
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 เม่ือวันที่ 12 มีนาคม 2555 ศาสตราจารย ดร.สุจินต จินายน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยนเรศวร เปนประธานเปดการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตรวิจัยครั้งท่ี 4" 
เพื่อพัฒนาผลงานทางวิชาการ ดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุง
สงเสริมความรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันการศึกษา และสรางความสัมพันธใน
การพัฒนาผลงานวิจัยรวมกัน ทําใหเกิดความเขมแข็งทางดานวิชาการและงานวิจัย 
ซ่ึงมีการจัดการประชุมในวันที่ 12-13 มีนาคม 2555 ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัย
นเรศวร จังหวัดพิษณุโลก 

          ทั้งน้ี ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ 
3 หัวขอ เร่ือง "ความสําคัญของการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย" , "ผลกระทบของการ
ตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย" และ "เทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับชาติและ
นานาชาติ: ทําอยางไร?" ณ หองสัมมนาเอกาทศรถ 301 (ชั้น 3) อาคารเอกาทศรถ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก 
          ในการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตรวิจัยครั้งที่ 4" ไดเปนเวทีใหนักวิจัย 
อาจารย ไดมาเสนอผลงานวิจัยตลอดจนนิสิตระดับปริญญาโท ปริญญาเอกเสนอ
ผลงานทั้งนําเสนอปากเปลาและแบบโปสเตอร และผลงานที่ไดรับคัดเลือกในงาน
ประชุมวิชาการครั้งน้ี จะมีการเผยแพรตีพิมพใน Proceeding ของงานประชุมในรูปส่ือ 
CD-Rom ซ่ึงผานคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน (Peer Review) กอนรับ
ตีพิมพ โดยนักศึกษาระดับปริญญาโท กลุม P-PROF ไดแก นายปติพงษ พรหมรักษ 
(กุย) , นางสาวจันทราพร พรหมฉิม (แอม) , นางสาวปาริชาติ ยศแกว (ปลา) , และ 
นางสาวปวีณา แตงอุดม (สม) ไดเขารวมการประชุมวิชาการครั้งน้ี โดยมีนางสาว
ปวีณา แตงอุดม (สม) ไดรับรางวัลในการประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตรวิจัย
คร้ังท่ี 4" อีกดวย 

นศ.ป.โท กลุม P-PROF ไดรับรางวัลการนําเสนอผลงานดเีดน 
จากการรวมเสนอผลงาน การประชุมวชิาการระดบัชาติ  

"วิทยาศาสตรวจิยั ครั้งท่ี 4" ณ ม.นเรศวร  

http://www.kmutt.ac.th/p-prof/P-
PROF%20website_thai%20version/ 
Activity/2555/March/22_Mar_55/Event55_Mar2
2.html

ผูรายงาน : สุตพิชญชา ธงดาชัย  
จากสํานักขาว P-PROF 
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