
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 2 หนา   
 

สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF เดือน กรกฎาคม 2554 (วาระพิเศษ) 
วันที ่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 09:00 - 11:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 6 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ แนะนํานักคอมพิวเตอรใหมประจําศูนย TCI และกลุมวจัิย P-PROF “คุณสุตพิชญชา ธงดาชัย” 

หรือ “โอ” 

⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน มิ.ย.-ก.ค. 54 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ 27 ก.ค. 54: [การบรรยายครั้งที่ 120] คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญ  
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ บรรยายเรื่อง “เทคนิคและกลยทุธในการตีพิมพผลงานทาง
วิชาการ” ณ อาคารเทพรัตน มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ 

⇒ 9-10 ส.ค. 54: งานสัมมนาวิชาการ และแสดงเครื่องมือวิทยาศาสตร SAC 2011 ณ 
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ ถ.พหลโยธิน กรุงเทพฯ จัดโดย บ. สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 
"ลงทะเบียนฟรี”  

⇒ 4-5 มิ.ย. 55: ขอเชิญสงผลงานวิจัยรวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติดานวัสดุศาสตร 
MSAT ครั้งที่ 7 จัดโดย MTEC สวทช. กระทรวงวิทยฯ สงบทคัดยอภายในวันที่ 20 ม.ค. 55  

⇒ 19-20 มิ.ย. 55: ขอเชิญสงผลงานวิจัยรวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 9th Natural 
fibre and Other innovative Composites Congress (NFC) ดาน Biobased materials ณ 
เมือง Stuttgart/Fellbach ประเทศเยอรมันนี 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 กําหนดการเดินทางและการนัดหมายเพื่อรวมทํากิจกรรมโครงการ “อาหาร+ของเลนเด็กสู

นอง” ณ มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม  
รายละเอียด  
 นางสาวอธิษฐาน แสนยะเสนีย นําเสนอยอดเงินบริจาคและกําหนดการทํากิจกรรม ณ มูลนิธิเด็ก ถ.

พุทธมณฑลสาย 4 จ.นครปฐม ในวันศุกรที่ 29 ก.ค. 54  ดังน้ี  
หัวขอกําหนดการ  รายละเอียด  

ยอดเงินบริจาค รวมทั้งหมด 8,606 บาท แบงเปน 
- คาอาหารกลางวันเด็ก 2,940 บาท  
- ส่ิงของบริจาค ไดแก นมกลองและขาวสาร รวม 5,666 บาท 

ชวงเวลาจัดกิจกรรม  10:00-12:30 น.  
สถานที่นัดพบกอนเดินทาง  09:00 น. ณ อาคารคณะพลังงานฯ มจธ.  
เวลาออกเดินทาง สถานที่จัดกิจกรรม  มูลนิธิเด็ก ถ.พุทธมณฑล สาย 4  
การเดินทาง รถยนตสวนตัว 7 คัน   
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วาระที ่3 สรุปกําหนดการสอบปองกันวิทยานพินธของ นศ.ป.โท รุนป 2+ (ป พ.ศ. 2552) 
มติที่ประชุม 
 รายชื่อ นศ. กรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ วันสอบ เวลา 

1. นายคณิศร ใจเอ้ือ อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.เบญจภรณ อ.นพวรรณ อ.ณฐินี จันทร 22 ส.ค. 54 08:00-10:00 น. 
2. นายอัฐพงษ กิตติชัยวัชร อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.เบญจภรณ อ.นพวรรณ  10:30-12:30 น. 
3. นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.เบญจภรณ อ.จิตติ์พร  13:30-15:30 น. 
4. นายเชษฐภรณ แกวกนกศิลป อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.ชาคริต   ศุกร 26 ส.ค. 54 08:00-10:00 น. 
5. นายศิริชัย กานกิ่ง อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.ชาคริต   10:30-12:30 น. 
6. นางสาวปยะภรณ นลิทุย อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.ชาคริต   13:30-15:30 น. 
7. นางสาวนริศตา นอยฉํ่า อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.ทิพบรรณ อ.กรุณา อ.จินตมัย อังคาร 30 ส.ค. 54 13:30-15:30 น. 
8. นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิศ  อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.สมเจตน อ.สมหมาย  จะดําเนินการสอบประมาณเดือน ก.ย. 54 
9. นายนัตตุลา วงศตะ อ.ณรงคฤทธ์ิ อ.นรินทร อ.จตุพร  จะดําเนินการสอบประมาณเดือน ต.ค. 54 

 

  
วาระที ่4 ความกาวหนาการเตรียมจัดประชุมกลุม P-PROF นอกสถานที่ ป 2554  
รายละเอียด 
 นางสาวปวีณา แตงอุดม (สม) และ นางสาวจันทราพร พรหมฉิม (แอมป) ทําหนาที่เปนผูจัดการการ

จัดประชุมนอกสถานที่กลุม P-PROF ป 2554 กําหนดการจัดสัมมนาระหวางวันที ่1-3 ก.ย. 54 ณ 
ฤทธิมา ศรีชมุแสง ริเวอรไซด รีสอรท อ.ทายาง จ.เพชรบุรี โดยหัวหนากลุมวิจัยฯ ไดมอบหมายให
มีการจัดทําปายชื่อการประชุมแบบปรบัเปลี่ยนได และใหทําจดหมายเชิญอาจารยและศษิยเกา
ภายในเดือน ส.ค. 54 

  
วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ 

- การประชุมระดับนานาชาตดิานการขึ้นรูปและการเตรยีมวัสดุขั้นสูง ครั้งที่ 20 ที่มีชื่อวา 
"Processing and Fabrication of Advanced Materials XX (PFAM XX)" ระหวางวันที่ 15-
18 ธ.ค. 54 ณ The Hong Kong Polytechnic University เขตปกครองพิเศษ Hong Kong 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

มติที่ประชุม 
 สําหรับ นศ.ป.เอก ประกอบดวย นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค นางสาวกุลนิดา เทพทิม และนายชนะ 

ประพฤทธวิงศ ที่จะเขารวมการประชุมวชิาการ PFAM XX น้ัน อาจารยที่ปรึกษาวทิยานพินธ  
ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดกําหนดให นศ.ป.เอก ดังกลาว เตรียมรางบทความวิจัยตาม
แบบฟอรมของที่ประชุมฯ เพ่ือเตรียมไปเขียน paper ในวันอาทิตยที ่13 ส.ค. 54 ณ บานชัยพฤกษ 
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 

  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันอังคารที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เริ่มตั้งแตเวลา 09:00-11:00 น. ณ หองนักวิจัย EN3514 ชั้น 

5 อาคารคณะพลังงานฯ มจธ. 
ปดประชุมเวลา 11:00 น. 


