
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 3 หนา  
 

สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน กันยายน 2550 
วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550 เวลา 9:30-12:00 น. 
สถานที ่หอง EN3514 หองนักวิจัย ช้ัน 5 
จํานวนวาระการประชุม  7 วาระ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ : ขาวสารในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
มติที่ประชุม 
 ⇒ การเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ : เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 50 กลุมวิจัย P-PROF 

ไดมีสมาชิกรวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการดานพลังงาน ส่ิงแวดลอม และวัสด ุ
(Energy Environment and Materials) ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร กรุงเทพฯ ดังนี้ 

- นายธีระศักดิ ์หมากผิน (Oral presentation) 
- นายประพนธ เลิศลอยปญญาชัย (Oral presentation) 
- นายชัชวาล กันทะลา (Oral presentation) 
- นางสาวกุลนดิา เทพทิม (Poster presentation) 
- นายศภุฤกษ ตั้งจิตรพรกูล (Poster presentation) 

⇒ การรับนักวิจัยใหม : เมื่อเดือนกันยายน 2550 ที่ผานมา กลุมวิจัย P-PROF ขอแสดง
ความยินดีตอนรับนักวิจัยใหม  

- คุณศภุกิจ ตั้งจิตรพรกูล (ปริญญาโท เทคโนโลยีวัสดุ) 
- คุณณัฐพจน สุวรรณชีวะศิริ (ปริญญาโท วศิวโยธา) 

⇒ การเยี่ยมชมโรงงาน : สรุปการเยี่ยมชมโรงงานในรายวชิา Polymer Processing 
MTT551 ประจําป 2550 มีทั้งหมด 5 โรงงาน ไดแก บริษัท ไทยบรดิสโตน จํากัด 
บริษัท แอมพาส อินดัสตรี จํากัด บริษัท วราไมโคร เซอรกิต บริษัท ไทยคอมโพสติ 
และบริษัท ศรีไทยซุปเปอรแวร โดยมีการนําเสนอผลงานการเยี่ยมชมโรงงานโดย
นักศึกษาเมื่อวนัพฤหัสที่ 27 กันยายน 2550 

⇒ การจําหนวยสติกเกอรกลุม P-PROF : ขณะนี้มีสติกเกอรเหลืออยู 17 ช้ิน ขอเชิญผูที่
สนใจเพิ่มหรือยังไมมีไวครอบครองตดิตอซื้อไดที่หองนกัวิจัย P-PROF (ช้ัน 5) 
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วาระที่ 2 รายงานสถานะภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 
 รายงานการเงินครั้งที่ 11 
 วันที่ รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +70,812.32 
15 ก.ค. 50 รับคาเสื้อจากชนดิา  +1,000.00  
27 ก.ค. 50 จายคามัดจําท่ี Meeting -10,000.00   
28 ก.ค. 50 รับดอกเบี้ย  +127.19  
20 ส.ค. 50 รับคาทดสอบ (อภิสิทธิ์)  +1,025.75  
24 ส.ค. 50 รับคาเสื้อ (ภูตินนัท)  +600.00  
25 ส.ค. 50 จายคาท่ีพัก Meeting -10,000.00   
10 ก.ย. 50 รับคาใช Hot press (อภิสิทธิ์)  +600.00  

รับเงินที่เหลือจาก Meeting  +7,592.00  12 ก.ย. 50 
จายคาเดนิทางประชุม EEM -1,105.00   

26 ก.ย. 50 คาของขวัญงานเกษียณ อ.กฤษณพงศ -722.00   
28 ก.ย. 50 รับบริจาคคา Paper จาก อ.จุฑารตัน  +10,000.00  

 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 11 วันที่ 28 ก.ย. 50 = 69,930.26 บาท 
- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 

** Paper อ.ศิรินทร ทองแสง = 5,000 บาท 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 30x600 = 18,000 บาท 
** สติกเกอร 17 ช้ิน คิดเปนเงิน 17x60 = 1,020 บาท 

  
วาระที่ 3 Wrap up การประชุมกลุมวิจัยนอกสถานที่ประจําป 2550 (เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 

2550) ทั้งดานวิชาการและสันทนาการ 
มติที่ประชุม 
 ⇒ ดานวิชาการ : การนําเสนอผลงานวิจัยในการสัมมนามีจาํนวน 2 วนั คอื ภาคบายของ

วันแรก และภาคเชาของวันที่สอง โดยจาํนวนหัวของานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุม
ทั้งหมดมี 5 หัวขอ ประกอบดวย 

- หัวของานวิจัยของนักวิจัยเพื่อตีพิมพผลงาน 2 หัวขอ 
- หัวของานระดบัวิทยานิพนธ ปริญญาโท 2 หัวขอ (KMUTT และ SU) 

ระดับปริญญาเอก 1 หัวขอ (MU) 
⇒ ดานสันทนการ 

- สําหรับในภาพรวม ผูรวมสัมมนาสวนใหญรูสึกพอใจกบัการไปสัมมนาครั้งนี ้
โดยเฉพาะสมาชิกใหม ซึ่งถือเปนการสัมมนานอกสถานที่ครั้งแรกรูสึกประทับใจทีไ่ด
มีโอกาสรูจักอาจารย ศิษยเกา นักวิจัย รุนพี่ และสมาชิกตางสถานบนัมากยิ่งข้ึน 
รวมถึงความสนุกสนานในงานเลี้ยงที่จัดขึ้นทั้งสองคืน 
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- สําหรับดานสถานที่ อาหารและการบริการ ผูรวมสัมมนาสวนหนึ่งมีความเห็นวา 
หากมีการจัดประชุมกลุมนอกสถานที่ครัง้ตอไปควรตองมีการพิจารณาใหมากยิ่งข้ึน 
(ความเห็นอื่นๆ อานไดที ่Website ของกลุมวิจัยฯ) 

  
วาระที่ 4 การติดตามความกาวหนาการทําวิจัยของนักศึกษาและนกัวิจัย รวมถึงปญหาและอุปสรรค

การทําวิจัย 
มติที่ประชุม 
 สําหรับนักศึกษาปริญญาโทใหม (8 ทาน) ใหเตรียมความพรอมในการทําวิทยานพินธโดย

นําเสนอโครงรางงานวิจัยตอที่ประชุมในการประชุมครั้งตอไป (ประจําเดือน ต.ค. 50) เวลา
ในการนาํเสนอหัวขอละประมาณ 15 นาท ี

  
วาระที่ 5 การนําเสนอผลงานวิจัยดวยวาจาของนักศกึษา/นักวิจัย 
มติที่ประชุม 
 ดร.พูนทรัพย ตรีภพนาถกูล นําเสนอโครงรางงานวิจัย เพ่ือขอรับทุนวิจัยในโครงการทุนวิจัย

หลังปริญญาเอก 
  
วาระที่ 6 การจัดทําตารางตดิตามการดําเนนิงานโครงการวิจัยในกลุมฯ 
มติที่ประชุม 
 ตามที่ผูประสานงานฯ (คุณวัลลภ หาญณรงคชัย และคณุกุลนิดา เทพทิม) ไดเสนอราน

รับจางทําบอรดมานั้น ที่ประชุมไดเลือกรานอินเตอรไวทบอรดในการดงักลาว โดยเสนอราคา
ไวที่ขนาดเล็ก 2,000 บาท และขนาดใหญ 4,000 บาท 

  
วาระที่ 7 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันพุธที่ 31 ตลุาคม พ.ศ. 2550 เวลา 9:00-12:00 น. 
 


