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ความรวมมือความรวมมือ



นักศกึษาปรญิญา
โท 6 คน

นักวจิัย 
3 คน

โครงการวิจัย 
7 โครงการ

เงินทุนวจิัย 
11,620,600 บาท



นักศึกษาปรญิญาโท 6 คน

เอก (กมล) โอ (โอฬาร) หนุม (ภควรรษ)

ตอ (ชชัชัย) ออย (ชริาภรณ) ฑติ (บัณฑติ)



กลุมวจิัย P-PROF ขอตอนรบันกัวิจยัใหม

พีห่นุย (ดนพุล)สนั (อภสิทิธิ)์ เจมส (บุญรตัน)



โครงการวิจัย 7 โครงการ

พฤติกรรมการอางอิง และดัชนีผลกระทบของวารสารไทยในฐานขอมูล TCI
(ธีระศักดิ์ และคณะฯ)

อิทธิพลของวิธีการผสมและคุณลักษณะของสารเสริมแรง ฯ (กัลทิมา และ
คณะฯ)

หนวยวิจัยเพื่อความเปนเลิศดานพอลิเมอรและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ (ณรงคฤทธิ ์และคณะฯ)

การออกแบบกรรมวิธีการผสมเพื่อผลิตถังบําบัดน้ําทิ้ง ฯ 
(ณรงคฤทธิ์ และคณะฯ)



โครงการวิจัย 7 โครงการ (ตอ)

การวิเคราะหการไหลและการบวมตัวของพอลิเมอรหลอม
เหลว ฯ (นเรศ) : ทุนพัฒนาศักยภาพ อ. รุนใหม

การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ หลังคา
ยางประหยัดพลังงาน ฯ (ณรงคฤทธิ์ และคณะฯ)

ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรียในวัสดุบรรจุภัณฑ ฯ 
(ณรงคฤทธิ์ และคณะ)



เงินทุนวจิัย

แหลงทนุ รวมเงนิทนุวิจยั (บาท)
สาํนกังานกองทนุสนบัสนนุงานวจิยั
สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี

บริษทั สยามยไูนเต็ด รบัเบอร จาํกดั

หจก. เจรญิมติร จาํกดั

บริษทั ปตท. เคมคิอล จาํกัด (มหาชน)

11,620,600



บัณฑิต 5 
คน

ภาคอุตสาหกรรม 3 
โครงการ

ผลงานตีพิมพ 19 
บทความ

บทความพเิศษ 3 
เรื่องวิทยากรพเิศษ 9 

ครัง้

จัดสัมมนา 2 
เรื่อง



บณัฑิต 5 คน



ผลงานตพีิมพ 12 บทความ ในป พ.ศ. 2549

Article field Available paper Accepted paper

International Journal 7 5
National Journal 2 2

International Conference 1 ไมมี

National Conference 2 ไมมี

รวม 19



บทความพิเศษ 3 เรือ่ง

บทความ ผูแตง
How to choose a journal for publication? And the 
journal impact factors

ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมพ

ชนิดของรายงานการวิจัย โครงสราง และเทคนิคการ
เขียนรายงานการวิจัย

กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล

สรุปขอผิดพลาดจากการเขียนรายงานการวิจัยและ
วิทยานิพนธ

กลุมวิจัย P-PROF



จัดสัมมนา 2 เรือ่ง

หัวขัอ สถานทีแ่ละวนัเวลา
ระดมสมองวิเคราะหขอผิดพลาดจากการเขียนรายงาน
การวิจัยและวทิยานิพนธ

คณะพลังงานฯ
8 กันยายน 2549

"How to Select International Journals for 
Publication? and The Journal Impact Factors"

คณะพลังงานฯ
10 พฤศจิกายน 2549



วิทยากรพเิศษ 9 ครัง้ (โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์หวัหนากลุมวจิยั P-PROF)

เรื่อง วันเวลา สถานที่

Impact Factors สําคัญอยางไร? 8 พ.ค. สจล.
เสนทางของนักวิจัยอาชีพ 29 พ.ค. ม.เทคโนโลยี

ราชมงคล 
ธัญบุรี

ระเบียบวิธีวิจัยขั้นสูง (Advanced Research Methodology) 2 ก.ค. มรภ. เพชรบุรี
การตีพิมพผลงานวิจัยระดบันานาชาติ 6 ก.ค. มรภ. สวนดุสิต
เทคนิคการเขียนผลงานและการตพีิมพในระดับนานาชาติ 24 ก.ค. มมส.
How to choose a journal for publication? And the journal 
impact factors

10 พ.ย. มจธ.

ศาสตรการไหล (ในงาน AWPP 2006) 6 ธ.ค. รร. รามาเการ
เดน (กรุงเทพฯ)

กาวสูความสําเร็จดวยการวิจัยและการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย 7 ธ.ค. ม.มหาสารคาม

Ongoing Investigation into Rheology and Extrudate Swell of 
Molten Polymers Flowing in an Electro-Magnetized Extrusion 
Die

14 ธ.ค. มรภ. สกลนคร



ภาคอตุสาหกรรม
หวัขอั บรษิทั

การออกแบบกรรมวธิีการผสมเพื่อผลติ
ถังบําบัดน้ําทิง้ ฯ

หจก. เจรญิมิตร

การพฒันาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้น
รูปผลติภณัฑ หลงัคายางประหยดั
พลงังาน ฯ

บริษทั สยามยูไนเตด็ 
จํากัด

ผลของการเตมิสารยับยัง้จุลินทรยีใน
วัสดุบรรจภุณัฑ ฯ

บริษทั ปตท. เคมิคอล 
จํากัด (มหาชน)



..สรุปสถานภาพกลุมวิจัย P-
PROF..

จาก พ.ศ. 2544-ปจจุบนั



อาจารย

ดร.กฤษณพงศ  กรีตกร

ที่ปรกึษากลุมวจิยัฯ

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์สมบตัสิมภพ

ที่ปรกึษากลุมวจิยัฯ

ผศ.ดร.จนัทรฉาย  ทองปน

อาจารย

ผศ.ดร.จฑุารัตน ปรชัญาวรากร

อาจารย

ดร.ทิพบรรณ  ปะละไทย

อาจารย

ดร.นเรศ  อนิตะวงค

อาจารย

อ.ขวญัเนตร  สมบตัสิมภพ

อาจารย

http://www.rmutl.ac.th/we2/person.php?id=4000


นักวจิยัเตม็เวลา 11 คน

ดร.นงเยาว เปรม
กมลเนตร

นางปรียานุช รัช
ตะหิรัญ

นายเอกชัย วิมล
มาลา

นายธีระศึกดิ์ หมาก
ผิน

นส.กัลทิมา เชาวชาญ
ชัยกุล

นายชัชวาล

กันทะลา

นายบุญรัตน

บุญรัศมี
นายดนุพล

สมบัติสมภพ

นายธนิต

เมธีนุกูล

นายวุฒิสิทธิ์

ยอชยั

นายอภิสิทธิ์

โฆษิตชัยยงค



..บุคคล & ผลงาน.. จาก 
พ.ศ. 2544-ปจจุบัน

หัวขอ รายละเอยีด
ศษิยเกา 35 คน
นกัศกึษาระดับปรญิญาเอก 2 คน
นกัศกึษาระดับปรญิญาโท 14 คน

ผลงานตพีมิพเชงิวชิาการ รวม 162 บทความ
International paper 82 บทความ
National paper 29 บทความ
International conference 26 บทความ

National conference 25 บทความ



โครงการ & เงนิทนุวจิยั  และรางวลั
หัวขอ รายละเอยีด

โครงการวจิยั (เชงิวชิาการ) 29 โครงการ
โครงการวจิยั (เชงิอตุสาหกรรม) 12 โครงการ
รวมเงนิทนุวจิัยทัง้สิน้ 43,332,640

รางวัลศิษยเกาดีเดน สจพ. (2543) รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม (2543)

รางวัลจากมูลนิธิโทเร (2544) รางวัลนักเทคโนโลยีรุนใหม (2545)

โครงการวิจัยเดน สกว. (2546) รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน วช.
(2547)

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน วช.
(2548)

รางวัลโครงการวิจัยดีเดน งานฟนยาง
ไทยใหยั่งยืน สกว. (2548)

รางวลั 8 รางวลั



งานบรกิารสังคม
หัวขอ หนวยงาน

คณะทาํงานโครงการ JSTP สวทช.
โครงการ 2B-KMUTT มจธ.
คณะทาํงานรวมกบั บวท. งานเฉลมิฉลองครองสริิ
ราชยสมบัตคิรบ 60 ป ของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ

บวท. + มจธ.

ใหบรกิารตอบขอซกัถามเกีย่วกบัการนาํวารสารใน
ประเทศเขาสูฐานขอมูล และคา Impact factor

ศูนย TCI + มจธ.



บัณฑติจบใหม กบัการทํางาน

กอง : Connell 
Wagner 

(Thailand) Co., 
Ltd. กรุงเทพฯ

แยม : MTEC 
สวทช.

สัน : พนกังานรัฐ 
มจธ.

ภู : MTEC สวทช.

เอก (ลดา) : 
ระหวางหางาน 

สงขลาฯ

นอง :
Innovation 
Group Co. 
กรุงเทพฯ

โอค : Cobra  
(Thailand) Co., 

Ltd. ชลบุรี

กิฟ๊ : Celestica 
(Thailand) Co., 

ltd. ชลบุรี

จิ : เทคโนโลยี
ราชมงคล 
เทเวศน


