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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF เดือน เมษายน 2554 
วันที ่ 28 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 10:00 - 11:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน เม.ย. 54 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจยั) 

⇒ 24 มี.ค. 54: สนง. เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมแตงตั้ง  
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ เปนกรรมการสถาบันพลาสติก ดํารงตําแหนง10 มี.ค. 54 ถึง 9 
มี.ค. 56 

⇒ 2 พ.ค. 54: งานบรรพชาอุปสมบท นายกมล หงษศรีสวุรรณ ศิษยเกา P-PROF ณ วัด
ชลประทานรังสฤษฏ โดยกาํหนดการ ในชวงบายวันที่ 2 พ.ค. 54 เปนพิธีปลงผมบวชนาค 
และในชวงเชาเริ่มตั้งแตเวลา 7:00 น. วันที่ 3 พ.ค. 54 เปนพิธีอุปสมบทหมู 

⇒ 6 พ.ค. 54: สถาบันคลังสมองของชาติ จัดสัมมนาครั้งที่ 5 เรื่อง "ระบบบริหารและระบบวิจัยฯ 
ของมหาวิทยาลัยในสิงคโปรและไทย" โดยมี ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ เปนวิทยากรรวม
บรรยาย เริ่มตั้งแตเวลา 08:30-12:00 น. ณ หองจามจุรีบอลรูม โรงแรมปทุมวันปรินเซส ถนน
พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ [การบรรยายครั้งที่ 114] 

⇒ 30-31 พ.ค. 54: คณะบัญชีฯ ม.มหาสารคาม รวมกับเครือขายวิชาการดานการบัญชีจาก 17 
สถาบัน เชญิ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ บรรยายพิเศษเรื่อง "การกาวสูการเปน
ศาสตราจารยมืออาชีพ (How to Become a Full Professor)" [การบรรยายครั้งที่ 115]  

⇒ 30 มิ.ย. – 1 ก.ค. 54: คณะวิทยฯ ม.ธรรมศาสตร จัดโครงการสัมมนาวิชาการวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54 ณ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสติ 

⇒ 8 ก.ค. 54:  การประชุมวชิาการ KMUTT Graduate Poster Forum ครั้งที่ 2 จัดโดย คณะ
พลังงานฯ รวมกับคณะวศิวฯ มจธ.  

⇒ 9-10 ส.ค. 54: คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ไดจัดการประชุมวชิาการระดับ
นานาชาติดานวัสดุชีวภาพและการประยกุตใช ที่มีชือ่วา "Chiang Mai International 
Conference on Biomaterials & Application (CMICBA 2011) ณ โรงแรม The Empress จ.
เชียงใหม 

มติที่ประชุม 
 - จากเดิมนักศึกษาที่ประสงคจะเขารวมประชุมวิชาการของ มทร. ตะวันออก ครั้งที่ 4 ไดแก นาย

นัตตลุา วงศตะ นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ นายเชษฐภรณ แกวกนกศิลป และ นางสาวนริศตา 
นอยฉ่ํา ไดเปลี่ยนเปนเขารวมเสนอผลงานวิจัยใน “โครงการสัมมนาวิชาการวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 9” ระหวางวันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 54 ณ ม.ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จัดโดย
คณะวิทยาศาสตร ม.ธรรมศาสตร 

- สําหรับการประชุมวิชาการ KMUTT Graduate Poster Forum ครั้งที่ 2 น้ัน ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ 
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สมบัติสมภพ ซ่ึงเปนหนึ่งในคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ไดแจงวามีการเลื่อนกําหนดการ
ประชุมดังกลาว โดยจะแจงใหทราบภายหลัง ทั้งน้ี สมาชิกกลุมวิจัย P-PROF ที่ประสงคจะเขา
รวมการประชมุน้ี ไดแก นางสาวนันทิยา ศิลาคุปต และ นางสาววราทิตย นันตะนะ 

  
วาระที ่2 การประชุมวชิาการระดับนานาชาต ิMAPT 2011 และการเขียนวิทยานิพนธของ นศ.ป.โท ป 

2+ (รุนป 52) 2-3 มิ.ย. 54 ณ จ.ภูเก็ต  
รายละเอียด 
 (1) สมาชิก P-PROF ที่นําเสนอผลงานในการประชุมวชิาการนานาชาติเทคโนโลยีการขึน้รูปวัสดุ 

หรือ International Conference on Materials Processing Technology 2011 (MAPT 2011) 
MAPT 2011 คือ นายจิระศักดิ์ ธาระจักร และ นางสาวกุลนิดา เทพทิม โดยการประชุมจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 2-3 มิ.ย. 54 ณ Mövenpick Resort & Spa Karon Beach Phuket จ.ภูเก็ต โดย
จะเร่ิมออกเดินทางพรอมกับอาจารย นักวิจัย และ นศ.ป.โท ในวันที่ 1 มิ.ย. 54 โดยสายการ
บินนกแอร เที่ยวบินที่:  DD7502 ออกเดินทางจากสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ เวลา 09:25 
น. ถึงสนามบินนานาชาติ จ.ภูเก็ต 10:40 น. เขาพัก ณ โรงแรม แลเลย สูทส รีสอรท (Lae 
Lay Suites Resort) 

(2) นศ.ป.ป 2+ ทีเ่ขารวมการสมัมนาการเขียนตรวจแกวิทยานิพนธ ประกอบดวย  
นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวชัร นายคณิศร ใจเอ้ือ นายศิริชยั กานกิ่ง 
และ นางสาวปยะภรณ นิลทุย  

  
วาระที ่3 เชิญชวนรวมโครงการเลีย้งอาหารและบริจาคของเลนเด็กที่บานเด็กกําพรา ชวงเดือน พ.ค. 

หรือ มิ.ย. 54  
มติที่ประชุม 
 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัสิมภพ ไดกลาวถึงที่มาและวตัถุประสงคของโครงการเลี้ยงอาหารและ

บริจาคของเลนเด็กที่บานเด็กกําพราในครั้งน้ี โดยมอบหมายให นางสาวอธิษฐาน แสนยะเสนีย เปน
ผูจัดการในการจัดหาสถานที่และกําหนดการ โดยใหเสนอในการประชุมกลุมวิจัยครั้งตอไป (เดือน 
พ.ค. 54) 

  
วาระที ่4 การติดตามความกาวหนางานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย  
รายละเอียด 
 นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง แจงวา สําหรับการดําเนินการวิจัยกําลังอยูในชวงสุดทาย โดยจะสามารถ

ปดแลปไดภายในเดือน พ.ค. 54  
นางสาวนันทยิา ศิลาคุปต แจงวา เครื่อง Thermal spray สําหรับใชขึ้นรูปชิ้นงานชํารุด โดยตองใช
เวลาซอมแซมประมาณ 1 เดือน จึงเปนสาเหตุใหการทําแลปตองหยุดชั่วคราว ซ่ึงขณะนี้อยูระหวาง
แกไขเลมวิทยานิพนธบทที่ 1, 2 และ 3 
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วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม 
 ผศ.เอกชัย วิมลมาลา แจงใหทราบวา ขณะนี้อยูระหวางการเขียนขอเสนอโครงการทุนวิจัย

มหาบัณฑิต สกว. หรือ TRF-MAG ป 54 โดยใชหัวขอวิทยานิพนธของ นางสาวปาริชาติ ยศแกว 
ในการเสนอครั้งน้ี 

  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 ยังไมกําหนด โดยจะระบุในภายหลัง 

ปดประชุมเวลา 11:30 น. 


