
No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

1 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ ได้รับเชญิจากเชญิจาก IISc ไปบรรยายในเร่ืองทีเ่กยีวกบัแสงกบัการเกษตรในงาน Summer School of Optics and Photonics ของ IISc บรรยายหวัขอ้ Optics and 

Photonics

อินเดีย 24/07/61-26/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

2 นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ดชขจร ผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ - NICT-NECTEC Joint Workshop: น าทีมเนคเทคหารือเพือ่ขยายความร่วมมือในการวจิัย พฒันา และแลกเปล่ียนองค์ความรู้ระหวา่งเนคเทค 

และ NICT 

- iCREATe 2018: น าทีมเนคเทคร่วมกบั ทปษ ดร.ไพรัช ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานงาน iCREATe 2018

NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

3 นาย สมวงษ์ ตระกลูรุ่ง ผู้อ านวยการศูนย์ การศึกษาดู

งาน

ตามที ่ศช. ได้จัดซ้ือครุภัณฑ์ Automated Sample Management -80 องศาเซลเซียส และ Automated Sample Management -20 องศา

เซลเซียส ซ่ึงเป็นครุภัณฑ์ภายใต้แผนการด าเนินงานโครงการธนาคารทรัพยากรชวีภาพแหง่ชาติเพือ่อนุรักษ์ วจิัย และใชป้ระโยชน์ (Biobank) นัน้ 

 

ทัง้นี ้เพือ่ใหก้ารส่งมอบเคร่ืองมือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติการเดินทางใหก้บั ผศช. เพือ่เข้าร่วมฟงัการบรรยายคุณสมบัติและการ

ใชง้านของเคร่ืองมือดังกล่าวกบับริษัทผู้ผลิต และเดินทางเยี่ยมชม Julirch Institute, Aachen ประเทศเยอรมนี ระหวา่งวนัที ่10 ? 16 

กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท ไบโอจีโนเมด จ ากดั สนับสนุนค่าใชจ้่ายในการเดินทาง รายละเอียดตามหนังสือเชญิทีแ่นบ 

 

จึงเรียนมาเพือ่โปรดพจิารณาอนุมัติเดินทางระหวา่งวนัที ่10 - 16 กรกฎาคม 2561 (รวม 7 วนั) ของ ผศช. ในคร้ังนีด้้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ศึกษาเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพชวี

วสัดุเมล็ดพนัธุแ์บบอัตโนมัติ

สหพนัธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

10/07/61-16/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

4 นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด นักวจิัย การสัมมนา give a talk at the 11th International Mycological Congress The 11th International 

Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

5 นาง สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์ นักวจิัย การสัมมนา เพือ่ร่วมน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group The 11th International 

Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

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



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

6 นางสาว อัมพวา ปินเรือน นักวจิัย การสัมมนา เพือ่น าเสนอผลงานแบบบรรยายในหวัข้อเร่ือง Productivity of edible Amanita at Phusing Agricultural Development Center, 

Sisaket, Thailandและแลกเปล่ียนประสบการณ์และหาแนวทางการวจิัย

The 11th International 

Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

7 นางสาว สิตา ปรีดานนท์ ผู้ชว่ยวจิัย การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมน าเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group  

งานประชมุวชิาการ The 11th International Mycological Congress (IMC11)

The 11th International 

Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

8 นาย ศรัญญู วงกระนวน ผู้ชว่ยวจิัย การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมน าเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group The 11th International 

Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

9 นางสาว กหุลาบ สุตะภักดี นักวเิคราะห์ การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/2561 ณ ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

ติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลัง กมัพชูา 01/07/61-07/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

10 นางสาว สุทธสิา ดัชนีย์ นักวเิคราะห์ การสัมมนา เพือ่เข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/2561 ณ ราชอาณาจักรกมัพชูา สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว และ

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม

ติดตามภาวะการผลิตมันส าปะหลัง กมัพชูา 01/07/61-07/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

11 นางสาว วลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กลุ ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา น าผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยีและการด าเนินธรุกจิทีเ่กี่ยวกบัระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การ

เจรจาธรุกจิเพือ่เพิม่ชอ่งทางการค้าใหก้บัผู้ประกอบการไทย

การพฒันาระบบการผลิตแบบ

อัตโนมัติต้นทุนต่ าและเพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตใหก้บั

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

02/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

12 นางสาว ชนากานต์ สันตยานนท์ ทีป่รึกษาอาวโุส การสัมมนา น าผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพฒันาเทคโนโลยีและการด าเนินธรุกจิทีเ่กี่ยวกบัระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การ

เจรจาธรุกจิเพือ่เพิม่ชอ่งทางการค้าใหก้บัผู้ประกอบการไทย

การพฒันาระบบการผลิตแบบ

อัตโนมัติต้นทุนต่ าและเพิม่

ประสิทธภิาพการผลิตใหก้บั

อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

02/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

13 นาย เอนก มีมูซอ ผู้จัดการ การประชมุ ตรวจคุณภาพการผลิตในโรงงานตาม มอก 2234 ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม

ข้อก าหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

14 นาย ปิยะวทิย์ ศรีโปดก วศิวกร การประชมุ ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อก าหนดของ สมอ. ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม

ข้อก าหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

15 นาย ประวทิย์ ค าชวด วศิวกร การประชมุ ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อก าหนดของ สมอ. ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม

ข้อก าหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

16 นาย สมเดช แสงสุรศักด์ิ ผู้เชีย่วชาญวจิัย อบรม เพือ่เข้าใจทิศทางของเทคโนโลยี ev ของจีน และอาเซียน China-ASEAN Clean Energy 

Vehicles Forum 

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

10/07/61-13/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

17 นางสาว วนัทนีย์ พนัธชาติ ผู้อ านวยการฝ่ายอาวโุส การประชมุ ร่วมจัดงานและ ร่วมการประชมุวชิาการนานานาชาติ i-CREATe 2018 การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

18 นาย ปิยวฒิุ ศรีชยักลุ นักวจิัยอาวโุส การประชมุ panel of Judges for Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology at i-CREATe 2018. การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

19 นาย กฤษณ์ไกรพ ์สิทธเิสรีประทีป นักวจิัยอาวโุส การประชมุ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในงาน iCREATe2018 การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

20 นาย อรรถกร ศิริสุวรรณ หวัหน้างาน การประชมุ ประสานงานและอ านวยความสะดวกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกจิ ในการตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ และประชาสัมพนัธโ์ครงการ 

i-CREATe2018 และการแข่งขันของทีมเยาวชนไทยภายในงาน

การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

21 นางสาว สรินยา ชมภูบุตร ผู้ชว่ยวจิัยอาวโุส การประชมุ 1. เข้าร่วมประชมุวชิาการนานาชาติ i-CREATe 2018 

2. ท าหน้าทีป่ระสานการจัดงานประชมุวชิาการนานาชาติ i-CREATe 2018 ฝ่ายไทย

การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

22 นาง กมลพรรณ พนัพึง่ หวัหน้างาน การประชมุ น าเสนอบทความวชิาการเร่ือง ?Thailand on the Way towards Accessible TV? ในงานประชมุวชิาการนานาชาติ เร่ือง วศิวกรรมฟืน้ฟู

สมรรถภาพและเทคโนโลยีส่ิงอ านวยความสะดวก คร้ังที ่12 (12th International Convention on Rehabilitation Engineering and 

Assistive Technology: i-CREATe 2018)

การประชมุวชิาการนานานาชาติ 

i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

23 นาย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์ นักวจิัย การศึกษาดู

งาน

1. เพือ่ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวศิวกรรมยานยนต์ขั้นสูงใหม้ีคุณภาพระดับสากล 

2. เพือ่บรรยายพเิศษในหวัเร่ือง Advanced Casting Technologies for Lightweight Automotive Applications

International Summer School 

Automotive Engineering

สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

22/07/61-26/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

24 นาย เรืองฤทธิ ์หนิแหนะ วศิวกร อบรม เพือ่ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติงานในการทดสอบ battery รถยนต์ และศึกษาดูงานหอ้งปฏิบัติการทดสอบทางด้านยานยนต์ Battery Testing Course สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

25 นาย เอกชยั เต๊ะสนู วศิวกร อบรม เพือ่ฝึกอบรมวธิกีารทดสอบ Battery Battery Testing Course สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

26 นาย ประวทิย์ ค าชวด วศิวกร อบรม เพือ่ฝึกอบรมวธิกีารทดสอบ Battery Battery Testing Course สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

27 นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์ เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ การสัมมนา น าเอกชนเข้าเจรจาธรุกจิกบัผู้ประกอบการจีน ในงาน eeie2018 เจรจาธรุกจิงาน EeiE 2018 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

25/07/61-28/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

28 นาย ณัฐพงษ์ เครือภักดี ผู้ชว่ยวจิัย การสัมมนา เตรียมโครงการวจิัยร่วมระหวา่ง UBTECH และ NECTEC  รวมทัง้รับผิดชอบประสานงานกบั UBTECH และ TECHCODE เตรียมความพร้อม

หน้างานในการศึกษาดูงานใหค้ณะผู้ประกอบการไทย

เจรจาธรุกจิงาน EeiE 2018 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน

25/07/61-28/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

29 นางสาว ชาลินี คงสวสัด์ิ ผู้จัดการ การประชมุ เพือ่ติดตามความกา้วหน้าและใหค้วามเหน็ต่อแนวทางการก ากบัดูแลความปลอดภัยเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม่และชวีวทิยาสังเคราะห์ คณะทีป่รึกษาด้านวทิยาศาสตร์ 

วชิาการ และเทคโนโลยี คร้ังที ่22  

(Twenty-second of the 

Subsidiary Body on Scientific, 

Technical and Technological 

Advice: SBSTTA22)

แคนาดา 01/07/61-10/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

30 นางสาว พร์ี จารุอ าพรพรรณ นักวจิัย การประชมุ เป็นตัวแทนศช.เข้าร่วมประชมุในฐานะผู้ร่วมรับทุนวจิัย GCRF ในปีแรกร่วมกบั University of Kent โดยรับผิดชอบการน าเสนองานวจิัยด้าน

วคัซีนสัตวจ์ากศช. นอกจากนีย้ังเป็นการประชมุเพือ่หาโอกาสและความร่วมมือส าหรับโครงการใหม่ในอนาคต

GCRF conference สหราชอาณาจักร 02/07/61-06/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

31 นาย พงษ์พสิิฐ คุณยศยิ่ง ผู้ชว่ยวจิัย อบรม ฝึกอบรมเชงิปฏิบัติการเกี่ยวกบัทฤษฎี รวมถึงเทคนิคการสร้างและการจัดการสัตวท์ดลองปรับแต่งพนัธกุรรม การออกแบบการทดลองทีใ่ช้

สัตวท์ดลองปรับแต่งพนัธกุรรม (in vivo experimental design) ตลอดจนการวเิคราะหแ์ละแกป้ัญหาขั้นพืน้ฐานในการทดลองทีม่ีการใช้

สัตวท์ดลองปรับแต่งพนัธกุรรม

Mouse Models: Genetics, 

Breeding and Experimental 

Design 2018

สหราชอาณาจักร 21/07/61-27/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

32 นาย มณฑล นาคปฐม นักวจิัย การสัมมนา เพือ่เสนอผลงานวชิาการ oral presentation 

ในหวัข้อ Dyeing of cotton yarn with natural extracts from lac, marigold flower, neem tree bark and Burma padauk tree 

bark

The 91st Textile Institute World 

Conference

สหราชอาณาจักร 22/07/61-28/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

33 นางสาว ปณิธ ิวรุิฬหพ์อจิต นักวจิัย การประชมุ เพือ่สนับสนุนโอกาสแกน่ักวจิัยรุ่นใหม่ (Young Researcher) เดินทางไปต่างประเทศภายใต้เครือข่ายเป้าหมายของโปรแกรมฯ ในการแสวงหา

ความร่วมมือด้านงานวจิัยร่วมกนั

Strategic Research Collaboration สหราชอาณาจักร 25/07/61-06/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

34 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ รายงานความกา้วหน้าโครงการ หารือและวางแผนการด าเนินโครงการกบัประเทศอื่นๆ และร่วมสังเกตุการรณ์การใช ้UAV ส าหรับงานด้านการ

จัดการภัยพบิัติในอินโดนีเซีย

4th International Workshop of 

the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย 01/07/61-04/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

35 นาย วฒิุภัทร คอวนิช นักวจิัย การประชมุ เพือ่ไปประชมุรายงานความกา้วหน้าและสังเกตุการณ์การใชง้านโดรนของนักวจิัยอินโดนีเซีย 4th International Workshop of 

the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย 01/07/61-04/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

36 นาย ธศิีษฏ์ ลีลาสวสัด์ิสุข นักวจิัย การประชมุ เพือ่เข้าร่วมประชมุ รายงานความกา้วหน้างานวจิัย และเข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดลองบินอากาศยานไร้คนขับของประเทศอินโดนีเซีย 4th International Workshop of 

the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย 01/07/61-04/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

37 นาย วทิย์วศิน วมิลมงคลพร ผู้ชว่ยวจิัย การประชมุ 1.รายงานความกา้วหน้าโครงการ 

2.หารือวางแผนการด าเนินงานโครงการ 

3.ร่วมสังเกตการณ์ทดลองใชอ้ากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการภัยพบิัติของสาธารณรัฐอินโดเนเซีย

4th International Workshop of 

the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย 01/07/61-04/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

38 นาย จักรกฤษ พงษ์พสุิทธนิันท์ นักวจิัย การประชมุ เข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงานวชิาการใน The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY & INTERNATIONAL CONFERENCE ของ International 

Institute of Welding (IIW)

The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY 

& INTERNATIONAL CONFERENCE

อินโดนีเซีย 15/07/61-21/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

39 นาย เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต นักวจิัย การประชมุ ประชมุเพือ่เร่ิมต้นโครงการวา่แต่ละทีมความร่วมมือท าอะไรกนับ้าง NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

40 นาย เจษฎา กาญจนะ นักวจิัย การประชมุ 1. ประชมุเพือ่เร่ิมโครงการ แลกเปล่ียนประสบการณ์และเทคโนโลยีของนักวจิัยร่วมในโครงการ 

2. กจิกรรมความร่วมมือด้านงานวจิัยระหวา่งเนคเทคและ NICT 

3. ร่วมงาน Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition/Conference (GPEC)

NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

41 นาง ธนิกา ดวงธนู นักวจิัย การประชมุ ร่วมงาน NICT-NECTEC Joint Workshop 2018 และงาน GPEC NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

42 นาย กนกเวทย์ ต้ังพมิลรัตน์ รองผู้อ านวยการศูนย์ การประชมุ หารือความร่วมมือในอนาคตระหวา่ง 2 หน่วยงาน และร่วม Kick off meeting ของโครงการที ่NECTEC เป้น PI NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

43 นาย จิตติวฒิุ สุวตัถิกลุ นักวจิัย การประชมุ ปฏิบัติงานประชมุความร่วมมือและน าเสนอผลงาน NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

44 นาง รินณพชัญ์ คงสุขศรีภัสร์ เจ้าหน้าทีว่เิทศสัมพนัธ์

อาวโุส

การประชมุ เพือ่เจรจาขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ทีม่ีอยู่เดิม และใหม่ เชน่ ด้าน AI&Robotics , EECi , การขยายความร่วมมือไปยัง ASEAN - Japan 

และกจิกรรมอื่นๆ ทีเ่กี่ยวข้อง

NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

45 นาย เจษฎา จงสุขวรากลุ หวัหน้างาน การประชมุ เพือ่ประชมุหารือความร่วมมือในหวัข้อ The 2nd NICT ? NECTEC Joint Workshop 2018 ร่วมกบั National Institute of Information 

and Communications Technology ประเทศญีปุ่น่

NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

46 นาย ชยั วฒิุววิฒัน์ชยั นักวจิัยอาวโุส การประชมุ NICT-NECTEC Workshop NICT-NECTEC Joint Workshop ญีปุ่น่ 07/07/61-15/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

47 นางสาว เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข นักวจิัย การประชมุ เนือ่งจาก Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH) มหาวทิยาลัยเกยีวโตมีความเชีย่วชาญในการวเิคราะหคุ์ณสมบัติ

และผลผลิตของเอนไซม์ ด้วยเทคนิค NMR และ mass spectroscopy ดังนัน้จึงมีความร่วมมือในการด าเนินการวจิัยเพือ่ศึกษาคุณสมบัติของ

เอนไซม์

คุณสมบัติของเอนไซม์ lytic 

polysaccharide monooxygenase 

ด้วยเทคนิค NMR และ mass 

spectroscopy

ญีปุ่น่ 14/07/61-11/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

48 นางสาว มลุลี พรโชคชยั ทีป่รึกษาอาวโุส การศึกษาดู

งาน

เพือ่น าคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้านวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 (วศร.8) จ านวน 34 ท่าน เข้าร่วมประชมุเชงิ

ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเชงิประจักษ์

หลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้าน

วศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 

(วศร.8)

ญีปุ่น่ 15/07/61-22/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

49 นาย ชยากร ปิยะบัณฑิตกลุ นักวเิคราะหอ์าวโุส การศึกษาดู

งาน

เป็นส่วนหนึง่ของการศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางรางในการอบรมหลักสูตร วศร.8 หลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้าน

วศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 

(วศร.8)

ญีปุ่น่ 15/07/61-22/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

50 นาย อภิสิทธิ ์พนูศรีสวสัด์ิ ผู้ชว่ยวจิัยอาวโุส การประชมุ เพือ่ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการปรับสภาพชวีมวลทางการเกษตรด้วยวธิ ีmicrowave pretreatment ส าหรับใชเ้ป็นวตัถุดิบต้ังต้นใน

อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชวีภาพ

เทคนิคการปรับสภาพชวีมวลทาง

การเกษตรด้วยวธิ ีmicrowave 

pretreatment

ญีปุ่น่ 15/07/61-29/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

51 นาย ทศวชัร์ ชวีะธนาเลิศกลุ วศิวกร การศึกษาดู

งาน

การศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้านวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 (วศร.8) หลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้าน

วศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 

(วศร.8)

ญีปุ่น่ 15/07/61-22/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

52 นางสาว ปานทิพย์ ศิลาอ่อน เจ้าหน้าทีพ่ฒันาธรุกจิ การศึกษาดู

งาน

เพือ่น าคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้านวศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 (วศร.8) จ านวน 34 ท่าน เข้าร่วมประชมุเชงิ

ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเชงิประจักษ์

หลักสูตรการพฒันาบุคลากรด้าน

วศิวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที ่8 

(วศร.8)

ญีปุ่น่ 15/07/61-22/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

53 นาง ธริดาพร บัวเจริญ นักวจิัย การประชมุ 1. เพือ่เข้าร่วมงานประชมุวชิาการ และได้รับเชญิไปบรรยาย 

2. เพือ่เป็นการแลกเปล่ียนความรู้กบัอาจารย์หรือนักวจิัยจากประเทศอื่น ๆ ซ่ึงอาจจะมีโอกาสได้สร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ประชมุวชิาการ The 6th Asian 

Network for Natural & Unnatural 

Materials 2018

ญีปุ่น่ 26/07/61-29/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

54 นาย บุญเฮียง พรมดอนกอย นักวจิัยอาวโุส การประชมุ หารือความร่วมมือ ติดตามผลการใชบ้ิวเวอเรียในแปลงเกษตรกร และจัดประชมุเชงิปฏิบัติการ การผลิตบิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื ประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ืองการผลิตรา

บิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื

ลาว 31/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

55 นางสาว อัมพร หร่ังรอด ผู้ชว่ยวจิัยอาวโุส การประชมุ เพือ่จัดประชมุเชงิปฏิบัติการ ?การผลิตราบิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื ประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ืองการผลิตรา

บิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื

ลาว 31/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

56 นางสาว ชชันันท์ ตระกลูน่าเล่ือมใส ผู้ชว่ยวจิัย การประชมุ ติดตามความร่วมมือและจัดประชมุเชงิปฏิบัติการ ?การผลิตราบิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื? ประชมุเชงิปฏิบัติการเร่ืองการผลิตรา

บิวเวอเรียเพือ่ใชค้วบคุมแมลงศัตรูพชื

ลาว 31/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

57 นาย ชยัรัตน์ อุทัยพบิูลย์ นักวจิัยอาวโุส การประชมุ เพือ่เข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ที ่1st Malaria World Congress (1 ? 5 ก.ค. 2561) ซ่ึงเป็นการประชมุมาลาเรีย

ระดับโลก จัดเป็นคร้ังแรกโดยความริเร่ิมของ Prof. Alan Cowman, Prof. Brendan Crabb (ซ่ึงทัง้สองเป็น collaborator ของ MPMB) และ

 Assoc. Prof. Helen Evans ซ่ึงเป็นการประชมุขนาดใหญ่ทีพ่ดูถึงเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกบัมาลาเรียในทุกๆด้าน ทัง้งานวจิัยมาลาเรียในทุกสาขา 

นโยบายระดับประเทศและระดับโลกในการควบคุม ป้องกนัและรักษาโรค การจัดวางก าลังคนด้านการวจิัย และการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก

ระดับเพือ่การก าจัดมาลาเรียใหห้มดไปจากโลก จึงถือวา่งานประชมุ 1st Malaria World Congress นีม้ีความส าคัญมากทีน่ักวจิัยมาลาเรียทัว่

โลกจ าเป็นต้องไปร่วมประชมุแสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ียนความรู้ มุมมอง สร้างความร่วมมือวจิัย  จากนัน้ในวนัที ่6 ก.ค. 2561 จะเข้าเยี่ยม

ชมหอ้งปฏิบัติการและปรึกษางานวจิัยกบั Prof. Alan Cowman (Walter and Eliza Hall Institute) และ Prof. Brendan Crabb (Burnet 

Institute)

1st Malaria World Congress ออสเตรเลีย 01/07/61-07/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

58 นางสาว สุมาลี ก าจรวงศ์ไพศาล นักวจิัยอาวโุส การประชมุ เพือ่เข้าร่วมประชมุและน าเสนอผลงานวจิัยแบบโปสเตอร์ที ่1st Malaria World Congress (1 - 5 ก.ค. 2561) ซ่ึงเป็นการประชมุมาลาเรีย

ระดับโลก จัดเป็นคร้ังแรกโดยความริเร่ิมของ Prof. Alan Cowman, Prof. Brendan Crabb (ซ่ึงทัง้สองเป็น collaborator ของ MPMB) และ

 Assoc. Prof. Helen Evans ซ่ึงเป็นการประชมุขนาดใหญ่ทีพ่ดูถึงเร่ืองทีเ่กี่ยวข้องกบัมาลาเรียในทุกๆด้าน ทัง้งานวจิัยมาลาเรียในทุกสาขา 

นโยบายระดับประเทศและระดับโลกในการควบคุม ป้องกนัและรักษาโรค การจัดวางก าลังคนด้านการวจิัย และการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก

ระดับเพือ่การก าจัดมาลาเรียใหห้มดไปจากโลก จึงถือวา่งานประชมุ 1st Malaria World Congress นีม้ีความส าคัญมากทีน่ักวจิัยมาลาเรียทัว่

โลกจ าเป็นต้องไปร่วมประชมุแสดงความคิดเหน็ แลกเปล่ียนความรู้ มุมมอง สร้างความร่วมมือวจิัย  จากนัน้ในวนัที ่6 ก.ค. 2561 จะเข้าเยี่ยม

ชมหอ้งปฏิบัติการและปรึกษางานวจิัยกบั Prof. Alan Cowman (Walter and Eliza Hall Institute) และ Prof. Brendan Crabb (Burnet 

Institute)

1st Malaria World Congress ออสเตรเลีย 01/07/61-07/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

59 นาย อนุรัตน์ วศิิษฏ์สรอรรถ นักวจิัยอาวโุส การสัมมนา น าเสนอบทความงานวจิัย 2 บทความ รายละเอียดตามแนบ The 17th International Meeting 

on Chemical Sensors (IMCS2018)

ออสเตรีย 15/07/61-21/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

60 นางสาว กต์ิิสิริรัตน์ กลูเกื้อ นักวเิคราะห์ การประชมุ เพือ่ใหเ้หน็รูปแบบและแนวทางการบริหารโครงการวจิัยขนาดใหญ่ แนวทางการส่งเสริมใหเ้กดิการท างานเชือ่มโยงระหวา่งภาครัฐ เอกชน และ

มหาวทิยาลัย ซ่ึงน าไปสู่การใชง้านจริงในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการบริหารศูนย์ฯ ใหย้ั่งยืน โดยจะน าความรู้ทีไ่ด้มาก าหนดแนว

ทางการท างานของคลัสเตอร์ฯ

หารือความร่วมมือศูนย์วจิัยด้านการ

เผาไหม้

ออสเตรเลีย 16/07/61-20/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

61 นางสาว อลิสา สุวรรณรัตน์ หวัหน้างาน การสัมมนา น าเสนอบทความวชิาการในงานประชมุ ISAAC Conference 2018 (AACcess All Areas) จัดขึ้น ณ เมืองโกลด์โคสต์ รัฐควนีส์แลนด์ ประเทศ

ออสเตรเลีย

ISAAC Conference

2018 (AACcess All Areas)

ออสเตรเลีย 22/07/61-26/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

62 นางสาว จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์ นักวชิาการ อบรม เพือ่ติดตามข้อมูลปัจจุบัน (update) ในการพฒันาแนวทางก ากบัดูแลผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้จากเทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม่ทีพ่ฒันาขึ้นด้วยเทคนิคการ

ปรับแต่งจีโนม (genome editing technology) และแนวทางการด าเนินการของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟกิ (APEC)

Workshop Part One: APEC High 

Level Policy Dialogue on 

Agricultural Biotechnology 

(HLPDAB)

ออสเตรเลีย 30/07/61-05/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

63 นางสาว รุ่งทิพย์ จั่นเพช็ร นักวเิคราะห์ อบรม เพือ่ติดตามข้อมูล รวมทัง้แลกเปล่ียนประสบการณ์ ทัง้ในเร่ืองกฎระเบียบทีเ่กี่ยวข้อง แนวปฏิบัติทีค่วรด าเนินการ เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม

และการน าไปใชใ้นพชื สัตวเ์ศรษฐกจิ รวมทัง้กลยุทธเ์พือ่การใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีนีใ้นเชงิธรุกจิ

Workshop Part One: APEC High 

Level Policy Dialogue on 

Agricultural Biotechnology 

(HLPDAB)

ออสเตรเลีย 30/07/61-05/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

64 นาย สิทธโิชค ต้ังภัสสรเรือง นักวจิัยอาวโุส การศึกษาดู

งาน

เพือ่เยี่ยมชมและปรับคุณสมบัติเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพชวีวสัดุเมล็ดพนัธุใ์หต้รงตามความต้องการ ศึกษาเคร่ืองมือตรวจสอบคุณภาพชวี

วสัดุเมล็ดพนัธุแ์บบอัตโนมัติ

สหพนัธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

10/07/61-16/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.

65 นาง ดวงพร เครสปี้ นักวจิัย การประชมุ เพือ่ประชมุสรุปโครงการวจิัย และร่วมท าวจิัย ภายใต้โครงการThai-German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility โครงการ Thai-German S&T 

Cooperation 3rd Researcher 

Mobility

สหพนัธ์

สาธารณรัฐ

เยอรมนี

15/07/61-27/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

66 นาย นุวงศ์ ชลคุป นักวจิัยอาวโุส การประชมุ ได้รับเชญิใหเ้ป็น Invited Speaker Advanced Automotive 

Technology

สาธารณรัฐเกาหลี 03/07/61-09/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

67 นาย พทิักษ์ เอี่ยมชยั นักวจิัย การประชมุ เพือ่จัดกจิกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications และเพือ่แลกเปล่ียนและเจรจาความ

ร่วมมือเร่ือง SERS Technology

International Workshop on Thin-

Film SERS Developments and 

Applications

สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

68 นาย มติ หอ่ประทุม นักวจิัย การประชมุ เพือ่จัดกจิกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications และการเจรจาความร่วมมือเร่ือง 

SERS Technology

International Workshop on Thin-

Film SERS Developments and 

Applications

สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

69 นาย ศักย์ศรณ์ ล้ิมวเิชยีร ผู้ชว่ยวจิัย การประชมุ เพือ่จัดกจิกรรม International workshop on thin-films SERS developments and applications ณ เกาหลี และเพือ่แลกเปล่ีน และ 

การเจรจาความร่วมมือเร่ือง SERS technology

International Workshop on Thin-

Film SERS Developments and 

Applications

สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

70 นาย นพดล นันทวงศ์ นักวจิัย การประชมุ จัดกจิกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications เพือ่แลกเปล่ียนและเจรจาความร่วมมือ

เร่ือง SERS Technology

International Workshop on Thin-

Film SERS Developments and 

Applications

สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

71 นางสาว ลิล่ี เอื้อวไิลจิตร นักวจิัยอาวโุส การประชมุ ประชมุ Thailand-US Joint Committee Meeting on Science and Technology (JCM)  และร่วมในพธิลีงนามตราสารต่ออายุความตกลง

เกี่ยวกบัความร่วมมือด้านวทิยาศาสตร์และวชิาการไทย - สหรัฐ (STA) ของปลัดกระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.นพ.สานิต ศิลธรรม) 

และคณะ

Thailand-US Joint Committee 

Meeting on Science and 

Technology (JCM)

สหรัฐอเมริกา 02/07/61-09/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

72 นาย จิตติ มังคละศิริ นักวจิัย การประชมุ ร่วมประชมุในงาน High Level Political Forum on Sustainable Development  และน าเสนอหวัข้อ Announcing an initiative for SCP

 and sufficiency economy

Sustainable Consumption and 

Production in Asia and the 

Pacific for accelerated 

achievement of SDGs

สหรัฐอเมริกา 10/07/61-20/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

73 นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์ นักวจิัย การประชมุ สร้างความร่วมมือวจิัยด้าน Electronic Structures and Reaction Kinetics ของวสัดุแผ่นบาง ๒ มิติ (2D-nanomaterials) สร้างความร่วมมือภายใต้หวัข้อวจิัย

เร่ือง Department of Physics and

 Materials Science

ฮ่องกง 15/07/61-24/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณจาก 

สวทช. บางส่วน

74 นางสาว มนฤดี เล้ียงรักษา นักวจิัย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 5th International Conference On Nanotechnology, Nanomaterials & Thin films for Energy 

Applications&

5th International Conference On 

Nanotechnology, Nanomaterials 

& Thin films for Energy 

Applications

โปรตุเกส 17/07/61-23/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

75 นาย ขจรศักด์ิ เฟือ่งนวกจิ นักวจิัยอาวโุส การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 5th International Conference On Nanotechnology, Nanomaterials & Thin films for Energy 

Applications&

5th International Conference On 

Nanotechnology, Nanomaterials 

& Thin films for Energy 

Applications

โปรตุเกส 17/07/61-23/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

76 นางสาว มานิดา ทองรุณ นักวจิัย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ICLASS 2018: 14TH 

INTERNATIONAL CONFERENCE  

ON LIQUID ATOMIZATION & 

SPRAY SYSTEMS

สหรัฐอเมริกา 21/07/61-01/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

77 นางสาว สุมลวรรณ สังข์ชว่ย ผู้อ านวยการฝ่าย อบรม 1. เพือ่เข้าร่วมอบรมระบบกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที ่Center for Advanced Study for Research and Innovation Policy (CASRIP) 

2. เพือ่เข้าร่วมสัมมนา Global Innovation Law summit (GILS) 

3. เพือ่ร่วมประชมุกบั CoMotion เพือ่พฒันาความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

The CASRIP Summer Institute สหรัฐอเมริกา 22/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

78 นางสาว อรกนก พรรณรักษา ทีป่รึกษาอาวโุส อบรม เพือ่เข้าร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารส านักงานฯ สายถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเด็นเกี่ยวกบั Cutting edge 

technology and innovation policy  พร้อมทัง้ร่วมเข้าประชมุกบั CoMotion (UW TLO) ในการสร้างความร่วมมือกบัส านักงานฯ ในอนาคต

The CASRIP Summer Institute สหรัฐอเมริกา 22/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

79 นาง ชลาลัย ซัตต้ัน ตัวแทนอนุญาตใชสิ้ทธิ

อาวโุส

อบรม อบรมThe CASRIP Summer Institute : หวัข้อ Global Innovation Law Summit: IP & Innovation in China Today  และ Advanced 

Topics in Intellectual Property and Innovation

The CASRIP Summer Institute สหรัฐอเมริกา 22/07/61-02/08/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

80 นาย สิทธศัิกด์ิ ประสานพนัธ์ วศิวกรอาวโุส การประชมุ ขอลาไปร่วมประชมุวชิาการ CIMTEC 2018, 14th International Ceramics Congress CIMTEC 2018, 14th International 

Ceramics Congress

อิตาลี 04/07/61-08/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

81 นางสาว ดวงรัตน์ แกน่สวสัด์ิ นักวจิัย อบรม เรียนรู้จากผู้เชีย่วชาญในระดับสากลทีม่ีประสบการณ์งานวจิัยทีใ่ชเ้ทคนิค Deep Learning และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพือ่ตอบโจทย์

งานวจิัยและนวตักรรมอุตสาหกรรมหลากหลายด้านทีไ่ด้รับความสนใจในระดับโลก

2nd International Summer 

School on   Deep Learning 2018

อิตาลี 21/07/61-29/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

82 นาย ศราวธุ คงยัง ผู้ชว่ยวจิัยอาวโุส อบรม เนือ่งด้วย Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA) ? Brussels/London ร่วมกบัUniversit& 2nd International Summer 

School on   Deep Learning 2018

อิตาลี 21/07/61-29/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

83 นางสาว สุธาสินี สมยง นักวจิัย การประชมุ ไปเสนอผลงาน oral International Conference on Asia 

Agriculture and Animal 2018 

(ICAAA 2018)

สิงคโปร์ 26/07/61-29/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

84 นางสาว ชยาชล อภิวาท ผู้ชว่ยวจิัยอาวโุส การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience 3rd ASEAN Congress on Medical 

Biotechnology and Molecular 

Bioscience

มาเลเซีย 09/07/61-11/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

85 นางสาว เดือนเพญ็ จาปรุง นักวจิัย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience 3rd ASEAN Congress on Medical 

Biotechnology and Molecular 

Bioscience

มาเลเซีย 09/07/61-11/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

86 นางสาว สุวสัสา บ ารุงทรัพย์ นักวจิัย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience 3rd ASEAN Congress on Medical 

Biotechnology and Molecular 

Bioscience

มาเลเซีย 09/07/61-11/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

87 นางสาว เกยีรตินิดา ตรีรัตน์ตระกลู ผู้ชว่ยวจิัย การประชมุ น าเสนอผลงานวชิาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience 3rd ASEAN Congress on Medical 

Biotechnology and Molecular 

Bioscience

มาเลเซีย 09/07/61-11/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

88 นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ นักวจิัย การประชมุ ศึกษากระบวนการสร้างถังบรรจุสารไครโอเจนเพือ่น ามาเป็นข้อมูลในการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ คุณสมบัติทางความล้าของวสัดุทีใ่ชท้ า

ถังบรรจุสารไครโอเจน

มาเลเซีย 13/07/61-14/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

89 นาย ยศกร ประทุมวลัย์ วศิวกรอาวโุส การประชมุ ศึกษากระบวนการสร้างถังบรรจุสารไครโอเจนเพือ่น ามาเป็นข้อมูลในการจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์ การจ าลองไฟไนต์เอลิเมนต์, คุณสมบัติทางความล้าของวสัดุทีใ่ชท้ า

ถังบรรจุสารไครโอเจน

มาเลเซีย 13/07/61-04/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

90 นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อ านวยการฝ่าย การประชมุ รับเชญิเป็นวทิยากรงาน APEC O2O Summit 2018 ในหวัข้อ 2018 APEC O2O Summit and 

APEC SME Digital Resilience 

Workshop

ไต้หวนั 01/07/61-07/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด



No. ชือ่ สกุล ต ำแหน่ง ประเภทกำร

เดินทำง

วัตถุประสงค์ ชือ่กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน ประเทศ วันที่ กำรเดินทำง

โดยเครื่องบนิ

แหล่งงบประมำณ

91 นางสาว สุธดิา กลุวฒันาภรณ์ วศิวกรอาวโุส การศึกษาดู

งาน

ด้วยพนัธกจิหนึง่ของฝ่ายบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การศึกษาและใหบ้ริการ ด้านส่ือดิจิทัล ซ่ึงได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ 

ส่วน ไม่วา่จะเป็นงานหอ้งสมุด พพิธิภัณฑ์ จดหมายเหตุ การศึกษา และภาคสังคม ประกอบด้วยฝ่ายฯ มีการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน

เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใหก้าร ด าเนินงานของฝ่ายเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานทีถู่กต้อง ฝ่ายฯ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีการพฒันา 

ตนเอง เพือ่สร้างความรู้ความเชีย่วชาญในด้านการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ และพฒันาใหเ้ป็นต้นแบบของแนว ปฏิบัติทีดี่ (best practice)

โครงการศึกษาดูงานต้นแบบการ

จัดการฐานข้อมูลดิจิทัล งานการ

อนุรักษ์ และกจิกรรมด้านการศึกษา

ไต้หวนั 05/07/61-09/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

92 นาย ชยัวฒิุ สีทา วศิวกร การศึกษาดู

งาน

ด้วยพนัธกจิหนึง่ของฝ่ายบริการความรู้ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การศึกษาและใหบ้ริการ ด้านส่ือดิจิทัล ซ่ึงได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ 

ส่วน ไม่วา่จะเป็นงานหอ้งสมุด พพิธิภัณฑ์ จดหมายเหตุ การศึกษา และภาคสังคม ประกอบด้วยฝ่ายฯ มีการด าเนินงานร่วมกบัหน่วยงาน

เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ง เพือ่ใหก้าร ด าเนินงานของฝ่ายเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานทีถู่กต้อง ฝ่ายฯ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ะต้องมีการพฒันา 

ตนเอง เพือ่สร้างความรู้ความเชีย่วชาญในด้านการบริหารจัดการพพิธิภัณฑ์ และพฒันาใหเ้ป็นต้นแบบของแนว ปฏิบัติทีดี่ (best practice)

โครงการศึกษาดูงานต้นแบบการ

จัดการฐานข้อมูลดิจิทัล งานการ

อนุรักษ์ และกจิกรรมด้านการศึกษา

ไต้หวนั 05/07/61-09/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

93 นางสาว ชติุมา วาณิชวฒันเดชา นักวจิัย การประชมุ เพือ่ปฎิบัติงานวจิัย ภายใต้โครงการวจัยเร่ือง ?การพฒันาแผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพเิศษและระบบขึ้นรูปเส้นใยนาโน จากพอลิเมอร์วสัดุ

นาโนและนาโนคอมพอสิท เพือ่การประยุกต์ใชท้างด้านส่ิงทอนาโนสมบัติพเิศษ

พฒันากระบวนการ Pilot-Scale PBS

 and PBS Blend Nonwoven 

(Meltblown) Spinning

ไต้หวนั 26/07/61-27/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณ สวทช. 

ทัง้หมด

94 นาย สิทธโิชค วลัลภาทิตย์ นักวจิัย การประชมุ ติดตามความกา้วหน้าของสถาบัน FIRI ในการทดสอบต้นแบบสาธติการผลิตเอทานอลปริมาณ 50 ลิตร/วนั จากมันส าปะหลัง ภายใต้โครงการ 

South ? South technology transfer: the pilot case of ethanol production from cassava roots  ทัง้นีไ้ด้รับเงินสนับสนุนค่า

เดินทางทัง้หมดจาก UNIDO

Blend Nonwoven (Meltblown) 

Spinning

เวยีดนาม 17/07/61-22/07/61 ชัน้ประหยัด ใชง้บประมาณภายนอก

 สวทช.



ประโยชนท์ีไ่ดรั้บ

รายการที ่1 : เนือ่งจากมปีระสบการณ์ตรงในงานวจัิยทางดา้นนี ้และไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นในระดับนานาชาต  ิเพือ่น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่2,39-46 : มปีระสบการณ์ตรงในการหารอืและเขา้ร่วมงานทัง้สอง และคาดวา่น่าจะกอ่ใหเ้กดิความร่วมมอืระหวา่งเนคเทคกับ NICT และหน่วยงานในประเทศจนีมากขึน้ และบรหิารความสมัพันธเ์รือ่งการจัดเตรยีมขอ้มลูความร่วมมอืทีม่ศีักยภาพในการขยายความร่วมมอื 
รายการที ่3,64 : สบืเนือ่งจากตามที ่ศช. ไดจั้ดซือ้ครุภัณฑ ์Automated Sample Management -80 องศาเซลเซยีส และ Automated Sample Management -20 องศาเซลเซยีส ซึง่เป็นครุภัณฑภ์ายใตแ้ผนการด าเนนิงานโครงการธนาคารทรัพยากรชวีภาพแหง่ชาตเิพือ่อนุรักษ์ วจัิย 
และใชป้ระโยชน ์(Biobank) นัน้ เพือ่ใหก้ารสง่มอบเครือ่งมอืเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึไดม้กีารเยีย่มชม ฟังการบรรยายคณุสมบตัแิละการใชง้านของเครือ่งมอืดังกลา่วกับบรษัิทผูผ้ลติ  และปรับคณุสมบตัเิครือ่งมอืตรวจสอบคณุภาพชวีวสัดเุมล็ดพันธุใ์หต้รงตามความตอ้งการ
รายการที ่4-8 : ไดรั้บความรูแ้ฃละประสบการณ์ทางดา้นการน าเสนองานวจัิยเกีย่วกับอนุกรมวธิานและความหลากหลายของราแมลง ดา้นเห็ดรา และความสมัพันธเ์ชงิววิฒันาการระดับโมเลกลุของรา Xylaria พรอ้มไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นในระดับนานาชาติ

รายการที ่9-10 : ไดรั้บประสบการณ์ในการตดิตามภาวะการผลติมันส าปะหลังฤดกูารผลติ น ามาประยกุตใ์ชใ้นงานทีเ่กีย่วขอ้งไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่12-13 : ไดท้ าการสรา้งความร่วมมอืระหวา่งผูป้ระกอบการและพัฒนาเครอืขา่ยวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มในภาคอตุสาหกรรมการผลติและผูส้นใจใชง้านระบบการผลติแบบอัตโนมัต ิ
รายการที ่14-16 : เพืม่ความเชีย่วชาญ ความช านาญ ในการตรวจโรงงานและลกูคา้สามารถน าเขา้ผลติภัณฑไ์ด ้
รายการที ่17 : ไดรั้บความรูเ้กีย่วกับการท ามาตรฐานดา้นยานยนตไ์ฟฟ้า และยังเป็นตัวแทนของ สวทช. ในดา้นมาตรฐานยานยนตไ์ฟฟ้าอกีดว้ย

รายการที ่18-23: ไดป้ระสบการณ์ในการเป็นหวัหนา้โครงการ และ เป็นคณะกรรมการประชมุวชิาการนานานาชาต  ิi-CREATe 2018ฝ่ายไทย

รายการที ่24 : ในฐานะทีเ่ป็นนักวจัิยประจ าหลักสตูร TAIST-AE และไดรั้บประสบการณ์ดา้นงานหลอ่โลหะน ้าหนักเบา สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่25-27 : น าความรูเ้กีย่วกับการฝึกอบรมวธิกีารทดสอบ Battery มาปรับใชพั้ฒนางานในหอ้งปฏบิตักิารดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่27-28 : ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็นผูช้ว่ยเลขาฯคณะท างานโครงการศนูยถ์า่ยทอดเทคโนโลยไีทยจนี

รายการที ่29 :ไดรั้บความรูแ้ละประสบการณ์เพิม่เตมิจากเดมิ ในการจัดท าแนวทางปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภัยทางชวีภาพของเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหมข่องประเทศไทย และการเป็นผูแ้ทนไทยเพือ่เขา้ร่วมประชมุคณะผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะกจิดา้นชวีวทิยาสงัเคราะห  ์สามารถน าไปใชใ้นการเจรจา
และเสนอแนะแนวทางการก ากับดแูลความปลอดภัยทางชวีภาพทัง้ของเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหมแ่ละชวีวทิยาสงัเคราะหไ์ด ้

รายการที ่30 : ไดรั้บประสบการณ์ในการเขา้ร่วมประชมุในฐานะผูร้่วมรับทนุวจัิย GCRF ในปีแรกร่วมกับ University of Kent โดยรับผดิชอบการน าเสนองานวจัิยดา้นวคัซนีสตัวจ์ากศช. นอกจากนีย้ังเป็นการประชมุเพือ่หาโอกาสและความร่วมมอืส าหรับโครงการใหมใ่นอนาคต

รายการที ่31 : เป็นการท าการวจัิยและทดลองทีต่อ้งใชส้ตัวท์ดลองเป็นหลัก และจากการที ่ศช. มนีโยบายในการจัดตัง้ศนูยท์ดสอบ in vitro และ in vivo ซึง่จะมกีารใชส้ตัวท์ดลองปรับแตง่พันธกุรรมในงานวจัิย การไดรั้บโอกาสเพือ่ไปฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารนีจ้ะเป็นประโยชนอ์ยา่งมาก  
และสามารถชว่ยเพิม่ทักษะตา่งๆ ตลอดจนสรา้งเสรมิประสบการณ์ และน าเอาความรูด้ังกลา่วมาประยกุตใ์ชไ้ดก้ับการปฏบิตังิานจรงิทีเ่กีย่วขอ้งในปัจจบุนัและอนาคต
รายการที ่32 : ไดรั้บประสบการณ์ในการท างานวจัิยยอ้มและพมิพผ์า้และเสน้ดา้ยดว้ยสธีรรมชาติ สามารถน ากลับมาประยกุตใ์ชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่33 : ไดส้นับสนุนโอกาสแกนั่กวจัิยรุ่นใหม่ (Young Researcher) เดนิทางไปตา่งประเทศภายใตเ้ครอืขา่ยเป้าหมายของโปรแกรมฯ ในการแสวงหาความร่วมมอืดา้นงานวจัิยร่วมกันในระดับนานาชาติ
รายการที ่34-37 : ไดท้ าการรายงานความกา้วหนา้งานวจัิยในสว่นของการระบตุ าแหน่งอากาศยานและพกิัดของภาพเทยีบกับแผนทีจ่รงิ  และเรยีนรูร้วมทัง้สงัเกตกุารณ์การใชง้านอากาศยานไรข้องประเทศอนิโดนเีซยี  สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่38 : ไดป้ระสบการณ์ในการน าเสนอผลงานวชิาการในการท างานวจัิยทางดา้น laser welding  และไดแ้ลกเปลีย่นความคดิเห็นเพือ่ใชใ้นการประยกุตใ์ชใ้นงานวจัิยได ้

รายการที ่47 :ไดรั้บประสบการณ์ดา้นการวเิคราะหผ์ลผลติของเอนไซมด์ว้ยเทคนคิ size exclusion chromatography ซึง่อยูภ่ายใตค้วามร่วมมอืกับ Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH) มหาวทิยาลัยเกยีวโต

รายการที ่48-49,51-52 : ประสานงาน ดแูลและอ านวยความสะดวกแกผู่เ้ขา้อบรมกับสถานทีด่งูาน ณ ประเทศญีปุ่่ น  

รายการที ่50 : ไดรั้บความรูใ้นการปรับสภาพชวีมวลทางการเกษตรเพือ่ใชใ้นการผลติน ้าตาลส าหรับกระบวนการหมักเอทานอล สามารถน ามาประยกุตใ์ชก้ับงานทีรั่บผดิชอบได ้
รายการที ่53 : ไดป้ระสบการณ์ในการเขา้ร่วมงานประชมุวชิาการ และไดรั้บเชญิไปบรรยาย และแลกเปลีย่นความรูก้ับอาจารยห์รอืนักวจัิยจากประเทศอืน่ ๆ ซึง่อาจจะมโีอกาสไดส้รา้งความร่วมมอืตอ่ไปในอนาคต
รายการที ่54-56 : มอีงคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญในการน าเชือ้ราบวิเวอเรยีไปใชใ้นการควบคมุแมลงศัตรูพชื และเป็นผูถ้า่ยทอดการผลติหวัเชือ้และกอ้นเชือ้สด  โดยสามารถน าความรูแ้ละประสบการณ์การการผลติราบวิเวอเรยีทีม่ไีปถา่ยทอดใหก้ับเจา้หนา้ที ่
พรอ้มแนะน าการน าไปใชใ้นการควบคมุแมลงศัตรุพชื

รายการที ่57-58 : ไดรั้บประสบการณ์ในดา้นการด าเนนิงานวจัิยดา้นมาลาเรยี และไดค้วามเชีย่วชาญดา้นการพัฒนายาและการวจัิยดา้นชวีเคม/ีชวีวทิยาโลเลกลุของเชือ้มาลาเรยี

รายการที ่59: ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอบทความงานวจัิย 2 บทความ ในฐานะเจา้ของบทความเอง
รายการที ่60: ไดเ้ห็นรูปแบบและแนวทางการบรหิารโครงการวจัิยขนาดใหญ ่ไดรั้บแนวทางการสง่เสรมิใหเ้กดิการท างานเชือ่มโยงระหวา่งภาครัฐ เอกชน และมหาวทิยาลัย ซึง่น าไปสูก่ารใชง้านจรงิในภาคอตุสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการบรหิารศนูยฯ์ ใหย้ั่งยนื 
โดยจะน าความรูท้ีไ่ดม้าก าหนดแนวทางการท างานของคลัสเตอรฯ์

รายการที ่61: มคีวามรูแ้ละประสบการณ์ในงานวจัิยทีน่ าเสนอ สามารถถา่ยทอดและเผยแพร่ผลงานวจัิยใหก้ับผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่62-63: ไดป้ระสบการณ์ในการเป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ดา้นพชื และทมีเลขานุการ TBC ตดิตามสถานภาพความกา้วหนา้การพัฒนาและแนวทางก ากับดแูลเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่ เพือ่มาจัดท าขอ้เสนอแนะแนวทางทีเ่หมาะสมของประเทศ  
ไดโ้อกาสในการแลกเปลีย่นแนวทางในการผลักดันการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยี สรา้งเครอืขา่ยความร่วมมอืกับผูเ้ชีย่วชาญอกีดว้ย
รายการที ่65: ไดค้วามรูก้า้นการสงัเคราะห ์และวเิคราะหว์สัดจุากพอลเิมอร์ สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบได ้
รายการที ่66: ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็น speaker เกีย่วกับ Automotive Technology, Electric Vehicle

รายการที ่67-70: ไดรั้บความรูค้วามช านาญดา้น Thin-Film Coatings และ SERS Technology โดยสามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่71: ไดรั้บประสบการณ์ในการร่วมในพธิลีงนามตราสารตอ่อายคุวามตกลงเกีย่วกับความร่วมมอืดา้นวทิยาศาสตรแ์ละวชิาการไทย - สหรัฐ (STA) 

รายการที ่72: ทางศว. ไดส้รา้งความร่วมมอืกับส านักนโยบายทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มในเรือ่ง SDG 12: SCP ซึง่มคีวามกา้วหนา้ พรอ้มรายงานขอ้มลูของไทยในประชาคมโลกและเป็นตัวอยา่งของ South East Asia

รายการที ่73: ไดส้รา้งความร่วมมอืในการวจัิยดา้น Electronic Structures and Reaction Kinetics ของวสัดแุผน่บาง ๒ มติ ิ(2D-nanomaterials) ท าใหม้คีวามเชีย่วชาญการใชแ้บบจ าลองโมเลกลุและการค านวณ Density functional theory ส าหรับการออกแบบและศกึษาสมบตัขิองวสัดนุาโนเพิม่ขึน้

รายการที ่74-75: ท าใหม้คีวามรู ้และประสบการณ์การท าวจัิยในหวัขอ้ของ Thermoelectrics ซึง่เป็นหวัขอ้ทีจ่ะน าเสนอผลงานวจัิยแบบ oral ในงานประชมุครัง้นี้

รายการที ่76: ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอบทความวชิาการ และไดแ้ลกเปลีย่นความเห็นเกีย่วกับสเปรยแ์ละการเผาไหมเ้ชือ่เพลงิทดแทน
รายการที ่77-79: ไดรั้บประสบการณ์ในการรับผดิชอบดา้นการจัดการทรัพยส์นิทางปัญญาและการถา่ยทอดเทคโลย ีโดยมเีป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมอืกับหน่วยงานระดับนานาชาตไิดแ้ลกเปลีย่น/เรยีนรูเ้ชงินโยบาย

รายการที ่80: ไดรั้บความรูจ้ากการบรรยายของผูเ้ชีย่วชาญชาวตา่งประเทศ ทัง้ยังเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวชิาการและกอ่ใหเ้กดิการสรา้งเครอืขา่ยพันธมติร
รายการที ่81-82: ไดรั้บความรูจ้ากผูเ้ชีย่วชาญในระดับสากลทีม่ปีระสบการณ์งานวจัิยทีใ่ชเ้ทคนคิ Deep Learning และเทคโนโลยปัีญญาประดษิฐ ์(AI) เพือ่ตอบโจทยง์านวจัิยและนวตักรรมอตุสาหกรรมหลากหลายดา้นทีไ่ดรั้บความสนใจในระดับโลก

รายการที ่83: ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ

รายการที ่84-87: ไดรั้บประสบการณ์ในการน าเสนองานวจัิยระดับนานาชาต ิในฐานะเป็นผูว้จัิยการพัฒนาและทดสอบอนุภาคนาโนส าหรับใชใ้นทางการแพทย ์มคีวามเชีย่วชาญในการพัฒนา nanomaterials และ biosensor platform ส าหรับ medical diagnostic 

รวมทัง้เทคนคิ surface enhanced Raman scattering (SERS) ซึง่สามถีน าความรูไ้ปใชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี

รายการที ่88-89: ไดรั้บความรึว้ท่เชีย่วชาญเพิม่ทางดา้นการจ าลองไฟไนตเ์อลเิมนต  ์ วศิวกรรมเครือ่งกล และวศิวกรรมวสัด ุสามารถน าความร็มาประยกุตใ์ชใ้นงานทีรั่บผดิชอบไดเ้ป็นอยา่งดี
รายการที ่90: ไดรั้บประสบการณ์ในการเป็นวทิยากรบรรยายเกีย่วกับ Startup Ecosystem และ Digital transformation และเป็น Jude ส าหรับงาน pitching ทัง้ในและตา่งประเทศ

รายการที ่91-92: ไดรั้บความรูค้วามเขา้ใจดา้นเทคโนโลยกีารจัดเก็บขอ้มลูผูเ้ขา้ชม การใชง้านระบบ IOT และเทคโนโลยทีีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่น ามาพัฒนาองคก์รใหด้กีวา่หรอืทัดเทยีมกัน
รายการที ่93: ไดรั้บความรูเ้กีย่วกับการขึน้รูปเสน้ใยพอลเิมอรแ์บบป่ันหลอมและการขึน้ผา้ไมถั่กไมท่อจากพอลเิมอร์

รายการที ่94: ไดรั้บความรูค้วามเชีย่วชาญและประสบการณ์ในกระบวนการผลติเอทานอล ซึง่สามารถน ากลับมาใชใ้นงานทีท่ าไดเ้ป็นอยา่งดี


