
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

1 นาย ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อ านวยการ การประชุม ติดตามคณะ รมต กระทรวงวทิย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

2 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ประชุมติดตามความก้าวหน้าการด าเนิน

กิจกรรมภายใต้โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ

ร่วม ศช. วว และ IMCAS

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

3 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยชีีวภาพพืช 

และเกษตรสมันใหม่กับหน่วยงานภายใต้ CAAS

เทคโนโลยด้ีานพืชและเกษตร

สมัยใหม่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

4 นางสาว วริาภรณ์ มงคลไชย

สิทธิ์

รองผู้อ านวยการ การสัมมนา พาภาคเอกชนและเกษตรกรไปดูงาน Field 

day ร่วมกับสมาคมเมล็ดพันธุข์องกวางโจว

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

5 นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม หารือความร่วมมือและรับถ่ายทอดความรู้ 

ประสบการณ์ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรในการ

เก็บรักษาทรัพยากรชีวภาพ และรูปแบบการ

บริหารจัดการ BIOBANK

ความร่วมมือในการบริหาร

จัดการ Biobank

สหราชอาณาจักร 29/05/61-

03/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

หน้าที่ 1/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

6 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึง่ของหลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง 

วทิยาการตลาดทุน รุ่นที ่26 และเพือ่ให้ได้

ความรู้เพิม่เติมด้านระบบตลาดทุนและการเงิน

ของญึปุ่น่

โลกทัศน์ เศรษฐกิจการเงิน 

สังคม และวฒันธรรม (TOP Ex.)

ญีปุ่น่ 27/05/61-

31/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

7 นาง ลดาวลัย ์กระแสร์ชล รองผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน เป็นส่วนหนึง่ของหลักสูตรนักบริหารการเงิน

การคลังภาครัฐระดับสูง

นักบริหารการเงินการคลัง

ภาครัฐระดับสูง

สาธารณรัฐเกาหลี 13/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

8 นาย ศรัณย ์สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม - Fair Director ฝ่ังไทย 

- น าทีม จนท. และ ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม

Intel International Science

 and Engineering Fair (Intel 

ISEF 2018) คร้ังที ่69

สหรัฐอเมริกา 11/05/61-

22/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

9 นาง ฐิตาภา สมิตินนท์ รองผู้อ านวยการ การประชุม เพือ่เจรจาความร่วมมือภายใต้โครงการ EECi 

ของ สวทช. กับ Hsinchu Science Park

การประชุมความร่วมมือภายใต้

โครงการ EECi

ไต้หวนั 07/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

10 นางสาว วรรณี ฉินศิริกุล ผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม (Invited Speaker) ผู้บรรยายในหัวข้อ 

Session I. Policy and Opportunity of 

Nanotechnology Commercialization 

และตัวแทนสมาชิกของประเทศไทย (นาโน

ประเทศไทย) ในงาน ANF summit 2018

Asia Nano Forum (ANF) 

Summit

ไต้หวนั 16/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

11 นาย กอบศักด์ิ ศรีประภา นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาระบบ pv 

hybrid system และหารือกับหน้างานเร่ือง

การเอาไฟฟ้าจากสายส่งมาเชือ่มต่อกับระบบ

ตรวจสอบและแก้ไขการท างาน

ของระบบ PV System

กัมพูชา 18/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด
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No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

12 นาย พีระวฒิุ ชินวรรังสี ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส การประชุม ตรวจสอบและแก้ไขการท างานของระบบ pv 

system ทีเ่สียหายจากฟ้าผ่า

ตรวจสอบและแก้ไขการท างาน

ของระบบ PV System

กัมพูชา 18/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

13 นาย ภุชงค์ สังฆะวงศ์ วศิวกร การประชุม ตรวจสอบและแก้ไขการท างานของระบบ PV 

System

ตรวจสอบและแก้ไขการท างาน

ของระบบ PV System

กัมพูชา 18/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

14 นาย สุรพงษ์ ขุนแผ้ว นักวจิัย อบรม To update current knowledge in the 

field of infectious diseases caused by 

major pathogens including viruses, 

bacteria, parasites and fungi relevant to 

Asia.

Infectious diseases 

pathogenesis in Asia/Pacific

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

04/05/61-

18/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นางสาว ลิล่ี เอือ้วไิลจิตร นักวจิัยอาวโุส การประชุม ร่วมประชุมและติดตามความก้าวการด าเนิน

กิจกรรมภายใต้โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการ

ร่วมไทย-จีน ด้านเทคดนโลยชีีวภาพจุลินทรีย ์

(Thailand - China Joint Laboratory on M 

icorbial Biotechnology  ภายใต้กรอบ 

Science and Technology Partnership 

Program

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

16 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสวา่ง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานใน

โครงการจัดต้ังห้องปฏิบัติการร่วมไทย จีน ด้าน

 microbial biotechnology

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 3/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

17 นาย วรีะวฒัน์ แช่มปรีดา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่สร้างความร่วมมือในงานวจิัยด้าน 

metagenomics และ cellulolytic enzyme

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

18 นาย นิรันดร์ รุ่งสวา่ง นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุมติดตามกิจกรรมความ

ร่วมมือและแผนการด าเนินงานจัดต้ัง

ห้องปฏิบัติการร่วมทางด้าน Microbial 

Biotechnology ไทย-จีน

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

19 นางสาว ศีตลา แจ่มฤกษ์แจ้ง ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม การเข้าร่วมและการจัดประชุมติดตามความ

ร่วมมือ Thailand-China Joint Lab on 

Microbial Utilization และการเข้าร่วม

ประชุมและเยีย่มชม Chinese Academy of 

Agricultural Science (CAAS)

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

20 นางสาว ศรกนก ต้ังใจจิต ผู้จัดการ การประชุม ติดตามความก้าวหน้าความร่วมมือในโครงการ

น าร่อง และหารือแผนการด าเนินงานปี 

2561-2562

China-Thailand Joint Lab 

on Microbial Biotechnology

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

21 นาย วริยทุธ รังหอม วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานผลิตอุปกรณ์ส่องสวา่งตาม มอก

2234 และ 1955

ตรวจโรงงานตามข้อก าหนด

สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

07/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

22 นางสาว เกือ้กูล ปิยะจอมขวญั รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เพือ่เจรจาความร่วมมือด้านเทคโนโลยพีืชและ

เกษตรสมัยใหม่  รวมทัง้การเก็บรักษา 

germplasm พืช

เทคโนโลยด้ีานพืชและเกษตร

สมัยใหม่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

23 นาย ปิยะวทิย ์ศรีโปดก วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อก าหนดของ

 สมอ.

ตรวจโรงงานตามข้อก าหนด

สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

07/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 4/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

24 นางสาว กมนชนก จันทร์ฤทธิ์ นักพัฒนาองค์กร การประชุม ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดของสมอ. เพือ่

ลูกค้าสามารถน าเข้าผลิตภัณฑ์ได้

ตรวจโรงงานตามข้อก าหนด

สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

07/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

25 นาย สิทธโิชค ต้ังภัสสรเรือง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่เจรจาความร่วมมือกับ Chinese 

Academy of Agricultural Sciences เร่ือง 

Biobank และ Plant Factory

เทคโนโลยด้ีานพืชและเกษตร

สมัยใหม่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

26 นางสาว กุลวรางค์ สุวรรณศรี นักวจิัยนโยบาย การประชุม เรียนรู้ประสบการณ์การด าเนินงาน Plant 

Factory ของ Chinese Academy of 

Agricultural Sciences เพือ่น ามาใช้ประโยชน์

ในการจัดท าแผนทีน่ าทางเทคโนโลยเีพือ่

นวตักรรมการเกษตรสมัยใหม่ และการจัดท า

แผนการด าเนินงานการลงทุนโครงสร้างพืน้ฐาน

 Plant Factory

เทคโนโลยด้ีานพืชและเกษตร

สมัยใหม่

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

08/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

27 นางสาว พัชรี ลาภสุริยกุล นักวจิัย อบรม เข้าร่วมฝึกอบรมและช่วยให้ค าอธบิายแก่

พนักงาน

Technical Training and 

Workshop on PET Stretch 

Blow Molding

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

13/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

28 นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา วศิวกร การประชุม ตรวจประเมินระบบคุณภาพการผลิตอุปกรณ์

ส่องสวา่งของโรงงาน Zhongshan sharing 

lighting  ตามมาตรฐาน มอก เพือ่การอนุญาต

น าเข้า

ตรวจประเมินโรงงาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

14/05/61-

16/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

29 นาย มารุต หนิแหนะ วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดมอก. 1955 เพือ่

การน าเข้าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายในประเทศไทย

ตรวจประเมินโรงงาน สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

14/05/61-

16/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 5/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

30 นางสาว พีชยา จิระธรรมกิจกุล ทีป่รึกษาอาวโุส การประชุม เพือ่ร่วมงานและติดตามการด าเนินโครงการฮา

ลาล เครือข่าย มอ.และให้ข้อมูล trend 

ส าหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

เกษตรทีส่นใจตลากฮาลาล

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ฮาลาล สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

15/05/61-

20/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

31 นางสาว จิระวดี มาตุ่น เจ้าหน้าทีว่เิทศ

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

16/05/61-

05/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

32 นาย ชาญณรงค์ ศรีภิบาล นักวจิัย การสัมมนา - 	เพือ่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงพันธุพ์ืชใหม่

ของภาครัฐและเอกชนไทย ความก้าวหน้าด้าน

เทคโนโลยกีารปรับปรุงพันธุ ์และเทคโนโลยี

การตรวจวนิิจฉัยโรคพืชจากประเทศไทย ใน

งาน 2018 Spring Guangzhou - ASEAN 

New Vegetable Variety Expo  

- 	เพือ่เยีย่มชม Guangzhou Academy of 

Agricultural Sciences (GZAAS)/ Institutes

 for Vegetables production/ Chinese 

companies เพือ่ศึกษาความก้าวหน้างานด้าน

การปรับปรุงพันธุพ์ืช   ร่วมหารือด้านการวจิัย

และพัฒนา  ตลอดจนการแลกเปล่ียน

เทคโนโลยร่ีวมกันต่อไปในอนาคต

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 6/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

33 นางสาว วลัยรัตน์ จังเจริญ

จิตต์กุล

ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา น าผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยแีละการด าเนิน

ธรุกิจเกีย่วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธรุกิจเพือ่

เพิม่ช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

โครงการ ยกระดับผักและผลไม้

ไทย : โอกาสส าหรับพัฒนา

เกษตรกรรมสู่ความยัง่ยนื

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

34 นางสาว ชนากานต์ สันตยา

นนท์

ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา น าผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยแีละการด าเนิน

ธรุกิจเกีย่วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธรุกิจเพือ่

เพิม่ช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

โครงการ ยกระดับผักและผลไม้

ไทย : โอกาสส าหรับพัฒนา

เกษตรกรรมสู่ความยัง่ยนื

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

35 นางสาว อังศุธร ศิริลักษณมา

นนท์

นักวเิคราะห์อาวโุส การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมงาน 2018 Spring Guangzhou- 

ASEAN Vegetable Variety Expo และเยีย่ม

ชมหน่วยงานวจิัยด้านการปรับปรุงพันธุแ์ละ

การผลิตสัตวน์้ าและสัตวบ์กของเมืองกวางโจว

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

36 นาย ปิยะวฒัน์ ผลสนอง นักวชิาการอาวโุส การสัมมนา น าคณะผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะผู้ผลิต

เมล็ดพันธุรุ่์นใหม่ รุ่นที ่2 ไปศึกษาดูงานด้าน

การปรับปรุงพันธุ ์เทคนิคการปรับปนรุงพันธุ ์

และเทคโนโลยด้ีานการผลิตเมล็ดพันธุ์

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 7/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

37 นาง วารี อัชชะกุลวสุิทธิ์ นักวชิาการอาวโุส การสัมมนา น าคณะเดินทางจาก สวทช. และ ตัวแทน

หน่วยงานเจ้าของพันธุพ์ืชจากประเทศไทย 

(ภาคเอกชน มหาวทิยาลัย และ สถาบันวจิัย) 

ร่วมงานจัดแสดงพันธุพ์ืช ?2018 Spring 

Guangzhou - ASEAN New Vegetable 

Variety Expo? ณ ฐานสาธติการเพาะปลูก 

(นานาชาติ) กวางโจว, Guangzhou 

Academy of Agricultural Sciences 

(GZAAS) เขตหนานซา เมืองกวางโจว มณฑล

กวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่การ

เจรจาธรุกิจของนักธรุกิจ/ เจ้าของพันธุร์ะหวา่ง

ไทย และ จีน รวมทัง้เก็บข้อมูลการ

เจริญเติบโตของพันธุพ์ืชไทยต่อสภาพ

ภูมิอากาศและการเพาะปลูกในพืน้ทีข่องเมือง

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 8/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

38 นางสาว นุชจรี พิสมัย นักวชิาการ การสัมมนา เยีย่มหน่วยงานวจิัยด้านการปรับปรุงพันธุแ์ละ

การผลิตสัตวน์้ าและสัตวบ์กของเมืองกวางโจว 

มณฑลกวางตุ้ง (Chinese Academy of 

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)เพือ่ศึกษา

ความก้าวหน้าของงานด้านการปรับปรุงพันธุ์

และการผลิตสัตวน์้ าและสัตวบ์ก และโอกาส

การท าความร่วมมือระหวา่งกัน

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 9/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

39 นางสาว ศศิวมิล บุญอนันต์ นักวเิคราะห์ การสัมมนา 1.	เพือ่ร่วมงาน ?2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable Variety Expo? 

เรียนรู้ด้านการตลาด และเทคโนโลยด้ีาน

การเกษตรรูปแบบใหม่ของประเทศสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

2.	เพือ่จัดแสดงพันธุพ์ืชจากประเทศไทยในงาน

 ?2018 Spring Guangzhou - ASEAN New 

Vegetable Variety Expo? ท าให้ทราบข้อมูล

ศักยภาพของพันธุพ์ืชไทยในสภาพแวดล้อมที่

แตกต่างกัน ทราบข้อมูลความต้องการของ

ตลาดจีน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่บริษัทเมล็ด

พันธุใ์นการส่งออกเมล็ดพันธุสู่์ประเทศประเทศ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.	เพือ่เข้าร่วมเวทีการจับคู่เจราจาธรุกิจระหวา่ง

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

40 นางสาว พนิตา ศรีประยา่ ทีป่รึกษา การสัมมนา น าผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษา

แนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยแีละการด าเนิน

ธรุกิจเกีย่วกับสินค้าเกษตร การเจรจาธรุกิจเพือ่

เพิม่ช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

โครงการ ยกระดับผักและผลไม้

ไทย : โอกาสส าหรับพัฒนา

เกษตรกรรมสู่ความยัง่ยนื

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

41 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวเิคราะห์ การสัมมนา 2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 10/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

42 นางสาว สุกัญญา แก้วจันทึก นักวเิคราะห์ การสัมมนา 1.	เพือ่เยีย่มชมการจัดแสดงพันธุพ์ืชในงาน 

2018 Spring Guangzhou - ASEAN New 

Vegetable Variety Expo เรียนรู้ตลาด และ

เทคโนโลยด้ีานการเกษตรรูปแบบใหม่ของ

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.	เพือ่ปลูกแสดงพันธุพ์ืชจากประเทศไทยใน

งาน 2018 Spring Guangzhou - ASEAN 

New Vegetable Variety Expo ท าให้ทราบ

ข้อมูลศักยภาพของพันธุพ์ืชไทยใน

สภาพแวดล้อมทีแ่ตกต่างกัน ทราบข้อมูลความ

ต้องการของตลาดจีน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์แก่

บริษัทเมล็ดพันธุใ์นการส่งออกเมล็ดพันธุสู่์

ประเทศประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.	เพือ่เข้าร่วมเวทีการจับคู่เจราจาธรุกิจระหวา่ง

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

43 นางสาว เลอทีชา เมืองมีศรี นักวชิาการ การสัมมนา ความรู้ ความช านาญด้านโรคพืชทีเ่กิดจากเชือ้

ไวรัสพืช เช่น เชือ้ทอสโพไวรัส เชือ้โพทีไวรัส 

เชือ้เจมินีไวรัส และการถ่ายทอสเชือ้ไวรัสพืช

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

44 นาย ชวนิทร์ ปล้ืมเจริญ นักวชิาการ การสัมมนา น าคณะ สวทช. เจ้าของพันธุพ์ืชจากไทย และ

ตัวแทนเกษตรกรในโครงการนักทักษะเมล็ด

พันธุรุ่์นใหมร่วมงานจัดแสดงพันธุพ์ืช

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 11/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

45 นาย ฉัตรชัย เรืองปรีชา วศิวกร การประชุม ตรวจประเมินคุณภาพระบบการผลิตอุปกรณ์

ส่องสวา่งของ NC LED VINA Co., Ltd. ตาม

มาตรฐาน มอก เพือ่การน าเข้า

ตรวจประเมินโรงงาน คร้ังที ่2 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

23/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

46 นาย ศิษเฎศ ทองสิมา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เจรจาความร่วมมือ เดินทางไปแทน ผศช The 11th China Bioindustry 

Convention

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

24/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

47 นาย ทรงพล มัน่คงสุจริต ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา เพือ่ส ารวจ และเก็บข้อมูล พร้อมทัง้หารือกับ

เจ้าหน้าทีจ่าก Haimen Biotech and 

Pharmaceutical Park ซ่ึงเป็นสถานทีศึ่กษาดู

งานส าหรับสถาบันวทิยาการ สวทช. ในเดือน

กรกฎาคม 2561

2018 Spring Guangzhou - 

ASEAN New Vegetable 

Variety Expo

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

48 นาง กัลยาณ์ แดงต๊ิบ นักวจิัยอาวโุส การสัมมนา เพือ่น าเสนอผลงานวจิัย แลกเปล่ียน

ผลงานวจิัยด้านสุขภาพกุง้และโรคระบาดในกุง้

 สร้างเครือข่ายงานวจิัยด้านการเฝ้าระวงัโรค

ระบาดในกุง้ทีเ่ข้มแข็ง

Maritime Silk Road Forum 

on Mariculture

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

30/05/61-

02/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

49 นาย ศิลา ชุณห์วจิิตรา นักวจิัย อบรม ศึกษา หาข้อมูล และหาความร่วมมือในการ

พัฒนาระบบ MOOC ส าหรับน ามาใช้พัฒนา

ระบบ MOOC เพือ่ให้ตอบโจทยก์ารใช้งาน 

รวมถึงปรับปรุงระบบ MOOC ทีก่ าลัง

ด าเนินการอยู ่(ThaiMOOC) ในประเทศไทย 

ให้มีประสิทธภิาพยิง่ขึน้

Open edX Conference 2018 แคนาดา 27/05/61-

02/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 12/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

50 นาย สิทธโิชค ต้ังภัสสรเรือง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่หาความร่วมมือในการท างานวจิัยและ

บริหารจัดการ Biobank

ความร่วมมือในการบริหาร

จัดการ Biobank

สหราชอาณาจักร 29/05/61-

03/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

51 นางสาว พีร์ จารุอ าพรพรรณ นักวจิัย อบรม เป็นการไปเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเกีย่วกับ

เทคโนโลยกีารผลิตวคัซีนทัง้กระบวน การ&

Vaccine Bioprocess 

Development and 

Commercialisation (VBDC)

สหราชอาณาจักร 30/05/61-

01/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

52 นาย ชัย วฒิุววิฒัน์ชัย นักวจิัยอาวโุส การประชุม ร่วมประชุม steering committee และ

น าเสนอ country report รวมถึง present 

accepted paper

Oriental COCOSDA 2018 ญีปุ่น่ 06/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

53 นางสาว พิรุณรัตน์ ปุณยลิขิต นักวชิาการอาวโุส อบรม น าคณะครูวทิยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็ม

ศึกษา เพือ่สร้างโอกาสให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และ

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เชีย่วชาญโดยตรง และ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ

และน ากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช้กับการเรียน

การสอนได้

The 4 th Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology,  Engineering 

and Mathematics (STEAM 

Education)

ญีปุ่น่ 06/05/61-

11/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 13/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

54 นางสาว สุปราณี สิทธิ

ไพโรจน์สกุล

นักวชิาการอาวโุส อบรม น าคณะครูวทิยาศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการและศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านสะเต็ม

ศึกษา เพือ่สร้างโอกาสให้กับครูและบุคลากร

ทางการศึกษาได้เปิดโลกทัศน์และ

ประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรม ได้

แลกเปล่ียนเรียนรู้กับผู้เชีย่วชาญโดยตรง และ

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พัฒนาศักยภาพ

และน ากิจกรรมสะเต็มไปปรับใช้กับการเรียน

การสอนได้

The 4 th Inspired by Fun 

hands-on with Science, 

Technology,  Engineering 

and Mathematics (STEAM 

Education)

ญีปุ่น่ 06/05/61-

11/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

55 นาย วสันต์ ภัทรอธคิม นักวจิัยอาวโุส การประชุม น าเสนอบทความวชิาการ ITS Asia Pacific 2018 ญีปุ่น่ 07/05/61-

11/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

56 นางสาว ยีโ่ถ ทัพภะทัต นักวจิัย การประชุม เพือ่ประชุมหารือการด าเนินงานวจิัยร่วมด้าน

งาน genome editing ร่วมกับนักวจิัยจาก 

NARO ซ่ึงจ าเป็นอยา่งยิง่ในการสร้างเครือข่าย

งานวจิัยและสร้างเทคโนโลยฐีานด้าน gene 

editing ของหน่วยงาน

ปฏิบัติงานวจิัยร่วมเร่ือง 

Genome editing

ญีปุ่น่ 07/05/61-

16/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 14/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

57 นาย กนกเวทย ์ต้ังพิมลรัตน์ รองผู้อ 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 

and  The 3rd 

Collaborations to Enable 

Transnational 

Cyberinfrastructure 

Applications (CENTRA)

ญีปุ่น่ 13/05/61-

18/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

58 นาย อุดม ล่ิวลมไพศาล นักวจิัย การประชุม ร่วมปฏิบัติงานในโครงการร่วมืือระหวา่ง

ประเทศ Asean IVO และหารือความร่วมมือ

เกีย่วกับโครงการ SATREPS

ASEAN IVO Project Meeting 

and  The 3rd 

Collaborations to Enable 

Transnational 

Cyberinfrastructure 

Applications (CENTRA)

ญีปุ่น่ 13/05/61-

18/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

59 นาย เฉลิมพล ชาญศรีภิญโญ ผู้เชีย่วชาญวจิัย

อาวโุส

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 

and  The 3rd 

Collaborations to Enable 

Transnational 

Cyberinfrastructure 

Applications (CENTRA)

ญีปุ่น่ 13/05/61-

18/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

60 นางสาว ศศิธร ศรีสวสัด์ิ นักวจิัย การประชุม ด าเนินการทดลองด้วยเคร่ือง SLM ที ่JWRI ปฏิบัติงานวจิัย Additive 

Manufacturing (AM)

ญีปุ่น่ 19/05/61-

27/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 15/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

61 นาย ธฤติ ตันประยรู นักวจิัย การประชุม ปฏิบัติงานวจิัยการใช้เคร่ืองมือ selective 

laser melting เพือ่ศึกษาการเพิม่คุณสมบัติ

ทางกลของวสัดุและวางแผนการด าเนินการ

ทดลองคร้ังต่อไป

ปฏิบัติงานวจิัย Additive 

Manufacturing (AM)

ญีปุ่น่ 19/05/61-

27/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

62 นาย ศิริวฒัน์ กองกุลศิริ ผู้ช่วยวจิัย การประชุม  -เพือ่เข้าร่วมงานประชุมวชิาการ 

-เพือ่น าเสนอบทความวชิาการภายในงาน

น าเสนอบทความวชิาการในงาน

 OCEANS'18 MTS/IEEE 

Kobe /Techno-Ocean 2018

ญีปุ่น่ 26/05/61-

01/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

63 นาย เทพชัย ทรัพยน์ิธิ นักวจิัยอาวโุส การประชุม 1. ประชุมร่วมวจิัยเกีย่วกับงาน ทาง 

knowledge science กับ education 

2. สอบ นศ ปริญญาเอก 2 คน 

3. หารือความร่วมมือ ประสบการณ์ ปัญหา 

อุปสรรค และ ด าเนินการเร่ือง MOU JAIST- 

SIIT-NSTDA

ประชุมความร่วมมือ JAIST ญีปุ่น่ 30/05/61-

08/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

64 นางสาว ลิล่ี เอือ้วไิลจิตร นักวจิัยอาวโุส การประชุม ร่วมประชุมในฐานผู้แทนประเทศไทยใน

คณะอนุกรรมการอาเซียนด้าน

เทคโนโลยชีีวภาพ (ASEAN Sub Committee

 on Biotechnology : SCB)

การประชุมคณะอนุกรรมการ

อาเซียนด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 

คร้ังที ่50

ลาว 01/05/61-

03/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

65 นางสาว ศรกนก ต้ังใจจิต ผู้จัดการ การประชุม เพือ่เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ

อาเซียนด้านเทคโนโลยชีีวภาพ คร้ังที ่50

การประชุมคณะอนุกรรมการ

อาเซียนด้านเทคโนโลยชีีวภาพ 

คร้ังที ่50

ลาว 01/05/61-

03/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 16/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

66 นาย เจษฎา แม่นย า นักวจิัย การประชุม เข้าร่วมโครงการ Australia ? Thailand 

Endeavour Research Alumni Mentoring 

Program

Thailand Endeavour 

Research Alumni 

Mentoring Program

ออสเตรเลีย 06/05/61-

02/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

67 นางสาว กัลยารัตน์ รัตนะจิตร นักวชิาการอาวโุส การประชุม เพือ่ศึกษาเทคโนโลยกีารจัดการของเสียด้วย

ไส้เดือนดิน และการจัดท าพิพิธภัณฑ์ไส้เดือน

ดินเพือ่เป็นแหล่งเรียนรู้

การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน

ดินและการจัดท าพิพิธภัณฑ์

ออสเตรเลีย 21/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

68 นาย เรืองฤทธิ ์ริณพัฒน์ นักวเิคราะห์ การประชุม ศึกษาวธิกีารด าเนินการในต่างประเทศในการ

จัดต้ังพิพิธภัณฑ์ไส้เดือนดินและสร้างเครือข่าย

แลกเปลียนแนวทางการใช้ประโยชน์จาก

ไส้เดือนดินของต่างประเทศ

การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน

ดินและการจัดท าพิพิธภัณฑ์

ออสเตรเลีย 21/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

69 นาย ณัฐวฒิุ ด าริห์ นักวชิาการ การประชุม และเปล่ียนความรู้เร่ือการจัดการของเสียด้วย

ไส้เดือนกิน การผลิตพลังงานทดแทนจาก

สาหร่าย และการออกแบบวางแผนจัดต้ัง

พิพิธภัณฑ์ใส้เดือนในไทย ร่วมกับ The 

university of Queensland

การจัดการของเสียด้วยไส้เดือน

ดินและการจัดท าพิพิธภัณฑ์

ออสเตรเลีย 21/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

70 นาย พนิต กิจสุบรรณ นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมประชุม BioKorea 2018 และ

สร้างความร่วมมือกับบริษัทยาในเกาหลีใต้

BioKorea 2018 สาธารณรัฐเกาหลี 07/05/61-

12/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

71 นางสาว ลิล่ี เอือ้วไิลจิตร นักวจิัยอาวโุส การประชุม ประชุมความร่วมมือภายใต้โครงการ 

V-resource การพัฒนาเครือข่ายคลัง

ทรัพยากรชีวภาพและสารสนเทศ เพือ่การวจิัย

และพัฒนาวคัซีน

โครงการ V-Resource สาธารณรัฐเกาหลี 15/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 17/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

72 นางสาว สุภาวดี อิงศรีสวา่ง นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่ด าเนินกิจกรรมของโครงการ ของ 

V-Resource

โครงการ V-Resource สาธารณรัฐเกาหลี 15/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

73 นาย อนันต์ จงแก้ววฒันา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่สร้างเครือข่าย ความเข้มแข็ง ในงานวจิัย

ด้านวคัซีนของ สวทช และ ของประเทศ

โครงการ V-Resource สาธารณรัฐเกาหลี 15/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

74 นาง รังสิมา ตัณฑเลขา ผู้อ านวยการ

โปรแกรม

การประชุม การบริหารจัดการคลังทรัพยากรชีวภพาและ

พันธกุรรม แลกเปล่ียนประสบการณ์ และ

ความร่วมมือ

โครงการ V-Resource สาธารณรัฐเกาหลี 15/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

75 นางสาว จิตวดี พิทักษ์โรจนกุล นักวจิัย การประชุม เพือ่ด าเนินกิจกรรมของโครงการทีไ่ด้รับการ

สนับสนุน

โครงการ V-Resource สาธารณรัฐเกาหลี 15/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

76 นางสาว เมทินี ศิริไกร นักวชิาการอาวโุส การประชุม น าคณะนักเรียน และอาจารยท์ีป่รึกษา ซ่ึง

ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ YSC ให้เป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด

โครงงานวทิยาศาสตร์นานาชาติ Intel 

International Science and Engineering 

Fair (Intel ISEF 2018)

Intel International Science

 and Engineering Fair (Intel 

ISEF 2018) คร้ังที ่69

สหรัฐอเมริกา 11/05/61-

22/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

77 นางสาว สุนทรี กริชชัยศักด์ิ นักวชิาการ การประชุม น าคณะนักเรียน และอาจารยท์ีป่รึกษา ซ่ึง

ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ YSC ให้เป็น

ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวด

โครงงานวทิยาศาสตรืนานาชาติ Intel 

International Science and Engineering 

Fair (Intel ISEF 2018) คร้ังที ่๖๙ (Intel ISEF

 2018)

Intel International Science

 and Engineering Fair (Intel 

ISEF 2018) คร้ังที ่69

สหรัฐอเมริกา 11/05/61-

22/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 18/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

78 นางสาว ปิยนันท์ หาญพิชาญ

ชัย

นักวจิัย การประชุม 1.ร่วมเดินทางให้ค าปรึกษาและแนะน า

โครงการของเด็กนักเรียนตัวแทนประเทศไทย

ในการประกวดแข่งขันโครงงานวทิยาศาสตร์

ระดับนานาชาติ Intel ISEF  

2. เป็นคณะกรรมการตัดสินโครงงาน

วทิยาศาสตร์ระดับนานาชาติ Intel ISEF  

3. เพือ่จะได้น าประสบการณ์จากการเข้า

ร่วมงาน Intel ISEF มาให้ค าปรึกษาเพือ่

ยกระดับและพัฒนาคุณภาพการท าโครงงาน

วทิยาศาสตร์ในประเทศไทยต่อไป อีกทัง้จะได้

น าประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนให้

เด็กนักเรียนไทยมีความสนใจในการท า

โครงงานวทิยาศาสตร์ทีดี่มากขึน้

Intel International Science

 and Engineering Fair (Intel 

ISEF 2018) คร้ังที ่69

สหรัฐอเมริกา 11/05/61-

22/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

79 นาง กุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การศึกษาดูงาน น าทีมผู้ชนะเลิศ โครงการ Young Markers 

Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire SanSan 

Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

80 นาย ชาลี วรกุลพิพัฒน์ นักวจิัย การสัมมนา ได้รับเชิญไปบรรยายเร่ือง Security in Cloud 

โดยผู้จัดออกค่าต๋ัวเคร่ืองบินและทีพ่ักให้ งานนี้

เน้นด้าน Cloud & Security ระดับเอเชีย ซ่ึง

เป็นเนือ้หาทีส่่งผลกระทบต่อประเทศ

Cloud & Cyber Security 

Expo

ฮ่องกง 15/05/61-

17/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 19/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

81 นาย น าชัย ชีวววิรรธน์ ผู้อ านวยการฝ่าย การศึกษาดูงาน น าผู้ชนะการประกวด Enjoy Science: Young

 Makers Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire 

Bay Area 2018 ซ่ึงเป็นเง่ือนไขตามทีก่ าหนด

ไวใ้นโครงการ Enjoy Science ที ่สวทช. ท าไว้

กับ บ.เชฟรอน ประเทศไทย ส ารวจและผลิต

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

82 นาย พรรณทิพย ์คงส าราญ ผู้ประสานงาน การศึกษาดูงาน น าผู้ชนะการประกวดเดินทางทางเข้าร่วมงาน 

Maker Faire Bay Area, San Mateo, Ca, 

เข้าเยีย่มชมส านักงานของ Chevron 

Corporate Offices, San Ramon, และทัศน

ศึกษาสถานทีส่ าคัในเมืองซานฟรานซิสโก และ

แคลิฟอร์เนีย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

83 นาย อาทิตย ์ลมูลปล่ัง ผู้ประสานงาน การศึกษาดูงาน ท าข่าวประชาสัมพันธ ์น าทีมผู้ชนะเลิศ 

โครงการ Young Markers Contest เข้า

ร่วมงาน Maker Faire San Francisco 

ประเทศสหรัฐอเมริกา

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 20/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

84 นาง กนกวรรณ สังข์ทอง ผู้ประสานงาน การศึกษาดูงาน น าผู้ชนะการประกวดเดินทางเข้าร่วมงาน 

Maker Faire Bay Area, San Mateo, Ca, 

USA.  เข้าเยีย่มชมส านักงานของ Chevron 

Corporate Offices, San Ramon, CA, Usa.

 และทัศนศึกษาสถานทีส่ าคัญในเมืองซานฟ

รานซิสโก และแคลิฟอร์เนีย  ภายใต้โครงการ 

Chevron Enjoy Science: Young Makers 

Contest

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

85 นางสาว วณีา ยศวงัใจ นักวชิาการ การศึกษาดูงาน น าผู้ชนะการประกวด Enjoy Science: Young

 Makers Contest เข้าร่วมงาน Maker Faire 

Bay Area ซ่ึงเป็นเง่ือนไขตามทีก่ าหนดไวใ้น

โครงการ Enjoy Science ที ่สวทช. ท าร่วมกับ

 บ.เชฟรอน

Maker Faire San Francisco สหรัฐอเมริกา 15/05/61-

23/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

86 นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ นักวจิัย การประชุม หารืองานวจิัย และเขียนข้อเสนอโครงการเพือ่

ขอทุนวจิัยจาก The Innovative and Novel

 Computational Impact on Theory and 

Experiment (INCITE) program, 

Department of Energy (DOE)  ร่วมกับ 

Prof. Aiichiro Nakano

โครงการเพือ่ขอทุนวจิัยจาก 

INCITE program

สหรัฐอเมริกา 26/05/61-

01/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 21/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

87 นางสาว วลัยทิพย ์โชติวงศ์

พิพัฒน์

ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมชมผลงานด้าน smart agriculture

  ในงานประชุม ?Agritech Israel 2018? และ

เยีย่มชมหน่วยงานทีท่ าวจิัยด้าน smart 

agriculture

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

88 นาง สุวภิา วรรณสาธพ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ การสัมมนา ร่วมคณะดูงานเทคโนโลยใีหม่ของStartups 

และSMEsทีม่ีนวตักรรมด้าน

เทคโนโลยกีารเกษตร เพือ่เชือ่มโยงธรุกิจและ

สร้างโอกาสพัฒนาความร่วมมือ

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

89 นางสาว วทันยา สุทธเิลิศ ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา พาตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ มหาวทิยาลัย 

ภาคเอกชน ร่วมงาน AGRITECH 2018 และดู

งาน Agriculture Technology

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

90 นาง ธรีนิตย ์รัตนวราห รองผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา เพือ่เพิม่พูนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยี

ใหม่ๆจากประเทศทีเ่ป็นผู้น าด้านเทคโนโลยี

ทางการเกษตร

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 22/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

91 นางสาว นิภา ประดิษฐ์เทียม

ผล

หัวหน้างาน การสัมมนา ร่วมศึกษาดูงาน Agritech 2018 ณ ประเทศ

อิสราเอล เพือ่เพิม่พูนความเข้าใจ และเห็นถึง

ทิศทางแนวโน้มของเทคโนโลยงีานด้านเกษตร

สมัยใหม่ จะเป็นประโยชน์ส าหรับใช้ในการ

วางแผนงานของ สวทช. รวมทัง้จะเป็น

ประโยชน์ในการอธบิายงานของ สวทช. ให้กับ

หน่วยงานภายนอก (เช่น ส านักงบประมาณ) 

ได้มีประสิทธภิาพเพิม่มากขึน้  และได้ร่วมดู

งานกับผู้ประกอบการไทยท าให้สามารถ

เชือ่มโยงความต้องการของผู้ประกอบการและ

เทคโนโลยด้ีานเกษตรสมัยใหม่ได้ดียิง่ขึน้

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

92 นาย ธนัท ทองอุทัยศรี นักวชิาการ การสัมมนา Agriculture Technology มีเร่ือง Smart 

Farm ซ่ึงเป็น ๑ ในประเด็นมุง่เน้นของ สวทช.

 และเกีย่วข้องกับ Artificial Intelligence ที่

สถาบันวทิยาการ สวทช. มีการผลักดันอยู่

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 23/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

93 นางสาว พิมพ์ชนก ยอดแคล้ว นักวเิคราะห์ การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมฟังการน าเสนองานวจิัยและ

นิทรรศการด้านการเกษตร ศึกษาโอกาสทาง

ธรุกิจ สร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือ

ต่างๆ พร้อมทัง้เข้าเยีย่มชมการจัดแสดง

เทคโนโลยทีางด้านการเกษตรรูปแบบใหม่

ภายใต้การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ

Agritech 2018 อิสราเอล 05/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

94 นาย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม ติดตาม ผพว./รวท. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

95 นางสาว ลัญจนา นิตยพัฒน์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม สป.วท. ท าเร่ืองขอตัวเพือ่ให้ไปปฏิบัติให้กับ

กระทรวงวทิยาศาสตร์ฯ เพือ่เผยแพร่ข่าวและ

ประชาสัมพันธ ์EECi

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 24/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

96 นาย ธรีะ ภัทราพรนันท์ นักวจิัย การประชุม ร่วมคณะ รวท. ในการเดินทางไปราชการ ณ 

รัฐอิสราเอล เพือ่ไปเยีย่มชม 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

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

97 นาย ธรียทุธ ตู้จินดา นักวจิัยอาวโุส การประชุม ติดตามคณะ รมต กระทรวงวทิย์ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

98 นางสาว กัญจนา ด ารงค์ไชย นักวเิคราะห์ การประชุม เป็นผู้ประสานนัดหมายตามก าหนดการวนัที ่

27-28 พฤษภาคม 2561

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 25/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

99 นางสาว มัลลิกา กุลศิริพฤกษ์ เจ้าหน้าทีว่เิทศ

สัมพันธ์

การประชุม เพือ่หารือและรับทราบประเด็นความร่วมมือะห

วา่งไทยและอิสราเอลในด้านการวจิัยและ

พัฒนาเชิงอุตสาหกรรมและพืน้ที ่EECi รวมทัง้

ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับ 

รวท.และผู้บริหาร สวทช.

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

ระหวา่งไทยและอิสราเอลใน

ด้านการวจิัยและพัฒนาเชิง

อุตสาหกรรมและการร่วม

พัฒนาพืน้ที ่EECi

อิสราเอล 26/05/61-

29/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

100 นาย เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน้างาน การประชุม เพือ่ร่วมประชุมและจัดท าร่าง Concept 

Paper ส าหรับการจัดต้ัง Center of 

Excellence in High Performance 

Computing

ASEAN HPC Hub สิงคโปร์ 01/05/61-

02/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

101 นาย ปิยวฒิุ ศรีชัยกุล นักวจิัยอาวโุส การประชุม developing ASEAN HPC hub ASEAN HPC Hub สิงคโปร์ 01/05/61-

02/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

102 นางสาว จุฑามาส อุดมสรยทุธ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ อบรม พัฒนาทักษะการบริหาร หลักสูตรพัฒนาทักษะการ

บริหาร ส าหรับผู้น ารุ่นใหม่

สิงคโปร์ 07/05/61-

10/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

103 นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ นักวจิัย การประชุม ข้าร่วมงานประชุมวชิาการ Think ASEAN 

เพือ่พัฒนาและต่อยอดงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกับ

เทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของ สวทช. โดยเฉพาะ

งานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกับปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้

เป็นการสร้างเครือข่ายงานวจิัยกับนักวจิัยจาก

ต่างประเทศ

ประชุมวชิาการ Think ASEAN สิงคโปร์ 07/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 26/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

104 นาย อิทธ ิฉัตรนันทเวช นักวจิัย การประชุม เข้าร่วมงานประชุมวชิาการ Think ASEAN 

เพือ่พัฒนาและต่อยอดงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกับ

เทคโนโลยคีอมพิวเตอร์ในปัจจุบันของ สวทช. 

โดยเฉพาะงานวจิัยทีเ่กีย่วข้องกับ

ปัญญาประดิษฐ์ อีกทัง้เป็นการสร้างเครือข่าย

งานวจิัยกับนักวจิัยจากต่างประเทศ

ประชุมวชิาการ Think ASEAN สิงคโปร์ 07/05/61-

09/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

105 นาย ศิราวธุ กล่ินบุหงา นักวจิัยอาวโุส การประชุม เพือ่ร่วมประชุม Offshore aquaculture ซ่ึง

เป็นแนวทางทีเ่ป็นไปได้ในการน าเอาเทคโนโลยี

ไปใช้ในการเพิม่ผลผลิตของการเพาะเล้ียง

Offshore Mariculture 

Conference 2018

สิงคโปร์ 14/05/61-

18/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

106 นางสาว ศศิธร ศรีสวสัด์ิ นักวจิัย การประชุม เพือ่เข้าร่วมการประชุมวชิาการ เข้าฟังความ

คืบหน้าทางการวจิัย และสร้างเครือข่ายในวจิัย

ในสาขา additive manufacturing

3rd International 

Conference on Progress in 

Additive Manufacturing 

(Pro-AM 2018)

สิงคโปร์ 14/05/61-

17/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 27/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

107 นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา น าผู้ประกอบการ10บริษัทเดินทางเข้าร่วม

ประกวดผลงาน และออกบูธงาน  ITEX '18  

29th International Innovation & 

Technology Exhibition. 

 

งาน ITEX เป็นงานแสดงและประกวด 

นวตักรรม เทคโนโลย ีและผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 

ระดับนานาชาติ ของหน่วยงาน องค์กรทัง้

ภาครัฐและภาคเอกชน ภายในงานประกอบไป

ด้วยส่วนแสดงผลงานส่ิงประดิษฐ์งานของ

สถาบันการศึกษา สถาบันวจิัย ส่วนแสดง

สินค้าของบริษัทเอกชน และส่วนแสดงผลงาน

จากนานาประเทศ นอกจากนีย้งัมีการมอบ

รางวลั ITEX Award ส าหรับผลิตภัณฑ์ที่

ITEX 2018 มาเลเซีย 09/05/61-

12/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

108 นาง ศันสนีย ์ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การสัมมนา เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมงานและพา

ผู้ประกอบการนวตักรรม/เทคโนโลยขีองศูนย์

บ่มเพาะธรุกิจเทคโนโลย ีสวทช. ไปประกวด

นวตักรรม/สิงประดิษฐ์ในงาน ITEX 2018 และ

เจรจา ขยายโอกาสทางธรุกิจ

ITEX 2018 มาเลเซีย 09/05/61-

12/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

109 นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวจิัย การประชุม เพือ่รายงานความก้าวหน้างานวจิัยและดู

กระบวนการผลิต

ปฏิบัติงานโครงการรับจ้างวจิัย มาเลเซีย 13/05/61-

15/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

110 นาย ยศกร ประทุมวลัย์ วศิวกรอาวโุส การประชุม เพือ่รายงานความก้าวหน้าและดูกระบวนการ

ผลิต

ปฏิบัติงานโครงการรับจ้างวจิัย มาเลเซีย 13/05/61-

15/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 28/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

111 นาย ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ นักวจิัย อบรม เพือ่เสริมสร้าง-ขยายเครือข่ายงานวจิัย

นานาชาติทางด้าน Data Assimilation 

เพือ่พัฒนาตนเองและแลกเปล่ียนงานวจิัยด้าน

 Data assimilation โดยเฉพาะประเด็นด้าน 

Emsemble Forecast System

Crash Course on Data 

Assimilation

นอร์เวย์ 20/05/61-

27/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

112 นาย สายฝน ทมกระโทก ผู้ช่วยวจิัยอาวโุส อบรม -เพือ่เพิม่พูนความรู้ พัฒนาศักยภาพในการ

พัฒนาระบบพยากรณ์ทางด้านอุทกวทิยาด้วย

เทคนิค  assimilation 

-แลกเปล่ียนความรู้/แนวทางในการจ าลอง

แบบปรากฏการณ์ทางอุทกวทิยาและอุทก

พลศาสตร์

Crash Course on Data 

Assimilation

นอร์เวย์ 20/05/61-

27/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

113 นาย ภัทรพงษ์ พลเสน นักวเิคราะห์ อบรม -สร้างระบบและขยายฐานธรุกิจทีเ่หมาะกับเรา 

-สร้างนวตักรรม รักษาฐานลูกค้าและมอบ

คุณค่าให้แก่ลูกค้า 

- การคาดการณ์อนาคตของวงการและรักษา

ต่ าแหน่งเจ้าตลาด

Future of Business by 

Marshall Thurber & Bill 

Allen

มาเลเซีย 21/05/61-

28/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

114 นาง ศันสนีย ์ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชุม เจรจาความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ใน cluster หลักภายใต้โครงการ EECi และ

การบ่มเพาะธรุกิจเทคโนโลยด้ีาน Better Living

การประชุมความร่วมมือภายใต้

โครงการ EECi

ไต้หวนั 07/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 29/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

115 นาย วรล อินทะสันตา นักวจิัยอาวโุส การประชุม พัฒนากระบวนการ Pilot-Scale 

Multifilament PBS and PBS Blend Fiber 

Spinning และ Pilot-Scale PBS and PBS 

Blend Nonwoven Spinning เพือ่ใช้ส าหรับ

ขึน้รูปส่ิงทอเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อม

อบรมและสาธติกระบวนการ

ปฎิบัติงานวจิัย Taiwan 

Textile Research Institute

ไต้หวนั 07/05/61-

11/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

116 นาย เฉลิมพล ตู้จินดา ผู้อ านวยการฝ่าย

อาวโุส

การประชุม เจรจาหาความมือระหวา่งประเทศเพือ่ผลักดัน

โครงการของสวทช

การประชุมความร่วมมือภายใต้

โครงการ EECi

ไต้หวนั 07/05/61-

08/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

117 นางสาว ชุติมา วาณิชวฒันเด

ชา

นักวจิัย การประชุม พัฒนากระบวนการ Pilot-Scale 

Multifilament PBS and PBS Blend Fiber 

Spinning และ Pilot-Scale PBS and PBS 

Blend Nonwoven Spinning เพือ่ใช้ส าหรับ

ขึน้รูปส่ิงทอเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม พร้อม

อบรมและสาธติกระบวนการ

ปฎิบัติงานวจิัย Taiwan 

Textile Research Institute

ไต้หวนั 07/05/61-

11/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

118 นางสาว เบญญาภา สุวรรณ์ ผู้จัดการ การประชุม ศน เป็นสมาชิกANF และมีเป้าหมายผลักดัน

ความร่วมมือด้านnanosafety

Asia Nano Forum (ANF) 

Summit

ไต้หวนั 16/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

119 นางสาว ภาวดี อังค์วฒันะ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชุม เข้าร่วมประชุมในฐานะประเทศสมาชิก ANF Asia Nano Forum (ANF) 

Summit

ไต้หวนั 16/05/61-

19/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 30/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

120 นางสาว นันทยา จันทร์สุข ผู้ช่วยวจิัย การสัมมนา เพือ่น าเสนอผลงานทางวชิาการทางด้าน

เทคโนโลยพีลาสติก รวมถึงการอัพเดทงานวจิัย

ระดับสากลในองค์ความรู้ทีเ่กีย่วข้องกับ

งานวจิัยทีป่ฏิบัติงาน

34th International 

Conference of the 

Polymer Processing 

Society (PPS-34)

ไต้หวนั 20/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

121 นางสาว ดรุณี อัศวเสถียร นักวจิัย การสัมมนา น าเสนอผลงานวจิัยแบบปากเปล่าในงาน 34th 

International Conference of the 

Polymer Processing Society (PPS-34)

34th International 

Conference of the 

Polymer Processing 

Society (PPS-34)

ไต้หวนั 20/05/61-

26/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

122 นาย อดิสร เตือนตรานนท์ นักวจิัยอาวโุส การประชุม ได้รับเชิญให้เป็น Keynote/Invited Speaker 

ไปบรรยายในหัวข้อ Recent research on 

Printed Graphene Sensors ตามจดหมาย

เชิญทีแ่นบมา

2018 International 

Conference on Smart 

Sensors & 23rd 

Symposium of Association 

for Chemical Sensors

ไต้หวนั 30/05/61-

03/06/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 31/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

123 นาย สิทธโิชค วลัลภาทิตย์ นักวจิัย การประชุม ติดตามความก้าวหน้าของสถาบัน FIRI ในการ

จัดสร้างต้นแบบสาธติการผลิตเอทานอล

ปริมาณ 50 ลิตร/วนั จากผู้รับเหมา ภายใต้

โครงการ South-South Technology 

Transfer on Bioethanol Production from

 Cassava Project และร่วมทดสอบการ

ท างานของเคร่ืองจักรก่อนการส่งมอบจริง ทัง้นี้

ได้รับเงินสนับสนุนค่าเดินทางทัง้หมดจาก 

UNIDO

โครงการ UNIDO เวยีดนาม 09/05/61-

13/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ

ภายนอก สวทช.

124 นาย วสันต์ ภัทรอธคิม นักวจิัยอาวโุส อบรม เข้าร่วมสัมมนาซ่ึงเป็นส่วนหนึง่ของกิจกรรม

ในครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลย ี

Global Navigation Satellite System 

(GNSS) ระหวา่งภูมิภาคยโุรปและเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้ (BELS)

1st Workshop on EGNSS 

Solutions for South East 

Asia

เวยีดนาม 21/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

125 นาย มารุต หนิแหนะ วศิวกร การประชุม ตรวจโรงงานตามข้อก าหนดมอก. 1955 เพือ่

การน าเข้าผลิตภัณฑ์มาจ าหน่ายในประเทศไทย

ตรวจโรงงานตามข้อก าหนด 

มอก.

เวยีดนาม 23/05/61-

25/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

หน้าที่ 32/35



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/

สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครือ่งบิน

แหล่งงบประมำณ

รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้แต่วันที ่1-31 พฤษภำคม 2561)

126 นางสาว สุนทรีย ์เสือข า นักวเิคราะห์ อบรม 1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวชิาการด้าน 

palaeontology และแลกเปล่ียนเรียนรู้

เทคโนโลยงีานด้านบรรพชีวนิระหวา่งประเทศ

ไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

2.สร้างความร่วมมือ พัฒนางานวจิัยกับ

หน่วยงานระดับนานาชาติระหวา่ง ประเทศไทย

 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ

สาธารณรัฐประชาชนจีน 

3.เยีย่มชมสถานทีป่รากฎซากฟอสซิลใน

ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

A Seminar on Geopark : 

Mount Popa Geopark

สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์

01/05/61-

05/05/61

ชัน้ประหยดั ใช้งบประมาณ สวทช.

 ทัง้หมด

หน้าที่ 33/35



ประโยชน์ที่ไดร้ับ

รายการที ่1,94-99: หารือและรับทราบประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยและอสิราเอลในด้านการวิจยัและพฒันาเชงิอตุสาหกรรมและพืน้ที ่EECi รวมทัง้ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กบัสมาชกิทีเ่ขา้ร่วม

รายการที ่2,15-20 : ร่วมผลักดัน ประสานการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ และร่วมหารือแผนการด าเนินงานจดัต้ังห้องปฏิบัติการร่วมทางด้าน Microbial Biotechnology ไทย-จนี

รายการที ่2,22,25-26 : ได้รับประสบการณ์ในการดูแลโครงการ Biobank และ Plant factory ในฐานะเป็นทีมวิจยัการจดัท าแผนทีน่ าทางเทคโนโลยเีพือ่พฒันานวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

รายการที ่4,32,35-39,41-44,47 : ได้รับความรู้ ความช านาญด้านโรคพชืทีเ่กดิจากเชื้อไวรัสพชื เชน่ เชื้อทอสโพไวรัส เชื้อโพทีไวรัส เชื้อเจมินีไวรัส และการถา่ยทอสเชื้อไวรัสพชืโดยแมลงพาหะ   และด้านการพฒันาเทคโนโลยกีารตรวจวินัจฉยัเชื้อกอ่โรคพชื เชน่ เทคนิคอมิมูโนวิทยา

และเทคโนโลยชีวีวิทยาโมเลกลุ โดยการเยี่ยมชมงานและหน่วยวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง สามารถน ากลับมาประยกุต์ใชใ้นงานได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่5,50 : ร่วมหารือความร่วมมือและรับถา่ยทอดความรู้ ประสบการณ์ รวมถงึการพฒันาบุคลากรในการเกบ็รักษาทรัพยากรชวีภาพ และรูปแบบการบริหารจดัการ BIOBANK

รายการที ่6 : ได้รับความรู้ความเขา้จา้นการบริหารงานของศูนยบริหารจดัการเทคโนโลย ีซ่ึงครอบคลุมทัง้ด้านเทคโนโลย ีและการเงิน

รายการที ่7 : ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์กบัผู้บริหารของหน่วยงานทีเ่ยี่ยมชม และ ผู้บริหารทีร่่วมเรียนหลักสูตร โดยสามารถน ามาปรับใชใ้นการบริหารต่อไป

รายการที ่8,76-78 : มีประสบการณ์ในการถา่ยทอดความรู้และน าเสนอผลงานทีจ่ะให้ค าแนะน าแกท่ีมและตัวแทนนักเรียนในระดับโลก

รายการที ่9, 114, 116 : ไดรับประสบการณ์ในการสนับสนุนด้านเทคโนโลยใีห้แกภ่าคอตุสาหกรรม และมีการเชื่อมโยงกบัภาคอตุสาหกรรมไทยทีจ่ะเป็นกลุ่มเป้าหมายทีจ่ะสร้างความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมของไต้หวัน

รายการที ่10, 118-119: ได้หารือสร้างความร่วมมือกบัพนัธมิตรนานาชาติ ร่วมผลักดันความร่วมมือด้านnanosafety  และน าองค์ความรู้ใหม่ๆมาพฒันาองค์กร และ contribute สู่อตุสาหกรรมและประเทศ

รายการที ่11-13 : ได้รับประสบการณ์ในการตรวจสอบและแกไ้ขการท างานของระบบ PV System และ Applications ทีเ่สียหายจากฟา้ผ่า และสามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผิดชอบได้อยา่งดี

รายการที ่14 : ได้รับความความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั infectious diseases relevant สามารถน าความรู้ทีไ่ด้มาพฒันาในงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้ง และได้แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนัระดับนานาชาติ

รายการที ่21,23-24 : พฒันาศักยภาพในการตรวจโรงงาน ขยายความสามารถของห้องปฏิบัติการ และในส่วนผู้ตรวจเองได้เพิม่ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ ในการตรวจโรงงานและลูกค้าสามารถน าเขา้ผลิตภัณฑ์ได้

รายการที ่27 : ได้ประสบการณ์ในการให้ความรู้ด้าน polymer and polymer processing แกบุ่คลากรระดับนานาชาติ

รายการที ่28-29 : ได้รับประสบการณ์ในการตรวจประเมินโรงงาน การน าเขา้ผลิตภัณฑ์

รายการที ่30 : ด้ับประสบการณ์ในการดูแลโครงการของอตุสาหกรรมอาหาร เกษตร สุขภาพ ทีช่ว่ยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการในการพฒันาผลิตภัณฑ์ด้วย วทน และมีความสนใจในการขยายผลิตภัณฑ์สู่ตลาดฮาลาล

รายการที ่31 : หารือความร่วมมือ ดังนี ้   - นโยบายความร่วมมือกบัจนี และประเทศในแถบอาเซียน   

   - การเสริมสร้างความร่วมมมือด้าน ว และ ท ระหว่าง สวทช กบั พนัธมิตรต่างประเทศ

   - การด าเนินโครงการวิจยัร่วมกบัพนัธมิตรต่างประเทศ  

   - จดักจิกรรมด้านความร่วมมือระหว่างประเทศกบัพนัธมิตรต่างประเทศ

รายการที ่33-34,40 : สร้างความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการและพฒันาเครือขา่ยวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคอตุสาหกรรมการผลิตและจ าหน่ายสินค้าเกษตร

รายการที ่45 : ได้รับประสบการณ์ตรวจประเมินคุณภาพในโรงงานระดับนานาชาติ

รายการที ่46 : ร่วมหารือและเป็นผู้ร่าง MoU ระหว่าง ไบโอเทค และ BGI

รายการที ่48 : ได้รับประสบการณ์ในการน าเสนองานวิจยัด้านสุขภาพกุ้งและโรคระบาดในกุ้ง สู่เวทีระดับนานาชาติ

รายการที ่49 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมพฒันาโครงการ ThaiMOOC ของ สกอ. กบัระดับนานาชาติ 

รายการที ่51 : ได้รับประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาและชวีเคมีเพิม่เติม

รายการที ่52 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมวิจยัและพฒันาด้าน speech processing และสามารถน ากลับมาประยกุต์ใชใ้นงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่53-54 : ได้ประสานงานกบัผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานในประเทศญี่ปุน่เพือ่จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏิบัติการให้แกค่ณะครูได้  และร่วมเป็นทีมวิทยากรในการออกแบบกจิกรรมและน าทีมท ากจิกรรมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ถอดบทเรียนและสรุปกจิกรรม

รายการที ่55 : ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ในการน าเสอผลงานวิชาการ ในฐานะเป็นหัวหน้าโครงการและผู้แต่งบทความร่วม

รายการที ่56 : ได้รับประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจยัด้าน genetic modification และ functional genomics ในพชื และการน าเทคนิคทาง cell biology มาใชใ้นโครงการปรับปรุงพนัธุ์พชืหลายชนิด เชน่ ขา้ว มันส าปะหลัง ปาล์มน้ ามัน และไม้ดอกไม้ประดับบางชนิด 

จะท าให้การหารืองานวิจยัร่วมเป็นไปอยา่งสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการที ่57-59 : ได้รับประสบการณ์ในการร่วมปฏิบัติงานในโครงการร่วมมือระหว่างประเทศ ในฐานะสมาชกิของโครงการ ASEAN IVO และก ากบัดูแล RU ทีเ่กี่ยวขอ้ง



รายการที ่60-61: ได้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิจยัการใชเ้คร่ืองมือ selective laser melting ในการศึกษาการเพิม่คุณสมบัติทางกลของวัสดุและสามารถวางแผนการด าเนินการทดลองคร้ังต่อไปได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่62: ได้เป็นผู้น าเสนอบทความวิชาการ  และเป็นผู้ร่วมเขยีนบทความวิชาการทีจ่ะถกูน าเสนอภายในงาน

รายการที ่63: ได้ร่วมหารือความร่วมมือ ประสบการณ์ ปัญหา อปุสรรค และ ด าเนินการเร่ือง MOU JAIST- SIIT-NSTDA เพือ่น าไปใชใ้นงานทีรั่บผิดชอบต่อไป

รายการที ่64-65: ได้รับประสบการณ์เพิม่เติมในการด าเนินความร่วมมือด้านต่างประเทศ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นระดับนานาชาติ

รายการที ่66: ได้รับประสบการณ์ในการได้รับพจิารณาคัดเลือกให้เขา้ร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ทีไ่ด้มาประยกุต์ชใ้นงานทีรั่บผิดชอบได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่67-69: ได้รับความรู้ด้านการน าสายพนัธุ์ไส้เดือนดินในประเทศจากการวิจยัมาใชป้ระโยชน์อยง่มีประสิทธิภาพและสามารถจดัท าพพิธิภัณฑ์ไส้เดือนดินเพือ่ให้เกดิการเรียนรู้ ถา่ยทอดเทคโนโลยไีด้อยา่งครบวงจร

รายการที ่70: ได้รับปสบการณ์ในโรงงานต้นแบบผลิตยาชวีวัตถแุห่งชาติ สามารถน ามาประยกุต์ใชใ้นงานทีรั่บผิดชอบได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่71-75: ร่วมหารือความร่วมมือ  และ ความเชี่ยวชาญในการบริหารจดัการโปรแกรมการบริหารจดัการความหลากหลายทางชวีภาพ สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผิดชอบได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่79,81-85: ได้น าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้มาเผยแพร่ โดยเกบ็ขอ้มูล เกบ็ประเด็นมาเขยีนเป็นสกู๊ปขา่ว และบทความเพือ่เผยแพร่สู่ส่ือสารมวลชนแขนงต่างๆ รวมทัง้สามารถถา่ยภาพนิง่ VDOและเขยีนสคริปต์เพือ่ท าวีดีโอเผยแพร่ในโซเชยีลต่อไป ในฐานะหัวหน้า

และผู้ประสานงานโครงการได้เป้นอยา่งดี

รายการที ่80: ได้xรับปราบการณ์ในการท างานด้าน Security ซ่ึงต้องใชท้รัพยากร Cloud รวมถงึ Big Data มาเป็นเวลานาน ท าให้มีประสบการณ์เพยีงพอทีจ่ะเผยแพร่ความรู้และศึกษาหาความรู้เพิม่เติมจากงานได้

รายการที ่86: ร่วมหารืองานวิจยั และเขยีนขอ้เสนอโครงการเพือ่ขอทุนวิจยัต่อไป

รายการที ่87-93: ได้รับประสบการณ์ในการน าคณะเขา้เยี่ยมชม และได้รับความรู้ในการเชื่อมโยงธุรกจิ สร้างพนัธมิตร กอ่ให้เกดิความร่วมมือทัง้ในและต่างประเทศ และน าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้มาปรับใชใ้นการปฏิบัติงานและให้ค าแนะน า อกีทัง้สามารถใชค้วามรู้

และความกา้วหน้าด้าน smart agriculture ในการบริหารงานวิจยัด้าน precision agriculture ได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่100-101: ได้ประสบการณ์ในการจดัท าร่าง Concept Paper ได้รับความร่วมมือระดับนานาชาติ

รายการที ่102: ได้รับความรู้ความชี่ยวชาญเพิม่เติมด้านพฒันาทักษะการบริหารบุคลากร สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีก่ ากบัดูแลได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่103-104: ได้พฒันาและต่อยอดงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ในปัจจบุันของ สวทช. โดยเฉพาะงานวิจยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัปัญญาประดิษฐ์ อกีทัง้เป็นการสร้างเครือขา่ยงานวิจยักบันักวิจยัจากต่างประเทศ

รายการที ่105: ได้ทราบ business chain เพือ่น ามาเชื่อมโยงกบัองค์ความรู้ทางเทคโนโลยชีวีภาพ น ามาใชใ้นการพฒันาความรู้ความสามารถด้าน cage aquaculture ของประเทศในอนาคต

รายการที ่106: ได้รับความรู้ในการเขา้ร่วมประชมุวิชาการ เขา้ฟงัความคืบหน้าทางการวิจยั และสร้างเครือขา่ยในวิจยัในสาขา additive manufacturing โดยสามารถน ากลับมาใชน้งานทีรั่บผิดชอบได้เป็นอยา่งดี

รายการที ่107-108: ได้รับประสบการณ์ในการเป็น lead delegate และพาผู้ประกอบการเทคโนโลยไีปประกวดนวัตกรรมและเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

รายการที ่109-110: ได้รับความรู้ความสามารถในการใชค้อมพวิเตอร์ชว่ยค านวณทางวิศวกรรม

รายการที ่111-112: ร่วมพฒันาแบบจ าลอง-ระบบพยากรณ์ทางอทุกวิทยา-อทุกพลศาสตร์ของโครงการวิจยั และได้รับทราบปัญหาในการประยกุต์และพฒันาขดีความสามารถในการพยากรณ์ของระบบฯระดับนานาชาติ

รายการที ่113: ได้รับทักษะการวิเคราะห์ และการวางแผน เรียนรู้จากการท างานด้านธุรกจินวัตกรรม และการเจราจาต่อรองระดับนานาชาติ

รายการที ่115, 117: ได้ร่วมพฒันางานวิจยัต้นแบบกระบวนการขึ้นรูปเส้นใยในห้องปฏิบัติการและพร้อมพฒันาระดับภาคสนาม รวมทัง้สาธิตกระบวนการในระดับนานาชาติ

รายการที ่120-121: ได้รับความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองของการขึ้นรูปและการประยกุต์ใชง้านผลิตภัณฑ์ทางด้านฟล์ิมพลาสติกทัง้ในระบบห้องปฏิบัติการและระดับอตุสาหกรรมสามารถน าไปใชใ้นงานทีรั่บผิดชอบได้เป้นอยา่งดี

รายการที ่122: ได้รับประสบการณ์ในการเป็นวิทยากร เผยแพร่ความรู้ และแลกเปล่ียนระดับนานาชาติ

รายการที ่123: ได้รับความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเอทานอล

รายการที ่124: ได้ประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลย ีและได้แลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนัะดับนานาชาติ

รายการที ่125: ได้รับปะสบการณ์การตรวจประเมินโรงงาน เกี่ยวกบัการน าเขา้ผลิตภัณฑ์

รายการที ่126: ได้รับประสบการณ์ในการจดัสัมมนา แลกเปล่ียนความคิดเห็น และพฒันาขอ้เสนอโครงการวิจยัร่วมกนักบัต่างประเทศ


