
P-PROF monthly meeting report 

สรปุวาระการประชุมกลุ่มวิจยั P-PROF เดือน สิงหาคม 2556 
วนัท่ี 7 สงิหาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:00-13:00 น. 
สถานท่ี หอ้งปฎบิตักิารแลบพอลเิมอร ์(P-PROF Laboratory) 

 ชัน้ 1 อาคาร สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.) มจธ.บางขนุเทยีน 
จ านวนวาระการประชุม      7     วาระ 
 
วาระท่ี 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ มีดงัต่อไปน้ี 

 สรปุข่าวและกจิกรรมในรอบ 7 เดอืนทีผ่่านมา 
 การรบัรางวลัผลงานวจิยัดเีด่น กลุ่มวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีของนางสาวอรยิา ศรบีุตร (ออม) 

ในงาน มอบ.วจิยั ครัง้ที ่7 
 แนะน านกัศกึษา ป.โท ใหม ่ประจ าปีการศกึษา 2556 อยา่งเป็นทางการ 
 แจง้รายชื่อนกัศกึษาทีจ่ะสอบจบ / ส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2555-2556 
 แนะน าหอ้งแลบ P-PROF ณ มจธ.บางขุนเทยีน โดย ผศ.เอกชยั วมิลมาลา 

 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ เรือ่งการแจง้ขา่วและกจิกรรมในรอบ 7 เดอืนทีผ่า่นมา 
- ทีป่ระชมุรบัทราบ ในการนี้ นางสาวอรยิา ศรบีุตร (ออม) ไดม้อบเงนิรางวลัจ านวน 5,000 บาท ซึง่ไดเ้ป็น

รางวลัจากการน าเสนอผลงานวจิยั ใหแ้กก่ลุ่มวจิยั P-PROF เพือ่ใชใ้นกจิกรรมภายในของกลุ่มวจิยัฯ 
- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยรายชื่อนักศกึษา ป.โท ใหม่ของกลุ่มวจิยัฯ ประจ าปีการศกึษา 2556 ประกอบไป

ดว้ย นายอาทติย์  เอกศรินิิมติร (แนค) นายศรณัย ์ รุ่งเรอืงศุภรตัน์ (รนั) นายธนเทพ  ทรพัยเ์จรญิพร 
(อารม์) นายธนกฤต  จนัทรห์อม (ฟิวส)์ นายวรวทิย ์ จติรเอือ้กลุ (กอลฟ์) นางสาวเสาวภา  ชศูร ี(กวาง) 
และนางสาวกรีตกิานต ์ นิลยอง (องิค)์ 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยรายชื่อนักศกึษาส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2555 ประกอบด้วย นางสาว
อธษิฐาน แสนยะเสนีย ์(สม้) นายปิตพิงษ์ พรหมรกัษ์ (กยุ) นายสทิธพิงศ ์มหาธนบด ี(สทิธิ)์ และนางสาว
กุลนิดา เทพทมิ (โป้ง) ส าหรบันักศกึษาทีค่าดว่าจะส าเรจ็การศกึษาในปีการศกึษา 2556 ประกอบดว้ย 
นางสาวปารชิาต ิยศแกว้ (ปลา) นางสาววราทติย ์นันตะนะ (ขวนั)นางสาวศศธิร ศรคี ามว้น (กอลฟ์) นาย
ชนะ ประพฤทธิว์งศ ์(เป้) และนายอภสิทิธิ ์โฆษติชยัยงค ์(สนั) 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยจะมกีารมอบหมายใหน้ักศกึษาจดัเวรเขา้มาดูแล พรอ้มกบัปฏบิตัติามกฎระเบยีบ
อยา่งเครง่ครดั รวมถงึจดัใหม้กีารรวบรวมมาตรฐานการทดสอบ บทความวจิยั วทิยานิพนธ ์รวมถงึจดัท า
สมุดบนัทกึการใชค้รื่องมอืทดสอบ (Log book) เพื่อสะดวกในการขอจดัซื้อเครื่องเมื่อมปีญัหา ในการนี้
หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯมคีวามประสงคท์ีต่อ้งการใหน้ าหนังสอืจากหอ้งพกัยา้ยมาไวท้ีห่อ้งสมดุของกลุ่มวจิยัฯที ่
มจธ.บางขนุเทยีน 
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วาระท่ี 2      การคดัเลือกบทความในการประชุม MFMS 2013 ส าหรบัตีพิมพล์งใน Special Issue 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยเบื้องต้น หวัหน้ากลุ่มวิจยัฯได้มอบหมายให้นักวิจยัและนักศกึษาของกลุ่มวจิยัฯ
ประกอบดว้ย นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุย้ (แป๋ว) นางสาวชติสุปรยี์ กตาธกิารกุล (เอ)้ นางสาวปารชิาต ิยศ
แกว้ (ปลา) นายอฐัพงษ์ กติติช์ยัวชัร์ (พงษ์) นายชนะ ประพฤทธิว์งศ์ (เป้) นายจริะศกัดิ ์ธาระจกัร์ (จิ) 
เตรยีมเขยีนรา่งบทความส าหรบัตพีมิพล์งในวารสารระดบันานาชาต ิโดยมกี าหนดส่งภายในเดอืนตุลาคม 
2556 นอกจากนี้ไดเ้สนอให้ ผศ.ดร.สมเจตน์ พชัรพนัธ์ ผศ.ดร.ทวชิ พูลเงนิ  รศ.ดร.ชาครติ สริสิงิห และ 
รศ.ดร.จตุพร วุฒกินกกาญจน์ เขา้รว่มสง่บทความดว้ยเชน่เดยีวกนั โดยวารสารทีใ่ชส้ าหรบัตพีมิพ ์Special 
issue ประกอบดว้ย 

Journal of Reinforced Plastics and Composites จะประกอบด้วยบทความของ นางสาวปาริชาติ 
ยศแกว้ และผศ.ดร.ทวชิ พลูเงนิ 

Polymers and Polymer Composites จะประกอบดว้ยบทความของนางสาวปิยะภรณ์ นิลทุย้ นางสาว
ชติสปุรยี ์กตาธกิารกลุ และรศ.ดร.จตุพร วุฒกินกกาญจน์ 

Progress in Rubber, Plastics & Recycling Technology จะประกอบด้วยบทความของ  นางสาว
จนัทราพร พรหมฉิม ผศ.ดร.สมเจตน์ พชัรพนัธ ์และรศ.ดร.ชาครติ สริสิงิห 

International Polymer Processing จะประกอบดว้ยบทความของ นายอฐัพงษ์ กติติช์ยัวชัร ์และนายจิ
ระศกัดิ ์ธาระจกัร ์ 

Journal of Natural Fibers จะประกอบดว้ยบทความของนายชนะ ประพฤทธิว์งศ ์
Polymers from Renewable Resources และ Drying Technology: An International Journal  

โดยบทความทัง้หมดคาดว่าจะเป็นวารสารในปี 2557 
 
วาระท่ี 3      การจดัประชุมรายงานความก้าวหน้าทุนเมธีวิจยัอาวโุส สกว. 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยการประชุมครัง้นี้จะจดัร่วมกบั ศ.ดร.รตันา จริรตันานนท์ จากภาควศิวกรรมเคม ี
คณะวศิวกรรมศาสตร ์มจธ. ซึง่เป็นการปิดโครงการของอ.รตันา และน าเสนอความกา้วหน้าประจ าปี 2556 
ของอ.ณรงค์ฤทธิ ์โดยจัดให้มีการน าเสนอจ านวน 9 เรื่อง โดยแบ่งเป็นจากทางอ.ณรงค์ฤทธิ ์5 เรื่อง 
น าเสนอโดย ดร.แววบุญ แยม้แสงสงัข ์ดร.ศรินิทร ทองแสง ผศ.ดร.ทพิบรรณ  ปะละไทย รศ.ดร.เบญจ
ภรณ์ ประภกัด ีและรศ.ดร.ชาครติ สริสิงิห และจากทางอ.รตันา อกี 4 เรือ่ง โดยจะจดัขึน้ทีห่อ้งประชมุคณะ
วศิวกรรมศาสตร ์มจธ. 

- มอบหมายใหน้้องๆนกัศกึษาป.โทใหมท่ าหน้าทีร่บัลงทะเบยีน โดยมนีางสาวกลุนิดา เทพทมิ และนายภาณุ
พงศ ์ศรมีาลานนท ์ท าหน้าทีพ่ธิกีร ในการนี้ขอใหน้กัวจิยัและนกัศกึษาของกลุ่มวจิยัฯเขา้ฟงัทกุคน 
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วาระท่ี 4      การวางแผนการจดัประชุมนอกสถานท่ี 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ โดยหวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ ก าหนดใหจ้ดัขึน้ในชว่งวนัพฤหสับดทีี ่10 - วนัเสารท์ี ่12 ตุลาคม 
2556 ที่จงัหวดักาญจนบุรี โดยมอบหมายให้นักศกึษาป.โทใหม่ ของกลุ่มวิจยัฯท าหน้าที่ในการส ารวจ
เสน้ทาง ทีส่ามารถใชเ้วลาในการเดนิทางไม่เกนิ 2-3 ชัว่โมง หาสถานทีจ่ดังาน ถ่ายรูป ตรวจสอบราคา 
และน าเสนอในการประชุมครัง้ถดัไป โดยมอบให้นางสาวปิยะภรณ์ นิลทุย้ เป็นทีป่รกึษาการจดังานใหแ้ก่
รุน่น้อง ซึง่รายละเอยีดและก าหนดการจดังานจะน ามาคยุกนัในการประชมุประจ าเดอืนครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 5      การน าเสนอหวัข้อวิทยานิพนธข์องนักศึกษาป.โทใหม่ของกลุ่มวิจยัฯ 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ โดยม ีนายอาทติย ์ เอกศรินิิมติร (แนค) และนายธนกฤต  จนัทรห์อม (ฟิวส)์ เสนอหวัขอ้
พรอ้มทัง้รบัค าแนะน าจากหวัหน้ากลุ่มวจิยัและพี่ๆ นกัวจิยั เพือ่น าไปปรบัแกแ้ละน าเสนอในครัง้ถดัไป 

 
วาระท่ี 6      การติดตามความก้าวหน้างานวิจยัของนักวิจยัและนักศึกษา 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดย นายธนเทพ  ทรพัยเ์จรญิพร (อารม์) นายวรวทิย ์ จติรเอือ้กลุ (กอล์ฟ) จะน าเสนอ
หวัขอ้วทิยานิพนธ ์ในวนัองัคารที ่13 สงิหาคม 2556 เวลา 8:30 น.เป็นตน้ไป โดยม ีผศ.ดร.ทพิบรรณ   ปะ
ละไทย เข้าร่วมฟงัเพื่อให้นักศึกษาสามารถด าเนินงานวิจัยต่อไป และให้นายภาณุพงศ์ ศรีมาลานนท์ 
(ตมู) และนางสาวกลุสชุา ป่ินเงนิ (ฟิลม์) เขา้รว่มรายงานความกา้วหน้าผลงานวจิยัเป็นล าดบัถดัไป 

- ส าหรบั นายศรณัย ์รุง่เรอืงศุภรตัน์ (รนั) หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ มอบหมายใหต้ดิต่อ ผศ.ดร. สมเจตน์ พชัพนัธ์ 
เพื่อเขา้รว่มฟงัการน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธ์ในวนัศกุรท์ี ่16 สงิหาคม 2556 เวลา 8:00 น.เป็นตน้ไปและ
หารอืร่วมกบั ผศ.ดร.ทวชิ พลูเงนิ และดร.ศรินิทร ทองแสง พรอ้มทัง้ใหน้กัศกึษา ป.เอกของกลุ่มวจิยัฯ เขา้
รว่มหารอืเกีย่วกบัการคดัเลอืกบทความเพือ่ตพีมิพล์งใน Special issue เป็นล าดบัถดัไป 

- ส าหรบันางสาวเสาวภา  ชศูร ี(กวาง) และนางสาวกรีตกิานต์  นิลยอง (องิค)์ หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ จะท าการ
นดัวนัน าเสนอหวัขอ้วทิยานิพนธใ์นภายหลงั พรอ้มเรยีนเชญิ ดร.ศรินิทร ทองแสง เขา้รว่มฟงัดว้ย 

 
วาระท่ี 7 เร่ืองอ่ืนๆ 

 ขออนุมตัจิดัซือ้เครือ่งคอมพวิเตอรส์ าหรบัใชง้านรว่มกบัเครือ่งรโีอมเิตอรแ์บบจานแกว่ง (ODR) 
 ขออนุมตัจิดัซือ้เครือ่งดดูผุ่นส าหรบังานผสมดว้ยเครือ่งบดผสมแบบเกลยีวหนอนคู่ (Twin screw 

extrusion) 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ และไดร้บัการอนุมตัจิากหวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ 
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