รำยละเอียดกำรขออนุมัติเดินทำงไปศึกษำดูงำน/ประชุม/อบรม/สัมมนำ ณ ต่ำงประเทศ ของ พว. (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1-31 มิถุนำยน 2561)
No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

1

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

- ได้รบั เชิญในฐานะผู้อานวยการศูนย์ให้รว่ มเดินทางไปกับ อ.ไพรัช อ.วันทนีย์ และ
คณะเพื่อประชุมหารือกับเจ้าภาพจัดงานในฝั่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการ
เตรียมการจัดการประชุม iCREATe 2018 ที่จะมีขึ้นในช่วง 14-16 ก.ค. นี้
- เยี่ยมชมศูนย์วิจัยที่เกียวข้องกับฟิสิกส์ึขนสู
ั งด้านอนุภาคและพลังงาน

iCREATe 2018

สาธารณรัฐประชาชนจีน

03/06/61-06/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

2

นาย เจนกฤษณ์ คณาธารณา

รองผู้อานวยการ

การประชุม

ได้รบั มอบหมายจาก รวท. ให้เป็นผู้แทน วท. เข้าร่วม

การประมูลสิทธิการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

แคนาดา

17/06/61-23/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

3

นาย ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร

ผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

มีประสบการณ์ในงานที่เกีย่ วกับ CASSAVASTORE project ตามความร่วมมือระหว่าง ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จ
Juelich และ สวทช. และ ร่วมถวายงานสมเด็จพระเทพฯ ที่จะเสด็จในครัง้ นี้
พระเทพฯ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

24/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

4

นาง ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล

รองผู้อานวยการ

การประชุม

เป็นผู้แทนผพว. ในการลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสวทช.-Julich ในโอกาส ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จ
ที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ เสด็จพระราชดาเนินเยี่ยมชม Julich และร่วมรับเสด็จในพิธี พระเทพฯ
ปิดการประชุมนักวิทยาศาสตร์โนเบล ณ เกาะไมเนา (โดยสวทช. เป็นผู้รบั ผิดชอบ
ประสานงานการคัดเลือกนักวิทยาศาสตร์ไทยเข้าร่วม เพื่อเสนอสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ
ทรงมีพระราชวินิจฉัยคัดเลือก

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

24/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

5

นาย ปิยวุฒิ ศรีชยั กุล

นักวิจัยอาวุโส

อบรม

- ประโยชน์ต่อการดาเนินโครงการ NSTDA Computing Infrastructure
- เตรียมการดาเนินโครงการ Center for Computational Science
- action MOU UL-NECTEC/NSTDA

System Engineer Training (HPC School)

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

6

นาย สมบูรณ์ โอตรวรรณะ

นักวิจัย

อบรม

เข้ารับการอบรม HPC School

System Engineer Training (HPC School)

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

7

นางสาว อภิวดี ปิยธรรมรงค์

นักวิจัย

อบรม

เพื่อเข้ารับการอบรมการใช้งานและดูแล HPC โดยทีมวิจัยและพัฒนาของ University System Engineer Training (HPC School)
of Luxembourg และหารือแนวทางการดาเนินงานวิจัยร่วมกัน

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

8

นาย มนัสชัย คุณาเศรษฐ

นักวิจัย

อบรม

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อให้การบริหารจัดการ System Engineer Training (HPC School)
ระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของสวทช. (NSTDA Computing Infrastructure)
ทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

9

นาย ปัถย์ ศักดิ์ธนากูล

นักวิจัย

อบรม

เข้ารับการอบรม HPC School

System Engineer Training (HPC School)

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

10

นาย กิตติธร ธาราทิพยกุล

วิศวกร

อบรม

เข้ารับการอบรม HPC School

System Engineer Training (HPC School)

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

11

นาย วรวิช พรศิรเิ จริญพันธ์

ผู้ชว่ ยวิจัย

อบรม

เข้ารับการอบรม HPC School

System Engineer Training (HPC School)

ลักเซมเบิรก์

09/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

12

นาย กิตติวุฒิ เกษมวงศ์

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรับจ้างวิจัย และ เข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัย
นวัตกรรม

โครงการสกัดน้ามันและพัฒนาผลิตภัณฑ์

กรีซ

18/06/61-22/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

13

นาง ฐิตาภา สมิตินนท์

รองผู้อานวยการ

การประชุม

นาเสนอความเห็นเกีย่ วกับโครงการ Cleantech

14

นาง เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

15

นาย วสันต์ ภัทรอธิคม

นักวิจัยอาวุโส

16

นาง ศุภวรรณ วิชพันธุ์

17

18

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

โครงการ Cleantech

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

เวียดนาม

23/06/61-25/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ไปนาเสนอผลงานเครือ่ ง Mobile CT ที่พัฒนาขึ้นในงาน The World Congress on Quantitative Performance Evaluation of Mobile
Medical Physics and Biomedical Engineering
Cone-Beam CT for Head and Neck Imaging

สาธารณรัฐเชค

02/06/61-09/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

อบรม

เข้าร่วมประชุมสรุปปิดโครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี Global Navigation
Satellite System (GNSS) ระหว่างภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Global Navigation Satellite System (GNSS)

สาธารณรัฐเชค

05/06/61-09/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ

7th International Conference on Engineering for
Waste and Biomass Valorisation

สาธารณรัฐเชค

30/06/61-05/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

นาย พีระวุฒิ ชินวรรังสี

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ตรวจสอบ และแก้ไขการทางานของระบบ PV System

ตรวจสอบการทางานของระบบ PV System

กัมพูชา

04/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

นาย ภุชงค์ สังฆะวงศ์

วิศวกร

การประชุม

ตรวจสอบและแก้ไขการทางานของระบบ PV System

ตรวจสอบการทางานของระบบ PV System

กัมพูชา

04/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

19

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

ประชุมหารือรูปแบบการจัดงานพร้อมสารวจสถานที่จัดงานและประชุมร่วมกับสถาน
เอกอัครราชทูตไทยประจากรุงปักกิง่

iCREATe 2018

สาธารณรัฐประชาชนจีน

03/06/61-06/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

20

นางสาว สรินยา ชมภูบตุ ร

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

หารือรูปแบบการจัดงาน i-CREATe 2018 พร้อมสารวจสถานที่จัดงานและสถานที่
เสด็จ

iCREATe 2018

สาธารณรัฐประชาชนจีน

03/06/61-06/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

21

นางสาว สุภาวดี อิงศรีสว่าง

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมประชุม ในฐานะ Expert ของ WG2 & WG5

The 6th Plenary Meeting of ISO/TC276

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

22

นางสาว ลิลี่ เอื้อวิไลจิตร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็น ISO/TC276

The 6th Plenary Meeting of ISO/TC276

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

23

นางสาว กนกกาญจน์ คชรินทร์

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมประชุม The 6th plenary meeting of ISO/TC276

The 6th Plenary Meeting of ISO/TC276

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

24

นางสาว นันท์ชญา วรรณเสน

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อรับองค์ความรูใ้ นด้านวัคซีนสุกร แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และสร้างเครือข่าย
งานวิจัยทางด้านวัคซีนพีอาร์อาร์เอส

25th International Pig Veterinary Society Congress
2018

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10/06/61-14/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

25

นางสาว ษมาภรณ์ ธีรเวชญาณ

นักวิจัย

การประชุม

Participate in working group meetings for drafting the ISO biotechnology The 6th Plenary Meeting of ISO/TC276
method standards and the plenary meeting on the final day.

สาธารณรัฐประชาชนจีน

10/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

26

นางสาว ชาริณี วิโนทพรรษ์

นักวิจัย

การประชุม

ไปนาเสนอผลงานวิจัยที่งานประชุมวิชาการนานาชาติ IAPRI 2018

สาธารณรัฐประชาชนจีน

17/06/61-22/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

27

นาย วิรยุทธ รังหอม

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด ISO/IEC 17020 สาหรับอุปกรณ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของ สมอ.
มอก 1955-2551

สาธารณรัฐประชาชนจีน

19/06/61-21/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

28

นาย ประจักษ์ เชยกลิ่น

วิศวกร

การประชุม

ตรวจโรงงานตามข้อกาหนด ISO/IEC 17020 สาหรับอุปกรณ์ส่องสว่าง ตามมาตรฐาน ตรวจโรงงานในต่างประเทศตามข้อกาหนดของ สมอ.
มอก 1955-2551

สาธารณรัฐประชาชนจีน

19/06/61-21/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

29

นางสาว ภาวิกา เรือนน้อย

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

การประชุม

จัดทาและประสานงานการลงนาม MoU กับ Forschungszentrum

26/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

30

นาง สุนันท์ ศิรริ กั ษ์โสภณ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การสัมมนา

ตามที่ข้าพเจ้าได้รบั ทุนวิจัยโครงการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ Growth Hormone สู่เชิง
โครงการวิจัย Factory Acceptance Test (FAT) of the
พาณิชย์และอุตสาหกรรม ระยะที่ 8: การพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาสูตร
pilot freeze dryer
ตารับยา growth hormone freeze dried powder for injection ระดับโรงงาน
ต้นแบบ จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (TCELS) โดยโครงการดังกล่าวได้
จัดซือ้ ครุภณ
ั ฑ์เพื่อการตั้งตารับยาตามแผนการดาเนินงาน และมีความจาเป็นต้อง
เดินทางไปตรวจสอบเครือ่ งมือและอบรมการดูแลเครือ่ งมือ ณ โรงงานผลิตที่เมือง
Osterode, Germany ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มศว. โดยทางโครงการฯ เป็น

30/06/61-04/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

งานประชุมวิชาการนานาชาติ IAPRI 2018

การลงนาม MoU ระหว่างสวทช. และ Forschungszentrum เยอรมนีตะวันออก

เยอรมนีตะวันตก

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

31

นางสาว นงนุช พูลสวัสดิ์

นักวิจัย

การประชุม

ได้รบั เชิญให้ไปร่วมเป็น Keynote speaker ใน theme LCA and Public Policy
และร่วมหารือเรือ่ งความร่วมมือในการพัฒนา PEFCR ของอุตสาหกรรมไก่ระหว่าง
ไทยและบราซิล

The Brazilian Conference on Life Cycle
Management (GCV 2018)

บราซิล

15/06/61-22/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

32

นางสาว นุจรินทร์ รามัญกุล

ผู้เชีย่ วชาญวิจัย

การประชุม

พัฒนา Thai National LCI database และการประยุกต์ใช้กบั ภาครัฐและภาคเอกชน The Brazilian Conference on Life Cycle
ในประเทศ รวมทั้งการพัฒนา PEFCR ของอุตสาหกรรมไก่ไทย เพื่อให้สอดคล้องกับ Management (GCV 2018)
นโยบายของสหภาพยุโรป

บราซิล

15/06/61-22/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

33

นาย นาชัย ชีววิวรรธน์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

เพื่อร่วมกับ British Council นาผู้ชนะการแข่งขัน FameLab Thailand 2018 เข้า
ร่วมการแข่งขัน FameLab International ซึง่ เป็นการแข่งขันการสื่อสาร
วิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ติดอันดับต้นๆ ของโลก

FameLab International

สหราชอาณาจักร

04/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

34

นางสาว สุพร พงษ์นุ่มกุล

นักวิจัย

อบรม

หาความร่วมมือกับ 18 ประเทศ ด้าน Human-Computer Interaction

SIGCHI Across Border Initiative

สหราชอาณาจักร

16/06/61-22/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

35

นางสาว สุมิตรา จรสโรจน์กลุ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อเป็นตัวแทน ผศว.เข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการนาเสนอของ Early Career
Scientists จากสถาบันสมาชิกของ WMRIF

World Materials Research Institute Forum

สหราชอาณาจักร

17/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

36

นางสาว กรกช สมบัติมั่นคง

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมนาเสนอผลงานทางวิชาการในหัวข้อ Development of Electrode
Materials for Fuel Cell Applications

World Materials Research Institute Forum

สหราชอาณาจักร

17/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

37

นางสาว วันทนีย์ พันธชาติ

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

ร่วมประชุมคณะทางานเชิงเทคนิค ISO/TC 314 Ageing Society

งานประชุมครัง้ ที่ 1 ISO/TC 314

สหราชอาณาจักร

19/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

38

นาง กมลพรรณ พันพึ่ง

หัวหน้างาน

การประชุม

ร่วมประชุมคณะทางานเชิงเทคนิค ISO/TC 314

งานประชุมครัง้ ที่ 1 ISO/TC 314

สหราชอาณาจักร

19/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

39

นางสาว ภัทราภรณ์ สุนทรสัจ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

To be a representative from Chulalongkorn University participated in
the discussion of University & Industry Interaction topic and acquire
more international partners

2018 University Industry Integration Conference

สหราชอาณาจักร

20/06/61-25/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

40

นาย ชัยวุฒิ กมลพิลาส

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อร่วมประชุมวิชาการและหาความร่วมมือในการวิจัย

Food oral processing 2018

สหราชอาณาจักร

30/06/61-06/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

41

นาย นุวงศ์ ชลคุป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

ได้รบั คัดเลือกให้ได้รบั ASEAN Science and Technology Fellowship 2019

ASEAN Science and Technology Fellowship 2019

อินโดนีเซีย

24/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

42

นาย บุรนิ ทร์ เกิดทรัพย์

นักวิจัย

การประชุม

วิจัยและหาแนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกันระหว่าง ศอ. และ Universite
de Lorraine

แนวทางความร่วมมือด้านงานวิจัยร่วมกันระหว่าง ศอ. และ
Universite de Lorraine

สาธารณรัฐฝรัง่ เศส

10/06/61-08/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

43

นาย เจษฎา กาญจนะ

นักวิจัย

การประชุม

โครงการความร่วมมือระหว่าง JAIST กับ NSTDA และ TAIST-Tokyo Tech

JAIST & TAIST Tokyo Tech visit

ญี่ปุ่น

02/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

44

นาย ปรัชญา บุญขวัญ

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อหารือในเรือ่ งโครงการ PhD Dual Degree ระหว่าง สวทช, SIIT, และ JAIST

JAIST & TAIST Tokyo Tech visit

ญี่ปุ่น

02/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

45

นาย คณิต สูงประสิทธิ์

นักวิจัย

การประชุม

นาเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการ 22nd International Symposium on
Analytical and Applied Pyrolysis (Pyro2018)

JAIST & TAIST Tokyo Tech visit

ญี่ปุ่น

02/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

46

นางสาว สุทศิ า อภิสิรเิ ดช

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

พบปะผู้บริหาร น้กวิจัย / เยี่ยมชม ห้องปฎิบตั ิการวิจัย และ นักศึกษาผู้รชั ทุน สวทช

JAIST & TAIST Tokyo Tech visit

ญี่ปุ่น

02/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

47

นาย ดิรตั น์ ตั้งวัฒนากร

เจ้าหน้าที่บริหาร
ทรัพยากรบุคคล

การประชุม

1. ร่วมเป็นคณะเดินทาง รอง. ผพว ชฎามาศ เยี่ยมชมกระชับความสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความร่วมมือกับทาง JAIST
2. เพื่อทาความรูจ้ ักประสานงานติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ JAIST
3. เพื่อหารือแนวทางการดาเนินกิจกรรม Visiting Professor ในอนาคต

JAIST & TAIST Tokyo Tech visit

ญี่ปุ่น

02/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

48

นางสาว จุรรี ตั น์ ประสาร

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อนาเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
เยี่ยมชมงานแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีด้านเส้นใยและนอนวูฟเวน
เยี่ยมชมห้องปฏิบตั ิการด้านเส้นใยที่ Tokyo Institute of Technology

The Fiber Society's Spring 2018 Conference

ญี่ปุ่น

06/06/61-15/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

49

นาย วรล อินทะสันตา

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

นาเสนอผลงานวิชาการ ณ งาน The Fiber Society's Spring 2018 Conference
(Invited to submit an abstract by Prof.Takeshi Kikutani)

The Fiber Society's Spring 2018 Conference

ญี่ปุ่น

06/06/61-15/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

50

นาย ประเสริฐ เฉลิมการนนท์

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อเดินทางไปประชุมความร่วมมือเครือ่ งมือแพทย์ด้านเทคโนโลยีเอกซเรย์และเยี่ยม
ชมโรงงานที่เกีย่ วข้อง รวมทั้งเข้าร่วมงาน Medical Device Development Expo
(MEDIX)

Grand Renewable Energy 2018

ญี่ปุ่น

14/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

51

นาย กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์

รองผู้อานวยการศูนย์

การประชุม

นาเสนอบทความ และเข้าร่วมฟังบทความและนิทรรศการในงาน

Grand Renewable Energy 2018

ญี่ปุ่น

14/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

52

นาย กฤษณ์ไกรพ์ สิทธิเสรีประทีป

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อประชุมงานวิจัยทางด้าน X-Ray Technology และ ทางด้าน Medical Devices Grand Renewable Energy 2018

ญี่ปุ่น

14/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

53

นาย รวีภทั ร์ ผุดผ่อง

นักวิจัย

การประชุม

เครือ่ งมือแพทย์เป็นหนึงในอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น การ Grand Renewable Energy 2018
ได้ไปร่วมงานนี้จะทาให้สามารถสร้างเครือข่ายกับทั้งภาครัฐและเอกชนญี่ปุ่นทาให้เกิด
ความร่วมมือทางด้านการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม

ญี่ปุ่น

14/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ญี่ปุ่น

14/06/61-24/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

54

นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล

นักวิจัย

การประชุม

ในปัจจุบนั ทีมวิจัยด้านเครือ่ งมือภายใน สวทช. กาลังต้องการขยายความร่วมมือและ
สร้างผลกระทบให้เพิ่มขึ้น จึงจาเป็นต้องหาความร่วมมือและพันธมิตรทั้งในและ
ต่า่องประเทศ
ซึง่ ประเทศญี
มีความพร้อมและมี
ักยภาพเป็นอย่e-Asia
างมากและเข้
โดยเฉพาะ
เพื
เข้าร่วมประชุ
มวิชาการ่ปุ่นรายงานความก้
าวหน้ศาในโครงการฯ
าหารือ Grand Renewable Energy 2018
กับ AIST เกีย่ วกับแนวทางความร่วมมือในอนาคต

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

55

นาง ณมุรธา สถิรจินดา พอลสัน

นักวิจัย

การศึกษาดู
งาน

เพื่อศึกษาทิศทางงานวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชบุ ผิวโลหะและการป้องกันการ
กัดกร่อน รวมถึงหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

เทคโนโลยีชบุ ผิวโลหะและการป้องกันการกัดกร่อน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

02/06/61-09/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

56

นางสาว ต้องใจ ชูขจร

นักวิจัย

การศึกษาดู
งาน

เพื่อศึกษารูปแบบความร่วมมือในการทาวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม ของประเทศ
เยอรมนี และ ศึกษาทิศทางงานวิจัยพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชบุ ผิวโลหะและการ
ป้องกันการกัดกร่อน

เทคโนโลยีชบุ ผิวโลหะและการป้องกันการกัดกร่อน

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

02/06/61-09/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

57

นางสาว จีราพร ลีลาวัฒนชัย

นักวิจัย

การประชุม

เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุม 68th Lindau Nobel Laureate
Meeting

68th Lindau Nobel Laureate Meeting

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

58

นาย ธนธม ไชยลังการณ์

นักวิจัย

การประชุม

เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุม 68th Lindau Nobel Laureate
Meeting

68th Lindau Nobel Laureate Meeting

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

59

นาย อิทธิ ฉัตรนันทเวช

นักวิจัย

การประชุม

เป็นผู้แทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประชุม 68th Lindau Nobel Laureate
Meeting

68th Lindau Nobel Laureate Meeting

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

60

นาย ธีระ ภัทราพรนันท์

นักวิจัย

การประชุม

ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ

ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

24/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

61

นาย ยินดี ชาญวิวัฒนา

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการความร่วมมือวิจัย
CASSAVASTORE ด้านมันสาปะหลัง

ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จ
พระเทพฯ

สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

24/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

62

นางสาว มานิดา ทองรุณ

นักวิจัย

การประชุม

หารือโครงการความร่วมมือกับ University of Ulsanและเข้าร่วมงาน ICAT 2018

2018 international conference on advanced
automotive technology

สาธารณรัฐเกาหลี

03/06/61-08/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

63

นาย ศาศวัต มหบุญพาชัย

รองผู้อานวยการอุทยาน อบรม
วิทยาศาสตร์ประเทศไทย

To learn more about Science and Technology Park Management and to The 19th Science and Technology Park Training
network with international counterparts.
Program

สาธารณรัฐเกาหลี

17/06/61-29/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

64

นาย พนิต กิจสุบรรณ

นักวิจัย

การประชุม

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ได้ขอเรียนเชิญให้รว่ มเดินทางร่วมงาน 2018 BIO International Convention 2018
Bio international convention และร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ?Thailand
Pavilion? พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือธุรกิจและให้ข้อมูลธุรกิจอุตสาหกรรม
ด้านชีววิทยาศาสตร์ ณ เมืองบอสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

สหรัฐอเมริกา

01/06/61-11/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณภายนอก
สวทช.

65

นางสาว อมรรัตน์ ลิ้มมณี

นักวิจัย

การสัมมนา

-นาเสนอผลงานเกีย่ วกับPV degradation -ติดตามแนวโน้มเทคโนโลยีโซลาร์เซลล์
ของโลก -พบปะนักวิจัยต่างประเทศเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

7th World Conference Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC-7)

สหรัฐอเมริกา

10/06/61-16/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

66

นาย รัฐพล เฉลิมโรจน์

นักวิจัย

การสัมมนา

เพื่อเสนอผงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ และศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมเพื่อที่ได้นามา
พัฒนาและประยุกต์ใช้กบั งานวิจัยเกีย่ วกับการพัฒนาชุดตรวจเชือ้ ก่อโรคในอาหาร
และเชือ้ ก่อโรคในพืช

7th World Conference Photovoltaic Energy
Conversion (WCPEC-7)

สหรัฐอเมริกา

10/06/61-16/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

67

นางสาว เดือนเพ็ญ จาปรุง

นักวิจัย

การประชุม

เข้าร่วมเป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ Gordon Research
Conference : Bioanalytical Sensors

Gordon Research Conference : Bioanalytical Sensors สหรัฐอเมริกา

23/06/61-02/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

68

นาง นัยนา สหเวชชภัณฑ์

นักวิจัย

การประชุม

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

69

นางสาว นิธิภทั ร ว่องชิงชัย

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

ประชุม Workshop และหาความร่วมมือทางวิชาการในเรือ่ ง TanRabad-FORECAST ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์
for dengue surveillance in Thailand Workshop

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

70

นาง รินรดา สันติวิชช์

นักวิจัย

การประชุม

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

71

นาย วิศิษฎ์ วงศ์วิไล

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมนาเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ในงานประชุมระดับนานาชาติ ตามที่ได้ 14th Annual Conference
ระบุไว้ในข้อเสนอ โครงการ โดยงานประชุมนี้ถือเป็นงานประชุมที่จัดขึ้นโดยGlobal
Metabolomics Society และ เพื่อเข้าร่วม satellite workshop ที่จัดขึ้นเฉพาะ
สาหรับนักวิจัยในกลุ่ม early career ในสองวันแรกของงานประชุม ( วันที่ 24 และ
25 มิถุนายน 2561) เป็นการเรียนรูเ้ พิ่มเติมเกีย่ วกับเทคนิค
ทางด้านmetabolomics โดยเฉพาะ ในส่วนของการวิเคราะห์ผลการทดลอง (
metabolomics
dataนแบบทั
analysis)
เทคนิคการบ่งชีช้ นิดของสารเมตาโบไลท์
ร่วมวิจัยและพัฒนาต้
นระบาด-พยากรณ์
ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

72

นาย คารณ อรุณเรือ่

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

73

นาย มาโนชญ์ รัตนเนนย์

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

74

นาย จักรพงค์ พลหาญ

ผู้ชว่ ยวิจัย

การประชุม

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

75

นางสาว อสมาภรณ์ ฉัตรัตติกรณ์

วิศวกร

การประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารวิจัยและพัฒนาต้นแบบ ทันระบาด-พยากรณ์

ร่วมวิจัยและพัฒนาต้นแบบทันระบาด-พยากรณ์

สหรัฐอเมริกา

23/06/61-01/07/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

76

นาย สิทธิศักดิ์ ประสานพันธ์

วิศวกรอาวุโส

การประชุม

ขอลาไปร่วมประชุมวิชาการ CIMTEC 2018, 14th International Ceramics
CIMTEC 2018, 14th International Ceramics Congress อิตาลี
Congress เรือ่ ง Effect of NaOH Concentration and Curing Time on
Mechanical Properties and Microstructure of Geopolymer Prepared from
Kaolin Processing Waste

04/06/61-14/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

77

นางสาว กันทิมา เหมรา

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ CIMTEC2018 (14th International Ceramics
Congress)

CIMTEC 2018, 14th International Ceramics Congress อิตาลี

04/06/61-14/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

78

นางสาว ปัตมาภรณ์ ธิมากุล

ผู้ชว่ ยวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อนาเสนอผลงานแบบ oral presentation และเป็นโอกาสในการหาความร่วมมือ
กับภายนอก

CIMTEC 2018, 14th International Ceramics Congress อิตาลี

04/06/61-14/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

79

นาย เฉลิมพล ตู้จินดา

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การสัมมนา

เป็นความร่วมมือระหว่าง SwPark กับ DITP พาเอกชนจานวน 13 รายออกบูทที่งาน CommunicAsia2018
CommunicAsia เพื่อขยายตลาด

สิงคโปร์

25/06/61-28/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

80

นางสาว สุรณ
ิ ี เจริญกล้า

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
อาวุโส

การสัมมนา

เพื่อนาคณะผู้ประกอบการร่วมออกบูทนิทรรศการและเจรจาธุรกิจในงาน
CommunicAsia2018

CommunicAsia2018

สิงคโปร์

25/06/61-28/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

81

นาง จันทร์เพ็ญ ถาวรศักดิ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

การสัมมนา

เพื่อนาคณะผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ออกบูทแสดงสินค้า

CommunicAsia2018

สิงคโปร์

25/06/61-28/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

82

นาย รังสฤษฏ์ วณิชย์จิรฐั ติกาล

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อนาเสนอผลลัพธ์ของโครงการที่ได้รบั ทุนจากหน่วยงาน APT ที่ได้ดาเนินการแล้ว
เสร็จ ตามคาเชิญของ APT ซึง่ เป็นผู้จัดงานประชุม โดยทาง APT เป็นผู้ออกค่าตั๋ว
เครือ่ งบิน ที่พัก และค่าใช้จ่ายประจาวัน

The 15th APT Telecommunication/ICT
Development Forum (ADF-15)

ศรีลังกา

09/06/61-15/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

83

นางสาว สุนัจจีย์ นงนุช

เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์

การประชุม

ติดตามนักวิจัยเพื่อไปประชุมเเละนาเสนอนผลการดาเนินงานโครงการ Dam Safety The 15th APT Telecommunication/ICT
Remote Monitoring System in Disaster Scenario ซึง่ ได้รบั ทุนจาก APT
Development Forum (ADF-15)

ศรีลังกา

09/06/61-15/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

84

นาย วุฒินันท์ เจียมศักดิ์ศิริ

นักวิจัยอาวุโส

การประชุม

เพื่อไปประชุมรายละเอียดการทา workshop บริษัท Autorient Norway ที่จะจัด
ขึ้นที่ทเี มค
และหาความร่วมมือ กับ research institutes: RISE-ACREO, KTH และ
มหาวิทยาลัย Uppsala ในสวีเดน

นอร์เวย์

17/06/61-28/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
สหภาพยุโรป

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

85

นางสาว หวานจิตร รัตนสนธิ

นักวิจัย

การประชุม

86

นางสาว ธินีนุช ศรีจันทร์

ผู้อานวยการฝ่าย

การประชุม

87

นาง ศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์

ผู้อานวยการฝ่าย

88

นาง สุวิภา วรรณสาธพ

89

90

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

1) เพื่อติดต่อประสานงานกับบริษัท Autorient AS, Norway ซึง่ เป็นผู้รว่ มวิจัยใน
กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับ
โครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เมมส์ไจโรสโคป/เซ็นเซอร์ที่เป็นชิน้ ส่วนในระบบติดตาม สหภาพยุโรป
ตาแหน่งและทิศทางการเคลื่อนที่สาหรับอากาศยานไร้คนขับ /โดรน โดยคาดว่า
โครงการจะเริม่ ภายในปี 2561
2) เพื่อสานต่องาน R&D ในหัวข้อ ISFET-based sensor for gastroenterology ที่
ทาร่วมกับทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน
3) รเพืบั การเสนอชื
่อสร้างพันธมิ
ตรใหม่ๆในการเป็
กับหน่วนยงานวิ
จัยในประเทศแถบสแกนดิ
เนเวีย เช่น ม Knowledge transfer best practices
ได้
อ่ จากศช.
ผู้แทนเข้
าร่วมประชุมและบรรยายในการประชุ
ดังกล่าว รวมทั้งอาจเสนอแนะนโยบายที่จะสนับสนุนการดาเนินงานการถ่ายทอด
เทคโนโลยี

นอร์เวย์

17/06/61-28/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

เปรู

09/06/61-19/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

การประชุม

รับเชิญเป็นวิทยากรในงาน AABI x AAN International Forum 2018 และประชุม
และเปิดโครงการ Taiwan-Thailand Indusdrial Alliance

AABI x AAN International Forum 2018 & TaiwanThailand Industrial Alliance

ไต้หวัน

04/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

ผู้ชว่ ยผู้อานวยการ

การประชุม

เป็นผู้แทนสมาคมThaiBISPAในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญของ Asian
AABI x AAN International Forum 2018 & TaiwanAssociation of Business Incubators ประจาปี 2018 และร่วมงานInnovex 2018 Thailand Industrial Alliance

ไต้หวัน

04/06/61-10/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณจาก
สวทช. บางส่วน

นางสาว เอมอร อิ่มเจริญ

ผู้จัดการ

การประชุม

เพื่อนาเสนอโครงการ EECi , ประชาสัมพันธ์ EECi และร่วมในงานจับคู่ธุรกิจในงาน
Chinese International Economic Cooperation Association (CIECA)

The 27th Joint Economic Cooperation Meeting

ไต้หวัน

26/06/61-29/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

นาย สมยศ เจนวิทยาพันธ์

เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
อาวุโส

การประชุม

นาเสนอข้อมูล EECi เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และ เสาะหาพันธมิตรร่วมพัฒนาพื้นที่ The 27th Joint Economic Cooperation Meeting
ใน EECi

ไต้หวัน

26/06/61-29/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

91

นาย กิตติ ปุปผชาติ

นักวิเคราะห์อาวุโส

การประชุม

นาเสนอ EECi เพื่อดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย ซึง่ เป็นนักลงทุน และเสาะหาพันธมิตรในการ The 27th Joint Economic Cooperation Meeting
ร่วมพัฒนาพื้นที่ EECi

ไต้หวัน

26/06/61-29/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

92

นางสาว ภาวดี อังค์วัฒนะ

รองผู้อานวยการศูนย์

การสัมมนา

สร้างเครือข่ายภาคเอกชนไทยกับประเทศเวียดนาม สาหรับอุตสาหกรรมสารสกัด
สมุนไพรไทยและเวชสาอางค์

Mekong Beauty Show2018

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

93

นางสาว สุพินยา อุปลกะลิน

ผู้อานวยการฝ่าย

การสัมมนา

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

94

นางสาว ชมพูนุช อนุศาสน์สิทธิกจิ

ผู้จัดการ

การสัมมนา

๑.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างตลาดสมุนไพรไทยและสารสกัด Mekong Beauty Show2018
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรของผู้ประกอบการโครงการ ?การสร้างตลาดสารสกัดให้
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV
๒.เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายด้วยนาโนเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางและเวชสาอางที่มีมาตรฐาน สู่
นานาชาติผ่านการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
๓.เพืบสนุ
่อรวบรวมข้
อมูลความต้
องการด้รากินเทคโนโลยี
จากตลาดในภาคอุ
ตสาหกรรม
ที่ ่ม Mekong Beauty Show2018
สนั
นให้เกิดการเพิ
่มโอกาสทางธุ
จ สร้างตลาดสมุ
นไพรไทยและสารสกั
ดในกลุ
อุตสาหกรรมสมุนไพรของผู้ประกอบการในโครงการ"การสร้างตลาดสารสกัดให้กลุ่ม
อุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคฯ

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

95

นาง ภัคจิรา สุขสว่าง

นักวิเคราะห์อาวุโส

การสัมมนา

เพื่อนาผลงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายด้วยนาโนเทคโนโลยี และ
Mekong Beauty Show2018
เก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการจากตลาดในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์ และ
เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้ผู้ประกอบการ ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV ณ ประเทศ
เวียตนาม

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

96

นาย ต่อตระกูล พูลโสภา

ผู้ประสานงานอาวุโส

การสัมมนา

เดินทางเข้าร่วมงานนิึทรรศการแสดงผลงานวิจัยด้านสมุนไพรและเครือ่ งสาอางภายใต้ Mekong Beauty Show2018
โครงการการวร้างตลาดสารสกัดใหเกับกลุ่มอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

ในงานสัมมนาและนิทรรศการ Mekong Beauty 2018 พร้อมทั้งกิจกรรม &

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

97

นางสาว จาปูน ศรเมฆ

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

98

นางสาว กชกร เอี่ยมวิมังสา

ผู้ประสานงาน

การสัมมนา

99

นางสาว ธารพระพร ชัยรัตน์

นักวิเคราะห์

การสัมมนา

100 นาย ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์

ผู้อานวยการฝ่ายอาวุโส

การประชุม

101 นาย เอนก มีมูซอ

ผู้จัดการ

102 นางสาว เดือนเพ็ญ ภู่เลี้ยง

ผู้จัดการ

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

๑.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างตลาดสมุนไพรไทยและสารสกัด Mekong Beauty Show2018
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรของผู้ประกอบการโครงการ ?การสร้างตลาดสารสกัดให้
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ? ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV
๒.เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายด้วยนาโนเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางและเวชสาอางที่มีมาตรฐาน สู่
นานาชาติผ่านการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
อมูลความต้
องการด้Pavilion
านเทคโนโลยี
จากตลาดในภาคอุ
ตสาหกรรม
ที่ Mekong Beauty Show2018
ร่๓.เพื
วมจั่อดรวบรวมข้
แสดงนิทรรศการ
Thailand
ในงานนิ
ทรรศการนานาชาติ
Mekong
Beauty 2018 และกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์อื่นๆที่เกีย่ วเนื่อง

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

๑.เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ สร้างตลาดสมุนไพรไทยและสารสกัด Mekong Beauty Show2018
ในกลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรของผู้ประกอบการโครงการ ?การสร้างตลาดสารสกัดให้
กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี ? ในตลาดกลุ่มประเทศ CLMV
๒.เพื่อนาเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป้าหมายด้วยนาโนเทคโนโลยี
ในการเพิ่มมูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งสาอางและเวชสาอางที่มีมาตรฐาน สู่
นานาชาติผ่านการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
๓.เพื่อมรวบรวมข้
อมูลความต้
านเทคโนโลยีตภัจณ
ากตลาดในภาคอุ
ประชุ
แนวทางความร่
วมมืออด้งการด้
านการทดสอบผลิ
ฑ์ไฟฟ้าและอิเล็ตกสาหกรรม
ทรอนิกส์ ที่ ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์
เพื่อให้ได้เครือ่ งหมายนาเข้าผลิตภัณฑ์ประเทศเวียดนาม
กับหน่วยงาน Vietnam Certification Center (QUACERT)

เวียดนาม

12/06/61-17/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

เวียดนาม

25/06/61-27/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

การประชุม

ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ได้เครือ่ งหมายนาเข้าผลิตภัณฑ์ประเทศเวียดนาม

ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์

เวียดนาม

25/06/61-27/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

การประชุม

ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อให้ได้เครือ่ งหมายนาเข้าผลิตภัณฑ์ประเทศเวียดนาม
กับหน่วยงาน Vietnam Certification Center (QUACERT)

ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์

เวียดนาม

25/06/61-27/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

No.

ชื่อ สกุล

ตำแหน่ง

ประเภทกำรเดินทำง

ชื่อกำรประชุม/อบรม/สัมมนำ/ดูงำน

ประเทศ

วันที่

กำรเดินทำง
โดยเครื่องบิน

แหล่งงบประมำณ

103 นางสาว วิรงั รอง รูห้ ลัก

นักวิเคราะห์

การประชุม

เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการจัดตั้งห้องปฎิบตั ิการทดสอบ
ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ได้เครือ่ งหมายนาเข้าผลิตภัณฑ์ประเทศ
เวียดนาม

ประชุมแนวทางความร่วมมือด้านการทดสอบผลิตภัณฑ์

เวียดนาม

25/06/61-27/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

104 นาง รังสิมา ตัณฑเลขา

ผู้อานวยการโปรแกรม

อบรม

สัมนาทางวิชาการ ความร่วมมืองานวิจัยด้านฟอสซิล

A Seminar on Geopark : Mount Popa Geopark

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 01/06/61-05/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

105 นาย ฉัตรดนัยภากร บุราโส

นักวิเคราะห์

อบรม

จัดสัมมนาภายใต้หวั ข้อเรือ่ ง ?A Seminar on Geopark : Mount Popa Geopark? A Seminar on Geopark : Mount Popa Geopark
ร่วมกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อถ่ายทอดความรูเ้ ฉพาะทางด้านซากดึก
ดาบรรพ์ ไม้กลายเป็นหิน และทรัพยากรธรณี และสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ
กลุ่มนักวิจัยด้านบรรพชีวินจากประเทศไทย กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
และสาธารณรัฐประชาชนจีน

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 01/06/61-05/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

106 นาย ชัยวุฒิ กมลพิลาส

นักวิจัย

การประชุม

เพื่อสร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง MTEC กับสถาบันการศึกษาและวิจัย ณ
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

สร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง MTEC กับ
สถาบันการศึกษาและวิจัย

เนเธอร์แลนด์

23/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

107 นางสาว ศิรกิ าญจน์ วิเศษสุวรรณภูมิ นักวิจัย

การประชุม

เพื่อแสวงหาความร่วมมืองานวิจัยทางด้าน food structure design, food 3d
printing ในอนาคตอันใกล้ และหารือการจัดซือ้ คุรภุ ณ
ั ฑ์ simulated gut models
สาหรับใช้ในงานวิจัย

สร้างความร่วมมือในการวิจัยระหว่าง MTEC กับ
สถาบันการศึกษาและวิจัย

เนเธอร์แลนด์

23/06/61-30/06/61

ชัน้ ประหยัด

ใช้งบประมาณ สวทช.
ทั้งหมด

ประโยชน์ทไี่ ด ้รับ
รายการที่ 1,19-20 : ได ้เข ้าร่วมประชุมเตรียมรูปแบบการสาหรับการจัดงาน iCREATe 2017 พร ้อมสารวจสถานทีจ
่ ัดงานและสถานทีเ่ สด็จ ในฐานะคณะกรรมการงานประชุมวิชาการนานาชาติ i-CREATe 2018
รายการที่ 2 : ได ้รับประสบการณ์ทด
ี่ จ
ี ากการทีไ่ ด ้รับมอบหมายจาก รวท. ให ้เป็ นผู ้แทน วท. เข ้าร่วมด ้านการแข่งขันหุน
่ ยนต์ระดับนานาชาติ สามารถนามาประยุกต์ใช ้ในองค์กรได ้
่ วชาญด ้านเทคนิคอณู พันธุศาสตร์พช
รายการที่ 3-4,60-61 : ประชุมความร่วมมือโครงการวิจัย และรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ โดยมีประสบการณ์ในงานทีเ่ กีย
่ วกับ CASSAVASTORE project และมีความเชีย
ื การทาวิจัยด ้านการพัฒนาการของรากสะสมอาหารมันสาปะหลังเป็ นอย่างดี
รายการที่ 5-11 : มีประสบการณ์ในการใช ้ระบบงานและพัฒนาโปรแกรมบน cluster สาหรับ HPC ได ้รับความรู ้ด ้าน linux, conmpiler, performance monitoring, service ได ้แลกเปลีย
่ นความรู ้ ประสบการณ์ ปั ญหา และแนวทางแก ้ไข เพือ
่ ให ้การบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ของสวทช.
(NSTDA Computing Infrastructure) ทางานได ้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนาไปประยุกต์ใช ้ในการทางานในการรับผิดชอบห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารชีวสถิตแ
ิ ละสารสนเทศ ทีท
่ างานเกีย
่ วข ้องกับข ้อมูลพันธุกรรมทีม
่ ข
ี นาดใหญ่และใช ้งานระบบคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูงได ้เป็ นอย่างดี
่ วชาญเทคโนโลยีโดยตรง จักสามาถดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีโครงการรับจ ้างวิจัยให ้สาเร็จลุลว่ งได ้ดี และนาเสนอผลงานได ้อย่างเหมาะสม
รายการที่ 12 : ได ้ประสบการณ์ในการเข ้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยนวัตกรรมในฐานะหัวหน ้าโครงการวิจัยหลักและเป็ นผู ้เชีย
รายการที่ 13 : ได ้ร่วมแลกเปลีย
่ นความคิดเห็น ในการร่วมดาเนินโครงการ Cleantech กับ Unido ซึง่ เป็ นโครงการต่อเนือ
่ งมาเป็ นระยะเวลา 3 ปี
รายการที่ 14 : ได ้ประสบการณ์การนาเสนอผลงานวิจัยในฐานะผู ้พัฒนาเครือ
่ ง Mobile CT
รายการที่ 15 : ได ้รับประสบการณ์ในการเป็ นผู ้แทนในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมตระหนักในเทคโนโลยี Global Navigation Satellite System (GNSS) ระหว่างภูมภ
ิ าคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
รายการที่ 16 : ได ้นาสนอผลงานวิชาการเรือ
่ งการสังเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกริ ย
ิ าในการะบวนการไพโรไลซิส และได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นระดับนานาชาติ
รายการที่ 17-18 : ได ้รับประสบการณ์ในการตรวจสอบระบบ PV System และ application PV System ในระดับนานาชาติ
่ วชาญและสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้ไปปรับกระยุกต์ใช ้ได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 21-23,25 : ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Fermentation technology and Bioprocess engineering ทาให ้เป็ นผู ้เชีย
รายการที่ 24 : ได ้ประสบการณ์ในการปฏิบต
ั งิ านวิจัยและดาเนินโครงการด ้านการพัฒนาวัคซีนพีอาร์อาร์เอส มามากกว่า 3 ปี
รายการที่ 26 : ได ้รับความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทางานเกีย
่ วกับฟิ ลม
์ บรรจุภัณฑ์เพียงพอทีจ
่ ะนาไปเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการ เนือ
่ งจากในงานวิจัยนี้ ทีมวิจัยได ้ศึกษาและพัฒนาฟิ ลม
์ บรรจุภัณฑ์ทม
ี่ รี ูเจาะขนาดไมครอนด ้วยเลเซอร์มาเป็ นระยะเวลาหลายปี แล ้ว
จึงคาดว่าสามารถนาเสนอผลงานได ้สาเร็จตามวัตถุประสงค์
่ งสว่าง ตามมาตรฐาน มอก 1955-2551
รายการที่ 27-28 : ได ้รับประสบการณ์ในการตรวจโรงงานตามข ้อกาหนด ISO/IEC 17020 สาหรับอุปกรณ์สอ
รายการที่ 29 : ได ้รับประสบการณ์ในการรับผิดชอบด ้านความร่วมมือยุโรป และจัดทา MoU ระหว่างสวทช. กับ Forschungszentrum J&
รายการที่ 30 : ได ้ประสบการณ์การร่วมวิจัยพัฒนาในโครงการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ทางการแพทย์ และการฝึ กอบรมหลักเกณฑ์วธิ ก
ี ารทีด
่ ใี นการผลิตยา GMP PIC/S สามารถนากับมาประยุกต์ใช ้ในการทางานได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 31-32 : ได ้พัฒนา Thai National LCI database และการประยุกต์ใช ้กับภาครัฐและภาคเอกชนในประเทศ รวมทัง้ การพัฒนา PEFCR ของอุตสาหกรรมไก่ไทย เพือ
่ ให ้สอดคล ้องกับนโยบายของสหภาพยุโรป
รายการที่ 33 : ได ้รับประสบกาณ์ในระดับนานาชาติ ซึง่ เป็ นผู ้รับผิดชอบโครงการ FameLab Thailand
รายการที่ 34 : ได ้รับความรู ้ทางด ้าน Computer Science and Engineering โดยเน ้น Human-Computer Interaction สามารถนากลับมาประยุกต์ใช ้ในงานได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 35-36 : ได ้รับโอกาสในการนาเสนอการทาวิจัยและมีผลงานวิชาการทีไ่ ด ้รับการตีพม
ิ พ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทางด ้าน Development of Electrode Materials for Fuel Cell Applications
่ วชาญ ของสวทช. ร่วมเป็ นสมาชิก Participating Member (P-member) ในคณะกรรมการวิชาการ ISO/TC314 Ageing Society
รายการที่ 37-38 : ได ้รับประสบการณ์ระดับนานาชาติ ในฐานะผู ้เชีย
รายการที่ 39 : ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนองานวิจัยระดับนานาชาติอย่าง International Research Collaboration และได ้ความรู ้เพิม
่ เติมเกีย
่ วกับ Triple Helix (p-p-p)
รายการที่ 40 : ได ้เข ้าร่วมหารือและเจรจาความร่วมมือในระดับนานาชาติวา่ ด ้วยเรือ
่ ง food rheology/food technology
รายการที่ 41 : ได ้รับประสบการณ์ในการได ้ถูกคัดเลือกให ้ได ้รับ ASEAN Science and Technology Fellowship 2019 ด ้าน Science and Policy
รายการที่ 42 : ได ้รับประสบการณ์ในการออกแบบมอเตอร์ไฟฟ้ า และแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นระดับนานาชาติ
รายการที่ 43-47 : เป็ น co-adviser นักศึกษาระดับปริญญาเอกในโครงการ JAIST-SIIT-NSTDA Dual Degree Program มีสว่ นร่วมในการดาเนินงานภายใต ้โปรแกรม SPAIII-การพัฒนากาลังคนและเยาวชนวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาขีดความสามารถและสร ้างงานวิจัยพืน
้ ฐาน
สาหรับรองรับอุตสาหกรรมบริการทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการวิจัยด ้านวิทยาการ วิศวกรรมการจัดการบริหาร (P1751710/1) เรือ
่ งทุนการศึกษา Dual Degree ของ SIIT-JAIST-NECTEC การสังเคราะห์ และทดสอบตัวเร่งปฏิกริยากลุม
่ ซีโอไลต์ ทีม
่ รี ูพรุนระดัยไมโครพอร์จากเถ ้าลอย
โดยทดสอบในระบบเตาปฎิกรณ์แบบ Drop tube ภายใต ้สภาวะ Fast pyrolysis โดยสามารถนาความรู ้ทีไ่ ด ้มาปรับใช ้ในองค์กรได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 48-49 : ได ้ทาการวิจัยพัฒนาทางด ้านนาโนไฟเบอร์ต ้านวัณโรคและด ้านเส ้นใยและนอนวูฟเวน โดยสามารถนาเสนอเพือ
่ ความร่วมมือต่างๆ ได ้
รายการที่ 50-54 : ได ้ประสบการณ์ในการร่วมพัฒนาเครือ
่ ง X-ray แบบ 2 มิต ิ (Bodii Ray) และรับผิดชอบเรือ
่ งกลยุทธ์ความร่วมมือระหว่างประเทศ และร่วมการออกแบบอุปกรณ์การแพทย์และเครือ
่ งมือแพทย์ฝังใน การขึน
้ รูปวัสดุฝังในทางการแพทย์
รายการที่ 55-56 : ได ้รับความรู ้ด ้านเทคโนโลยีชบ
ุ ผิวโลหะ และการทดสอบการกัดกร่อนในบรรยากาศ สามารถนากลับมาประยุกต์ใช ้ในงานวิจัยได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 57-59 : ได ้รับความรู ้เพิม
่ เติมด ้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ ทาให ้มีประสบการณ์ทางานวิจัยและตีพม
ิ พ์ในระดับนานาชาติในหัวข ้อทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 62: ได ้หารือความร่วมมือเกีย
่ วกับ Biofuel and engine เป็ นประโยชน์อย่างมากในอนาคต
รายการที่ 63: To learn more about Science and Technology Park Management and to network with international counterparts.
รายการที่ 64: ได ้รับประสบการณ์ในการปฏิบต
ั งิ านในโรงงานต ้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ สามารถนากลับมาประยุกต์ใช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
้ ก่อโรคในพืช และอาหาร โดยใช ้เทคโนโลยีไบโอเซ็นเซอร์และได ้รับความรู ้จากการแลกเปลีย
รายการที่ 65-66: ได ้ประสบการณ์นาเสนองานวิจัยด ้านการพัฒนาชุดตรวจเชือ
่ นความคิดเห็นระดับนานาชาติ
รายการที่ 67: ได ้รับความรู ้ทางด ้านการพัฒนาชุดตรวจวัดทางการแพทย์เช่น ชุดตรวจไกลเคทเตดอัลบูมน
ิ และชุดตรวจ miRNA โดยใน Conference นีไ
้ ด ้นาเนือ
้ หาเกีย
่ วกับชุดตรวจไกลเคทเตทอัลบูมน
ิ ไปนาเสนอ และได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นกันอย่างก ้างขวางในระดับนานาชาติ
รายการที่ 68-69,71-75: ได ้รับประสบารณ์ในการพัฒนาต ้นแบบทันระบาด-พยากรณ์ให ้สามารถตอบโจทย์กับผู ้ใช ้งานทุกสาขาวิชา เช่น นักสถิต ิ เจ ้าหน ้าทีก
่ รมควบคุมโรค ให ้มากทีส
่ ด
ุ เป็ นประโยชน์ตอ
่ การต่อยอดงานวิจัยในอนาคต
รายการที่ 70: เพือ
่ การเจรจาแลกเปลีย
่ น ประสบการณ์ ในงานวิจัยด ้าน Metabolomicsและ หาโอกาสในการใช ้เทคโนโลยีหรือเทคนิคการประมวลผลทางด ้าน metabolomics ทีท
่ น
ั สมัยเพือ
่ การ พัฒนาต่อยอดงานวิจัยทีก
่ าลังดาเนินการอยูแ
่ ละ ต่อยอดงานวิจัย ในโครงการวิจัยด ้าน Metabolomics
ในด ้านทีเ่ กีย
่ วข ้องกับการเกษตร และ Natural Products ทีจ
่ ะมีขน
ึ้ ในอนาคตต่อไป
่ วชาญชาวต่างประเทศ ทัง้ ยังเป็ นการแลกเปลีย
รายการที่ 76-78: ได ้รับความรู ้จากการบรรยายของผู ้เชีย
่ นเรียนรู ้ทางวิชาการและก่อให ้เกิดการสร ้างเครือข่ายพันธมิตร โดยสามารถแลกเปลีย
่ นความรู ้กับนักวิชาการด ้านเซรามิกส์ระดับแนวหน ้าซึง่ เข ้าร่วมประชุมในงานนี้ และ
่ ารสร ้าง network ในอนาคตได ้
อาจนาไปสูก
รายการที่ 79-81: 1. ได ้รับประสบการณ์ทด
ี่ ใี นการร่วมจัดบูทนิทรรศการแสดงศักยภาพผู ้ประกอบการไทย2. อานวยความสะดวกในการออกบูธนิทรรศการภายในงานแก่ผู ้ประกอบการฯ 3. ประชาสัมพันธ์และประสานงานเพือ
่ ให ้ลูกค ้ากลุม
่ เป้ าหมายมาเยีย
่ มชมนิทรรศการภายใต ้ Thailand Pavilion
รายการที่ 82-83: ได ้ประสบการณ์ในการนาเสนอและแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นเกีย
่ วกับผลลัพธ์ของโครงการทีไ่ ด ้รับทุนจากหน่วยงาน APT และได ้ดาเนินการแล ้วเสร็จเป็ นทีเ่ รียบร ้อย
้ ส่วนในระบบติดตามตาแหน่งและทิศทางการเคลือ
รายการที่ 84-85: ได ้รับประสบการณ์ในการประสานงานกับบริษัท Autorient AS, Norway ซึง่ เป็ นผู ้ร่วมวิจัยในโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เมมส์ไจโรสโคป/เซ็นเซอร์ทเี่ ป็ นชิน
่ นทีส
่ าหรับอากาศยานไร ้คนขับ /โดรน โดยคาดว่าโครงการจะเริม
่ ภายในปี 2561
ได ้สานต่องาน R&D ในหัวข ้อ ISFET-based sensor for gastroenterology ทีท
่ าร่วมกับทีมวิจัยจาก มหาวิทยาลัย Uppsala ประเทศสวีเดน และสร ้างพันธมิตรใหม่ๆ กับหน่วยงานวิจัยในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย เช่น ประเทศนอร์เวย์ สวีเดน ในกลุม
่ งานวิจัยสาขา MEMS BioMEMS และ Sensor Technology
ิ ทางปั ญญาและถ่ายทอดเทตโนโลยี สามารถนามาประยุกใ์ ช ้ในงานทีร่ ับผิดชอบได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 86: ได ้ความรู ้และประสบการณ์ในด ้านการบริหารจัดการทรัพย์สน
รายการที่ 87-88: ได ้ประสบการณ์บม
่ เพาะธุรกิจ เจราจากับพันธมิตรต่างประเทศเพือ
่ ดาเนินงานในโครงการความร่วมมือ
รายการที่ 89-91: ได ้โอกาสในการนาเสนอโครงการ EECi เพือ
่ ดึงดูดกลุม
่ เป้ าหมาย ซึง่ เป็ นนักลงทุน และเสาะหาพันธมิตรในการร่วมพัฒนาพืน
้ ที่ EECi ดับนานาชาติ
รายการที่ 92-99: 1.ได ้รับประสบการณ์ในการสนับสนุนให ้เกิดการเพิม
่ โอกาสทางธุรกิจ สร ้างตลาดสมุนไพรไทยและสารสกัดในกลุม
่ อุตสาหกรรมสมุนไพรของผู ้ประกอบการโครงการ การสร ้างตลาดสารสกัดให ้กลุม
่ อุตสาหกรรมสมุนไพรด ้วยนาโนเทคโนโลยี ในตลาดกลุม
่ ประเทศ CLMV
่ านาชาติผา่ นการจัดแสดงผลงานนิทรรศการ
2.ได ้นาเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาสารสกัดสมุนไพรเป้ าหมายด ้วยนาโนเทคโนโลยี ในการเพิม
่ มูลค่าให ้กับผลิตภัณฑ์เครือ
่ งสาอางและเวชสาอางทีม
่ ม
ี าตรฐาน สูน
3.ได ้รับข ้อมูลความต ้องการด ้านเทคโนโลยีจากตลาดในภาคอุตสาหกรรม ทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ งานวิจัยและพัฒนาในกลุม
่ อุตสาหกรรมเครือ
่ งสาอางและเวชสาอางจากสมุนไพร สามารถนามาปรับใช ้ในงานวิจัยได ้เป็ นอย่างดี
รายการที่ 100-103: ได ้ทาการหารือแนวทางความร่วมมือในการจัดตัง้ ห ้องปฎิบต
ั ก
ิ ารทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์เพือ
่ ให ้ได ้เครือ
่ งหมายนาเข ้าผลิตภัณฑ์ประเทศเวียดนาม ซึง่ เป็ นประโยชน์อย่างมากในอนาคต
รายการที่ 104-105: ได ้ประสานงานจัดการการประชุมทัง้ ภายในและต่างประเทศ (เคยจัดสัมมนาวิชาการด ้านเห็ดระหว่างไทย-จีน ประชุมเยีย
่ มชมศึกษาดูงานด ้านเห็ดทีป
่ ระเทศจีน จัดประชุมวิชาการในประเทศ) และได ้แลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในระดับนานาชาติ
รายการที่ 106-107: ได ้รับความรู ้ความเข ้าใจพืน
้ ฐานด ้านการออกแบบโครงสร ้างอาหาร การปรับเนือ
้ สัมผัสของอาหารให ้เหมาะสมต่อการนาไปประยุกต์ใช ้ในผลิตภัณฑ์อาหารรูปแบบต่างๆ และความรู ้ความเข ้าใจด ้านเคมีในอาหาร

