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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF เดือน สิงหาคม 2554 
วันที ่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13:00 - 14:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 3 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ 29 ส.ค. 54: วช. เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ เปนวิทยากรรวมเสวนาในการประชุม

ขนาดใหญเรื่อง “Thailand Research Forum: ความกาวหนาในการปฏิรูประบบวิจัยของ
ประเทศ” ในงาน Thailand Research Expo 2011 ระหวางวันที่ 26-30 ส.ค. 54 ณ เซ็นทรัล
เวิลด กรุงเทพฯ [การบรรยายครั้งที่ 123] 

⇒ 26 ก.ย. 54: มสธ. รวมกับคณะกรรมการเครือขายวจัิย "ประชาชืน่" เชิญ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์
สมบัติสมภพ บรรยายเรื่อง "ทําอยางไรใหคนอยากทําวิจัย” [การบรรยายครั้งที่ 124]  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 กําหนดการใหม!! ในการจัดประชุมกลุมวิจัย P-PROF นอกสถานที่ประจําป 2554 ณ ฤทธิมา 

ศรีชุมแสง รีสอรท จ.เพชรบุรี 
ที่ประชุมไดมีมติปรับปรุงกาํหนดการประชุมใหมโดยมีรายละเอียดดังน้ี  

รายละเอียด  
 กําหนดการประชุมวิชาการ 

“การประชุมประจําป 2554 กลุมวิจัยการผลิตและขึน้รูปพอลิเมอร” 
โดย กลุมวิจัยการผลิตและข้ึนรูปพอลิเมอร (P-PROF) และโครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ (NRU) 

ระหวางวันพฤหัสบดี-ศุกร-เสารที่ 1-2-3 กันยายน พ.ศ. 2554 
ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอรไซด รีสอรท จ.เพชรบุรี 

เวลา หัวขอ 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554 

07:00 – 10:00 น. - เดินทางจาก มจธ. สูสถานที่จัดสัมมนา ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอรไซด รีสอรท อ.ทายาง  
จ.เพชรบุรี 

- ลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการ 
10:00 – 10:15 น. กลาวเปดการประชุม โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธ์ิ สมบัติสมภพ (หัวหนากลุมวิจัย P-PROF) 
10:15 – 12:15 น. การเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาเอก (60 นาที/เรื่อง) 

1. "Measurement of Radial Velocity Profiles and Melt Strength of LDPE Melt under Elongational Flow using Ci
นายวัชรินทร สิทธิเจริญ 
2. "Improvements of Thermal and Light Stability in Wood Sawdust/PVC Composites" โดย นางสาวกัลทิมา  เชาว

12:15 – 13:30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13:30 – 16:00 น. การเสวนา "การสรุปผลงานวิจัย 4 ดาน ในรอบ 10 ป ที่ผานมา และการเสนอแผนการดําเนินงานในอนาคต"  
1. Tribological property of materials โดย นายจิระศักดิ์ ธาระจักร และ นางสาวศศิธร ศรีคํามวน 
2. Materials for specific applications โดย ผศ.เอกชัย วิมลมาลา และ ดร.ศิรินทร ทองแสง 
3. Rheology of polymers โดย ดร.สมเจตน พัชรพันธ และ อ.วัชรินทร สิทธิเจริญ 
4. Anti-microbial performance of polymers โดย นายอภิสิทธ์ิ โฆษิตชัยยงค และ นางสาวกุลนิดา เทพทิม  
5. TCI โดย ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 
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ดําเนินการเสวนา โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธ์ิ สมบัติสมภพ  

16:00 – 18:30 น. พักผอนตามอัธยาศรัย เก็บสัมภาระเขาที่พัก และรับประทานอาหารเย็นรวมกัน 

18:30 – 21:30 น. การบรรยายพิเศษจากวิทยากรรับเชิญเรื่อง 
 “Crestive thinking for life” โดย อาจารยกองกาจญน วชิรพนัง (อาจารย มจธ.) 

21:30  น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันศุกรที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2554 

07:00 – 08:30 น. รับประทานอาหารเชา 
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียนเพื่อเขารวมการประชุมวิชาการ (วันที่สอง) 
09:00 – 12:00 น. การเสวนา "เวปไซต P-PROF-TCI ในปจจุบัน และการนําเสนอตัวอยางเวปไซตโฉมใหม" และการเสนอขอคิดเห็นจาก

สมาชิก P-PROF เพื่อปรับปรุงเวปไซตในอนาคต  
ผูรวมเสวนา: 
1. นายอภิสิทธ์ิ โฆษิตชัยยงค  
2. นายสันติ อิทธิฤทธ์ิมีชัย  
3. นางสาวสุตพิชญชา ธงดาชัย 
ดําเนินการเสวนาโดย : ศ.ดร.ณรงคฤทธ์ิ สมบัติสมภพ หัวหนากลุมวิจัย P-PROF และศูนย TCI  

12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13:00 – 16:30 น. ทัศนศึกษาชุมชนและสถานที่ธรรมชาติรอบบริเวณพื้นที่จัดสัมมนารวมกัน 

16:30 – 18:00 น. จัดเตรียมสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตใหมกลุมวิจัย P-PROF 

18:00 – 21:00 น. รับประทานอาหารเย็นรวมกัน และกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองบัณฑิตจบใหมประจําป 2554 

21:00  น. พักผอนตามอัธยาศัย 

วันเสารที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554 

07:00 – 08:30 น. รับประทานอาหารเชา 
08:30 – 12:00 น. สรุปผลการจัดประชุม เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับ มจธ. 
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13:00 น. เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ  
  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 ระหวางวันพฤหัสบด-ีศุกร-เสารที ่1-2-3 กันยายน พ.ศ. 2554 ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอรไซด รี

สอรท จ.เพชรบุรี 
ปดประชุมเวลา 14:00 น. 


