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สรุปการประชุม CUP-NATURE 
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2552 เวลา 16:00-17:00 น. 

สถานที่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ทุงครุ) 

ผูรวมประชมุ 

อาจารย/นักวิจัย หนวยงาน 
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
ดร.นเรศ อินตะวงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพายัพ 
นายเอกชัย  วิมลมาลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
นายธีระศักดิ์  หมากผิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
นายอภิสิทธิ์  โฆษติชัยยงค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
นักศึกษา ป. โท - เอก 

ผูไมสามารถเขารวมประชุม 

อาจารย/นักวิจัย หนวยงาน 
ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรีุ 
ผศ.ดร.จันทรฉาย  ทองปน มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล มหาวิทยาลัยศิลปากร 
รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
วาระเพื่อเตรยีมความพรอมในโอกาส สกอ. เยี่ยมชมกลุมวจิัย P-PROF 
 ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดสนับสนุนการวิจัยภายใตชื่อ
โครงการยอวา CUP-NATURE ซ่ึงเปนความรวมมือระหวางคณาจารย นักวิจัย และนักศึกษา
ระหวางสถาบนัที่มีกลุมวิจัย P-PROF เปนกลุมวิจัยหลักของการดําเนินงานในโครงการนี้ ดวย
ทุนสนับสนุนประมาณ 4.5 ลานบาท ตั้งแตป พ.ศ. 2549 น้ัน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 
2552 ทางคณะประเมินผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. จํานวน 8 ทาน จะเขาเยี่ยมชมสํานักงานและ
หองปฏิบัติการของกลุมวิจัย P-PROF ทางกลุมวิจัย P-PROF ขอชี้แจงการแบงหนาที่ความ
รับผิดชอบของอาจารย นักวิจัย และนักศกึษาที่เกี่ยวของในโครงการดังน้ี 
 
จํานวนผูที่คาดวาจะรวมประชุม 24 คน 

ผูรวมวิจัยในโครงการฯ 16 คน 
ผูประเมินผูทรงคุณวุฒิ 8 คน 

การแตงกาย ชมุทีมกลุมวิจัย P-PROF (เสื้อเหลือง หรือ เสื้อ jacket) หรือชุดสุภาพสวม
รองเทาหุมสน 
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กําหนดการเยี่ยมชมอยางคราว 

เวลา กิจกรรม 
10:00 – 10:05 น. หัวหนากลุมวจัิย P-PROF ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหนากลุม

วิจัยฯ กลาวตอนรับคณะผูประเมิน และแนะนําผูรวมโครงการ 
10:05 – 10:35 น. นําเสนอและสรุปผลงานโครงการ “ศูนยความเปนเลิศดานพอลิเมอรและ

การใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาต ิ (Centre for Utilizations of 
Polymers and Natural Resources, CUP NATURE) 

10:35 – 11:25 น. ตอบขอซักถามของผูทรงคุณวุฒิประเมินผลโครงการ 
11:25 – 12:00 น. เยี่ยมชมหองปฏิบัติการของกลุมวิจัยฯ 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 
 
เสนทางการเยี่ยมชมของคณะผูประเมิน 

 
 

หองประชุมประเมินผลงาน ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา (จุดเริ่มตน) 

หองปฏิบัติการขึ้นรูปพอลิเมอร ณ อาคารวิจัยและพัฒนา 

หองปฏิบัติการทางเคมีพอลเิมอร (ใชสําหรับเตรียมวัตถดิุบ) และหองไม
โครสโคป ชั้น 4 ตึกคณะพลังงานฯ 

หองประชุมใหญ และหองพักนักวิจัย ชัน้ 5 ตึกคณะพลังงานฯ 

หองประชุมเลก็ และหองพักหัวหนากลุมวจัิยฯ ชั้น 5 ตึกคณะพลังงานฯ 

หองพัก นศ. ป. เอก ชั้น 5 ตึกคณะพลังงานฯ 

หองพักนักวิจัย หลัง ป.เอก ชั้น 5 ตึกคณะพลังงานฯ 

หองเครื่องมือ XRD ชั้น 3 อาคารวิจัยและพัฒนา (จุดสิ้นสุด) 
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หนาที่รับผิดชอบของผูรวมวิจัยในโครงการฯ 
หนาท่ี ผูรับผิดชอบ 

กลาวตอนรับ แนะนําผูรวมวิจัย บรรยายสรุป และนําคณะผูประเมิน
เย่ียมชมโครงการฯ 

• อ.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

จัดแสดงชิ้นงานที่เกี่ยวของกับการวิจัยในหองประชุม โดย 
- ชิ้นงาน WPC จากกัลทิมา 
- ชิ้นงาน Rotomoulding จากภควรรษ 
- ชิ้นงาน O-ring + หลังคายางแบบเคลือบผิว จากเอกชัย 

• คุณวัลลภ 

นําโปสเตอรที่แสดงหนาลิฟทชั้น 4 ไปติดไวบริเวณชั้น 5 ตามเสนทาง
การเดินของ คณะผูประเมินฯ 

• คุณกุลนิดา 

• อ.วัชรินทร 
จัดสถานที่ คอมพิวเตอรโนตบุค ฉาก LCD ปากกาเขียน white 
board??? 

• คุณธีระศักดิ์ 

• คุณสันติ 

• คุณศุภกิจ (โนตบุค) 
สําเนาเอกสารประกอบการบรรยาย (25 ชุด) และรายงาน (10 ชุด) • คุณศุภกิจ 
ประจําหองนักวิจัยชั้น 5 • คุณธีระศักดิ์ 

• คุณวุฒิสิทธิ์ 

• คุณสันติ 
ประจําหองปฏิบัติการทางเคมีพอลิเมอร ชั้น 4 
เตรียมอุปกรณสาธิตเรื่องการปรับปรุงผิวขี้เล่ือยไมหรือเถาลอย 

• คุณกัลทิมา 

• คุณวัลลภ 
ประจําหอง XRD ชั้น 4 • คุณเกสินี 

• คุณอภิสิทธิ์ (ประสานงาน) 
ประจําเครื่อง two-roll-mill mixer (โรงประลอง) พรอมชิ้นงานยางกอน
ผสมและหลังผสม พรอมตัวอยางชิ้นงาน 

• คุณเอกชัย 

ประจําหอง twin screw และเครื่อง high speed mixer  (โรงประลอง) 
พรอมอุปกรณสาธิตใหเห็นการผสม 

• คุณศุภกิจ 

ประจําเครื่อง Injection moulding (โรงประลอง) พรอมชิ้นงานสาธิต • คุณชัชวาลย 
ประจําหอง SEM (โรงประลอง) พรอมตัวอยางภาพถาย (ถามี) • คุณศุภฤกษ 
ประจําหอง tensile (โรงประลอง) พรอมอุปกรณสาธิต หรือชิ้นงานแสดง 
flow pattern 

• ดร.นเรศ 

• อ.วัชรินทร 
เมนูและการสั่งอาหาร พรอมการเสิรฟในหองประชุม • คุณปรียานุช 

• คุณดนุพล 

• คุณวุฒิสิทธิ์ 
อํานวยความสะดวก (สถานที่โรงประลอง ไฟฟา ประปา ฯลฯ) • คุณเดวิช 
ถายรูป • คุณนภัส 

 


