6105/05/61

กำรเดินทำง
โดยเครือ่ งบิน
ชัน้ ประหยัด

แหล่งงบประมำณ

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หน้าที่ 33/35

ประโยชน์ที่ได้รับ
รายการที่ 1,94-99: หารือและรับทราบประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและอิสราเอลในด้านการวิจยั และพัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพืน้ ที่ EECi รวมทัง้ ประสานงานและอานวยความสะดวกให้กบั สมาชิกทีเ่ ข้าร่วม
รายการที่ 2,15-20 : ร่วมผลักดัน ประสานการดาเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ และร่วมหารือแผนการดาเนินงานจัดตั้งห้องปฏิบัตกิ ารร่วมทางด้าน Microbial Biotechnology ไทย-จีน
รายการที่ 2,22,25-26 : ได้รับประสบการณ์ในการดูแลโครงการ Biobank และ Plant factory ในฐานะเป็นทีมวิจยั การจัดทาแผนทีน่ าทางเทคโนโลยีเพือ่ พัฒนานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่
รายการที่ 4,32,35-39,41-44,47 : ได้รับความรู้ ความชานาญด้านโรคพืชทีเ่ กิดจากเชื้อไวรัสพืช เช่น เชื้อทอสโพไวรัส เชื้อโพทีไวรัส เชื้อเจมินีไวรัส และการถ่ายทอสเชื้อไวรัสพืชโดยแมลงพาหะ และด้านการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจวินัจฉัยเชื้อก่อโรคพืช เช่น เทคนิคอิมมูโนวิทยา
และเทคโนโลยีชวี วิทยาโมเลกุล โดยการเยี่ยมชมงานและหน่วยวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง สามารถนากลับมาประยุกต์ใช้ในงานได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 5,50 : ร่วมหารือความร่วมมือและรับถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการเก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ และรูปแบบการบริหารจัดการ BIOBANK
รายการที่ 6 : ได้รับความรู้ความเข้าจ้านการบริหารงานของศูนยบริหารจัดการเทคโนโลยี ซึ่งครอบคลุมทัง้ ด้านเทคโนโลยี และการเงิน
รายการที่ 7 : ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กบั ผู้บริหารของหน่วยงานทีเ่ ยี่ยมชม และ ผู้บริหารทีร่ ่วมเรียนหลักสูตร โดยสามารถนามาปรับใช้ในการบริหารต่อไป
รายการที่ 8,76-78 : มีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และนาเสนอผลงานทีจ่ ะให้คาแนะนาแก่ทีมและตัวแทนนักเรียนในระดับโลก
รายการที่ 9, 114, 116 : ไดรับประสบการณ์ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยีให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และมีการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมไทยทีจ่ ะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ ะสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของไต้หวัน
รายการที่ 10, 118-119: ได้หารือสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรนานาชาติ ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านnanosafety และนาองค์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาองค์กร และ contribute สู่อตุ สาหกรรมและประเทศ
รายการที่ 11-13 : ได้รับประสบการณ์ในการตรวจสอบและแก้ไขการทางานของระบบ PV System และ Applications ทีเ่ สียหายจากฟ้าผ่า และสามารถนากลับมาใช้ในงานทีร่ ับผิดชอบได้อย่างดี
รายการที่ 14 : ได้รับความความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ infectious diseases relevant สามารถนาความรู้ทไี่ ด้มาพัฒนาในงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้อง และได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระดับนานาชาติ
รายการที่ 21,23-24 : พัฒนาศักยภาพในการตรวจโรงงาน ขยายความสามารถของห้องปฏิบัตกิ าร และในส่วนผู้ตรวจเองได้เพิม่ ความเชี่ยวชาญ ความชานาญ ในการตรวจโรงงานและลูกค้าสามารถนาเข้าผลิตภัณฑ์ได้
รายการที่ 27 : ได้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ดา้ น polymer and polymer processing แก่บุคลากรระดับนานาชาติ
รายการที่ 28-29 : ได้รับประสบการณ์ในการตรวจประเมินโรงงาน การนาเข้าผลิตภัณฑ์
รายการที่ 30 : ดั้บประสบการณ์ในการดูแลโครงการของอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ ทีช่ ว่ ยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดว้ ย วทน และมีความสนใจในการขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดฮาลาล
รายการที่ 31 : หารือความร่วมมือ ดังนี้ - นโยบายความร่วมมือกับจีน และประเทศในแถบอาเซียน
- การเสริมสร้างความร่วมมมือด้าน ว และ ท ระหว่าง สวทช กับ พันธมิตรต่างประเทศ
- การดาเนินโครงการวิจยั ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ
- จัดกิจกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกับพันธมิตรต่างประเทศ
รายการที่ 33-34,40 : สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและจาหน่ายสินค้าเกษตร
รายการที่ 45 : ได้รับประสบการณ์ตรวจประเมินคุณภาพในโรงงานระดับนานาชาติ
รายการที่ 46 : ร่วมหารือและเป็นผู้ร่าง MoU ระหว่าง ไบโอเทค และ BGI
รายการที่ 48 : ได้รับประสบการณ์ในการนาเสนองานวิจยั ด้านสุขภาพกุ้งและโรคระบาดในกุ้ง สู่เวทีระดับนานาชาติ
รายการที่ 49 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาโครงการ ThaiMOOC ของ สกอ. กับระดับนานาชาติ
รายการที่ 51 : ได้รับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและชีวเคมีเพิม่ เติม
รายการที่ 52 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมวิจยั และพัฒนาด้าน speech processing และสามารถนากลับมาประยุกต์ใช้ในงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 53-54 : ได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในประเทศญี่ปนุ่ เพือ่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัตกิ ารให้แก่คณะครูได้ และร่วมเป็นทีมวิทยากรในการออกแบบกิจกรรมและนาทีมทากิจกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปกิจกรรม
รายการที่ 55 : ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการนาเสอผลงานวิชาการ ในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการและผู้แต่งบทความร่วม
รายการที่ 56 : ได้รับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจยั ด้าน genetic modification และ functional genomics ในพืช และการนาเทคนิคทาง cell biology มาใช้ในโครงการปรับปรุงพันธุ์พชื หลายชนิด เช่น ข้าว มันสาปะหลัง ปาล์มน้ามัน และไม้ดอกไม้ประดับบางชนิด
จะทาให้การหารืองานวิจยั ร่วมเป็นไปอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
รายการที่ 57-59 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมปฏิบัตงิ านในโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชิกของโครงการ ASEAN IVO และกากับดูแล RU ทีเ่ กี่ยวข้อง

รายการที่ 60-61: ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัตงิ านวิจยั การใช้เครื่องมือ selective laser melting ในการศึกษาการเพิม่ คุณสมบัตทิ างกลของวัสดุและสามารถวางแผนการดาเนินการทดลองครั้งต่อไปได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 62: ได้เป็นผู้นาเสนอบทความวิชาการ และเป็นผู้ร่วมเขียนบทความวิชาการทีจ่ ะถูกนาเสนอภายในงาน
รายการที่ 63: ได้ร่วมหารือความร่วมมือ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และ ดาเนินการเรื่อง MOU JAIST- SIIT-NSTDA เพือ่ นาไปใช้ในงานทีร่ ับผิดชอบต่อไป
รายการที่ 64-65: ได้รับประสบการณ์เพิม่ เติมในการดาเนินความร่วมมือด้านต่างประเทศ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับนานาชาติ
รายการที่ 66: ได้รับประสบการณ์ในการได้รับพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ สามารถนาความรู้ทไี่ ด้มาประยุกต์ชใ้ นงานทีร่ ับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 67-69: ได้รับความรู้ดา้ นการนาสายพันธุ์ไส้เดือนดินในประเทศจากการวิจยั มาใช้ประโยชน์อย่งมีประสิทธิภาพและสามารถจัดทาพิพธิ ภัณฑ์ไส้เดือนดินเพือ่ ให้เกิดการเรียนรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยีได้อย่างครบวงจร
รายการที่ 70: ได้รับปสบการณ์ในโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สามารถนามาประยุกต์ใช้ในงานทีร่ ับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 71-75: ร่วมหารือความร่วมมือ และ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการโปรแกรมการบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ สามารถนากลับมาใช้ในงานทีร่ ับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 79,81-85: ได้นาความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้มาเผยแพร่ โดยเก็บข้อมูล เก็บประเด็นมาเขียนเป็นสกู๊ปข่าว และบทความเพือ่ เผยแพร่สู่สื่อสารมวลชนแขนงต่างๆ รวมทัง้ สามารถถ่ายภาพนิง่ VDOและเขียนสคริปต์เพือ่ ทาวีดโี อเผยแพร่ในโซเชียลต่อไป ในฐานะหัวหน้า
และผู้ประสานงานโครงการได้เป้นอย่างดี
รายการที่ 80: ได้xรับปราบการณ์ในการทางานด้าน Security ซึ่งต้องใช้ทรัพยากร Cloud รวมถึง Big Data มาเป็นเวลานาน ทาให้มีประสบการณ์เพียงพอทีจ่ ะเผยแพร่ความรู้และศึกษาหาความรู้เพิม่ เติมจากงานได้
รายการที่ 86: ร่วมหารืองานวิจยั และเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอทุนวิจยั ต่อไป
รายการที่ 87-93: ได้รับประสบการณ์ในการนาคณะเข้าเยี่ยมชม และได้รับความรู้ในการเชื่อมโยงธุรกิจ สร้างพันธมิตร ก่อให้เกิดความร่วมมือทัง้ ในและต่างประเทศ และนาความรู้และประสบการณ์ทไี่ ด้มาปรับใช้ในการปฏิบัตงิ านและให้คาแนะนา อีกทัง้ สามารถใช้ความรู้
และความก้าวหน้าด้าน smart agriculture ในการบริหารงานวิจยั ด้าน precision agriculture ได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 100-101: ได้ประสบการณ์ในการจัดทาร่าง Concept Paper ได้รับความร่วมมือระดับนานาชาติ
รายการที่ 102: ได้รับความรู้ความชี่ยวชาญเพิม่ เติมด้านพัฒนาทักษะการบริหารบุคลากร สามารถนากลับมาใช้ในงานทีก่ ากับดูแลได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 103-104: ได้พฒ
ั นาและต่อยอดงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของ สวทช. โดยเฉพาะงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวข้องกับปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้ เป็นการสร้างเครือข่ายงานวิจยั กับนักวิจยั จากต่างประเทศ
รายการที่ 105: ได้ทราบ business chain เพือ่ นามาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีชวี ภาพ นามาใช้ในการพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน cage aquaculture ของประเทศในอนาคต
รายการที่ 106: ได้รับความรู้ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการ เข้าฟังความคืบหน้าทางการวิจยั และสร้างเครือข่ายในวิจยั ในสาขา additive manufacturing โดยสามารถนากลับมาใช้นงานทีร่ ับผิดชอบได้เป็นอย่างดี
รายการที่ 107-108: ได้รับประสบการณ์ในการเป็น lead delegate และพาผู้ประกอบการเทคโนโลยีไปประกวดนวัตกรรมและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
รายการที่ 109-110: ได้รับความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ชว่ ยคานวณทางวิศวกรรม
รายการที่ 111-112: ร่วมพัฒนาแบบจาลอง-ระบบพยากรณ์ทางอุทกวิทยา-อุทกพลศาสตร์ของโครงการวิจยั และได้รับทราบปัญหาในการประยุกต์และพัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณ์ของระบบฯระดับนานาชาติ
รายการที่ 113: ได้รับทักษะการวิเคราะห์ และการวางแผน เรียนรู้จากการทางานด้านธุรกิจนวัตกรรม และการเจราจาต่อรองระดับนานาชาติ
รายการที่ 115, 117: ได้ร่วมพัฒนางานวิจยั ต้นแบบกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยในห้องปฏิบัตกิ ารและพร้อมพัฒนาระดับภาคสนาม รวมทัง้ สาธิตกระบวนการในระดับนานาชาติ
รายการที่ 120-121: ได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขึ้นรูปและการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ทางด้านฟิลม์ พลาสติกทัง้ ในระบบห้องปฏิบัตกิ ารและระดับอุตสาหกรรมสามารถนาไปใช้ในงานทีร่ ับผิดชอบได้เป้นอย่างดี
รายการที่ 122: ได้รับประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ และแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติ
รายการที่ 123: ได้รับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเอทานอล
รายการที่ 124: ได้ประสบการณ์ในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันะดับนานาชาติ
รายการที่ 125: ได้รับปะสบการณ์การตรวจประเมินโรงงาน เกี่ยวกับการนาเข้าผลิตภัณฑ์
รายการที่ 126: ได้รับประสบการณ์ในการจัดสัมมนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจยั ร่วมกันกับต่างประเทศ

