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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน ตลุาคม 2551 
วันที ่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09:00-11:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 4 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ อาจารยนักวิจัยกลุม P-PROF ไดรับแตงตั้งเปนผูทรงคณุวุฒิ (อานไดจาก website) 

- ศาสตราจารย M. Misbahul Amin หัวหนากองบรรณาธิการวารสาร "International 
Journal of Materials Engineering and Technology"  ยอ IJMET แตงตัง้ 
ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัสิมภพ เปนหน่ึงในคณะกองบรรณาธิการ
วารสาร 

- คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร. ธัญบุรี) 
แตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ เปนคณะกรรมการประจําคณะฯ 
โดยมีวาระดํารงตําแหนงเปนเวลา 2 ป 

- สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แตงตั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทร
ฉาย ทองปน เปนคณะอนุกรรมการประเมินโครงการ "โครงงานอุตสาหกรรมและ
วิจัยสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี" ภายใตสวนงาน สกว. ฝายอุตสาหกรรม (ฝาย 5) 
โดยมีวาระดํารงตําแหนงเปนเวลา 1 ป 

⇒ ศิษยเกา P-PROF ไดรับทุนวิจัยจาก สกว. (อานไดจาก website) 
- ดร.ฉันททิพ คํานวณทิพย ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยประเภทการสรางกําลังคนเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม รวมถึงทุนประเภท IRPUS ประจําป 2551 

- อาจารยภูตินันท เอ้ือวงษสุวรรณ ไดรับทุนสนับสนนุการวิจัย IRPUS ประจําป 
2551 

สําหรับกลุมวจัิย P-PROF ลาสุด สกว. ไดประกาศมอบทุนวิจัยมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Window I ป 2551 ใหแก นายเวชยันต ปองนพ 
นศ.ป.โท 

⇒ การสอบปองกันวิทยานิพนธของ นายภควรรษ ฉ่ํามณี จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 
2551 และ นศ.ป.โท ที่จะทําการสอบปองกันวิทยานพินธในลําดับถัดมาคือ นายกมล 
หงษศรีสวุรรณ และนายชชัชัย วงศเฉลยีว โดย หัวหนากลุมวจัิย ศาสตราจารย ดร.
ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ แสดงความคาดหวังวาในอนาคต นศ.ป.โท กลุม P-PROF 
ควรสําเร็จการศึกษาใหไดภายใน 4-5 เทอมการศึกษา 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 20 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +193,817.45 
1 ส.ค. 51 คาสํารวจ ศูนยฉะเชิงเทรา  -2,125.00   
1 ส.ค. 51 รับคา paper ชัชวาลย  +2,500.00  
10 ส.ค. 51 จายคาเขารวม SDSE conference 2008 -8,000.00   
 21 ส.ค. 51 รับโครงการ MPR (กฤษรา # 10)  +6,000.00  
21 ส.ค. 51 รับคืนเงินยืม Conference ที่ HK แววบุญ  +30,000.00  
27 ส.ค. 51 รับโครงการ MPR (กฤษรา # 11)  +6,000.00  
27 ส.ค. 51 รับโครงการ MPR (กฤษรา # 12)  +6,000.00  
1 ต.ค. 51 รับโครงการ TRF-MAG (นภัส นฤดล)  +50,0000.00  
2 ต.ค. 51 รับคาสติกเกอร (ศรัณย)  +60.00  

 รวมสรุปยอด -10,185.00 +100,500.00 +284,132.45  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 6 ต.ค. 51 = 284,132.45 บาท 

- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 28x600 = 16,800 บาท 
** สติกเกอร 14 ชิ้น คิดเปนเงิน 13x60 = 780 บาท 

  
วาระที ่3 ความพรอมในการจัดสัมมนานอกสถานที่ฯ ณ ภูโอบ นํ้าใส รีสอรท จ.นครนายก : 

- สมาชิก P-PROF ที่รับผิดชอบในแตละดานนําเสนอความกาวหนาและขอสรุปดาน
ตางๆ ไดแก กําหนดการสัมมนา ที่พัก อาหาร การเดินทาง และการแบงหนาที่
ความรับผิดชอบโดยละเอียด 

- ผูรับผิดชอบดานคาใชจายในการจัดสัมมนา แจงใหสมาชิก P-PROF และผูรวม
สัมมนาสามารถชําระเงินคารวมสัมมนาไดแลวที่ นภาลัย คงวาสน และชลุีพันธ 
พันธุเอ่ียม (นักวิจัย-นศ.ป.เอก 1,000 บ. / นศ.ป.โท 500 บ.) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยกําหนดการ และแผนที่การเดินทางสามารถดูไดที่ขาวเดือน ตุลาคม 

2551 
  
วาระที ่4 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันพฤหัสบดี - วันศุกรที่ 30 - 31 ตลุาคม พ.ศ. 2551 และวันเสารที่ 1 พฤศจิกายน 2551 

ในการประชุมกลุมนอกสถาที่ ณ ภูโอบ นํ้าใส คันทรี่ รีสอรท 
 


