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สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน กรกฎาคม 2550 
วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9:00-11:00 น. 
สถานที ่หอง EN3514 ช้ัน 5 
จํานวนวาระการประชุม  8 วาระ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ : ขาวสารในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
มติที่ประชุม 
 ⇒ การเยี่ยมชมโรงงาน : กําหนดการเยี่ยมชมโรงงานวิชา Polymer Processing MTT551

ในเดือนสิงหาคม 2550 ไดแก บริษัท ศรีไทย ซุปเปอรแวร จํากัด วันศุกรที่ 10 
สิงหาคม 2550 และบริษัท แอมพารทอินดัสทรี จํากัด วันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2550 
โดยหัวหนากลุมวิจัยฯ เสนอใหระบุจํานวนผูเขาเย่ียมชมโรงงานใหแนนอนอีกครั้งหนึ่ง
ตอบริษัทผูใหอนุเคราะหกอนถึงกําหนดการเดินทางไปจริง 

⇒ การจําหนายสติกเกอร P-PROF : ขณะนี้จํานวนสติกเกอรของกลุมวิจัยฯ เหลืออยูนอย
มาก (ไมถึง 15 ชุด) จึงขอใหศิษยเกาหรือศิษยปจจบุันรีบสั่งจองที่กลุมวิจัยฯ ไดที่
เบอร 02-470-8647 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ ดร.นเรศ อินตะวงค ไดส่ังจองไวแลว 2 
ชุด 

  
วาระที่ 2 รายงานสถานะภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 
 รายงานการเงินครั้งที่ 10 
 วันที่ รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

ยอดยกมา   67,412.32 
รับคา Paper จาก อ.ฉันททิพ  +5,000.00  
รับคาเสื้อโปโล จาก อ.จันทรฉาย  +300.00  

22 มิ.ย. 50 

รับคาเสื้อแจคเกต็ จาก คุณไพลนิ  +600.00  
จายคาสนับสนนุประชุมวิชาการคณะฯ -2,500.00   2 ก.ค. 50 
รับคาเสื้อแจคเกต็ จาก คุณวัชรินทร  +600.00  

17 ก.ค. 50 จาย คา Survey ประชุมนอกสถานที่ -1,800.00   
24 ก.ค. 50 รับคาเสื้อแจคเกต็ จาก คุณเดวิด  +600.00  
25 ก.ค. 50 รับคาขายสติกเกอรกลุมฯ ครั้งท่ี 1  +600.00  

 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 10 วันที่ 27 ก.ค. 50 = 70,812.32 
- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 

** Paper อ.ศิรินทร ทองแสง = 5,000 บาท 
** เส้ือโปโลเหลือ 4 ตัว คิดเปนเงิน 4x300 = 1,200 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 31 ตัว คิดเปนเงิน 31x600 = 18,600 บาท 
** สติกเกอร 17 ช้ิน คิดเปนเงิน 17x60 = 1,020 บาท 
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วาระที่ 3 การประชุมกลุมวิจัยนอกสถานที่ประจาํป 2550 (24-26 สิงหาคม 2550) 
มติที่ประชุม 
 ⇒ สถานที่ประชมุชื่อวา สถานตากอากาศตาํรวจบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ผูติดตอ

ประสานงาน: คุณวัลลภ นักศึกษา ป.เอกใหม)  
⇒ กําหนดการวนัเวลาและรูปแบบการประชุมที่แนนอนจะจัดทําข้ึนโดยคุณเอกชัย วิมล

มาลา และจะแจงใหทราบเปนเอกสารพรอมกับแผนที่ในการเดนิทางแกสมาชิกปจจุบัน 
ศิษยเกา และแขกรับเชญิพิเศษ 

⇒ จํานวนผูเขารวมสัมมนาทั้งส้ิน 43 ทาน (อางตามการประชุมวันที่ 27 ก.ค. 50) 
⇒ งบประมาณการจัดประชุม 47,100 บาท (หรือประมาณ 1,000 บาทตอคน)  
⇒ การเดินทางมี 2 แนวทาง (โดยผลสรุปจะแจงใหทราบภายหลัง) คือ 

- รถสวนตัว มีประมาณ 9 คนั 
- รถบัส KMUTT  1 คัน (ยังไมแนนอน) เสริมดวยรถสวนตัว 

⇒ งบสนับสนุนพเิศษ : งบสวนนี้ไดจากอาจารยและศิษยเกาที่บริจาคและไมสามารถ
เดินทางมารวมประชุมได (ติดตอประสานงานโดย หัวหนากลุมวิจัยฯ และนักวิจัย) 

⇒ แจงขาวประชาสัมพันธ/ติดตอศษิยเกา (ผูรับผดิชอบ: หัวหนากลุมวิจัยฯ และนักวจิัย) 
⇒ เอกสารกําหนดการ การขออนุมัต ิและแผนที ่(ผูรับผดิชอบ: นักวิจยั) 

  
วาระที่ 4 การเขารวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสด ุ(Energy 

Environment and Materials) ในวันที ่31 ส.ค. 50 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ
มติที่ประชุม 
 ตามทีไ่ดมีการจัดประชุมวิชาการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสดนุั้น กลุมวิจัย P-PROF 

ไดจดับูธแสดงผลงานของกลุมวิจัยฯ โดยหัวหนากลุมวิจัยฯ และนักวจิัยไดตั้งช่ือบูธวา 
“Polymer Processing for Construction, Seals and Packaging Applications” จึงขอเชิญให
สมาชิกกลุมวิจัยฯ ไดมีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวโดยการจัดเตรียมบูธ ซึ่งกําหนดการ
จะแจงใหทราบภายหลัง 

  
วาระที่ 5 การติดตามความกาวหนาการทําวิจัยของนักศึกษา และนกัวิจัย รวมถึงปญหาและอุปสรรค

การทําวิจัย 
มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวิจัยฯ นักวิจัย และนักศึกษา ที่เก่ียวของกับโครงการวิจัยภาคอตุสาหกรรม จะ

นัดประชุมกันในวันศุกรที่ 3 สิงหาคม 2550 เวลา 09:00-12:00 น. 
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วาระที่ 6 การนําเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย เพ่ือลงตีพิมพในวารสารวิชาการนานาชาต ิ
มติที่ประชุม 
 (ไมมี) 
  
วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม 
 การจัดทําเส้ือกลุมวิจัย P-PROF เพ่ิม อาจกําหนดจํานวนการตดัเสื้อรุนใหมเปน 50-70 ตัว 

ทั้งนี้ อาจเปลีย่นลวดลายเปนแบบใหมแตยังคงยึดสีเหลืองเหมือนเดิม 
  
วาระที่ 8 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันที่ 24-26 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ประชุมกลุมนอกสถานที่ ณ สถานตากอากาศตาํรวจบาง

ละมุง จังหวัดชลบุรี 
 


