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สรปุการประชุมกลุ่มวิจยั P-PROF เดือน พฤษภาคม 2555 
วนัท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:00 - 10:30 น. 
สถานท่ี หอ้ง EN3514 หอ้งนกัวจิยั ชัน้ 5 อาคารคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ 
จ านวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ : มีดงัต่อไปน้ี 
  สรปุข่าวและกจิกรรมทีผ่่านมา เดอืน เม.ย. 55 – พ.ค. 55 

 การแจง้รายละเอยีดการปรบัปรงุหอ้งแลปกลุ่มวจิยั P-PROF ณ มจธ. บางขุนเทยีน 

หวัข้อ รายละเอียด 

ระยะเวลาการปรบัปรงุหอ้งแลป P-PROF เริม่ตัง้แต่ 15 พ.ค. 55 - 15 ก.ย. 55 (120 วนั) 

เวลาในการด าเนินงานของผูร้บัเหมา ตัง้แต่ 08:00-17:00 น. (จ.-ศ.) 

บรเิวณทีป่รบัปรงุ  - ก่อสรา้งหอ้งใหมบ่รเิวณโรงประลอง  
- ก่อสรา้งหอ้งเกบ็สารเคมใีหม ่แทนทีบ่รเิวณชัน้
เกบ็สารเคมเีดมิ โดยปรบัปรุงหอ้งชัง่สารเคม ี
โดยเปลีย่นพืน้/ฝ้าเพดาน/ทาสใีหม ่(โดยในหอ้ง
จะเริม่ด าเนินการประมาณวนัที ่1 ก.ค. 55) 

 แนะน าภาคเอกชนใหมท่ีจ่ะเขา้รว่มท าวจิยั ไดแ้ก่ 
หวัข้อ บริษทั โกเวนเจอร ์จ ากดั  

(กลุ่มบริษทั เพียวริต้ี เฮาส ์จ ากดั)* 
บริษทั ปนูซิเมนตไ์ทย จ ากดั 

(มหาชน) 
สญัลกัษณ์ 

  
ธรุกิจ ผูแ้ทนจ าหน่ายเคมภีณัฑใ์น

อุตสาหกรรมทัว่ไป เช่นอุตสาหกรรมส ี
และอุตสาหกรรมก่อสรา้ง 

Chemicals / Paper / Cement / การ
ก่อสรา้ง / Distribution / การลงทุน 

โจทยวิ์จยั
ท่ีจะร่วม 

การใชส้ารยบัยัง้จลุนิทรยีใ์นผลติภณัฑ์
พลาสตกิและยาง 

พฒันาผลติภณัฑท์ดแทนไมส้ าหรบัใช้
งานโครงสรา้งโดยใชว้สัดุซเีมนตแ์ละ
เยือ่กระดาษยคูาลปิตสั 

* การขอเยีย่มชมบรษิทัฯ เกีย่วกบัแลปการทดสอบเชือ้จุลนิทรยีข์อง บรษิทั โกเวนเจอร ์จ ากดั  
หรอื กลุ่มบรษิทั เพยีวรติี ้เฮาส ์จ ากดั 

 เสือ้กลุ่มวจิยั P-PROF รุน่ใหม ่(2012) 
มติท่ีประชุม 
 รบัทราบ โดย 

- ส าหรบัขอ้สงสยัเกีย่วกบัการปรบัปรงุหอ้งแลป เช่น การขอเขา้ไปใชพ้ืน้ทีห่รอืเครือ่งทดสอบ 
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ตดิต่อไดท้ี ่ผศ. เอกชยั วมิลมาลา (081-2518609)  
- ส าหรบัการขอเยีย่มชมบรษิทั โกเวเวนเจอร ์ จ ากดั (บรษิทั ทรอยเอเชยี จ ากดั) คุณอฐัพงษ ์

กติติช์ยัวชัร ์จะเป็นผูด้ าเนินการตดิต่อและประสานงานกบัคุณขอขวญั อศิรางกูร ณ อยธุยา 
- ส าหรบัเสือ้กลุ่มวจิยั P-PROF รุน่ใหม ่มอบหมายให ้คุณจนัทราพร พรหมฉิม เป็นผูร้บัผดิชอบ

ประสานงานด าเนินการ 
  

วาระท่ี 2 นศ.ป.โท เสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดย นางสาวอริยา ศรีบตุร เรื่อง “ประสิทธิภาพการ
ยบัยัง้เช้ือแบคทีเรียของช้ินงานพอลิเอทิลีนและพอลิสไตรีนโฟมท่ีผสมสารยบัยัง้เช้ือ
แบคทีเรีย” 

มติท่ีประชุม 
 ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ (อาจารยท์ีป่รกึษา) มคีวามเหน็ควรใหห้าขอ้มลูเพิม่เตมิเพื่อปรบัปรงุ

การเสนอโครงร่างวทิยานิพนธใ์หม ่โดยก าหนดใหเ้สนอใหมอ่กีครัง้ในการประชุมกลุ่มฯ ครัง้ถดัไป 
  
วาระท่ี 3 การติดตามความก้าวหน้างานวิจยัของนักศึกษา ป.โท-เอก และนักวิจยั 

- ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ (อาจารยท์ีป่รกึษา) สอบถามความกา้วหน้าส าหรบั นศ.ป.โท-
เอก ปจัจบุนัทีก่ าลงัศกึษาอยู ่ โดยให ้ นศ.ป.โท ทีก่ าลงัจะปิดแลป ไดแ้ก่ นางสาวจนัทราพร 
พรหมฉิม นางสาวศศธิร ศรคี ามว้น นางสาวปวณีา แตงอุดม และ นางสาวอธษิฐาน แสนยะ
เสนีย ์ ใหเ้ริม่เขยีนเล่มวทิยานิพนธเ์พื่อจะไดท้ าการนดัหมายตรวจแกว้ทิยานิพนธแ์ละ/หรอื
เขยีน Paper ทัง้นี้ วนัเวลาและสถานทีค่าดว่าจะเป็นวนัที่ 27 ก.ค. 55 (ก่อนการประชุม 
Reunion JSTP ระหว่างวนัที ่28-29 ก.ค. 55 ณ จ.นครนายก) 

- ส่วนผูท้ีจ่ะสอบป้องกนัวทิยานิพนธค์นต่อไปคอื นายวลัลภ หาญณรงคช์ยั (นศ.ป.เอก) และ 
นางสาวนนัทยิา ศลิาคุปต์ (นศ.ป.โท) ใหท้ าการนดัหมายและยนืยนัวนัสอบใหแ้ก่อาจารยท์ี่
ปรกึษาทราบดว้ย 

มติท่ีประชุม 
 ทีป่ระชุมรบัทราบ 
  
วาระท่ี 4 เร่ืองอ่ืนๆ 

- ดร.ศรินิทร ทองแสง อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
(มจธ.) มคีวามประสงคร์ว่มมอืดา้นการท าวจิยัรว่ม 2 โครงการ คอื 1) การพฒันาผลติภณัฑย์าง
วงแหวนแบบโอรงิโดยใชส้ารหล่อลื่นโบรอนไนไตร ์และ 2) การวจิยัดา้นวสัดุยบัยัง้เชือ้จลุนิทรยี ์
โดยโครงการทัง้สองจะท าการขอทุนจากหน่วยงานภาครฐั และมผีูช้่วยวจิยัเป็นนักศกึษาระดบั
ปรญิญาตรจีากคณะวศิวกรรมศาสตร ์ มจธ. และปรญิญาโทจากคณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและ
วสัดุ มจธ. 

- ดร.แววบุญ แยม้แสงสงัข ์ อาจารยค์ณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (มสธ.) เขา้หารอืกบั ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ เกีย่วกบั
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การพฒันาโจทยว์จิยัหลงัปรญิญาเอก และการขอความรว่มมอืเพื่อบนัทกึเทปออกรายการ
โทรทศัน์ทางสถานีของกรมประชาสมัพนัธ ์(ช่อง 11) ในรายการ “บา้นวทิย-์วทิย”์ ประมาณ 1-2 
ตอน จากทัง้หมด 10 ตอน ออกอากาศเวลาประมาณ 18:00 น. (วนัออกอากาศยงัไมก่ าหนด) 

- ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์ สมบตัสิมภพ ไดเ้ชญิ นายวลัลภ หาญณรงคช์ยั ซึง่ก าลงัจะสอบป้องกนั
วทิยานิพนธเ์พื่อส าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาเอก ใหร้่วมเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธข์อง นศ.ป.
โท ใหม ่และเสนอหวัขอ้งานวจิยัหลงัปรญิญาเอก 

- การประชุมกลุ่มวจิยันอกสถานทีป่ระจ าปี พ.ศ. 2555 คาดว่าจะจดัขึน้ระหว่างวนัที่ 27-29 ก.ย. 
55 สถานทีจ่ดัประชุมเป็นจงัหวดัตดิทะเล โดยมอบหมายให ้ นายภาณุ กนกศลิปธรรม เป็น
ผูด้ าเนินการประสานงานในการส ารวจ หาขอ้มลูสถานทีก่ารจดัประชุมครัง้นี้ 

มติท่ีประชุม 
 - ส าหรบัความรว่มมอืกบัดา้นการท าวจิยักบั ดร.ศรินิทร ทองแสง ทางกลุ่มวจิยัฯ มคีวามยนิดทีี่

จะด าเนินการวจิยัรว่มกนั โดย ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ และ ผศ.เอกชยั วมิลมาลา ยนิดี
รบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษารว่ม ทัง้นี้หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ ไดม้อบหมายใหก้ลุ่มวจิยัยอ่ยเฉพาะดา้น
ไปพฒันาโจทยว์จิยัเพื่อเขยีนขอ้เสนอโครงการต่อไป 

- ส าหรบัโจทยว์จิยัหลงัปรญิญาของ ดร.แววบุญ แยม้แสงสงัข ์นัน้ ศ.ดร.ณรงคฤ์ทธิ ์สมบตัสิมภพ 
ไดเ้สนอแนวคดิเกีย่วกบัการศกึษาประสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้ฯ ของวสัดุคอมโพสติทีม่พีืน้ฐาน
เป็นพอลโิอเลฟิน อาท ิพอลเิอทลินี พอลพิรอพลินี โดยแนะใหไ้ปศกึษางานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งเพื่อ
เขยีนเป็นขอ้เสนอโครงการวจิยั 

- ผศ.ดร.สมเจตน์ พชัรพนัธ ์ ไดเ้ชญิ นายวลัลภ หาญณรงคช์ยั ใหร้ว่มเป็นทีป่รกึษาวทิยานิพนธ์
ของ นศ.ป.โท ทีด่ าเนินการวจิยัเรือ่ง สมบตักิารไหลของพอลแิลคตคิแอซดิ 

  
วาระท่ี 5 ก าหนดการประชุมครัง้ต่อไป 
มติท่ีประชุม 
 วนัจนัทรท์ี ่25 มถุินายน พ.ศ. 2555 เริม่ตัง้แต่เวลา 09:00-11:00 น. ณ หอ้ง EN3514 (หอ้ง

นกัวจิยั) อาคารคณะพลงังานฯ ชัน้ 5 
 
 
 

ปิดประชุมเวลา 10:30 น. 


