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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF เดือน มีนาคม 2554 
วันที ่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:00 - 10:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 7 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน มี.ค. 54 (รายละเอยีดแสดงในเวปไซตกลุมวิจยั) 

⇒ 6 เม.ย. 54: ขอเชิญชวนผูสนใจรวมฟงการบรรยายเรื่อง “การใชชีวติในเชิงบวกอยาง
สรางสรรค…Cresitive” บริเวณ Lobby ของคอนโดไอดิโอ ติดกับสถานีรถไฟฟา BTS กรุง
ธนบุรี ถ.กรุงธนบุรี กรุงเทพฯ 

⇒ 7 เม.ย. 54: โครงการปฏิรูประบบวิจัยดานการวิจัยเชิงวิชาการในมหาวิทยาลยั โดยสถาบันคลัง
สมองของชาติ ไดจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานในโครงการ โดยเชิญผูบริหารมหาวิทยาลยั/
รองอธิการบดีฝายวิจัย 14 แหง ที่อยูในโครงการฯ รับฟงการบรรยายสรุปและเสนอ
ขอเสนอแนะดานการปฏิรูประบบวิจัยโดยภาพรวม จัดขึ้น ณ รร.สยามซิตี้ ถ.ศรีอยุธยา 
กรุงเทพฯ 

⇒ 8 เม.ย. 54: มสธ. เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษเรื่อง "ทําวิจัยอยางไร
ใหเกิดประโยชนใน 4 มุมมอง: เชิงพาณิชย" ในการประชุมวิชาการ มสธ. วิจัย ป 54 โดย
วิทยากรผูรวมอภิปราย ไดแก ดร.สมเกียรติ ตั้งกจิวานิชย (นโยบาย/สาธารณะ)  
ศ.ดร.ปรัชญา เวสารัชช (วิชาการ) และ ดร.สีลาภรณ บัวสาย (พ้ืนที่/ชุมชน) เริ่มตั้งแตเวลา 
09:30-12:00 น. ณ หองประชุม 5209 อาคารสัมมนา 1 มสธ. [การบรรยายครั้งที่ 113] 

⇒ 9 เม.ย. 54: ดร.กฤษณพงศ กีรติกร อนุเคราะหรถตู 12 ที่น่ัง (พรี) สําหรับผูที่ตองการเดินทาง
ขึ้น จ.เชียงใหม ไป 9 เม.ย. 54 เวลา 06:00 น. กลับ 18 เม.ย. 54 เวลา 06:00 น.  

⇒ 6 พ.ค. 54: สถาบันคลงัสมองจัดการสัมมนาครั้งที่ 5 (5th Seminar series) เรื่อง 
"มหาวิทยาลยัไทยบนเวทโีลก" ในประเด็นเกี่ยวกับ "ระบบบริหารและระบบวิจยั จุดรวม
...ที่แตกตางของมหาวิทยาลัยในประเทศสงิคโปรคและประเทศไทย" โดยมี  
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ เปนวิทยากร ณ หองจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวันปรินเซส 
ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ [การบรรยายครั้งที่ 114]  

⇒ 26-27 พ.ค. 54: มทร. ตะวันออก จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ครั้งที่ 4 ณ รร.ชลจันทร รี
สอรท พัทยา จ.ชลบุรี เปดรับผลงานตัง้แต 14 ม.ค. 54 ถึง 4 เม.ย. 54 เสนอผลงาน 26-27 
พ.ค. 54 

มติที่ประชุม 
 - สําหรับการประชุมทางวิชาการของ มทร. ตะวันออก ครั้งที ่ 4 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

เสนอให นายนัตตลุา วงศตะ นางสาวโสมธิดา ลิขติเลศิ และ นายเชษฐภรณ แกวกนกศิลป เขา
รวมเสนอผลงานวิจัยในการประชุมดังกลาว 

- แกไขขาวการจัดประชุม NRU cluster ครั้งที่ 1 เปนการจัดประชุม NRU cluster ครั้งที ่ 2 ที ่



P-PROF monthly meeting report หนา 2 จากจํานวน 3 หนา   
 

http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event54_Mar04.html 
  
วาระที ่2 การเขารวมประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑติ และการระดมสมองเขียนบทความ

วิจัยและขอเสนอโครงการใหม ณ เมืองพัทยา จ.ชลบุรี  
รายละเอียด 
 (1) 31 มี.ค. 54 – 1 เม.ย. 54:  

• การประชุมวชิาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 
5 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา จ.ชลบุรี (ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
Chairperson นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวชัร และ นางสาวปยะภรณ นิลทุย Presenter) 

• การระดมสมองเขียนบทความวิจัยของ นศ.ป.เอก ของ นางสาวกุลนิดา เทพทิม และ         
นายชนะ ประพฤทธิว์งศ (ผูรวมประชุม ผศ.เอกชัย วิมลมาลา และ นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค)  

(2) 1-2 เม.ย. 54 : การเขียนขอเสนอโครงการเกี่ยวกับ ACI และ KNIT#2 และการระดมสมองฯ 
(ตอ) ณ วิลลานาวิน รีสอรท หาดจอมเทียน จ.ชลบุรี (ดร.นงเยาว เปรมกมลเนตร นางปรียานุช 
รัชตะหิรัญ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นายชาตรี วงษแกว นายวุฒิสิทธิ์ ยอชัย นายสันติ  
อิทธิฤทธิ์มีชัย และ นายอนุสรณ พานิชนก)  

  
วาระที ่3 การประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิMAPT 2011 และการเขียนวิทยานิพนธของ นศ.ป.โท ป 

2+ (รุนป 52) 2-3 มิ.ย. 54 ณ จ.ภูเก็ต   
รายละเอียด 
 (1) การประชุมวชิาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสด ุ หรือ International Conference on 

Materials Processing Technology 2011 (MAPT 2011) MAPT 2011 จะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 
มิถุนายน 2554 ณ Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket จ.ภูเก็ต โดยมีผูนําเสนอ
ผลงานคือ นายจิระศักดิ์ ธาระจักร และนางสาวกุลนิดา เทพทิม 

(2) การเขียนวทิยานิพนธของ นศ.ป.ป 2+ โดย นศ. ที่ไปควรตองเดินการวิจัยจนเสร็จสมบูรณ 
100% หรือใกลเสร็จสมบูรณ ทั้งน้ี ทางกลุมวิจัยฯ จะสนับสนุนคาใชจายเรื่องทีพั่กและอาหาร 
(ยกเวนคาเดินทาง) โดยมอบหมายให นายศิริชัย กานกิ่ง เปนผูจัดการเรื่องการหาที่พัก 

  
วาระที ่4 การรับ นศ. ใหม ป 54  
รายละเอียด 
 กลุมวิจัย P-PROF มีนโยบาย รับ นศ. ใหม โดยการประชาสัมพันธไปยังกลุมเปาหมายหรือผูมี

ความประสงคจะเรียนตอในระดับ ป.โท จากหัวของานวิจัยของกลุมฯ ทั้งน้ี นศ. ใหมที่เขามาจะสอด
รับการหนาทีรั่บผิดชอบดานการสอนของ ผศ.เอกชัย วิมลมาลา และ ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน ที่จะขอ
กําหนดตําแหนงวิชาการเปน รองศาสตราจารย 

  
วาระที ่5 ประกาศเรื่องวันหยุดเทศกาลสงกรานต 13-14-15 เม.ย. 54 (พุธ-ศุกร) ตอเน่ืองเสาร-อาทิตย 
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16-17 เม.ย. 54 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่6 เร่ืองอ่ืนๆ 
รายละเอียด 
 - ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ ในฐานะอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ แนะนําให นศ. ป.โท รุนป 

53 ลงวิชา Materials for specific and application ในเทอม 1/54 
- ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ ไดกําหนดสงเลมวทิยานิพนธของ นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง  
นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวชัร นายศิริชัย กานกิ่ง นางสาวปยะภรณ นิลทุย และ นางสาวนริศตา  
นอยฉ่ํา ภายในวันที่ 12 เม.ย. 54 

- กลุมวิจัย P-PROF แนะนํา นศ. ฝกงาน 3 คน จากภาควิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะ
วิศวกรรมศาสตร มจธ.  

- ขอเชิญรวมงานมงคลสมรสของศิษยเกากลุมวิจัย P-PROF ดร.ฉันททิพ คํานวณทพิย ในวันพุธที ่
30 มี.ค. 54 ณ หอประชุมกานตรัตน โรงเรียนนายเรยีนอากาศ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่7 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 ยังไมกําหนด โดยจะระบุในภายหลัง 

ปดประชุมเวลา 10:30 น. 


