
สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน มิถนุายน 2550 
วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2550 เวลา 9:00-12:00 น. 
สถานที ่หองประชุมคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ ช้ัน 2 
จํานวนวาระการประชุม  8 วาระ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ 
 ⇒ แนะนาํสมาชิกใหม จํานวน 9 คน (นศ.ป.เอก 1 คน. นศ.ป.โท 8 คน) 

⇒ นส.ศิรินทร ทองแสง ทํางานวิจัยระดับปรญิญาเอกตอ ณ มหาวิทยาลัย Loughborouth 
เมือง Leicerstershire ประเทศสหราชอาณาจักร 

⇒ เงินทุนที่ไดรับในป 2550 
ช่ือทุนวิจัย / โครงการ แหลงทุน จํานวนเงิน (บาท) 

1 ทุนวิจัยองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานเพื่อ
อุตสาหกรรม 

สกว.- สสว. 4,000,000 

2 ทุนโครงการ TCI สกว. 1,999,100 
3 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก  

- ดร. ฉันททิพ คํานวณทิพย 
- ดร. ทวิช พูลเงิน 

 
สกว. 

 
960,000 

 
4 ทุนโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐรวมเอกชนในเชิง

พาณิชย (U-Cup Product) 
สกอ. 1,122,000 

 
5 ทุนโครงการการผลิต / การใชหลังคายาง และพ้ืน

ยางธรรมชาติในงานปศุสัตว 
(มจธ. รวมวิจัยกับ ม. เกษตรศาสตร) 

สกว. 3,085,000 

6 ทุนโครงการพัฒนาวัสดุผสมระหวางยางธรรมชาติ
และยางคลอโรพรีนที่มีเถาลอยเปนสารเติมแตง 

วช. 375,260 

7 ทุนโครงการวิจัยขนาดกลางเรื่องยางพารา (NR-
SBR Cellular Product) (อยูระหวางกําลังพิจารณา
ขอเสนอโครงการ) 

สกว. 350,000 

8 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิต Polymer 
Emulsified Bitumen โดยใชนํายางธรรมชาติ เปน
สารเชื่อมโยง 

สกว. 1,160,300 

รวม 13,051,660 
 
⇒ ประชุมกลุมวิจัยทุกวันศุกรสุดทายของเดอืน ณ หองประชุมคณะฯ ช้ัน 2 
⇒ รวมทําบุญผาปาวัดบวรนิเวศฯ ในโอกาส ดร.ศิริชัย เทพา อุปสมบท 

  
  
  



วาระที่ 2 รายงานสถานะภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
 รายงานการเงินครั้งที่ 9 
 วันที่ รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

30 มี.ค. 50 ยอดยกมา   59,311.32 
20 มี.ค. 50 คาอาหารเครือ่งดืม่วันจัดหอง -990.00   
3 เม.ย. 50 คาชุดเครื่องแกว -2,129.00   
30 พ.ค. 50 คาเดินทางซื้อของเขากลุม -480.00   
7 มิ.ย. 50 รับคาขึ้นรูป/ทดสอบชิน้งาน (ดร.มณิศรา)  +6,000.00  
7 มิ.ย. 50 คาตัด Sticker logo กลุมวิจัยฯ -1,500.00   
18 มิ.ย. 50 รับคาเสื้อแจกเกต็ครั้งท่ี 2  +7,200.00  
22 มิ.ย. 50 สรุปยอดครั้งท่ี 9 -5,099.00 +13,200.00 67,412.32  

 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 9 วันที่ 22 มิ.ย. 50 = 59,763.32 
- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 

** Paper ดร.ฉันทิพย คํานวณทิพย + ศิรินทร ทองแสง + คาเสื้อเดวิช 
** เส้ือโปโลเหลือ 5 ตัว คิดเปนเงิน 5x300 = 1,500 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 34 ตัว คิดเปนเงิน 34x600 = 20,400 บาท 

  
วาระที่ 3 การเขารวมเสนอผลงานการประชุมดานพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสด ุ
 ตามที่ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดจุะจัดประชุมวชิาการระดบัชาตดิานพลังงาน

ส่ิงแวดลอมและวัสดุ กลุมวจิัย P-PROF ไดเชิญชวนสมาชิกชาว P-PROF ที่มีผลงานวิจัย
และมีความพรอมเขารวมเสนอผลงานในการประชุมดังกลาว ซึ่งจัดขึน้ในวนัที่ 31 สิงหาคม 
พ.ศ. 2550 ณ โรงแรม เดอะทวินทาวเวอร 
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.seem.kmutt.ac.th  

  
วาระที่ 4 การติดตามความกาวหนางานวิจัยนักศึกษา/นักวิจัย 
 (ไมมีขอสอบถาม) 
  
วาระที่ 5 กําหนดการเลี้ยงจบบัณฑติใหม (จิระศักดิ ์ปณฑชนติ อาทิชา กุลนดิา) 
 จากปจจัยดานวันเวลาที่เหมาะสม ที่ประชมุมีมติใหจดัเลี้ยงรวมกับการประชุมกลุมวิจัยฯ 

นอกสถานทีป่ระจําป 2550 
  
วาระที่ 6 การประชุมนอกสถานที่ประจําป 2550 ของกลุมวิจัยฯ 
 ⇒ สถานที่ (ผูรับผิดชอบ: นักศกึษา ป.เอกใหม) มีการเสนอดังนี ้

- จังหวัดประจวบคีรีขันธ (สวนสน ปราณบรีุ และอ่ืนๆ) 
- จังหวัดชลบุรี (สัตหีบ) 

⇒ วันเวลา: ศุกร เสาร และอาทิตย ที่ 24-26 สิงหาคม 2550 



⇒ รูปแบบการประชุม 
- วันแรก เชา: การเดินทาง บาย: เสนอผลงานวิชาการ เย็น-ค่ํา: สนทนาดาน

งานวิจัย และงานเลี้ยงแสดงความยินดีบัณฑิตใหม 
- วันที่สอง เชา: เสนอผลงานวิชาการ บาย: อาจารยนําเสนอหัวขอโครงการวิจัยฯใหม 

เย็น-ค่ํา: กิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสัมพันธของสมาชิกฯ และงานเลี้ยงปดการ
ประชุมการประจําป 2550 

- วันทีสาม เชา: กิจกรรมตามอัธยาศัย/ทาํบญุไหวพระ และเดินทางกลับโดยสวัสดิ
ภาพ 

⇒ อาหาร/งานเลีย้ง (ผูรับผิดชอบ: นักศึกษา ป.เอกใหม และ ป.โท เกา) ประสานกบั
ผูประกอบการสถานที่จัดสมัมนา 

⇒ งบประมาณ (ดูแลโดย คุณกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล นักวจิัย และคุณแววบุญ แยมแสง
สังข นศ.ป.เอก) 

⇒ แจงขาวประชาสัมพันธ/ติดตอศษิยเกา (ผูรับผดิชอบ: นักวิจัย) 
⇒ เอกสารขออนุมัต ิ(ผูรับผิดชอบ: นักวิจัย) 

  
วาระที่ 7 นําเสนอความรูทางทฤษฎีเร่ือง “Structure of Nano-Clay” 
 โดย คุณนนัทวัฒน แตงจนัทรา นศ.ป.โท จาก ม.ศิลปากร 
  
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
 วันศุกรที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9:00-12:00 น. 
 


