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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน สิงหาคม 2553 
วันที ่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:00 - 12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน ก.ค.-ส.ค. 53 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ ระหวางวันที่ 15-18 พ.ย. 53 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ และ ผศ.เอกชัย วิมลมาลา จะเดิน
ทางเขารวมประชุมวิชาการ Asian-Australasian Conference Composite Materials (ACCM) 
ณ เขตประครองพิเศษไตหวัน 

⇒ ระหวางวันที ่14-17 ม.ค. 54 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์สมบตัิสมภพ ดร.ศิรินทร ทองแสง นายวัชรินทร 
สิทธิเจริญ และ นส.กัลทมิา เชาวชาญชัยกุล จะเขารวมการประชุมวิชาการ PFAM - XIX 
conference ณ เมือง Auckland ประเทศ New Zealand 

⇒ ระหวางวันที ่26-27 ส.ค. 53 นายกานต ศิลปสอน นศ.ป.โท จะเขารวมเสนอผลงานวิจัยในการ
ประชุม MSAT ครั้งที่ 6 ณ รร.มิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ 

⇒ วันที่ 17 ก.ย. 53 นักวิจัยโครงการ Hy-MAC จัดประชุมวิชาการรายงานความกาวหนางานวิจัย
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส ณ หองปรีดา วิบูลสวัสดิ์ อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (ชั้น 2) 

⇒ ระหวางวันที่ 27-28 ต.ค. 53 นศ.ป.โท-เอก กลุม P-PROF รายงานความกาวหนาวิทยานิพนธ
ประจําภาคการศึกษาที่ 1/53 

⇒ ประกาศผลทนุ TRF-MAG window I-II โดย นศ.ป.โท กลุม P-PROF ที่ไดรับทนุนี้
ประกอบดวย นส.โสมธิดา ลิขิตเลศิ นส.นันทิยา ศิลาคุปต และ นส.จันทราพร พรหมฉิม 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี สําหรับในสวนคาลงทะเบียนของทุน TRF-MAG ที่นักศึกษาจะไดรับน้ัน 

นักศึกษาทีไ่ดรับทุนยินดีจะแบงใหเพ่ือนในรุนเดียวกัน ดังน้ี 
นศ.ป.โท รุนป 52 : 1) นส.วราทิตย นันตะนะ 2) นายคณิศร ใจเอื้อ 3) นายนัตตุลา  วงศตะ 4) นส.นริศตา นอย
ฉํ่า 5) นายเชษฐภรณ แกวกนกศิลป 6) นายศิริชัย กานกิ่ง 7) นส.โสมธิดา ลิขิตเลิศ 8) นายอัฐพงษ กิตติ์ชัยวัชร* 
และ 9) นส.ปยะภรณ นิลทุย* 
นศ.ป.โท รุนป 53 : 1) นส.นันทิยา ศิลาคุปต* 2) นส.ปาริชาติ ยศแกว 3) นายปติพงษ พรหมรักษ 4) นส.จันทรา
พร พรหมฉิม 5) นส.ศศิธร ศรีคํามวน 6) นส.อธิษฐาน แสนยะเสนีย และ 7) นส.ปวีณา แตงอุดม* 
หมายเหตุ *นักศึกษาที่ไดรับทุน TRF-MAG 

สําหรับ นศ. ที่ไดรับทุนเพชรพระจอมฯ ของมหาวิทยาลัย และทุนคณะฯ (ชื่อที่ขีดเสนใต) ยินดีที่จะ
ไมขอรับสวนแบงดังกลาว 
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วาระที ่2 สรุปหนาที่และการเตรียมความพรอมการจัดประชุมกลุมวจิัย P-PROF นอกสถานที่ 
ประจําป พ.ศ. 2553 ณ สีดา รีสอรท จ.นครนายก โดย นส.รัชนี ฉินกมลทอง ไดกลาวสรุปถึง
ภาระหนาที่ ทบทวนกําหนดการประชมุ แผนที่ หองพัก และการเดินทาง รวมถึงการรับบริจาคเงิน
สนับสนุนการจัดประชุมฯ และเสื้อกลุมวิจัยรุนใหม 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดยที่ประชุมมีมติใหเริ่มออกเดินทางจากหนาอาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

วันที่ 20 ส.ค. 53 ตั้งแตเวลา 07:00 น. ถึงสถานที่ประชุมไมเกินเวลา 10:00 น. 
  
วาระที ่3 การประชุมวชิาการของ นศ.ป.โท รุนป 52 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ ไดแนะนําการประชมุทางวิชาการที่จะจัดขึ้นในอนาคต สําหรับ 
นศ.ป.โท รุนป 52 เพ่ือใชประกอบการขอจบการศกึษาตามหลักสูตรของคณะพลังงานสิ่งแวดลอม
และวัสดุ มจธ. สําหรับตัวอยางการประชมุวิชาการที่จะจัดขึ้น ไดแก 
17-19 พย. 53 การประชุมวชิาการ ม.อ. ภูเก็ตวิจัย ครั้งที่ 3 (2553) : สหวิทยาการเพื่อการพัฒนา

อยางยั่งยืน มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร วิทยาเขตภูเกต็ จ.ภูเก็ต 
http://www.conference.phuket.psu.ac.th/conference_53_th/index.aspx  

19-20 พย. 53  การประชุมวชิาการ แมฟาหลวงวชิาการ ประจําป พ.ศ.2553 : 12 ป ตามรอย
สมเด็จยา มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จ.เชียงราย 
http://www.mfu.ac.th/other/mfusymposium53/index.php  

26 พย. 53  การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑติศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม ครั้งที่ 2 
The 2nd CMU Graduate Research Conference มหาวิทยาลัยเชียงใหม จ.
เชียงใหม http://www.grad.cmu.ac.th/gradresearch2/  

7-8 ธค. 53  การประชุมวชิาการครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน : 
กาวยางตามพอ สานตอการศึกษา พัฒนาชาติไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตกําแพงแสน จ.นครปฐม 
http://www.kps.ku.ac.th/conference/index.php/first-announcement.html  

23-24 ธค. 53  การประชุมวชิาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑติศกึษาแหงชาต ิ ครั้งที่ 19 
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จ.ฉะเชิงเทรา http://grad.rru.ac.th/graduate/  

14-17 มค. 54  การประชุมวชิาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2 : การวิจัยทองถิ่นเพ่ือ
แผนดินไทย : พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในทองถิ่น มหาวทิยาลัยราชภฏัพิบูล
สงคราม จ.พิษณุโลก http://www.nacru.psru.ac.th/format.html  

มติที่ประชุม 
 นศ.ป.โท รุนป 52 ประกอบดวย 1) นส.รัชนี ฉินกมลทอง 2) นส.วราทิตย นันตะนะ 3) นายคณิศร 

ใจเอ้ือ 4) นายนัตตลุา  วงศตะ 5) นส.นริศตา นอยฉ่ํา 6) นายเชษฐภรณ แกวกนกศิลป 7) นายศิริ
ชัย กานกิ่ง 8) นส.ปยะภรณ นิลทุย 9) นส.โสมธิดา ลิขิตเลศิ 10) นายอัฐพงษ กิตติ์ชัยวัชร 11) นส.
นันทิยา ศิลาคปุต ทั้งน้ี สําหรับการประชมุวิชาการที่จะเขารวมนั้น นศ. ควรเลือกพิจารณาไมเกิน 2 
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แหงจากรายการตัวอยางการประชุมวชิาการขางตน และใหดูกําหนดการสงบทคดัยอ รูปแบบการ
ตีพิมพ หากเปนไปไดควรแบงไปที่ละ 3-4 คน ตอการประชุม 

  
วาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ 

- การทําแลปที ่ มจธ. บางขุนเทียน : ตามที่ กลุมวิจัย P-PROF ไดทําหนังสือขออภัยบุคลากรที่
ทํางานประจําอยู ณ อาคาร สรบ. เกี่ยวกบัปญหาเรื่องกลิ่นสารเคมทีี่เกิดขึ้น ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
รอฟงผลตอบรับจากบุคลากรดังกลาว ในการนี้ จึงของดการใชสถานที่และเครื่องมือทาํแลป
ชั่วคราว อยางไรก็ตาม หากทางกลุมฯ ไดรับทราบผลตอบรบัแลว จะแจงใหผูที่เกี่ยวของทราบ
โดยทันที ทั้งน้ี สามารถสอบถามความกาวหนาไดที ่ ผศ.เอกชัย วิมลมาลา เบอรโทรภายใน 
8647 

- การระดมสมองเขียนบทความวิจัย : ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ มีความประสงคให นศ.ป.โท-
เอก ที่มีผลงานวิจัย อาทิเชน นส.กุลนิดา เทพทิม นส.รัชนี ฉินกมลทอง นายอัฐพงษ กิตติช์ัย
วัชร นส.ปยะภรณ นิลทุย นายศิริชัย กานกิ่ง และ นายคณิศร ใจเอ้ือ รวบรวมผลงานวิจัยเพ่ือ
เตรียมความพรอมในการระดมสมองเขียนบทความวิชาการ ประมาณเดือน พ.ย. 53 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันจันทรที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 09:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 อาคารคณะ

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (ชั้น 5) 
ปดประชุมเวลา 12:00 น. 


