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สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF เดือน ธันวาคม 2555 
วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เวลา 09:00 – 10:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 

 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปนี ้
 � การสงผลงานเสนอใน MFMS 2013 ระหวางวันที ่14-17 ก.ค. 56 ณ โรงแรม Eastin Grand 

Hotel Sathorn กรุงเทพฯ  

� การสงผลงานเสนอในการประชุมวิชาการชื่อวา “The 3rd Polymer Conference of Thailand” 
ระหวางวันที่ 28-29 มี.ค. 56 ณ โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ 
โดยผลงานวิจัยที่จะสงไปการประชุมดังกลาวคือผลงานวิจัยของ นศ.ป.โท ไดแก 
นางสาวชิตสุปรีย กตาธิการกุล (เอ) และนางสาวอริยา ศรีบุตร (ออม) 

� นักศึกษาที่จะสอบจบในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ทั้งหมดจํานวน 3 คน ไดแก นางสาวศศิธร 
ศรีคํามวน (กอลฟ) นางสาวปาริชาติ ยศแกว (ปลา) และนางสาววราทิตย นันตะนะ  (ขวัญ) 

� บัณฑิตซอมรับปริญญา รุนปการศึกษา 2554 ในวันที่ 19-20 ม.ค. 56 ทั้งหมดจํานวน 12 คน 
ไดแก อ.ติ่ง พี่กบ ชมพู เบิรด พง แมน มุก แปว ออฟ เมย โจ ตา  

� การประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาใหม  
 

มติที่ประชุม 
 - เกี่ยวกับการประชุม MFMS 2013 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสมภพ หัวหนากลุมวิจัยฯ 

มีความประสงคใหนักศึกษาสงรางบทความวิจัยภายใน วันที่ 31 มกราคม 2556 โดย 
o นักวิจัย ไดแก ผศ.เอกชัย วิมลมาลา นางสาวโสมธิดา ลิขิตเลิส นางสาวปยะภรณ นิลทุย 
นายศิริชัย กานกิ่ง และนายอัฐพงษ กิตติ์ชัยวัชร และนักศึกษาป.เอก ไดแก นายสิทธิพงษ 
มหาธนบดี นายชนะ ประพฤทธิ์วงษ นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค และนายจิระศักดิ์ 
ธาระจักร เตรียมรางบทความวิจัยฉบับสมบูรณสําหรับสงวารสารทั่วไป 
(จํานวนคําประมาณ 5,000 คํา) พรอมกับรางบทความฉบับยอสําหรับสงการประชุม 
MFMS 2013 ตามรูปแบบบทความของการประชุม MFMS 2013 
(ดาวนโหลดที่เวปไซตการประชุม) 

o นักศึกษาป.โท ไดแก นางสาวปาริชาติ ยศแกว นางสารอริยา ศรีบุตร 
และนางสารชิตสุปรีย กตาธิการกุล เตรียมรางบทความวิจัยสําหรับการประชุม MFMS 
2013 ตามรูปแบบบทความของการประชุม MFMS 2013 
(ดาวนโหลดที่เวปไซตการประชุม) 

- นักศึกษาป.โททั้ง 2 คนรับทราบ และมอบหมายใหนักศึกษาป.โทรุนใหม คอยติดตามขาวการ 
Conference ในชวงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 

- ที่ประชุมรับทราบ 
- ที่ประชุมรับทราบ 
- หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดชี้แจงสถานที่ที่ตองการประชาสัมพันธเพื่อรับนักศึกษาใหม ไดแก 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยมีแผนในการประชาสัมพันธคือมีหัวขอวิทยานิพนธกอนรับนักศึกษา 
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โดยในปนี้รับนักศึกษาป.โทไมเกิน 4 คน และนักศึกษาป.เอกไมเกิน 2 คน โดยมอบหมายให 
ผศ.เอกชัย เปนผูดําเนินการ 

   
วาระที ่2 แผนการจัดปรับปรุงหองนักวิจัยใหม EN3514 
มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดชี้แจงวา คณบดีมีความเห็นวาหอง EN3514 นั้นมีขนาดเล็กเกินไป 

จึงจัดหาหองที่มีขนาดเหมาะสมใหใหม ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในขั้นตอนดําเนินการจัดหา 
  

วาระที ่3 รายงานความกาวหนาการปรับปรุงหอง P-PROF ณ มจธ. บางขุนเทียนโดย ผศ.เอกชัย วิมลมาลา 
โดยขณะนี้ ในสวนของการปรับปรุงหองเสร็จสมบูรณแลว เหลือเพียงในสวนของการติดตั้งครุภัณฑ 
เทานั้น และในสวนของเครื่อง Thermoforming ไดรับอนุมัติใหนําออกจําหนายเปนที่เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม 
 - ที่ประชุมรับทราบ และไดมีการเสนอขอปรับปรุงระบบความปลอดภัยของเครื่อง Two roll mill 

เพิ่มเติม ซึ่งอยูในระหวางการพิจารณาราคา  
  

วาระที ่4 ติดตามความกาวหนางานวิจัยของ นศ./นักวิจัย 
มติที่ประชุม 
 - หัวหนากลุมวิจัยฯ  ไดนัดหมายใหนักวิจัย และนักศึกษาป.เอก 

นําเสนอความกาวหนางานวิจัยในวันที่ 4 มกราคม 2556 เวลา 9.00 น. 
และมอบหมายใหนายอัฐพงษ กิตติชัยวัชร แจงคุณขอขวัญ อิศรางกูร ณ อยุธยา (บริษัท 
โกเวนเจอร จํากัด) วาขณะนี้มีนักศึกษาป.โทมาทําวิจัยในโครงการแลว  

  

วาระที ่5 เรื่องอื่นๆ 

� การจัดประชุมเมธีวิจัยอาวุโสฯ #2 ครั้งที่ 2 

� การจัดงานฉลองขึ้นปใหมประจําป 2556 ณ บานชัยพฤกษ (บาน อ.ณรงคฤทธิ์) 
 

มติที่ประชุม 
 - หัวหนากลุมวิจัยฯ มอบหมายใหนักวิจัยนัดประชุมจัดประชุมเมธีวิจัยอาวุโสฯ #2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 

8 มกราคม 2556 เวลา 9.00-12.00 น. หรือ วันที่ 10 มกราคม 2556 เวลา 13.00-16.00 น. 
- งานปใหม 2556 จะจัดขึ้นในวันที ่26 มกราคม 2556 โดยมอบหมายใหนางสาวชิตสุปรีย 
และนางสาวอริยา เปนผูคิด Concept งาน 

 
ปดประชุมเวลา 10:30 น. 


