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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน ตลุาคม 2553 
วันที ่ 3 พฤศจิกายน 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 ก.ย.-ต.ค. 53 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ "การประชุมทางวิชาการครัง้ที่ 49" หรือ "The 49th Kasertsart University Annual 
Conference" ระหวางวันที่ 1-4 ก.พ. 54 ณ ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรุงเทพฯ 

⇒ ขอเชิญรวมพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ. 2553 ณ มจธ. (วิทยาเขตทุง
ครุ) ในวันที่ 6-7 พ.ย. 53  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ ทั้งน้ี  

- สําหรับการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 49 ณ ม.เกษตรศาสตร บางเขน กรงุเทพฯ มี นศ.ป.โท ที่
เขารวมเสนอผลงานคือ 1) นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวชัร 2) นายคณิศร ใจเอ้ือ  และ 3) นายศิริชัย 
กานกิ่ง  

- มหาบัณฑิตกลุมวิจัย P-PROF ที่เขาพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป พ.ศ. 2553 
ประกอบดวย 1) นางสาวนภาลัย คงวาสน 2) นายกฤษรา คงนวล 3) นายนฤดล มงคลลาภกิจ 
4) นายนภัส ปทมสัตยาสนธ ิ5) นายณัฐพร ศรีลอย 6) นายวาทิตย โลไฮสง 7) นางสาวณัฐินี 
อินทวงศ 8) นายประพนธ เลิศลอยปญญาชัย และ 9) นายศุภฤกษ ตั้งจิตรพรกูล โดยทางกลุม
วิจัยฯ ไดมีกําหนดการเลี้ยงอาหารกลางวันแสดงความยินดีแกมหาบัณฑิตกลุมวจัิย P-PROF 
ในวันอังคารที ่9 พ.ย. 53 เวลา 12:00 น. 

  
วาระที ่2 การเสนอแผนการดําเนินงานวิทยานพินธของนักศึกษาระดับปริญญาโท  

โดย 1) นส.ปาริชาติ ยศแกว 2) นายปติพงษ พรหมรักษ 3) นส.จันทราพร พรหมฉิม 4) นส.
ศศธิร ศรีคํามวน 5) นส.อธิษฐาน แสนยะเสนีย และ 6) นส.ปวีณา แตงอุดม 

มติที่ประชุม 
 ตามที่ นศ. ทั้ง 6 คน ไดเสนอหลักการ เหตุผล และแผนการดําเนินงานวิจัยแลว ที่ประชุมไดมี

ความเห็นให นศ. หาขอมูล (ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ) เพ่ิมเตมิ และปรับแผนการดําเนินงาน
วิจัยใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกบัหัวของานวจัิยมากขึ้น โดยใหนําเสนอแผนการดําเนินงาน
วิจัยอีกครั้งในการประชุมครัง้ถัดไป 

  
วาระที ่3 การติดตามความกาวหนางานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย 

- นางสาวปยะภรณ นิลทุย (นศ.ป.โท) ขออนุมัติทดสอบ DMTA ณ ม.มหิดล 
- นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง (นศ.ป.โท) แจงเรื่องอุปกรณเครื่อง QUV ชํารุด และขออนุมัติซอม
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เครื่องดังกลาว 
- นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ (นศ.ป.เอก) มีความประสงคขอเยี่ยมชมหองปฏิบัติการทดสอบการ

ติดตามการยอยสลายของพอลิเมอร ณ MTEC สวทช. จ.ปทุมธานี โดยแจงวาทาง MTEC 
ยินดีอนุญาตใหเยี่ยมชมได โดยใหทําหนังสือแจงความประสงคและควรมีผูเขาชมไมนอยกวา 
10 คน 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ หัวหนากลุมวิจัยฯ มีความเห็นชอบให

ดําเนินการไดตามขั้นตอนหรือระเบียบที่หนวยงานดังกลาวไดกําหนดไว 
  
วาระที ่4 เร่ืองอ่ืนๆ  

- นางสาวกุลนิดา เทพทิม (นศ.ป.เอก) มีความประสงคนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัยเพ่ือขอ
ขอเสนอแนะจากหัวหนากลุมวิจัยฯ  

- นางสาวกัลทมิา เชาวชาญชัยกุล (นศ.ป.เอก) มีความประสงคเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย  
- นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค (นศ.ป.เอก) มีความประสงคเสนอหัวขอวทิยานิพนธ  
- นายชนะ ประพฤทธิว์งศ (นศ.ป.เอก) มีความประสงคเสนอความกาวหนาการดําเนิน

วิทยานิพนธ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดย 

- หัวหนากลุมวจัิยฯ ไดกําหนดให นางสาวกุลนิดา เทพทิม นําเสนอในวันที่ 12 พ.ย. 53 เริ่ม
ตั้งแตเวลา 09:00 น. โดยให นศ.ป.เอก และ นศ. กลุมวิจัยยอยดานการทดสอบวัสดุยับยัง้
จุลินทรียฯ เขารวมประชุมในวันดังกลาวดวย 

- หัวหนากลุมวจัิยฯ ไดกําหนดให นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค 
และ นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ นําเสนอในวันที่ 10 พ.ย. 53 เริ่มตั้งแตเวลา 09:30 น. 

  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553 ตั้งแตเวลา 09:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 อาคารคณะ

พลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ (ชั้น 5) 
 
 
 

ปดประชุมเวลา 12:00 น. 


