
No. ชื่อ สกุล ตําแหน�ง ประเภทการเดินทาง วัตถุประสงค! ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ กําหนดเวลา(วัน) การเดินทางโดยเครื่องบิน แหล�งงบประมาณ1 นาย สมวงษ� ตระกูลรุ�ง ผู�อํานวยการศูนย� การประชุม เข�าร�วมพิธีลงนามความร�วมมือกับ Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) ร�วมพิธีลงนามความร�วมมือกับ Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) เบลเยียม 11/12/61-16/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด2 นาย สมวงษ� ตระกูลรุ�ง ผู�อํานวยการศูนย� การประชุม ตามที่ ศช. มีกําหนดจัด Plant Factory Training ระหว�าง 15-18 ม.ค. 2562 ณ ประเทศญี่ปุLน เพื่อให�การดําเนินงานดังกล�าวเปMนไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพ จึงขออนุมัติเดินทางหารือถึง หารือขอบเขตการฝTกอบรม Plant Factory ญี่ปุLน 27/12/61-30/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน3 นาง ฐิตาภา สมิตินนท� รองผู�อํานวยการ การประชุม เพื่อหารือความร�วมมือ TMC/NSTDA-NRC ดูแนวทางความร�วมมือเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย การประชุมหารือโครงการความร�วมมือ และแผนการดําเนินงานด�าน วท. ไทย -แคนาดา พร�อมเข�าร�วมงาน WES Symposium แคนาดา 09/12/61-13/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด4 นาง เสาวภาคย� ธงวิจิตรมณี นักวิจัยอาวุโส การประชุม เข�าร�วมการประชุมวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยด�านการแพทย�และรักษาโรคต�างๆ รวมถึงโรคมะเร็งเต�านม และเยี่ยมชมผลงานเครื่องมือทางการแพทย�ที่มาร�วมจัดแสดง การประชุม San Antonio Breast Cancer Symposium 2018 สหรัฐอเมริกา 02/12/61-10/12/61 9 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด5 นาย ทรงพล มั่นคงสุจริต ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม ร�วมกิจกรรม Panel Discussion ซึ่งจัดโดย UNIDO ในหัวข�อ Innovation, Entrepreneurship and Investment for Climate Solutions กิจกรรมเสาวนาภายใต�การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว�าด�วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 (COP 24) โปแลนด� 08/12/61-13/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด6 นาย วสันต� ภัทรอธิคม นักวิจัยอาวุโส อบรม เช�าร�วมงานตามกําหนดไว�กิจกรรมของโครงการ  ฺBELS+ เพื่อเปMนตัวอย�างในการจัดงาน European-Asian Space Week ในปrหน�า ซึ่งเปMนกิจจกรมของโครงการ งาน European Space Week สาธารณรัฐฝรั่งเศส 01/12/61-09/12/61 9 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด7 นาย เทพชัย ทรัพย�นิธิ นักวิจัยอาวุโส การประชุม เข�าร�วม Panel Discussion ในฐานะตัวแทน ศูนย� the 5th workshop on ASIAN Translation ฮ�องกง 02/12/61-04/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด8 นาย สิทธิโชค วัลลภาทิตย� นักวิจัย การประชุม ปฏิบัติงานในโครงการ ทดสอบและทําการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง ถังหมักขนาดปริมาตร 10,000 ลิตร ทดลองกลั่นแอลกอฮอล�และแยกน้ําให�บริสุทธิ์สําหรับใช�ผสมเปMนเชื้อเพลิงแกwสโซฮอล� ปฏิบัติงานโครงการ Support and assistance for private sector companies in adjusting of existing bioethanol plants ครั้งที่ 1 ลาว 02/12/61-07/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด9 นาง ธีรนิตย� รัตนวราห รองผู�อํานวยการฝLาย การสัมมนา เพื่อนําคณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบด�วยผู�แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม จํานวน 18 หน�วยงาน 26 คน เข�าร�วมงาน  Asian E-Tailing งาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire ฮ�องกง 04/12/61-06/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด10 นางสาว ชุลีกร โชติสุวรรณ นักวิจัย การประชุม เพื่อดําเนินการวิเคราะห�คุณสมบัติการนําไฟฟ~าเชิงไอออนิกในสองระนาบโดยแยกเปMนแบบ in-plane และ out-of-plane ปฏิบัติงานวิจัยโครงการวิจัย ณ Nanofilm Device Group, Nanomaterials Research Institute  (NMRI), The National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) ญี่ปุLน 02/12/61-07/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด
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No. ชื่อ สกุล ตําแหน�ง ประเภทการเดินทาง วัตถุประสงค! ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ กําหนดเวลา(วัน) การเดินทางโดยเครื่องบิน แหล�งงบประมาณ11 นางสาว วันทนีย� พันธชาติ ผู�อํานวยการฝLายอาวุโส การประชุม ได�รับเชิญเข�าร�วมประชุมITU-EC Forum for Europe ?Accessible Europe: ICT for All ITU-EC forum ออสเตรีย 11/12/61-17/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด12 นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัย การประชุม เพื่อแสวงหาความร�วมมือทางด�าน Visual IoT กับทาง NICT Meeting at NICT, Japan, on Visual IoT Deployment ญี่ปุLน 05/12/61-08/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด13 นาย กนกเวทย� ตั้งพิมลรัตน� นักวิจัยอาวุโส การประชุม เพื่อให�เทคโนโลยีและระบบ Visual IoT ใช�งานได�เหมาะสมกับโครงการของ ศอ. และเพื่อผลักดันให�เกิดการประยุกต�ใช� Visual IoT กับโครงการอื่น ๆ ต�อไปในอนาคต Meeting at NICT, Japan, on Visual IoT Deployment ญี่ปุLน 05/12/61-08/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด14 นาย เจษฎา กาญจนะ นักวิจัย การประชุม เพื่อให�เทคโนโลยีและระบบ Visual IoT ใช�งานได�เหมาะสมกับโครงการของ ศอ. และเพื่อผลักดันให�เกิดการประยุกต�ใช� Visual IoT กับโครงการอื่น ๆ ต�อไปในอนาคต Meeting at NICT, Japan, on Visual IoT Deployment ญี่ปุLน 05/12/61-08/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด15 นางสาว วรินธร สงคศิริ นักวิจัยอาวุโส การประชุม หารือความร�วมมือทั้งวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ University of Lorraine และประเทศไทย ภายใต�ความร�วมมือของ CIRAD การหารือความร�วมมือกับ University of Lorraine สาธารณรัฐฝรั่งเศส 19/12/61-24/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.16 นางสาว วทันยา สุทธิเลิศ ผู�อํานวยการฝLาย การสัมมนา เพื่อนําคณะเดินทางพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี ประกอบด�วยผู�แทนจากภาครัฐและนักธุรกิจภาคเอกชนจากภาคอุตสาหกรรม จํานวน 18 หน�วยงาน 26 คน เข�าร�วมงาน  Asian E-Tailing งาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire ฮ�องกง 04/12/61-06/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด17 นาง เจนนิเฟอร� เหลืองสอาด นักวิจัย การประชุม stay for secondment, discuss ongoing work and plan for future collaboration Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung (HZI) for RISE GoMyTri สหพันธ�สาธารณรัฐเยอรมนี 02/12/61-26/12/61 25 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน18 นาย เจษฎา จงสุขวรากุล หัวหน�างาน การประชุม เพื่อร�วมงานฉลองครบรอบ 100 ปrมหาวิทยาลัย UEC และสานต�อความสัมพันธ�ระหว�างหน�วยงาน The 100th anniversary of the University of Electro-Communications ญี่ปุLน 07/12/61-09/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด19 นาย ณัฐนันท� ทัดพิทักษ�กุล นักวิจัย การประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ�ด�าน accessibility และ affordability และเปMนงานในความรับผิดชอบ และหารือประเด็นเทคนิคระบบ TTRS video กับบริษัท nwise ITU-EC forum ออสเตรีย 11/12/61-17/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด20 นาย ศรัณย� สัมฤทธิ์เดชขจร นักวิจัยอาวุโส การศึกษาดูงาน ได�รับเชิญจากสํานักงานส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในฐานะผู�เชี่ยวชาญและมีประสบการณ�ที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการขยายผล Slush 2018 ฟ�นแลนด� 02/12/61-07/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.21 นาย คทา จารุวงศ�รังสี นักวิจัย การสัมมนา นําเสนอผลงาน GASSET: a non-MEMS low power gas sensing technology ในงาน Seoul International Invention Fair 2018 และประชุมความร�วมมือกับ Electronics and Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF2018) สาธารณรัฐเกาหลี 04/12/61-11/12/61 8 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด
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No. ชื่อ สกุล ตําแหน�ง ประเภทการเดินทาง วัตถุประสงค! ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ กําหนดเวลา(วัน) การเดินทางโดยเครื่องบิน แหล�งงบประมาณ22 นางสาว ศศิน เชาวนกุล ตัวแทนอนุญาตใช�สิทธิ การสัมมนา เข�าร�วมงาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire งาน Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire ฮ�องกง 04/12/61-06/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด23 นาย ชัยยุทธ แซ�กัง นักวิจัย การสัมมนา เพื่อให�บรรลุจุดมุ�งหมายของโครงการรับจ�างวิจัยเรื่องการพัฒนาหน�วยจับไอระเหย (Vapor Recovery Unit) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ การพัฒนาหน�วยจับไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง(vapor recovery unit) ญี่ปุLน 24/12/61-29/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.24 นาย วิศาล ลีลาวิวัฒน� นักวิจัย การสัมมนา เปMนหนึ่งของกิจกรรมภายใต�โครงการวิจัยและพัฒนาหน�วยจับไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง การพัฒนาหน�วยจับไอระเหยน้ํามันเชื้อเพลิง(vapor recovery unit) ญี่ปุLน 24/12/61-29/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.25 นางสาว ณัฏฐพร พิมพะ นักวิจัยอาวุโส การประชุม การประชุมหารือโครงการความร�วมมือและแผนการดําเนินงานด�าน วท. ไทย-แคนาดา และเข�าร�วมงาน WES Symposium และการเยี่ยมชมหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง การประชุมหารือโครงการความร�วมมือ และแผนการดําเนินงานด�าน วท. ไทย -แคนาดา พร�อมเข�าร�วมงาน WES Symposium แคนาดา 09/12/61-13/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด26 นาย วงศกร พูนพิริยะ นักวิเคราะห�อาวุโส การประชุม ประชุมร�วมกับนักวิจัยเนคเทค และตัวแทนคณะแพทยศาสตร� ม.สงขลานครินทร� ภายใต�ความร�วมมือ Medical consortium มอ.-สวทช. เพื่อศึกษาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย�เพื่อการรักษมะเร็งเต�านม การประชุม San Antonio Breast Cancer Symposium 2018 สหรัฐอเมริกา 02/12/61-10/12/61 9 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด27 นางสาว จิรัชญา ดวงบุรงค� ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม เข�าร�วมการประชุม ?Development of ICT Integration and application in Southeast Asia?  และการประชุมหารือความร�วมมือและกลไกการ ประชุม Development of Integration and Application in Southeast Asia ไต�หวัน 11/12/61-14/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน28 นาย นพพล คบหมู� นักวิจัย การประชุม 0 ร�วมพิธีลงนามความร�วมมือกับ Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) เบลเยียม 11/12/61-16/12/61 6 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด29 นาย นุวงศ� ชลคุป นักวิจัยอาวุโส การประชุม ได�รับเชิญให�ไปนําเสนอ Modeling of tailpipe emission: Case study of biofuel in Thailand ญี่ปุLน 09/12/61-13/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.30 นาย อุดม ลิ่วลมไพศาล นักวิจัย การประชุม แลกเปลี่ยนความรู� WSN และ Smart watering System และเจรจาความร�วมมือวิจัย IoT-based irrigation system ฟ�ลิปป�นส� 12/12/61-13/12/61 2 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด31 นาย ปกรณ� สุพานิช นักวิเคราะห� การสัมมนา เจรจาธุรกิจผลงาน GASSET ให�แก�ผู�สนใจในงาน SIIF2018 Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF2018) สาธารณรัฐเกาหลี 04/12/61-11/12/61 8 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด32 นาย สิทธิโชค วัลลภาทิตย� นักวิจัย การประชุม ปฏิบัติงานในโครงการ ทดสอบและทําการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง ถังหมักขนาดปริมาตร 10,000 ลิตร ทดลองกลั่นแอลกอฮอล�และแยกน้ําให�บริสุทธิ์สําหรับใช�ผสมเปMนเชื้อเพลิงแกwสโซฮอล� ปฏิบัติงานโครงการ Support and assistance for private sector companies in adjusting of existing bioethanol plants ครั้งที่ 2 ลาว 17/12/61-26/12/61 10 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด
3/5



No. ชื่อ สกุล ตําแหน�ง ประเภทการเดินทาง วัตถุประสงค! ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ กําหนดเวลา(วัน) การเดินทางโดยเครื่องบิน แหล�งงบประมาณ33 นาย โอภาส ตรีทวีศักดิ์ นักวิจัย อบรม เปMนวิทยากรรับเชิญ ในการอบรม Data-Centric IoT-Cloud Platform for Smart Communities(IoTcloudServe@TEIN) Project Collaboration Workshop Data-Centric IoT Cloud Service Platform for Smart Communities Project Collaboration Workshop ลาว 11/12/61-15/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด34 นางสาว นรมน อินทรานนท� ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนองค�ความรู�เรื่อง ICT-based smart agricultural สําหรับภูมิภาคเอเชีย ประชุม Development of Integration and Application in Southeast Asia ไต�หวัน 11/12/61-14/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน35 นางสาว เอมอัชนา นิรันตสุขรัตน� นักวิจัย อบรม เปMนวิทยากรอบรมถ�ายทอดการประยุกต�ใช� NETPIE ให�กับอาจารย�และตัวแทนจากประเทศลาว Data-Centric IoT Cloud Service Platform for Smart Communities Project Collaboration Workshop ลาว 11/12/61-15/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด36 นาย เฉลิมพล ตู�จินดา ผู�อํานวยการฝLายอาวุโส การสัมมนา เปMนส�วนหนึ่งของการทํา CoIncubation  ภายใต�โครงการร�วมมือ ASEAN Business Incubator Network ABINet ร�วมกับ Ministry of Cooperatives and SME การพัฒนาหน�วยบ�มเพาะธุรกิจ ลาว 26/12/61-28/12/61 3 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณภายนอก สวทช.37 นางสาว คัทรินทร� ธีระวิทย� นักวิจัย การประชุม เนื่องจาก ทาง National Research Council (NRC) ประเทศแคนาดา ได�ประสานงานการประชุมหารือ    ความร�วมมือ และการลงนามบันทึกความเข�าใจระหว�าง กระทรวงวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี กับ การประชุมหารือโครงการความร�วมมือ และแผนการดําเนินงานด�าน วท. ไทย -แคนาดา พร�อมเข�าร�วมงาน WES Symposium แคนาดา 09/12/61-13/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด38 นาง ฤทัย จงสฤษดิ์ ผู�อํานวยการฝLายอาวุโส การประชุม เพื่อปรึกษาหารือกับเจ�าหน�าที่และสถานทูตไทยประจําสิงคโปร� เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดําเนินหน�วยงานวิทยาศาสตร�และประชุมวิชาการ Global Young Scientists Summit 2019 การเตรียมความพร�อมในการเสด็จพระราชดําเนินหน�วยงานวิจัยและประชุมวิชาการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สิงคโปร� 17/12/61-17/12/61 1 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน39 นาย ปฤษฎา หิรัญบูรณะ ที่ปรึกษาอาวุโส การประชุม สร�างเครือข�ายกับ Incubator ซึ่งเปMนสมาชิกของ ABINet โดยส�งเสริมการใช�เวที ABINet ในการขยายธุรกิจเพื่อเข�าสู� global/regional supply chain อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของศูนย�บ�มเพาะธุรกิจเทด 2nd National Technology Business Incubator Summit 2018 and Promoting SME Competitiveness through ASEAN Business Incubator Network - ABINet ฟ�ลิปป�นส� 16/12/61-20/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน40 นาย เจษฎา กาญจนะ นักวิจัย การประชุม แลกเปลี่ยนประสบการณ�การใช�ระบบ WSN กับ smart watering system และเจรจาความร�วมมือวิจัย IoT-based irrigation system ฟ�ลิปป�นส� 12/12/61-13/12/61 2 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด41 นาย อนุรัตน� วิศิษฏ�สรอรรถ นักวิจัยอาวุโส การสัมมนา นําเสนอผลงาน GASSET: a non-MEMS low power gas sensing technology Seoul International Invention Fair 2018 (SIIF2018) สาธารณรัฐเกาหลี 04/12/61-11/12/61 8 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด42 นางสาว พนิตา พงษ�ไพบูลย� รองผู�อํานวยการศูนย� อบรม จัด workshop NETPIE ร�วมงานสัมมนา และ ประชุมติดตามความก�าวหน�าโครงการ Data-Centric IoT Cloud Service Platform for Smart Communities Project Collaboration Workshop ลาว 11/12/61-15/12/61 5 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมด43 นาย นริชพันธ� เปMนผลดี ผู�ช�วยวิจัยอาวุโส การประชุม we will together share experiences and discuss issues for better future of Asian agriculture. ประชุม Development of Integration and Application in Southeast Asia ไต�หวัน 11/12/61-14/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณจาก สวทช. บางส�วน
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No. ชื่อ สกุล ตําแหน�ง ประเภทการเดินทาง วัตถุประสงค! ชื่อการประชุม/อบรม/สัมมนา/ดูงาน ประเทศ วันที่ กําหนดเวลา(วัน) การเดินทางโดยเครื่องบิน แหล�งงบประมาณ44 นางสาว ชนากานต� วงษาพรหม ผู�ช�วยวิจัย การศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานด�านพัฒนาพันธุ�ข�าวและการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวของประเทศเวียดนาม ศึกษาดูงานด�านพัฒนาพันธุ�ข�าวและการผลิตเมล็ดพันธุ� เวียดนาม 18/12/61-21/12/61 4 ชั้นประหยัด ใช�งบประมาณ สวทช. ทั้งหมดประโยชน!ที่ได2รับรายการที่ 1 และ 28: ได�รับประสบการณ�ในการเข�าร�วมพิธีลงนามความร�วมมือกับ Belgian Coordinated Collections of Micro-organisms (BCCM) เพื่อประโยชน�ในการทําวิจัยร�วมกันในอนาคต รายการที่ 2: ได�รับความรู�เพื่อนํามาจากการร�วมหารือเรื่องกําหนดจัด Plant Factory Training ระหว�าง 15-18 ม.ค. 2562 ณ ประเทศญี่ปุLน เพื่อทําให�การดําเนินงานดังกล�าวเปMนไปด�วยความเรียบร�อยและมีประสิทธิภาพรายการที่ 3 25 และ 37: ได�รับประโยชน�ในการหารือโครงการความร�วมมือและแผนการดําเนินงานด�าน วท. ไทย-แคนาดา เพื่อนําความรู�มาสนับสนุนอุตสาหกรรมไทย และการสร�างความสัมพันธ�อันดีระหว�างประเทศรายการที่ 4 และ 26: ได�รับประสบการณ�และความรู�เกี่ยวกับการวิจัยด�านการแพทย�และรักษาโรคต�างๆ รวมถึงโรคมะเร็งเต�านม พร�อมทั้งเยี่ยมชมผลงานเครื่องมือทางการแพทย�ที่มาร�วมจัดแสดง ซึ่งเปMนประโยชน�อย�างมากในการต�อยอดงานวิจัยรายการที่ 5: ได�รับความรู�ด�านนวัตกรรมใหม�ๆ ซึ่งสามารถนํากลับมาปรับใช�ได�ในไทย และเปMนประโยชน�กับงานวิจัยที่เกี่ยวข�องรายการที่ 6: ได�รับความรู�ในการเข�าร�วมงานเพื่อเป~นประโยชน�ในการจัดงานในรูปแบบเดียวกันในอนาคตอันใกล�รายการที่ 7: ได�รับประสบการณ�ในการแลกเปลี่ยนความรู�ในงานประชุมระดับนานาชาติในฐานะตัวแทนสายงาน ซึ่งสามารถนําความรู�ที่ได�มาปรับใช�ในงานที่รับผิดชอบได�เป~นอย�างดี รายการที่ 8: ได�รับความรู�และประสบการณ�ในการปฏิบัติงานในโครงการทดสอบและทําการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง ถังหมักขนาดปริมาตร 10,000 ลิตร ทดลองกลั่นแอลกอฮอล�และแยกน้ําให�บริสุทธิ์สําหรับใช�ผสมเปMนเชื้อเพลิงแกwสโซฮอล� ซึ่งสามารถนําความรู�มาปรับใช�ในงานวิจัยได�เปMนอย�างดี และร�วมแลกเปลี่ยนความรู�ในระดับนานาชาติรายการที่ 9 16 และ 22: ได�รับประสบการณ�ในการนําคณะเดินทางในหลายภาคส�วนไปพัฒนาโอกาสธุรกิจและเทคโนโลยี โดยเข�าร�วมงาน  Asian E-Tailing Summit, SmartBiz Expo, International Franchising Show, BIP Asia และ Design Inspire เพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจ สร�างเครือข�ายและพัฒนาความร�วมมือต�างๆรายการที่ 10: ได�รับประสบการณ�ในการดําเนินการวิเคราะห�คุณสมบัติการนําไฟฟ~าเชิงไอออนิกในสองระนาบโดยแยกเปMนแบบ in-plane และ out-of-plane และสามารถนําความรู�มาใช�ประโยชน�ได�ในอนาคตรายการที่ 11 และ 19: ได�รับความรู�จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ�ด�าน accessibility และ affordability ซึ่งเปMนงานในความรับผิดชอบ และหารือประเด็นเทคนิคระบบ TTRS video กับนานาชาติรายการที่ 12-14: ได�รับความรู�เกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบ Visual IoT ให�ใช�งานได�เหมาะสม ได�แสวงหาความร�วมมือในระดับนานาชาติ และเพื่อผลักดันให�เกิดการประยุกต�ใช� Visual IoT กับโครงการอื่น ๆ ต�อไปในอนาคต รายการที่ 15: ได�รับความรู�และประสบการณ�ในการหารือความร�วมมือทั้งวิจัยและแลกเปลี่ยนนักศึกษาของ University of Lorraine และประเทศไทย ภายใต�ความร�วมมือของ CIRADรายการที่ 17: ได�รับประสบการณ�ในการร�วมแลกเปลี่ยนและต�อยอดงานวิจัยเพื่อวางแผนสร�างความร�วมมือกันในอนาคตรายการที่ 18: ได�ประสบการณ�ในการเข�าร�วมงานฉลองครบรอบ 100 ปrมหาวิทยาลัย UEC และสานต�อความสัมพันธ�ระหว�างหน�วยงานอื่น เพื่อประโยชน�ในอนาคตรายการที่ 20: ได�รับประสบการณ�ในฐานะผู�เชี่ยวชาญและมีประสบการณ�ที่เกี่ยวข�องกับเทคโนโลยีดิจิทัลและการขยายผลต�อไปในอนาคตรายการที่ 21 31 และ 41: ได�รับประสบการณ�ในการนําเสนอผลงาน และเจรจาธุรกิจในเรื่องที่รับผิดชอบให�แก�ผู�สนใจในงาน SIIF2018 เป~นประโยชน�ในการสร�างความร�วมมือในอนาคตรายการที่ 23-24:ได�รับความรู�เพื่อการบรรลุจุดมุ�งหมายของโครงการรับจ�างวิจัยเรื่องการพัฒนาหน�วยจับไอระเหย (Vapor Recovery Unit) จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ และสามารถนํากลับมาปรับใช�ในงานที่รับผิดชอบได�ในอนาคตรายการที่ 29: ได�รับประสบการณ�ในการนําเสนอผลงานวิจัยในเวทีระดับนานาชาติ และได�แลกเปลี่ยนประสบการณ� เพื่อนํามาประยุกต�ใช�ในงานที่รับผิดชอบต�อไปได�รายการที่ 30 และ 40: ได�รับความรู�และแลกเปลี่ยนประสบการณ�การใช�ระบบ WSN กับ smart watering system และเจรจาความร�วมมือวิจัยกับผู�เกี่ยวข�อง เพื่อประโยชน�ในอนาคตรายการที่ 27 34 และ 43: ได�รับความรู�จากการแลกเปลี่ยนองค�ความรู�เรื่อง ICT-based smart agricultural สําหรับภูมิภาคเอเชีย สามารถนํามาปรับใช�ในงานที่รับผิดชอบได�รายการที่ 32: เปMนการปฏิบัติงานวิจัยต�อเนื่องในโครงการ ทดสอบและทําการหมักเอทานอลจากมันสําปะหลัง ถังหมักขนาดปริมาตร 10,000 ลิตร ทดลองกลั่นแอลกอฮอล�และแยกน้ําให�บริสุทธิ์สําหรับใช�ผสมเปMนเชื้อเพลิงแกwสโซฮอล� ซึ่งได�รับความรู�และประสบการณ�อย�างมากรายการที่ 33 35 และ 42: ได�รับประสบการณ�ในการจัด workshop NETPIE ร�วมงานสัมมนา ประชุมติดตามความก�าวหน�าโครงการ รวมถึงเปMนวิทยากรในงานอีกด�วยรายการที่ 36: ได�รับประสบการณ�ในการเปMนส�วนหนึ่งของการทํา CoIncubation  ภายใต�โครงการร�วมมือ ASEAN Business Incubator Network ABINet ร�วมกับ Ministry of Cooperatives and SME  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ jAIF ซึ่งสามารถนํากลับมาปรับใช�ในงานที่รับผิดชอบได�เปMนอย�างดีรายการที่ 38: เปMนประโยชน�ในการเตรียมความพร�อม ได�ปรึกษาหารือกับเจ�าหน�าที่และสถานทูตไทยประจําสิงคโปร� เพื่อเตรียมการในการเสด็จพระราชดําเนินหน�วยงานวิทยาศาสตร�และประชุมวิชาการ Global Young Scientists Summit 2019รายการที่ 39: ได�รับประสบการณ�ในการสร�างเครือข�ายกับ Incubator ซึ่งเปMนสมาชิกของ ABINet โดยส�งเสริมการใช�เวที ABINet ในการขยายธุรกิจเพื่อเข�าสู� global/regional supply chain  อีกทั้งพัฒนาศักยภาพของศูนย�บ�มเพาะธุรกิจเทดโนโลยี พว. ผ�านการมีส�วนร�วมในเวทีการอภิปรายร�วมกับ Incubator นานาชาติ รายการที่ 44: ได�รับความรู�และประสบการณ�ในการทําวิจัยด�านพัฒนาพันธุ�ข�าวและการผลิตเมล็ดพันธุ�ข�าวของประเทศเวียดนาม โดยสามารถนํากลับมาใช�ประโยชน�ในงานที่รับผิดชอบได�เป~นอย�างดี
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