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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน กรกฎาคม 2551 
วันที ่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09:00-12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 4 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ ขอเชิญสมาชกิ P-PROF รวมสงผลงานวจัินในการประชุมระดับนานาชาติ 

SDSE2008 ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรม Millenium 
Hilton Bangkok กรุงเทพฯ 

⇒ ขอเชิญรวมงานมอบรางวัลกองทุนศาสตราจารย ดร.สิปปนนท เกตุทตั ในวันเสารที่ 
26 กรกฎาคม 2551 ระหวางเวลา 13:30 – 16:30 น. ณ วังสวนผักกาด  

⇒ อาจารยและนักวิจัย P-PROF รวมสัมมนาการวางแผนยุทธศาสตรของคณะพลงังานฯ 
ระหวางวันที่ 12-13 กันยายน 2551 (ซ่ึงตรงกับ 2 วันแรกในการจัดงาน Thailand 
research expo ที่ Central world โดย สภาวิจัยแหงชาติ (วช.) ระหวางวันที ่ 12-16 
กันยายน 2551) 

⇒ นําเสนอแบบและสีเสื้อ P-PROF version 2009 โดย นายเวชยันต ปองนพ  

⇒ นําเสนอผลการสํารวจสถานที่จัดสัมมนานอกสถานที่ประจําป 2551 โดย นายเวชยนัต 
ปองนพ 

มติที่ประชุม 
 - หัวหนากลุมวจัิยฯ เสนอตอสมาชิกวา ทางกลุมฯ จะสงบทความวิจัยจํานวน 3 paper 

ในการประชุมระดับนานาชาติ SDSE2008 ซ่ึงจัดขึ้นระหวางวันที่ 11-13 ธันวาคม 
2551 ณ โรงแรม Millenium Hilton Bangkok กรุงเทพฯ ที่เกี่ยวของกับการศึกษาการ
ใชผงขี้เลื่อยไมและเถาลอย ประกอบดวย paper จาก อ.จันทรฉาย ทองปน อ.ณรงค
ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ อ.ชาคริต สิริสิงห โดยมีกําหนดสงบทคัดยอภายในวันที่ 31 
กรกฎาคม 2551 (ดูรายละเอียดการประชุมที่ www.sdse2008.com)  

- อ.ณรงคฤทธิ์ เชิญผูที่สนใจและสะดวกมารวมงานมอบรางวัลสิปปนนท ในวันเสารที่ 
26 กรกฎาคม 2551 ระหวางเวลา 13:30 – 16:30 น. ณ วังสวนผักกาด โดยนัดเจอ
กันที่วังสวนผกักาด เวลาประมาณ 12:30 น. 

- เน่ืองจากอาจารยและนักวิจัย ติดภารกิจรวมการสัมมนาฯ ซ่ึงจัดโดยคณะพลังงานฯ 
ตนสังกัด ในวนัที่ 12-13 กันยายน 2551 หัวหนากลุมวิจัยฯ จึงมอบหมายให นักวิจัย
และนักศึกษาปริญญาเอก ประกอบดวย นายชัชวาลย นายศุภกิจ นส.กัลทิมา และ
นายวัลลภ ทําหนาที่รับผิดชอบดูแลการรวมแสดงผลงานของกลุมฯ ในงาน Thailand 
research expo  

- สมาชิกสวนใหญมีความเห็นวา ควรมีโลโก ในลักษณะเหมือนกับตนฉบับ ประทบัอยู
บนเสื้อดวย โดยผูออกแบบจะนํามาเสนอแบบเสื้อใหมอีกครั้งในการประชุมครั้งถดัไป 
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- สมาชิกสวนใหญมีความเห็นวา สถานที่สมัมนาที่ไปสํารวจมา ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จะสามารถจัดการประชุมไดไมสะดวกเทาที่ควร ดังน้ันจึงมีมติเปลี่ยนสถานที่จัด
สัมมนา โดยหัวหนากลุมวิจัยฯ จะเปนผูดําเนินการตอดวยตนเอง ซ่ึงอาจเลือกจาก
สถานที่จัดสัมมนาในอดีตที่มีความพรอม สําหรับวันเวลาในการจัดสัมมนามี 3 วัน คือ 
วันที่ 30-31 ตลุาคม 2551 และ 1 พฤศจิกายน 2551 

  
วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 19 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +187,167.45 
20 ก.ค. 51 รับคาเส้ือแจ็คเก็ตและสติกเกอรจากพี่ชาง   +650.00  
22 ก.ค. 51 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#9)  +6,000.00  

 รวมสรุปยอด   +193,817.45  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 23 ก.ค. 51 = 193,817.45 บาท 

- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 28x600 = 16,800 บาท 
** สติกเกอร 14 ชิ้น คิดเปนเงิน 14x60 = 840 บาท 

  
วาระที ่3 การบรรยายพเิศษโดยศิษยเกาจากภาคอุตสาหกรรม 2 ทาน  

คุณชนิดา โยธินวัฒนกําธร (ศิษยเกาป ’47) จาก TPN FlexPak Co., Ltd 
คุณศรัณย ชมุไชโย (ศิษยเกาป ’48) จาก Connell Wagner (Thailand) 
ดําเนินรายการโดย คุณเวชยันต ปองนพ 

มติที่ประชุม 
 ผูรวมประชุมไดรับฟงประสบการณจริงที่ถายทอดโดยตรงจากวิทยากร อยางมีสาระและ

ความเพลิดเพลินตลอดการบรรยาย โดย อ.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ อ.จันทรฉาย 
ทองปน ใหเกียรติรวมแสดงความคิดเห็นกับวิทยากรเกี่ยวกับประสบการณทํางานกับ
ภาคเอกชนและวธิีการแกปญหาที่เกิดขึ้นในที่ทํางาน พรอมทั้งเชื้อเชิญใหวิทยากรทั้งสอง
มาเลาประสบการณที่มีอยางมากมายตออีกในการสัมมนานอกสถานที่ 
ติดตามขาวนีไ้ดที่ http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_July1.html 

  
วาระที ่4 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแตเวลา 13:30 – 16:00 น. สําหรับสถานที่จะแจงให

ทราบภายหลงั 
 


