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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF เดือน กุมภาพันธ 2554 
วันที ่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:30 - 10:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน ม.ค.-ก.พ. 54 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ 17 ก.พ. 54: คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฟลิปปนส เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
เลาประสบการณการกอตั้งศูนย TCI ณ เมือง Quezon ประเทศฟลิปปนส [การบรรยายครั้งที ่
108]  

⇒ 24 ก.พ. 54: คณะศึกษาศาสตร ม.มหาสารคาม เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ บรรยาย
พิเศษ เรื่อง "การพัฒนาผลงานวิชาการในระดับบัณฑติศึกษาฯ" ณ รร.ตักสิลา จ.มหาสารคาม 
[การบรรยายครั้งที่ 109] 

⇒ 30 มี.ค. – 1 เม.ย. 54: อาจารย นักวิจัย และนศ.ป.โท เขารวมการประชุมวชิาการโครงการ
ทุนวิจัยมหาบณัฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 5 ณ โรงแรมจอมเทียน 
ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี 

⇒ 4 เม.ย. 54: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรฯ (วว.) เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ บรรยาย
พิเศษเรื่อง "การวัดและประเมินความสามารถ และความเปนเลิศทางการวิจัยของสถาบันวิจัย" 
[การบรรยายครั้งที่ 111] 

⇒ 22 มิ.ย. 54: บัณฑิตวิทยาลัย ม.เชียงใหม เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษ
เรื่อง "การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ" [การบรรยายครัง้ที่ 110] 

⇒ 31 ก.ค. 54: สมาคมโพลิเมอรแหงประเทศไทย จัดประชุมวิชาการโพลิเมอรแหงประเทศไทย 
ครั้งที่ 2 (PCT-2) ระหวางวันที่ 20-21 ต.ค. 54 สง Extended Abstract (ภาษาอังกฤษ) ความ
ยาว 3-4 หนาภายในวันที่ 31 ก.ค. 54 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 กําหนดการนัดหมาย นักวิจัย/นักศึกษา เพื่อเขียนขอเสนอโครงการ บทความวิจัย/

วิทยานิพนธ 
มติที่ประชุม 
  - 31 มี.ค. 54 ถึง 1-2 เม.ย. 54: การเขียนขอเสนอโครงการและบทความวิจัย ณ โรงแรมจอม

เทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยการเดินทางแบงออกเปน 2 ชวง คือ 
(1) วันที่หน่ึง (31 มี.ค. 54) เพ่ือเขียนบทความวิจัยและเสนอผลงานวิจัยสําหรับ นศ. ที่รับทุน 

TRF-MAG ป 52 ในการประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ประกอบดวย 
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัสิมภพ ผศ.เอกชัย วิมลมาลา นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค     
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นางสาวกุลนิดา เทพทิม นายชนะ ประพฤทธิว์งศ นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวัชร และ      
นางสาวปยะภรณ นิลทุย รวม 7 คน 

(2) วันที่สอง (1 เม.ย. 54) ตามมาสมทบเพื่อเขียนขอเสนอโครงการ ACI และ KNIT#2 
ประกอบดวย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นายชาตรี วงษแกว นายสันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย       
นายวุฒิสิทธิ์ ยอชัย และ นายอนุสรณ พานิชนก รวม 5 คน 

- 29-31 พ.ค. 54: การเขียนวิทยานิพนธ ณ จ.อยุธยา 
นศ.ป.โท รุนปการศึกษา 2552 นําเสนอเนื้อหาในวิทยานิพนธแกอาจารยที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ เพ่ือตรวจสอบเนือ้หาทางวิชาการและรูปแบบเลม 
กอนที่จะนัดหมายกําหนดวันสอบปองกันวิทยานิพนธ  

  
วาระที ่3 การติดตามความกาวหนาการดําเนินงานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย 
 นศ.ป.โท-เอก ที่เขารวมประชุม รายงานความกาวหนา ปญหาและอุปสรรคการดําเนินงานวิจัย 

รวมถึงขอเบิกคาใชจายในการดําเนินงานวิจัยจากหัวหนากลุมวิจัยฯ ในฐานะหวัหนาโครงการฯ 
  
วาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ 
 1) กําหนดการตางๆ ในวิชา Polymer processing ปการศึกษา 2553  

• วันศุกรที ่11 มี.ค. 54 เสนอรายงานการดูโรงงาน เริ่มตั้งแตเวลา 09:00-11:00 น. 

• วันศุกรที ่18 มี.ค. 54 เสนอรายงานภาคทฤษฎี เริ่มตั้งแตเวลา 09:00-12:00 น. 

• วันศุกรที ่25 มี.ค. 54 สอบปลายภาค เริม่ตั้งแตเวลา 09:00-12:00 น. 
2) หัวหนากลุมวจัิยฯ มอบหมายให นายคณิศร ใจเอ้ือ นัดหมาย นศ.ป.โท-เอก กลุมวิจัยดานการ

ใชสารยับยั้ยจุลินทรียในพอลิเมอร เพ่ือเสนอความหนางานวิจัยแดหัวหนากลุมวิจัยฯ ในการ
ประชุมกลุมยอย 

3) การประชุมวชิาการในรูปแบบโปสเตอรของ มจธ. ครั้งที่ 2 (KMUTT poster forum II) มี
กําหนดการใหผูสนใจสงบทคัดยอภายในวันที ่ 8 พ.ค. 54 โดยการประชุมจะจัดขึ้นในวันที ่ 8 
ก.ค. 54 

  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันพุธที่ 30 มี.ค. 54 ตั้งแตเวลา 09:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 อาคารคณะพลงังาน

สิ่งแวดลอมและวสัดุ (ชั้น 5) 
ปดประชุมเวลา 10:30 น. 


