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สรปุการประชมุกลุ่มวิจยั P-PROF เดือน กมุภาพนัธ ์2555 
วนัท่ี 7 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 เวลา 10:00 - 11:00 น. 
สถานท่ี หอ้ง EN3514 หอ้งนกัวจิยั ชัน้ 5 อาคารคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
จาํนวนวาระการประชมุ 4 วาระ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ : มีดงัต่อไปน้ี 
 ⇒ แนะนําเวปไซต ์P-PROF โฉมใหม ่

⇒ P-PROF รบัเป็นเจา้ภาพจดัประชุมวชิาการระดบันานาชาตดิา้นวสัดุศาสตร ์ปี 2013 โดยจะทาํ
การจดัประชุมเพือ่เตรยีมงานครัง้แรกวนัองัคารที ่14 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 

⇒ การเขยีน Paper ของนกัศกึษาโดย 
 นกัศกึษาทีเ่พิง่สาํเรจ็การศกึษา (นางสาวรชันี ฉินกมลทอง นายอฐัพงษ์ กติติช์ยัวชัร ์
นางสาวโสมธดิา ลขิติเลศิ นายศริชิยั กา้นกิง่ และ นางสาวปิยภรณ์ นิลทุย้) 

 นกัศกึษาระดบัปรญิญาเอก (นายสทิธพิงค ์ มหาธนบด ี นางสาวกุลนิดา เทพทมิ นาย
อภสิทิธิ ์โฆษติชยัยงค ์และ นายจริศกัดิ ์ธาระจกัร)์ 

⇒ ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ แจง้เรือ่งทุน คปก. ทีเ่หลอือยูอ่กี 2 ทุน และเกณฑก์ารไดร้บั
ทุนสาํหรบันกัศกึษาทีส่นใจ ภายในเดอืน มนีาคม พ.ศ. 2555 น้ี 

มติท่ีประชมุ 
 รบัทราบ 
   

วาระท่ี 2 รายละเอียดและกาํหนดการงานเลี้ยงฉลองปีใหม่กลุ่มวิจยั P-PROF ประจาํปี 2555 
รายละเอียด  
 วนัเวลา: วนัเสารท์ี ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 เริม่ตัง้แต่เวลา 18:00 น. 

สถานที:่ บา้นชยัพฤกษ์ (บา้น อ.ณรงคฤ์ทธิ)์ เลขที ่100/289 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.
นนทบุร ี
รปูแบบงานเล้ียง: Buffet dinner ประกอบดว้ยเมนูอาหารและเครือ่งดื่ม  
1) ขา้วเกลยีบ+ถัว่ทอด 4) ผกัโสภณผดัน้ํามนัหอย 7) ผลไม ้
2) ปีกไก่ทอดยดัไส ้ 5) เน้ือปลาเก๋าทอดรอดพรกิ 8) ขา้วตม้รอบดกึ 
3) ขนมจนี+แกงเขยีวหวาน 6) ขา้วเหนียวมะมว่ง 9) น้ําดื่ม น้ําอดัลม เบยีรส์ด 
ของขวญัจบัฉลาก: มลูคา่ 200 บาท 
การประชาสมัพนัธ:์ ศษิยป์จัจุบนัทาํหน้าทีป่ระชาสมัพนัธผ์า่นทาง Face book ของกลุ่มวจิยัฯ 
การสง่ sms และการโทรศพัท ์
หน้าทีแ่ละความรบัผิดชอบ: เครือ่งขยายเสยีงและไมค ์โดย นายชาตร ีวงษ์แกว้ อุปกรณ์ใหค้วาม
สวา่งและฉากรบัภาพ โดย นายเดวชิ ชนนิยม และนกัศกึษาชัน้ปีที ่1 
พิธีกร: นายศริชิยั กา้นกิง่ (นกัวจิยั) และพธิกีรรบัเชญิ นายศรณัย ์ชมุไชโย (ศษิยเ์ก่า) 
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กาํหนดการจดังานปีใหม่ P-PROF ประจาํปี พ.ศ. 2555 
วนัเสารท์ี ่11 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555  

ณ บา้นชยัพฤกษ์ เลขที ่100/289 ต.บางรกัพฒันา อ.บางบวัทอง จ.นนทบุร ี

เวลา กิจกรรม 

15:00 น. • จดัเตรยีมสถานที ่
• สมาชกิ P-PROF ออกเดนิทางมายงั บา้นชยัพฤกษ ์

18:00 น. • กล่าวเปิดงาน / เริม่งานเลีย้ง P-PROF  
• ลงทะเบยีนจบัฉลากของขวญั 

19:00 น. • รบัประทานอาหารคํ่ารว่มกนั (Buffet) 
• จบัฉลากของขวญั รอบที ่1 

19:30 น. • ฉายภาพ-สรปุ กจิกรรมทีผ่า่นมา ปี 2554 

19:45 น. • เกมส ์P-PROF 

20:45 น. • จบัฉลากของขวญั รอบที ่2 

21:00 น. • รบัประทานอาหารคํ่า (ต่อ) 

22:00 น. • กล่าวปิดงาน 
• แยกยา้ยเดนิทางกลบัโดยสวสัดภิาพ 

 
  
วาระท่ี 3 การติดตามความก้าวหน้างานวิจยัของนักศึกษา ป.โท-เอก และนักวิจยั 
 - นกัศกีษา ป.โท 4 คน จะเดนิทางไปเสนอผลงานวจิยั ณ มหาวทิยาลยันเรศวร  นางสาวปวณีา 

แตงอุดม นางสาวปารชิาต ิยศแกว้ นางสาวจนัทราพร พรหมฉิม และ นายปิตพิงษ์ พรหมรกัษ ์
- นกัศกึษาทีเ่ขา้รว่มประชุมแจง้ขอ้ปญัหาและความกา้วหน้าการดาํเนินงานแดห่วัหน้ากลุ่มวจิยัฯ 

 
วาระท่ี 4 กาํหนดการประชมุครัง้ต่อไป 
มติท่ีประชมุ 
 หวัหน้ากลุ่มวจิยั P-PROF ได ้

- กาํหนดใหก้ารประชุมครัง้น้ี ( 7 ก.พ. 55) คอื การประชุมเดอืน มกราคม พ.ศ. 2555  
- กาํหนดใหง้านเลีย้งปีใหมฯ่ วนัเสารท์ี ่2 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555 คอื การประชุมเดอืน 

กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2555  
- และกาํหนดใหก้ารประชุมเดอืนมนีาคม คอื วนัศุกรท์ี ่2 มนีาคม พ.ศ. 2554 โดยมกีารเสนอ

โครงรา่งวทิยานิพนธข์องนกัศกึษา ป.โท ชัน้ปีที ่1 จาํนวน 4 คน 
ปิดประชุมเวลา 11:00 น. 


