รำยละเอียดกำรขออนุมตั เิ ดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตัง้ แต่วันที่ 1-31 กรกฎำคม 2561)
No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

บรรยายหัวขอ้ Optics and
Photonics

1

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

ได้รับเชิญจากเชิญจาก IISc ไปบรรยายในเรื่องทีเ่ กียวกับแสงกับการเกษตรในงาน Summer School of Optics and Photonics ของ IISc

2

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิเ์ ดชขจร

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

3

นาย สมวงษ์ ตระกูลรุ่ง

ผู้อานวยการศูนย์

การศึกษาดู
งาน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

อินเดีย

24/07/61-26/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

- NICT-NECTEC Joint Workshop: นาทีมเนคเทคหารือเพือ่ ขยายความร่วมมือในการวิจัย พัฒนา และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเนคเทค NICT-NECTEC Joint Workshop
และ NICT
- iCREATe 2018: นาทีมเนคเทคร่วมกับ ทปษ ดร.ไพรัช ร่วมรับเสด็จและถวายรายงานงาน iCREATe 2018

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ตามที่ ศช. ได้จัดซื้อครุภัณฑ์ Automated Sample Management -80 องศาเซลเซียส และ Automated Sample Management -20 องศา ศึกษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพชีว
เซลเซียส ซึ่งเป็นครุภัณฑ์ภายใต้แผนการดาเนินงานโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพือ่ อนุรักษ์ วิจัย และใช้ประโยชน์ (Biobank) นัน้ วัสดุเมล็ดพันธุแ์ บบอัตโนมัติ

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

10/07/61-16/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

The 11th International
Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

The 11th International
Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การส่งมอบเครื่องมือเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขออนุมัติการเดินทางให้กบั ผศช. เพือ่ เข้าร่วมฟังการบรรยายคุณสมบัติและการ
ใช้งานของเครื่องมือดังกล่าวกับบริษัทผู้ผลิต และเดินทางเยี่ยมชม Julirch Institute, Aachen ประเทศเยอรมนี ระหว่างวันที่ 10 ? 16
กรกฎาคม 2561 โดย บริษัท ไบโอจีโนเมด จากัด สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รายละเอียดตามหนังสือเชิญทีแ่ นบ

4

นาง เจนนิเฟอร์ เหลืองสอาด

นักวิจัย

การสัมมนา

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดพิจารณาอนุมัติเดินทางระหว่างวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2561 (รวม 7 วัน) ของ ผศช. ในครั้งนีด้ ้วย จะขอบพระคุณยิ่ง
give a talk at the 11th International Mycological Congress

5

นาง สุชาดา มงคลสัมฤทธิ์

นักวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ ร่วมนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

6

นางสาว อัมพวา ปินเรือน

นักวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ นาเสนอผลงานแบบบรรยายในหัวข้อเรื่อง Productivity of edible Amanita at Phusing Agricultural Development Center,
Sisaket, Thailandและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางการวิจัย

The 11th International
Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

7

นางสาว สิตา ปรีดานนท์

ผู้ชว่ ยวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมนาเสนอผลงานแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group
งานประชุมวิชาการ The 11th International Mycological Congress (IMC11)

The 11th International
Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

8

นาย ศรัญญู วงกระนวน

ผู้ชว่ ยวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมนาเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์และบรรยายใน Special Interest Group

The 11th International
Mycological Congress (IMC11)

เครือรัฐเปอร์โตริโก 13/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

9

นางสาว กุหลาบ สุตะภักดี

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันสาปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/2561 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ติดตามภาวะการผลิตมันสาปะหลัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กัมพูชา

01/07/61-07/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

10

นางสาว สุทธิสา ดัชนีย์

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมติดตามภาวะการผลิตมันสาปะหลังฤดูการผลิตปี 2560/2561 ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ติดตามภาวะการผลิตมันสาปะหลัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

กัมพูชา

01/07/61-07/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

11

นางสาว วลัยรัตน์ จังเจริญจิตต์กลุ

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

นาผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การ
เจรจาธุรกิจเพือ่ เพิม่ ช่องทางการค้าให้กบั ผู้ประกอบการไทย

การพัฒนาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติต้นทุนต่าและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

12

นางสาว ชนากานต์ สันตยานนท์

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การสัมมนา

นาผู้ประกอบการภาคเอกชนเดินทางไปศึกษาแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและการดาเนินธุรกิจทีเ่ กี่ยวกับระบบการผลิตแบบอัตโนมัติ การ
เจรจาธุรกิจเพือ่ เพิม่ ช่องทางการค้าให้กบั ผู้ประกอบการไทย

การพัฒนาระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติต้นทุนต่าและเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตให้กบั
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไม้

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

02/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

13

นาย เอนก มีมูซอ

ผู้จัดการ

การประชุม

ตรวจคุณภาพการผลิตในโรงงานตาม มอก 2234

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม
ข้อกาหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

14

นาย ปิยะวิทย์ ศรีโปดก

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของ สมอ.

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม
ข้อกาหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

15

นาย ประวิทย์ คาชวด

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของ สมอ.

ตรวจโรงงานในต่างประเทศตาม
ข้อกาหนดของ สมอ.

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

04/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

16

นาย สมเดช แสงสุรศักดิ์

ผู้เชีย่ วชาญวิจัย

17

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

18

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

อบรม

เพือ่ เข้าใจทิศทางของเทคโนโลยี ev ของจีน และอาเซียน

China-ASEAN Clean Energy
Vehicles Forum

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

10/07/61-13/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส การประชุม

ร่วมจัดงานและ ร่วมการประชุมวิชาการนานานาชาติ i-CREATe 2018

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นาย ปิยวุฒิ ศรีชยั กุล

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

panel of Judges for Global Student Innovation Challenge for Assistive Technology at i-CREATe 2018.

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

19

นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดในงาน iCREATe2018

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

20

นาย อรรถกร ศิริสุวรรณ

หัวหน้างาน

การประชุม

ประสานงานและอานวยความสะดวกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ในการตามเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนฯ และประชาสัมพันธ์โครงการ
i-CREATe2018 และการแข่งขันของทีมเยาวชนไทยภายในงาน

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

21

นางสาว สรินยา ชมภูบุตร

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

1. เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2018
2. ทาหน้าทีป่ ระสานการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2018 ฝ่ายไทย

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

22

นาง กมลพรรณ พันพึง่

หัวหน้างาน

การประชุม

นาเสนอบทความวิชาการเรื่อง ?Thailand on the Way towards Accessible TV? ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง วิศวกรรมฟืน้ ฟู
สมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก ครั้งที่ 12 (12th International Convention on Rehabilitation Engineering and
Assistive Technology: i-CREATe 2018)

การประชุมวิชาการนานานาชาติ
i-CREATe 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

12/07/61-18/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

23

นาย สมพงษ์ ศรีมโนเสาวภาคย์

นักวิจัย

การศึกษาดู
งาน

1. เพือ่ ผลิตมหาบัณฑิตทางด้านวิศวกรรมยานยนต์ขั้นสูงให้มีคุณภาพระดับสากล
2. เพือ่ บรรยายพิเศษในหัวเรื่อง Advanced Casting Technologies for Lightweight Automotive Applications

International Summer School
Automotive Engineering

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

22/07/61-26/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

24

นาย เรืองฤทธิ์ หนิแหนะ

วิศวกร

อบรม

เพือ่ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงานในการทดสอบ battery รถยนต์ และศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทดสอบทางด้านยานยนต์

Battery Testing Course

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

25

นาย เอกชัย เต๊ะสนู

วิศวกร

อบรม

เพือ่ ฝึกอบรมวิธกี ารทดสอบ Battery

Battery Testing Course

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

26

นาย ประวิทย์ คาชวด

วิศวกร

อบรม

เพือ่ ฝึกอบรมวิธกี ารทดสอบ Battery

Battery Testing Course

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

24/07/61-30/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

27

นาย รชฏ ตันธสุรเศรษฐ์

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

การสัมมนา

นาเอกชนเข้าเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการจีน ในงาน eeie2018

เจรจาธุรกิจงาน EeiE 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

25/07/61-28/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

28

นาย ณัฐพงษ์ เครือภักดี

ผู้ชว่ ยวิจัย

การสัมมนา

เตรียมโครงการวิจัยร่วมระหว่าง UBTECH และ NECTEC รวมทัง้ รับผิดชอบประสานงานกับ UBTECH และ TECHCODE เตรียมความพร้อม
หน้างานในการศึกษาดูงานให้คณะผู้ประกอบการไทย

เจรจาธุรกิจงาน EeiE 2018

สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

25/07/61-28/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

29

นางสาว ชาลินี คงสวัสดิ์

ผู้จัดการ

การประชุม

เพือ่ ติดตามความก้าวหน้าและให้ความเห็นต่อแนวทางการกากับดูแลความปลอดภัยเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่และชีววิทยาสังเคราะห์

คณะทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์
วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 22
(Twenty-second of the
Subsidiary Body on Scientific,
Technical and Technological
Advice: SBSTTA22)

แคนาดา

01/07/61-10/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

30

นางสาว พีร์ จารุอาพรพรรณ

นักวิจัย

การประชุม

เป็นตัวแทนศช.เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้ร่วมรับทุนวิจัย GCRF ในปีแรกร่วมกับ University of Kent โดยรับผิดชอบการนาเสนองานวิจัยด้าน
วัคซีนสัตว์จากศช. นอกจากนีย้ ังเป็นการประชุมเพือ่ หาโอกาสและความร่วมมือสาหรับโครงการใหม่ในอนาคต

GCRF conference

สหราชอาณาจักร 02/07/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

No.

ชือ่ สกุล

31

นาย พงษ์พสิ ิฐ คุณยศยิ่ง

32

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

ผู้ชว่ ยวิจัย

อบรม

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับทฤษฎี รวมถึงเทคนิคการสร้างและการจัดการสัตว์ทดลองปรับแต่งพันธุกรรม การออกแบบการทดลองทีใ่ ช้
สัตว์ทดลองปรับแต่งพันธุกรรม (in vivo experimental design) ตลอดจนการวิเคราะห์และแก้ปัญหาขั้นพืน้ ฐานในการทดลองทีม่ ีการใช้
สัตว์ทดลองปรับแต่งพันธุกรรม

Mouse Models: Genetics,
Breeding and Experimental
Design 2018

สหราชอาณาจักร 21/07/61-27/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นาย มณฑล นาคปฐม

นักวิจัย

การสัมมนา

เพือ่ เสนอผลงานวิชาการ oral presentation
ในหัวข้อ Dyeing of cotton yarn with natural extracts from lac, marigold flower, neem tree bark and Burma padauk tree
bark

The 91st Textile Institute World สหราชอาณาจักร 22/07/61-28/07/61
Conference

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

33

นางสาว ปณิธิ วิรุฬห์พอจิต

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ สนับสนุนโอกาสแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher) เดินทางไปต่างประเทศภายใต้เครือข่ายเป้าหมายของโปรแกรมฯ ในการแสวงหา
ความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกัน

Strategic Research Collaboration สหราชอาณาจักร 25/07/61-06/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

34

นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

รายงานความก้าวหน้าโครงการ หารือและวางแผนการดาเนินโครงการกับประเทศอื่นๆ และร่วมสังเกตุการรณ์การใช้ UAV สาหรับงานด้านการ
จัดการภัยพิบัติในอินโดนีเซีย

4th International Workshop of
the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย

01/07/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

35

นาย วุฒิภัทร คอวนิช

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ไปประชุมรายงานความก้าวหน้าและสังเกตุการณ์การใช้งานโดรนของนักวิจัยอินโดนีเซีย

4th International Workshop of
the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย

01/07/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

36

นาย ธีศิษฏ์ ลีลาสวัสดิ์สุข

37

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ เข้าร่วมประชุม รายงานความก้าวหน้างานวิจัย และเข้าร่วมสังเกตุการณ์การทดลองบินอากาศยานไร้คนขับของประเทศอินโดนีเซีย

4th International Workshop of
the e-Asia UAV Project

อินโดนีเซีย

นาย วิทย์วศิน วิมลมงคลพร

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

1.รายงานความก้าวหน้าโครงการ
2.หารือวางแผนการดาเนินงานโครงการ
3.ร่วมสังเกตการณ์ทดลองใช้อากาศยานไร้คนขับในการบริหารจัดการภัยพิบัติของสาธารณรัฐอินโดเนเซีย

4th International Workshop of
the e-Asia UAV Project

38

นาย จักรกฤษ พงษ์พสิ ุทธินันท์

นักวิจัย

39

นาย เสกสรรค์ ศาสตร์สถิต

40

นาย เจษฎา กาญจนะ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

01/07/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

อินโดนีเซีย

01/07/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

การประชุม

เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิชาการใน The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY & INTERNATIONAL CONFERENCE ของ International The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY อินโดนีเซีย
Institute of Welding (IIW)
& INTERNATIONAL CONFERENCE

15/07/61-21/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นักวิจัย

การประชุม

ประชุมเพือ่ เริ่มต้นโครงการว่าแต่ละทีมความร่วมมือทาอะไรกันบ้าง

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นักวิจัย

การประชุม

1. ประชุมเพือ่ เริ่มโครงการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคโนโลยีของนักวิจัยร่วมในโครงการ
2. กิจกรรมความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างเนคเทคและ NICT
3. ร่วมงาน Greenhouse Horticulture & Plant Factory Exhibition/Conference (GPEC)

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

41

นาง ธนิกา ดวงธนู

นักวิจัย

การประชุม

ร่วมงาน NICT-NECTEC Joint Workshop 2018 และงาน GPEC

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

42

นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

หารือความร่วมมือในอนาคตระหว่าง 2 หน่วยงาน และร่วม Kick off meeting ของโครงการที่ NECTEC เป้น PI

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

43

นาย จิตติวฒ
ุ ิ สุวตั ถิกลุ

นักวิจัย

การประชุม

ปฏิบัติงานประชุมความร่วมมือและนาเสนอผลงาน

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

44

นาง รินณพัชญ์ คงสุขศรีภัสร์

เจ้าหน้าทีว่ เิ ทศสัมพันธ์ การประชุม
อาวุโส

เพือ่ เจรจาขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ ทีม่ ีอยู่เดิม และใหม่ เช่น ด้าน AI&Robotics , EECi , การขยายความร่วมมือไปยัง ASEAN - Japan
และกิจกรรมอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้อง

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

45

นาย เจษฎา จงสุขวรากุล

หัวหน้างาน

เพือ่ ประชุมหารือความร่วมมือในหัวข้อ The 2nd NICT ? NECTEC Joint Workshop 2018 ร่วมกับ National Institute of Information
and Communications Technology ประเทศญีป่ นุ่

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

46

นาย ชัย วุฒิววิ ฒ
ั น์ชยั

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

NICT-NECTEC Workshop

NICT-NECTEC Joint Workshop

ญีป่ นุ่

07/07/61-15/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

47

นางสาว เบญจรัตน์ บรรเทิงสุข

นักวิจัย

การประชุม

เนือ่ งจาก Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH) มหาวิทยาลัยเกียวโตมีความเชีย่ วชาญในการวิเคราะห์คุณสมบัติ
และผลผลิตของเอนไซม์ ด้วยเทคนิค NMR และ mass spectroscopy ดังนัน้ จึงมีความร่วมมือในการดาเนินการวิจัยเพือ่ ศึกษาคุณสมบัติของ
เอนไซม์

คุณสมบัติของเอนไซม์ lytic
ญีป่ นุ่
polysaccharide monooxygenase
ด้วยเทคนิค NMR และ mass
spectroscopy

14/07/61-11/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

48

นางสาว มลุลี พรโชคชัย

ทีป่ รึกษาอาวุโส

การศึกษาดู
งาน

เพือ่ นาคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 (วศร.8) จานวน 34 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(วศร.8)

ญีป่ นุ่

15/07/61-22/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

49

นาย ชยากร ปิยะบัณฑิตกุล

นักวิเคราะห์อาวุโส

การศึกษาดู
งาน

เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางรางในการอบรมหลักสูตร วศร.8

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(วศร.8)

ญีป่ นุ่

15/07/61-22/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

50

นาย อภิสิทธิ์ พูนศรีสวัสดิ์

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ ศึกษาและเรียนรู้เทคนิคการปรับสภาพชีวมวลทางการเกษตรด้วยวิธี microwave pretreatment สาหรับใช้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นใน
อุตสาหกรรมพลังงานและเคมีชวี ภาพ

เทคนิคการปรับสภาพชีวมวลทาง
การเกษตรด้วยวิธี microwave
pretreatment

ญีป่ นุ่

15/07/61-29/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

51

นาย ทศวัชร์ ชีวะธนาเลิศกุล

วิศวกร

การศึกษาดู
งาน

การศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งทางราง ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 (วศร.8)

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(วศร.8)

ญีป่ นุ่

15/07/61-22/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

52

นางสาว ปานทิพย์ ศิลาอ่อน

เจ้าหน้าทีพ่ ฒ
ั นาธุรกิจ

การศึกษาดู
งาน

เพือ่ นาคณะผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8 (วศร.8) จานวน 34 ท่าน เข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการและศึกษาดูงานเชิงประจักษ์

หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
วิศวกรรมระบบขนส่งทางราง รุ่นที่ 8
(วศร.8)

ญีป่ นุ่

15/07/61-22/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

53

นาง ธริดาพร บัวเจริญ

นักวิจัย

การประชุม

1. เพือ่ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ และได้รับเชิญไปบรรยาย
2. เพือ่ เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้กบั อาจารย์หรือนักวิจัยจากประเทศอื่น ๆ ซึ่งอาจจะมีโอกาสได้สร้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต

ประชุมวิชาการ The 6th Asian
ญีป่ นุ่
Network for Natural & Unnatural
Materials 2018

26/07/61-29/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

54

นาย บุญเฮียง พรมดอนกอย

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

หารือความร่วมมือ ติดตามผลการใช้บิวเวอเรียในแปลงเกษตรกร และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การผลิตบิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตรา ลาว
บิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื

31/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

55

นางสาว อัมพร หรั่งรอด

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพือ่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การผลิตราบิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตรา ลาว
บิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื

31/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการผลิตรา ลาว
บิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

31/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

56

นางสาว ชัชนันท์ ตระกูลน่าเลื่อมใส

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

ติดตามความร่วมมือและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ?การผลิตราบิวเวอเรียเพือ่ ใช้ควบคุมแมลงศัตรูพชื ?

57

นาย ชัยรัตน์ อุทัยพิบูลย์

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

01/07/61-07/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

58

นางสาว สุมาลี กาจรวงศ์ไพศาล

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

01/07/61-07/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

59

นาย อนุรัตน์ วิศิษฏ์สรอรรถ

นักวิจัยอาวุโส

การสัมมนา

เพือ่ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ที่ 1st Malaria World Congress (1 ? 5 ก.ค. 2561) ซึ่งเป็นการประชุมมาลาเรีย
1st Malaria World Congress
ออสเตรเลีย
ระดับโลก จัดเป็นครั้งแรกโดยความริเริ่มของ Prof. Alan Cowman, Prof. Brendan Crabb (ซึ่งทัง้ สองเป็น collaborator ของ MPMB) และ
Assoc. Prof. Helen Evans ซึ่งเป็นการประชุมขนาดใหญ่ทพี่ ดู ถึงเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับมาลาเรียในทุกๆด้าน ทัง้ งานวิจัยมาลาเรียในทุกสาขา
นโยบายระดับประเทศและระดับโลกในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรค การจัดวางกาลังคนด้านการวิจัย และการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก
ระดับเพือ่ การกาจัดมาลาเรียให้หมดไปจากโลก จึงถือว่างานประชุม 1st Malaria World Congress นีม้ ีความสาคัญมากทีน่ ักวิจัยมาลาเรียทัว่
โลกจาเป็นต้องไปร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง สร้างความร่วมมือวิจัย จากนัน้ ในวันที่ 6 ก.ค. 2561 จะเข้าเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการและปรึกษางานวิจัยกับ Prof. Alan Cowman (Walter and Eliza Hall Institute) และ Prof. Brendan Crabb (Burnet
Institute)
เพือ่ เข้าร่วมประชุมและนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ที่ 1st Malaria World Congress (1 - 5 ก.ค. 2561) ซึ่งเป็นการประชุมมาลาเรีย
1st Malaria World Congress
ออสเตรเลีย
ระดับโลก จัดเป็นครั้งแรกโดยความริเริ่มของ Prof. Alan Cowman, Prof. Brendan Crabb (ซึ่งทัง้ สองเป็น collaborator ของ MPMB) และ
Assoc. Prof. Helen Evans ซึ่งเป็นการประชุมขนาดใหญ่ทพี่ ดู ถึงเรื่องทีเ่ กี่ยวข้องกับมาลาเรียในทุกๆด้าน ทัง้ งานวิจัยมาลาเรียในทุกสาขา
นโยบายระดับประเทศและระดับโลกในการควบคุม ป้องกันและรักษาโรค การจัดวางกาลังคนด้านการวิจัย และการเสริมสร้างความร่วมมือในทุก
ระดับเพือ่ การกาจัดมาลาเรียให้หมดไปจากโลก จึงถือว่างานประชุม 1st Malaria World Congress นีม้ ีความสาคัญมากทีน่ ักวิจัยมาลาเรียทัว่
โลกจาเป็นต้องไปร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง สร้างความร่วมมือวิจัย จากนัน้ ในวันที่ 6 ก.ค. 2561 จะเข้าเยี่ยม
ชมห้องปฏิบัติการและปรึกษางานวิจัยกับ Prof. Alan Cowman (Walter and Eliza Hall Institute) และ Prof. Brendan Crabb (Burnet
Institute)
นาเสนอบทความงานวิจัย 2 บทความ รายละเอียดตามแนบ
The 17th International Meeting ออสเตรีย
on Chemical Sensors (IMCS2018)

15/07/61-21/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

60

นางสาว กิติ์สิริรัตน์ กูลเกื้อ

นักวิเคราะห์

การประชุม

เพือ่ ให้เห็นรูปแบบและแนวทางการบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ แนวทางการส่งเสริมให้เกิดการทางานเชือ่ มโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และ
มหาวิทยาลัย ซึ่งนาไปสู่การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการบริหารศูนย์ฯ ให้ยั่งยืน โดยจะนาความรู้ทไี่ ด้มากาหนดแนว
ทางการทางานของคลัสเตอร์ฯ

16/07/61-20/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

หารือความร่วมมือศูนย์วจิ ัยด้านการ
เผาไหม้

ออสเตรเลีย

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

61

นางสาว อลิสา สุวรรณรัตน์

หัวหน้างาน

การสัมมนา

นาเสนอบทความวิชาการในงานประชุม ISAAC Conference 2018 (AACcess All Areas) จัดขึ้น ณ เมืองโกลด์โคสต์ รัฐควีนส์แลนด์ ประเทศ ISAAC Conference
ออสเตรเลีย
2018 (AACcess All Areas)

ออสเตรเลีย

22/07/61-26/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

62

นางสาว จินตนา จันทร์เจริญฤทธิ์

นักวิชาการ

อบรม

เพือ่ ติดตามข้อมูลปัจจุบัน (update) ในการพัฒนาแนวทางกากับดูแลผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้จากเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ทพี่ ฒ
ั นาขึ้นด้วยเทคนิคการ
ปรับแต่งจีโนม (genome editing technology) และแนวทางการดาเนินการของประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟกิ (APEC)

Workshop Part One: APEC High
Level Policy Dialogue on
Agricultural Biotechnology
(HLPDAB)

ออสเตรเลีย

30/07/61-05/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

63

นางสาว รุ่งทิพย์ จั่นเพ็ชร

นักวิเคราะห์

อบรม

เพือ่ ติดตามข้อมูล รวมทัง้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทัง้ ในเรื่องกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง แนวปฏิบัติทคี่ วรดาเนินการ เทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม Workshop Part One: APEC High
และการนาไปใช้ในพืช สัตว์เศรษฐกิจ รวมทัง้ กลยุทธ์เพือ่ การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนใี้ นเชิงธุรกิจ
Level Policy Dialogue on
Agricultural Biotechnology
(HLPDAB)

ออสเตรเลีย

30/07/61-05/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

64

นาย สิทธิโชค ตั้งภัสสรเรือง

นักวิจัยอาวุโส

การศึกษาดู
งาน

เพือ่ เยี่ยมชมและปรับคุณสมบัติเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพชีววัสดุเมล็ดพันธุใ์ ห้ตรงตามความต้องการ

ศึกษาเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพชีว
วัสดุเมล็ดพันธุแ์ บบอัตโนมัติ

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

10/07/61-16/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

65

นาง ดวงพร เครสปี้

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ประชุมสรุปโครงการวิจัย และร่วมทาวิจัย ภายใต้โครงการThai-German S&T Cooperation 3rd Researcher Mobility

โครงการ Thai-German S&T
Cooperation 3rd Researcher
Mobility

สหพันธ์
สาธารณรัฐ
เยอรมนี

15/07/61-27/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

Advanced Automotive
Technology

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

66

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker

สาธารณรัฐเกาหลี 03/07/61-09/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

67

นาย พิทักษ์ เอี่ยมชัย

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ จัดกิจกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications และเพือ่ แลกเปลี่ยนและเจรจาความ International Workshop on Thin- สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61
ร่วมมือเรื่อง SERS Technology
Film SERS Developments and
Applications

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

68

นาย มติ ห่อประทุม

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ จัดกิจกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications และการเจรจาความร่วมมือเรื่อง
SERS Technology

International Workshop on Thin- สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61
Film SERS Developments and
Applications

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

69

นาย ศักย์ศรณ์ ลิ้มวิเชียร

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

เพือ่ จัดกิจกรรม International workshop on thin-films SERS developments and applications ณ เกาหลี และเพือ่ แลกเปลี่น และ
การเจรจาความร่วมมือเรื่อง SERS technology

International Workshop on Thin- สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61
Film SERS Developments and
Applications

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

70

นาย นพดล นันทวงศ์

นักวิจัย

การประชุม

จัดกิจกรรม International Workshop on Thin-Film SERS Developments and Applications เพือ่ แลกเปลี่ยนและเจรจาความร่วมมือ
เรื่อง SERS Technology

International Workshop on Thin- สาธารณรัฐเกาหลี 08/07/61-14/07/61
Film SERS Developments and
Applications

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

71

นางสาว ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ประชุม Thailand-US Joint Committee Meeting on Science and Technology (JCM) และร่วมในพิธลี งนามตราสารต่ออายุความตกลง Thailand-US Joint Committee
เกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - สหรัฐ (STA) ของปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (รศ.นพ.สานิต ศิลธรรม) Meeting on Science and
และคณะ
Technology (JCM)

สหรัฐอเมริกา

02/07/61-09/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

72

นาย จิตติ มังคละศิริ

นักวิจัย

การประชุม

ร่วมประชุมในงาน High Level Political Forum on Sustainable Development และนาเสนอหัวข้อ Announcing an initiative for SCP Sustainable Consumption and
and sufficiency economy
Production in Asia and the
Pacific for accelerated
achievement of SDGs

สหรัฐอเมริกา

10/07/61-20/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

73

นางสาว สุภาวดี นาเมืองรักษ์

นักวิจัย

การประชุม

สร้างความร่วมมือวิจัยด้าน Electronic Structures and Reaction Kinetics ของวัสดุแผ่นบาง ๒ มิติ (2D-nanomaterials)

สร้างความร่วมมือภายใต้หวั ข้อวิจัย
ฮ่องกง
เรื่อง Department of Physics and
Materials Science

15/07/61-24/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

74

นางสาว มนฤดี เลี้ยงรักษา

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 5th International Conference On Nanotechnology, Nanomaterials & Thin films for Energy
Applications&

5th International Conference On โปรตุเกส
Nanotechnology, Nanomaterials
& Thin films for Energy
Applications

17/07/61-23/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

75

นาย ขจรศักดิ์ เฟือ่ งนวกิจ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 5th International Conference On Nanotechnology, Nanomaterials & Thin films for Energy
Applications&

5th International Conference On โปรตุเกส
Nanotechnology, Nanomaterials
& Thin films for Energy
Applications

17/07/61-23/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

76

นางสาว มานิดา ทองรุณ

77

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ

ICLASS 2018: 14TH
INTERNATIONAL CONFERENCE
ON LIQUID ATOMIZATION &
SPRAY SYSTEMS

สหรัฐอเมริกา

21/07/61-01/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

นางสาว สุมลวรรณ สังข์ชว่ ย

ผู้อานวยการฝ่าย

อบรม

1. เพือ่ เข้าร่วมอบรมระบบกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ที่ Center for Advanced Study for Research and Innovation Policy (CASRIP) The CASRIP Summer Institute
2. เพือ่ เข้าร่วมสัมมนา Global Innovation Law summit (GILS)
3. เพือ่ ร่วมประชุมกับ CoMotion เพือ่ พัฒนาความร่วมมือด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สหรัฐอเมริกา

22/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

78

นางสาว อรกนก พรรณรักษา

ทีป่ รึกษาอาวุโส

อบรม

เพือ่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเตรียมความพร้อมของผู้บริหารสานักงานฯ สายถ่ายทอดเทคโนโลยีในประเด็นเกี่ยวกับ Cutting edge The CASRIP Summer Institute
technology and innovation policy พร้อมทัง้ ร่วมเข้าประชุมกับ CoMotion (UW TLO) ในการสร้างความร่วมมือกับสานักงานฯ ในอนาคต

สหรัฐอเมริกา

22/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

79

นาง ชลาลัย ซัตตั้น

ตัวแทนอนุญาตใช้สิทธิ อบรม
อาวุโส

อบรมThe CASRIP Summer Institute : หัวข้อ Global Innovation Law Summit: IP & Innovation in China Today และ Advanced The CASRIP Summer Institute
Topics in Intellectual Property and Innovation

สหรัฐอเมริกา

22/07/61-02/08/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

80

นาย สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์

วิศวกรอาวุโส

ขอลาไปร่วมประชุมวิชาการ CIMTEC 2018, 14th International Ceramics Congress

04/07/61-08/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

การประชุม

ประเทศ

CIMTEC 2018, 14th International อิตาลี
Ceramics Congress

วันที่

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

81

นางสาว ดวงรัตน์ แก่นสวัสดิ์

นักวิจัย

อบรม

เรียนรู้จากผู้เชีย่ วชาญในระดับสากลทีม่ ีประสบการณ์งานวิจัยทีใ่ ช้เทคนิค Deep Learning และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพือ่ ตอบโจทย์
งานวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมหลากหลายด้านทีไ่ ด้รับความสนใจในระดับโลก

2nd International Summer
อิตาลี
School on Deep Learning 2018

21/07/61-29/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

82

นาย ศราวุธ คงยัง

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

อบรม

เนือ่ งด้วย Institute for Research Development, Training and Advice (IRDTA) ? Brussels/London ร่วมกับUniversit&

2nd International Summer
อิตาลี
School on Deep Learning 2018

21/07/61-29/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

83

นางสาว สุธาสินี สมยง

นักวิจัย

การประชุม

ไปเสนอผลงาน oral

International Conference on Asia สิงคโปร์
Agriculture and Animal 2018
(ICAAA 2018)

26/07/61-29/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

84

นางสาว ชยาชล อภิวาท

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience

3rd ASEAN Congress on Medical มาเลเซีย
Biotechnology and Molecular
Bioscience

09/07/61-11/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

85

นางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience

3rd ASEAN Congress on Medical มาเลเซีย
Biotechnology and Molecular
Bioscience

09/07/61-11/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

86

นางสาว สุวสั สา บารุงทรัพย์

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience

3rd ASEAN Congress on Medical มาเลเซีย
Biotechnology and Molecular
Bioscience

09/07/61-11/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

87

นางสาว เกียรตินิดา ตรีรัตน์ตระกูล

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน 3rd ASEAN Congress on Medical Biotechnology and Molecular Bioscience

3rd ASEAN Congress on Medical มาเลเซีย
Biotechnology and Molecular
Bioscience

09/07/61-11/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

88

นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

นักวิจัย

การประชุม

ศึกษากระบวนการสร้างถังบรรจุสารไครโอเจนเพือ่ นามาเป็นข้อมูลในการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์

คุณสมบัติทางความล้าของวัสดุทใี่ ช้ทา มาเลเซีย
ถังบรรจุสารไครโอเจน

13/07/61-14/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

89

นาย ยศกร ประทุมวัลย์

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

ศึกษากระบวนการสร้างถังบรรจุสารไครโอเจนเพือ่ นามาเป็นข้อมูลในการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ การจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์,

คุณสมบัติทางความล้าของวัสดุทใี่ ช้ทา มาเลเซีย
ถังบรรจุสารไครโอเจน

13/07/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

90

นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

รับเชิญเป็นวิทยากรงาน APEC O2O Summit 2018 ในหัวข้อ

2018 APEC O2O Summit and
APEC SME Digital Resilience
Workshop

01/07/61-07/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

ไต้หวัน

No.

ชือ่ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำร วัตถุประสงค์
เดินทำง

ชือ่ กำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

91

นางสาว สุธดิ า กุลวัฒนาภรณ์

วิศวกรอาวุโส

การศึกษาดู
งาน

ด้วยพันธกิจหนึง่ ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การศึกษาและให้บริการ ด้านสื่อดิจิทัล ซึ่งได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ โครงการศึกษาดูงานต้นแบบการ
ส่วน ไม่วา่ จะเป็นงานห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ จดหมายเหตุ การศึกษา และภาคสังคม ประกอบด้วยฝ่ายฯ มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
จัดการฐานข้อมูลดิจิทัล งานการ
เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การ ด าเนินงานของฝ่ายเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานทีถ่ ูกต้อง ฝ่ายฯ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา อนุรักษ์ และกิจกรรมด้านการศึกษา
ตนเอง เพือ่ สร้างความรู้ความเชีย่ วชาญในด้านการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ และพัฒนาให้เป็นต้นแบบของแนว ปฏิบัติทดี่ ี (best practice)

ไต้หวัน

05/07/61-09/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

92

นาย ชัยวุฒิ สีทา

วิศวกร

การศึกษาดู
งาน

ด้วยพันธกิจหนึง่ ของฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คือ การศึกษาและให้บริการ ด้านสื่อดิจิทัล ซึ่งได้เข้าไปมีบทบาทในทุกๆ โครงการศึกษาดูงานต้นแบบการ
ส่วน ไม่วา่ จะเป็นงานห้องสมุด พิพธิ ภัณฑ์ จดหมายเหตุ การศึกษา และภาคสังคม ประกอบด้วยฝ่ายฯ มีการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
จัดการฐานข้อมูลดิจิทัล งานการ
เครือข่ายอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้การ ด าเนินงานของฝ่ายเป็นไปตามแนวปฏิบัติมาตรฐานทีถ่ ูกต้อง ฝ่ายฯ จึงมีความจ าเป็นทีจ่ ะต้องมีการพัฒนา อนุรักษ์ และกิจกรรมด้านการศึกษา
ตนเอง เพือ่ สร้างความรู้ความเชีย่ วชาญในด้านการบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ์ และพัฒนาให้เป็นต้นแบบของแนว ปฏิบัติทดี่ ี (best practice)

ไต้หวัน

05/07/61-09/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

93

นางสาว ชุติมา วาณิชวัฒนเดชา

นักวิจัย

การประชุม

เพือ่ ปฎิบัติงานวิจัย ภายใต้โครงการวจัยเรื่อง ?การพัฒนาแผ่นเส้นใยนาโนเมมเบรนสมบัติพเิ ศษและระบบขึ้นรูปเส้นใยนาโน จากพอลิเมอร์วสั ดุ พัฒนากระบวนการ Pilot-Scale PBS ไต้หวัน
นาโนและนาโนคอมพอสิท เพือ่ การประยุกต์ใช้ทางด้านสิ่งทอนาโนสมบัติพเิ ศษ
and PBS Blend Nonwoven
(Meltblown) Spinning

26/07/61-27/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทัง้ หมด

94

นาย สิทธิโชค วัลลภาทิตย์

นักวิจัย

การประชุม

ติดตามความก้าวหน้าของสถาบัน FIRI ในการทดสอบต้นแบบสาธิตการผลิตเอทานอลปริมาณ 50 ลิตร/วัน จากมันสาปะหลัง ภายใต้โครงการ
South ? South technology transfer: the pilot case of ethanol production from cassava roots ทัง้ นีไ้ ด้รับเงินสนับสนุนค่า
เดินทางทัง้ หมดจาก UNIDO

17/07/61-22/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

Blend Nonwoven (Meltblown)
Spinning

เวียดนาม

ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
รายการที่ 1 : เนือ
่ งจากมีประสบการณ์ตรงในงานวิจัยทางด ้านนี้ และได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในระดับนานาชาติ เพือ
่ นามาประยุกต์ใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 2,39-46 : มีประสบการณ์ตรงในการหารือและเข ้าร่วมงานทัง้ สอง และคาดว่าน่าจะก่อให ้เกิดความร่วมมือระหว่างเนคเทคกับ NICT และหน่วยงานในประเทศจีนมากขึน
้ และบริหารความสัมพันธ์เรือ
่ งการจัดเตรียมข ้อมูลความร่วมมือทีม
่ ศ
ี ักยภาพในการขยายความร่วมมือ
้ ครุภัณฑ์ Automated Sample Management -80 องศาเซลเซียส และ Automated Sample Management -20 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นครุภัณฑ์ภายใต ้แผนการดาเนินงานโครงการธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติเพือ
รายการที่ 3,64 : สืบเนือ
่ งจากตามที่ ศช. ได ้จัดซือ
่ อนุรักษ์ วิจัย
และใช ้ประโยชน์ (Biobank) นัน
้ เพือ
่ ให ้การส่งมอบเครือ
่ งมือเป็ นไปด ้วยความเรียบร ้อย จึงได ้มีการเยีย
่ มชม ฟั งการบรรยายคุณสมบัตแ
ิ ละการใช ้งานของเครือ
่ งมือดังกล่าวกับบริษัทผู ้ผลิต และปรับคุณสมบัตเิ ครือ
่ งมือตรวจสอบคุณภาพชีววัสดุเมล็ดพันธุใ์ ห ้ตรงตามความต ้องการ
รายการที่ 4-8 : ได ้รับความรู ้แฃละประสบการณ์ทางด ้านการนาเสนองานวิจัยเกีย
่ วกับอนุกรมวิธานและความหลากหลายของราแมลง ด ้านเห็ดรา และความสัมพันธ์เชิงวิวฒ
ั นาการระดับโมเลกุลของรา Xylaria พร ้อมได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในระดับนานาชาติ
รายการที่ 9-10 : ได ้รับประสบการณ์ในการติดตามภาวะการผลิตมันสาปะหลังฤดูการผลิต นามาประยุกต์ใช ้ในงานทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 12-13 : ได ้ทาการสร ้างความร่วมมือระหว่างผู ้ประกอบการและพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและผู ้สนใจใช ้งานระบบการผลิตแบบอัตโนมัต ิ
่ วชาญ ความชานาญ ในการตรวจโรงงานและลูกค ้าสามารถนาเข ้าผลิตภัณฑ์ได ้
รายการที่ 14-16 : เพืม
่ ความเชีย
รายการที่ 17 : ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับการทามาตรฐานด ้านยานยนต์ไฟฟ้ า และยังเป็ นตัวแทนของ สวทช. ในด ้านมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้ าอีกด ้วย
รายการที่ 18-23: ได ้ประสบการณ์ในการเป็ นหัวหน ้าโครงการ และ เป็ นคณะกรรมการประชุมวิชาการนานานาชาติ i-CREATe 2018ฝ่ ายไทย
รายการที่ 24 : ในฐานะทีเ่ ป็ นนักวิจัยประจาหลักสูตร TAIST-AE และได ้รับประสบการณ์ด ้านงานหล่อโลหะน้ าหนักเบา สามารถนากลับมาใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 25-27 : นาความรู ้เกีย
่ วกับการฝึ กอบรมวิธก
ี ารทดสอบ Battery มาปรับใช ้พัฒนางานในห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารด ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 27-28 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้ช่วยเลขาฯคณะทางานโครงการศูนย์ถา่ ยทอดเทคโนโลยีไทยจีน
่ วชาญเฉพาะกิจด ้านชีววิทยาสังเคราะห์ สามารถนาไปใช ้ในการเจรจา
รายการที่ 29 :ได ้รับความรู ้และประสบการณ์เพิม
่ เติมจากเดิม ในการจัดทาแนวทางปฏิบต
ั เิ พือ
่ ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ของประเทศไทย และการเป็ นผู ้แทนไทยเพือ
่ เข ้าร่วมประชุมคณะผู ้เชีย
และเสนอแนะแนวทางการกากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพทัง้ ของเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่และชีววิทยาสังเคราะห์ได ้
รายการที่ 30 : ได ้รับประสบการณ์ในการเข ้าร่วมประชุมในฐานะผู ้ร่วมรับทุนวิจัย GCRF ในปี แรกร่วมกับ University of Kent โดยรับผิดชอบการนาเสนองานวิจัยด ้านวัคซีนสัตว์จากศช. นอกจากนีย
้ ังเป็ นการประชุมเพือ
่ หาโอกาสและความร่วมมือสาหรับโครงการใหม่ในอนาคต
รายการที่ 31 : เป็ นการทาการวิจัยและทดลองทีต
่ ้องใช ้สัตว์ทดลองเป็ นหลัก และจากการที่ ศช. มีนโยบายในการจัดตัง้ ศูนย์ทดสอบ in vitro และ in vivo ซึง่ จะมีการใช ้สัตว์ทดลองปรับแต่งพันธุกรรมในงานวิจัย การได ้รับโอกาสเพือ
่ ไปฝึ กอบรมเชิงปฏิบต
ั ก
ิ ารนีจ
้ ะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
้ได
และสามารถช่วยเพิม
่ ทักษะต่างๆ ตลอดจนสร ้างเสริมประสบการณ์ และนาเอาความรู ้ดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้กับการปฏิบต
ั งิ านจริงทีเ่ กีย
่ วข ้องในปั จจุบน
ั และอนาคต
รายการที่ 32 : ได ้รับประสบการณ์ในการทางานวิจัยย ้อมและพิมพ์ผ ้าและเส ้นด ้ายด ้วยสีธรรมชาติ สามารถนากลับมาประยุกต์ใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 33 : ได ้สนับสนุนโอกาสแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ (Young Researcher) เดินทางไปต่างประเทศภายใต ้เครือข่ายเป้ าหมายของโปรแกรมฯ ในการแสวงหาความร่วมมือด ้านงานวิจัยร่วมกันในระดับนานาชาติ
รายการที่ 34-37 : ได ้ทาการรายงานความก ้าวหน ้างานวิจัยในส่วนของการระบุตาแหน่งอากาศยานและพิกัดของภาพเทียบกับแผนทีจ
่ ริง และเรียนรู ้รวมทัง้ สังเกตุการณ์การใช ้งานอากาศยานไร ้ของประเทศอินโดนีเซีย สามารถนากลับมาใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 38 : ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานวิชาการในการทางานวิจัยทางด ้าน laser welding และได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเพือ
่ ใช ้ในการประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยได ้
รายการที่ 47 :ได ้รับประสบการณ์ด ้านการวิเคราะห์ผลผลิตของเอนไซม์ด ้วยเทคนิค size exclusion chromatography ซึง่ อยูภ
่ ายใต ้ความร่วมมือกับ Research Institute for Sustainable Humanosphere (RISH) มหาวิทยาลัยเกียวโต
รายการที่ 48-49,51-52 : ประสานงาน ดูแลและอานวยความสะดวกแก่ผู ้เข ้าอบรมกับสถานทีด
่ งู าน ณ ประเทศญีป
่ น
ุ่
รายการที่ 50 : ได ้รับความรู ้ในการปรับสภาพชีวมวลทางการเกษตรเพือ
่ ใช ้ในการผลิตน้ าตาลสาหรับกระบวนการหมักเอทานอล สามารถนามาประยุกต์ใช ้กับงานทีร่ ับผิดชอบได ้
รายการที่ 53 : ได ้ประสบการณ์ในการเข ้าร่วมงานประชุมวิชาการ และได ้รับเชิญไปบรรยาย และแลกเปลีย
่ นความรู ้กับอาจารย์หรือนักวิจัยจากประเทศอืน
่ ๆ ซึง่ อาจจะมีโอกาสได ้สร ้างความร่วมมือต่อไปในอนาคต
่ วชาญในการนาเชือ
้ ราบิวเวอเรียไปใช ้ในการควบคุมแมลงศัตรูพช
้ และก ้อนเชือ
้ สด โดยสามารถนาความรู ้และประสบการณ์การการผลิตราบิวเวอเรียทีม
รายการที่ 54-56 : มีองค์ความรู ้และความเชีย
ื และเป็ นผู ้ถ่ายทอดการผลิตหัวเชือ
่ ไี ปถ่ายทอดให ้กับเจ ้าหน ้าที่
พร ้อมแนะนาการนาไปใช ้ในการควบคุมแมลงศัตรุพช
ื
่ วชาญด ้านการพัฒนายาและการวิจัยด ้านชีวเคมี/ชีววิทยาโลเลกุลของเชือ
้ มาลาเรีย
รายการที่ 57-58 : ได ้รับประสบการณ์ในด ้านการดาเนินงานวิจัยด ้านมาลาเรีย และได ้ความเชีย
รายการที่ 59: ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอบทความงานวิจัย 2 บทความ ในฐานะเจ ้าของบทความเอง
่ มโยงระหว่างภาครัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย ซึง่ นาไปสูก
่ ารใช ้งานจริงในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนแนวทางการบริหารศูนย์ฯ ให ้ยั่งยืน
รายการที่ 60: ได ้เห็นรูปแบบและแนวทางการบริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ได ้รับแนวทางการส่งเสริมให ้เกิดการทางานเชือ
โดยจะนาความรู ้ทีไ่ ด ้มากาหนดแนวทางการทางานของคลัสเตอร์ฯ
รายการที่ 61: มีความรู ้และประสบการณ์ในงานวิจัยทีน
่ าเสนอ สามารถถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัยให ้กับผู ้เข ้าร่วมประชุมได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 62-63: ได ้ประสบการณ์ในการเป็ นเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ด ้านพืช และทีมเลขานุการ TBC ติดตามสถานภาพความก ้าวหน ้าการพัฒนาและแนวทางกากับดูแลเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ เพือ
่ มาจัดทาข ้อเสนอแนะแนวทางทีเ่ หมาะสมของประเทศ
่ วชาญอีกด ้วย
ได ้โอกาสในการแลกเปลีย
่ นแนวทางในการผลักดันการใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยี สร ้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู ้เชีย
รายการที่ 65: ได ้ความรู ้ก ้านการสังเคราะห์ และวิเคราะห์วส
ั ดุจากพอลิเมอร์ สามารถนากลับมาใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้
รายการที่ 66: ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ น speaker เกีย
่ วกับ Automotive Technology, Electric Vehicle
รายการที่ 67-70: ได ้รับความรู ้ความชานาญด ้าน Thin-Film Coatings และ SERS Technology โดยสามารถนากลับมาใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 71: ได ้รับประสบการณ์ในการร่วมในพิธล
ี งนามตราสารต่ออายุความตกลงเกีย
่ วกับความร่วมมือด ้านวิทยาศาสตร์และวิชาการไทย - สหรัฐ (STA)
รายการที่ 72: ทางศว. ได ้สร ้างความร่วมมือกับสานักนโยบายทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมในเรือ
่ ง SDG 12: SCP ซึง่ มีความก ้าวหน ้า พร ้อมรายงานข ้อมูลของไทยในประชาคมโลกและเป็ นตัวอย่างของ South East Asia
่ วชาญการใช ้แบบจาลองโมเลกุลและการคานวณ Density functional theory สาหรับการออกแบบและศึกษาสมบัตข
รายการที่ 73: ได ้สร ้างความร่วมมือในการวิจัยด ้าน Electronic Structures and Reaction Kinetics ของวัสดุแผ่นบาง ๒ มิต ิ (2D-nanomaterials) ทาให ้มีความเชีย
ิ องวัสดุนาโนเพิม
่ ขึน
้
รายการที่ 74-75: ทาให ้มีความรู ้ และประสบการณ์การทาวิจัยในหัวข ้อของ Thermoelectrics ซึง่ เป็ นหัวข ้อทีจ
่ ะนาเสนอผลงานวิจัยแบบ oral ในงานประชุมครัง้ นี้
่ เพลิงทดแทน
รายการที่ 76: ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอบทความวิชาการ และได ้แลกเปลีย
่ นความเห็นเกีย
่ วกับสเปรย์และการเผาไหม ้เชือ
ิ ทางปั ญญาและการถ่ายทอดเทคโลยี โดยมีเป้ าหมายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระดับนานาชาติได ้แลกเปลีย
รายการที่ 77-79: ได ้รับประสบการณ์ในการรับผิดชอบด ้านการจัดการทรัพย์สน
่ น/เรียนรู ้เชิงนโยบาย
่ วชาญชาวต่างประเทศ ทัง้ ยังเป็ นการแลกเปลีย
รายการที่ 80: ได ้รับความรู ้จากการบรรยายของผู ้เชีย
่ นเรียนรู ้ทางวิชาการและก่อให ้เกิดการสร ้างเครือข่ายพันธมิตร
่ วชาญในระดับสากลทีม
รายการที่ 81-82: ได ้รับความรู ้จากผู ้เชีย
่ ป
ี ระสบการณ์งานวิจัยทีใ่ ช ้เทคนิค Deep Learning และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพือ
่ ตอบโจทย์งานวิจัยและนวัตกรรมอุตสาหกรรมหลากหลายด ้านทีไ่ ด ้รับความสนใจในระดับโลก
รายการที่ 83: ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนอผลงานในระดับนานาชาติ
่ วชาญในการพัฒนา nanomaterials และ biosensor platform สาหรับ medical diagnostic
รายการที่ 84-87: ได ้รับประสบการณ์ในการนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ ในฐานะเป็ นผู ้วิจัยการพัฒนาและทดสอบอนุภาคนาโนสาหรับใช ้ในทางการแพทย์ มีความเชีย
รวมทัง้ เทคนิค surface enhanced Raman scattering (SERS) ซึง่ สามีถนาความรู ้ไปใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
่ วชาญเพิม
รายการที่ 88-89: ได ้รับความรึว้ ท
่ เชีย
่ ทางด ้านการจาลองไฟไนต์เอลิเมนต์ วิศวกรรมเครือ
่ งกล และวิศวกรรมวัสดุ สามารถนาความร็มาประยุกต์ใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 90: ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นวิทยากรบรรยายเกีย
่ วกับ Startup Ecosystem และ Digital transformation และเป็ น Jude สาหรับงาน pitching ทัง้ ในและต่างประเทศ
รายการที่ 91-92: ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจด ้านเทคโนโลยีการจัดเก็บข ้อมูลผู ้เข ้าชม การใช ้งานระบบ IOT และเทคโนโลยีทเี่ กีย
่ วข ้อง เพือ
่ นามาพัฒนาองค์กรให ้ดีกว่าหรือทัดเทียมกัน
รายการที่ 93: ได ้รับความรู ้เกีย
่ วกับการขึน
้ รูปเส ้นใยพอลิเมอร์แบบปั่ นหลอมและการขึน
้ ผ ้าไม่ถักไม่ทอจากพอลิเมอร์
่ วชาญและประสบการณ์ในกระบวนการผลิตเอทานอล ซึง่ สามารถนากลับมาใช ้ในงานทีท
รายการที่ 94: ได ้รับความรู ้ความเชีย
่ าได ้เป็ นอย่างดี

