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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน กันยายน 2553 
วันที ่ 27 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 09:00 - 10:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน ส.ค.-ก.ย. 53 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ การเขารวมเสนอผลงานวิจัยในการประชมุวิชาการระดบัชาติ มหาวทิยาลัยราชภฏั ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ.พิษณุโลก http://www.nacru.psru.ac.th/format.html 
ทั้งน้ี ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดให นศ.ป.โท ป 52 สงหัวขอเรื่องและบทคัดยอที่
เกี่ยวของกับวทิยานิพนธของตนเองเพ่ือขอรับการพิจารณาเสนอผลงานในการประชุมดังกลาว 
โดยการประชุมดังกลาวมีกําหนดสงบทความฉบับเต็มในวันที่  30 ธ.ค. 53 และนําเสนอผลงาน
วันที่ 14-15 ม.ค. 54 ทั้งแบบบรรยายและโปสเตอร 

⇒ ระหวางวันที่ 14-16 ต.ค. 53 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ เขารวมการประชมุ "นักวิจัยรุน
ใหม พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว."ครั้งที่ 10 ณ รร. ฮอลิเดยอินน รีสอรท รีเจนท บชี ชะอํา จ.
เพชรบุรี ทั้งน้ีเพ่ือทําหนาที่เปนกรรมการพิจาณาผลงานและประธานในทีเ่สนอผลงานยอย 
(Chairman) 

⇒ การระดมสมองเพื่อเขียน Paper ระหวางวันที่ 14-16 ต.ค. 53 ณ รร. ฮอลิเดยอินน รีสอรท รี
เจนท บีช ชะอํา จ.เพชรบุรี โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ กําหนดใหนักศึกษาที่มีความ
พรอม กลาวคอืมีผลการทดลอง (รูปและตารางรวมกันไมเกิน 8 ผลการทดลอง) และคําอธบิาย
ผลการทดลองเพื่อเปนบทความวิจัยฉบบัเต็ม (Full paper) โดยใหนักศึกษาทีส่นใจเขาระดม
สมองฯ เตรียมกราฟและตารางที่มี Format เหมาะสมไปยังสถานที่ประชุมดวย 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยในสวนการประชมุระดมสมองระหวางวันที่ 14-16 ต.ค. 53 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์

สมบัติสมภพ แจงวาไดทําการจองหองพักไวเพ่ิมแลวหน่ึงหอง ทั้งน้ีสําหรับผูหญิงสามารถพัก
รวมกับ ดร.ศริินทร ทองแสง นักศึกษาทีส่นใจรวมการประชุมดังกลาวไดแก 1) นายอัฐพงษ กิตติ์ชัย
วัชร 2) นายคณิศร ใจเอ้ือ และ 3) นายศริิชัย กาน อาจารยนักวิจัยและนศ.ป.เอก ที่เขารวมดวยคือ 
1) ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ 2) ผศ.เอกชัย วิมลมาลา 3) นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค 4) นส.กุล
นิดา เทพทิม และ 5) นายชนะ ประพฤทธิว์งศ สําหรับนักศึกษานั้น ไดมีกําหนดสงผลการทดลอง
และรวมกันวิเคราะหผลการทดลองในวันที่ 10 ต.ค. 53 เริ่มตั้งแตเวลา 10:00 น. 

  
วาระที ่2 การติดตามความกาวหนางานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย 

นศ.ป.โท-เอก ทุกคนรายงานความกาวหนาการดําเนินงานวิจัย (วิทยานิพนธ) ปญหาและอุปสรรค
แก ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ หัวหนากลุมวิจัย P-PROF  
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วาระที ่3 การเสนอความกาวหนางานวิจัยกลุม Rubber Composite and Technology Group; RCTG 
นศ. ป.โท-เอก ที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกบัวัสดุยาง ไดแก 1) นส.กุลนิดา เทพทิม 2) นายคณิศร ใจเอ้ือ  
3) นายศิริชัย กานกิ่ง และ 4) นส.ปยะภรณ นิลทุย ไดเสนอสรุปผลการวิจัยที่ผานมา ปญหาที่
เกิดขึ้นและแผนการดําเนินงานในอนาคตใหแกที่ประชมุ 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดมีความเห็นดังน้ี 

สําหรับการดําเนินงานวิจัยของ นส.กุลนิดา เทพทิม และ นายคณิศร ใจเอ้ือ ควรทดสอบคุณลักษณะ
ของชิ้นงานตวัอยาง เพ่ือมาสนับสนุนผลดานการทดสอบการยับยัง้การเจริญของจุลินทรียที่ผสมใน
วัสดุยางธรรมชาติ สวนการดําเนินงานวิจัยของ นายศิริชัย กานกิ่ง ควรทําการตรวจสอบโครงสราง
จุลภาคกรณีเถาชานออยที่ไดจาก จ.ลพบุรีและ จ.นครสวรรค ที่ปริมาณการผสม 15 และ 30 สวนใน
รอยสวน สําหรับการดําเนินงานของ นส.ปยะภรณ นิลทุย ใหทาํการสอบเทียบราคาคาบริการ
ทดสอบ DMTA ของหนวยงาน/สถาบันในประเทศอ่ืนๆ อีก เชน MTEC และจุฬาฯ เพ่ือพิจารณาถึง
ความเหมาะสมถึงเรื่องงบประมาณ 

  
วาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ การประชุมครั้งหนา (เดือน ต.ค. 53) หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดกําหนดให นศ.ป.โท รุนป 53 

ไดแก 1) นส.ปาริชาติ ยศแกว 2) นายปติพงษ พรหมรักษ 3) นส.จันทราพร พรหมฉิม 4) นส.
ศศธิร ศรีคํามวน 5) นส.อธิษฐาน แสนยะเสนีย และ 6) นส.ปวีณา แตงอุดม เสนอแผนการ
ดําเนินงานวิทยานิพนธโดยใช Power point ไมเกิน 5 สไลด 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ  
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 09:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 อาคารคณะ

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (ชั้น 5) 
ปดประชุมเวลา 10:30 น. 


