
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 2 หนา   
 

สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มิถุนายน 2553 
วันที ่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10:00 - 12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน มี.ค.-พ.ค. 53 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ นักศึกษาทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาภาคการศึกษาที ่1/53 ไดแก  
1. นายกานต ศลิปสอน 
2. นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา  
3. นางสาวสุปรีดา เจียมตระกลู 
4. นางสาววีรยา วรคันธ 

โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ อาจารยที่ปรึกษา ไดกําหนดให นายกานต ศลิปสอน และ 
นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา สงฉบับรางวทิยานพินธฉบับสมบูรณภายในวันที่ 18 
มิ.ย. 53 และกําหนดให นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล และ นางสาววีรยา วรคันธ สงรางฉบับ
วิทยานิพนธบทที่ 1-3 ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 53 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ ไดกําหนดชวงระหวางวันที่ 21-22 ก.ค. 53 สําหรับเขียนบทความวชิาการ
เพ่ือขอลงตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยมีนักวิจัยและนักศึกษาที่เขารวมงาน
ดังกลาวประกอบดวย ผศ.เอกชัย วิมลมาลา ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน นางสาวกุลนิดา เทพทิม 
นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค นายเวชยันต ปองนพ และ นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล สําหรับ
สถานที่คือ โรงแรม LE CASA จ.ชลบุรี 

⇒ กลุมวิจัยฯ อยูระหวางเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณปรับปรุงหองปฏิบัติการ ณ 
มจธ. บางขุนเทียน จากมหาวิทยาลยั โดยจะออกแบบใหสํานักงาน หองเครื่องมือทดสอบและ
ชั่งสาร อยูภายในบริเวณเดยีวกับเครื่องมือผสมและขึ้นรูปชิ้นงานในโรงประลอง 

⇒ สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มจธ. จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวัน
เพ่ือแสดงความยินดีแด ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ในโอกาสไดรับรางวัล PTIT Distinguished 
Fellow ประจําป 53-54 ใน วันอังคารที ่8 มิ.ย. 53 เร่ิมตั้งแตเวลา 11:30 – 13:00 น. ณ หอง 
EN 3424 ชั้น 4 อาคารคณะพลังงานฯ 

⇒ ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย แจงขอมูลเกี่ยวกบัหลักเกณฑและจํานวนหนวยกิตในการ
ลงทะเบียน โดยนักศึกษาที่อยูระหวางเรียนวชิาเรียนหรือกําลังทําวทิยานพินธ จะตอง
ลงทะเบียนโดยมีหนวยกิตรวมอยางนอย 6 หนวยกิตในแตละเทอม ยกเวนนักศึกษาที่อยูใน
เทอมสุดทายที่มีหนวยกิตที่เหลืออยูไมถึง 6 หนวย จะตองระบุในใบลงทะเบยีนรับรองพรอม
เขียนคํารอง โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ประธานสายวิชา และคณบดีของคณะฯ เซ็นหนังสือ
รับรอง 

⇒ การจัดประชุมทุนเมธีวิจัยอาวุโส สกว. รวมกับการประชุมกลุมวิจัยฯ นอกสถานที่ประจําป 53 
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ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ ในฐานะหัวหนาโครงการฯ และกลุมวิจัยฯ ไดกําหนดใหระหวาง
วันที่ 19-20-21 ส.ค. 53 เปนการประชมุสัมมนาดังกลาว โดย ดร.ศิรินธร ทองแสง ในฐานะ
เลขานุการโครงการทุนเมธวีิจัยอาวุโส ไดจัดทํากําหนดการสัมมนาวิชาการอยางคราวและแจง
ใหที่ประชุมทราบ ทั้งน้ีในสวนสถานที่จัดสัมมนาอยูระหวางการพิจารณา 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 รายงานการเงินในชวงเดอืน มี.ค. – พ.ค. 53 

รายรับ : ไดรับเงินจากโครงการ TRF-MAG 
รายจาย : - 

  
วาระที ่3 หัวขอวิทยานิพนธใหมของนักศึกษา ป.โท 

- ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ และ ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย ในฐานะอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ รับทราบหวัของานวิจัยที่สนใจของ นายปติพงษ พรหมรักษ และ นส.ปาริชาติ ยศ
แกว โดยกําหนดใหนักศึกษาทั้งสองเสนอหัวของานวิจัยของตนเองในการประชุมกลุมฯ ครั้ง
ถัดไป (เดือน ก.ค. 53)  

- ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัสิมภพ ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย ผศ.เอกชัย วิมลมาลา และ ดร.ศิริ
นทร ทองแสง ไดเสนอหัวของานวิจัยใหมแกนักศึกษาระดับ ป.โท ที่เขาใหม (1/53) จํานวน 4 
คน ไดรับฟง โดยเปดโอกาสใหนักศึกษาใหมไดพิจารณาหัวของานวิจัยที่ตนเองสนใจใหมไดอีก
ครั้งหน่ึง ทั้งน้ีสามารถปรึกษากับนักวิจัย หรือ นักศึกษาระดับ ป.โท-เอก รุนพ่ี  

  
วาระที ่4 การติดตามความกาวหนาและรบัฟงปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการทําวิทยานพินธของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
 นักศึกษาระดบั ป.โท-เอก ไดรายงานความกาวหนาการทําวิจัย รวมถึงปญหาและอุปสรรคที่เกดิขึ้น

ตอ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ อาจารยที่ปรึกษา พรอมระบุแผนงานที่วางไวในอนาคต 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 28 มิ.ย. 53 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN3514 ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานฯ 

มจธ. 
ปดประชุมเวลา 12:00 น. 


