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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน ธันวาคม 2552 
วันที ่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15:00 - 16:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน พ.ย.-ธ.ค. 52 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ ในฐานะที่ปรึกษาวทิยานิพนธ ไดแจงแก 
นศ.ป.โท ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธเทอมแรก วาใหมารับเอกสาร บ.1 ที่ตรวจแกแลวภายใน
วันที่ 30 ธ.ค. 52 จากนั้น ให นศ. แกไขและสงคืนภายในวันจันทรที่ 4 ม.ค. 53 

⇒ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ ไดรับเชิญจากคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ม.มหิดล 
เปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "ความสําคัญและดัชนีที่ใชในการวัดความสามารถ
ทางการวิจัย"  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 9:00 - 12:00 น. หอง
ประชุม 4228 ชั้น 2 อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล (อาคาร 4) คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากร
ศาสตร ม.มหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม  

⇒ อาจารย นักวิจัย และนักศึกษากลุมวิจัย P-PROF รวมประชุมวชิาการชวงเดือน ม.ค.-ก.พ.53 
- 15-17 ม.ค. 53 ดร.นเรศ อินตะวงค อาจารย นายวัชรินทร สิทธิเจริญ นศ.ป.เอก และนายวัลลภ หาญ

ณรงคชัย นศ.ป.เอก เขารวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Second International Conference on 
Polymer Processing and Characterization (ICPPC) ณ จังหวัด Kottayam เมือง Kerala ประเทศ
อินเดีย 

- 21-23 ม.ค. 53 นายเวชยันต ปองนพ นศ.ป.โท รวมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ Pure and 
Applied Chemistry International Conference 2010 (PACCON 2010) ณ  Sunee Grand Hotel 
and Convention Center จ.อุบลราชธานี  

- 3 - 6 ก.พ. 53 นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค นักวิจัย รวมการประชุมวิชาการชื่อวา การประชุมทาง
วิชาการ คร้ังท่ี 48 ณ ม.เกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน 

- 12 ก.พ. 53 นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา นางสาวชุลีพันธ พันธุเอ่ียม นายณัฐพร ศรีลอย และ 
นายนภัส ปทมสัตยาสนธิ นศ.ป.โท พรอมกับ นายเอกชัย วิมลมาลา และ นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค 
นักวิจัย เขารวมโครงการประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา คร้ังท่ี 11 ณ จ.
ขอนแกน จัดโดย ม.ขอนแกน และ สกอ. 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ ไดกําหนดใหบุคคลตอไปน้ีสงเอกสารประกอบนําเสนอผลงานในที่ประชุม 
(ไฟล Power point) 
- นายวัชรินทร สิทธิเจริญ นายวัลลภ หาญณรงคชัย และนายนภัส ปทมสัตยาสนธิ สงภายในวันที่ 29 

ธ.ค. 52 
- นายเวชยันต ปองนพ สงภายในวันที่ 8 ม.ค. 53 
- นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค สงภายในวันที่ 15 ม.ค. 53 
- นส.ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา นส.ชุลีพันธ พันธุเอ่ียม และ นายณัฐพร ศรีลอย สงภายในวันที่ 15 

ม.ค. 53 
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⇒ การรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ศ.ดร.ปรีดา วิบูลสวัสดิ ์(ป.โท) : หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดอธิบาย
เหตุผลและเกณฑของผูมีสิทธิ์ไดรับรางวลัดังกลาว โดยมีความเห็นวาบัณฑติที่เขาขายขอรับ
รางวัลคือ นส.ไพลิน คงวาสน  

⇒ นักศึกษา ป.โท รับรางวัลและทุนการศึกษาตอ โดย นส.โสมธิดา ลขิิตเลศิ รับทุนเพชรพระจอม
ฯ และ นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวัชร รับทุนคณะพลังงานฯ (สําหรับรายละเอียดจะแสดงบนเวปไซต
ของกลุมวิจัยฯ) 

⇒ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ จัดงานเลี้ยงสังสรรคปใหมในวันศุกรที่ 8 มกราคม พ.ศ. 
2553 ณ บริเวณลานเอนกประสงคชั้น 1 คณะพลังงานฯ เริ่มตั้งแตเวลา 17:30 น. ในการนี้ 
กลุมวิจัย P-PROF รวมกับคณะฯ และกลุมวิจัยอ่ืนๆ จัดซุมอาหารในงานนี้ โดยมีนายวุฒิสิทธิ์ 
ยอชัย และนายสันติ อิทธฤิทธิ์มีชัย เปนผูอํานวยความสะดวกการจัดซุมอาหาร 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 การประชาสัมพันธกลุมวิจัย P-PROF / สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ / คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 

/ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประจําป พ.ศ. 2553 
สําหรับในป พ.ศ. 2553 น้ี ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ หัวหนากลุมวิจัยฯ ยังคงมีความ

ประสงคใหกลุมวิจัย P-PROF เดินทางไปยังมหาวิทยาลัยที่เคยไปประชาสัมพันธ ไดแก ม.ศิลปากร 
และ ม.เกษตรศาสตร (บางเขน) โดยนําเสนอหัวของานวิจัยใหม ภาพรวมและบรรยากาศของกลุม
วิจัยฯ / สายวิชาฯ / คณะพลังงานฯ และ มจธ. เชนเดียวกันทุกปที่ผานมา  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตเืห็นวา ผูที่จะทําหนาที่ประชาสัมพันธครั้งน้ี ไดแก อาจารย/นักวิจัยที่เกี่ยวของกับ

หัวของานวิจัยใหม และนศ.ป.โท รุนใหม (ป 52) โดยให นายอัฐพงษ กิตติ์ชัยวัชร นศ.ป.โท 
ตรวจสอบวันรับสมัครเขาศกึษาตอระดับบัณฑิตศึกษาของ มจธ. และวันเวลาที่สะดวกของสถาบันที่
จะเขาไปประชาสัมพันธ 

  
 

วาระที ่3 ความกาวหนาวิทยานิพนธของ นศ.ป.โท และกําหนดการสอบวิทยานิพนธ 
 - สําหรับ นศ.ป.โท ที่คาดวาจะสามารถดําเนินการวิจัยใหเสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค. 53 ไดแก 

นายเวชยันต ปองนพ  นายกานต ศิลปสอน นส.ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา และนส.ชุลีพันธ 
พันธุเอ่ียม (หรือ นส.วีรยา วรคันธ และ นส.สุปรีดา เจียมตระกูล (ถาทัน)) หัวหนากลุมวิจัยฯ 
ไดกําหนดใหนักศึกษาทีท่ําวิทยานิพนธแลวเสร็จทัน (ไมเกิน 4 คน) เดินทางไปนอกสถานที่
เพ่ืออภิปราย วิเคราะหผลการทดลองภายในชวงเดือน มี.ค. 53  

- สําหรับหัวขอวิทยานิพนธของ นส.ปาริชาติ ยศแกว และนายปติพงษ พรหมรักษ นศ.ป.โท 
(ใหม) หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดเปดโอกาสให นศ. เสนอหัวขอที่สนใจ ทั้งน้ีโดยอาจปรึกษาจากรุน
พ่ี ป.โท ป 2 เพ่ือตอยอดงานวิจัยเดิม 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยหัวหนากลุมวิจัยฯ เสนอให นศ. ที่กําลังทําวิทยานิพนธนิพนธอยู หากมี

ผลงานพอเพียงแลว ควรสงผลงานไปรวมการประชุมวิชาการเพื่อประกอบการขอจบการศึกษาตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ จากน้ันจึงนําผลการทดลองที่เหลืออยูขยายใหไดองคความรูครบ
สมบูรณเพ่ือขอลงตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติตอไป 

  
วาระที ่4 การจัดงานปใหมและคืนสูเหยากลุมวจิัย P-PROF ประจําป พ.ศ. 2553 ณ บานชัยพฤกษ 

(บางบัวทอง จ.นนทบุรี) 
สําหรับในป พ.ศ. 2553 น้ี หัวหนากลุมวิจัย P-PROF ไดกําหนดใหวันเสารที่ 23 มกราคม 

พ.ศ. 2553 เปนวันจัด “งานเลี้ยงสังสรรคปใหมและคืนสูเหยากลุมวิจัย P-PROF ประจําป พ.ศ. 
2553” ณ บานชัยพฤกษ (บาน อ.ณรงคฤทธิ)์ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี โดยในปน้ี หัวหนากลุมวิจัย
ฯ ไดเปดโอกาสใหสมาชิกกลุมวิจัย เสนอรายการอาหารและโหวตผาน web board ของกลุม โดยจะ
ใชผูจัด (Organizer) รายเดียวในการจัดการเรื่องอาหาร ซ่ึงแตกตางจากปที่ผานที่จัดแบบเปนซุม
อาหาร  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีมตวิา  

- ของขวัญจับฉลากมูลคาประมาณ 200 บาท 
- พิธีกรป 2553 เปน นศ.ป.โท ป 1 
- กําหนดวันสิ้นสุดการเสนอและโหวตรายการอาหารไมเกินวันที่ 10 ม.ค. 53 

  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันเสารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2553 เวลา 17:00 น. ในงานเลี้ยงสังสรรคปใหมและคืนสูเหยากลุมวิจัย 

P-PROF ประจําป พ.ศ. 2553 ณ บานชัยพฤกษ (บาน อ.ณรงคฤทธิ์) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 
ปดประชุมเวลา 16:00 น. 


