
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 4 หนา  
 

สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน ธันวาคม 2550 
วันที่ 7  ธันวาคม พ.ศ. 2550  เวลา 9:00-11:00 น. 
สถานที ่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ช้ัน 5 
จํานวนวาระการประชุม  6 วาระ 
เอกสารแนบ   1 ฉบับ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ : ขาวสารในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
 ⇒ กิจกรรมงานปใหม P-PROF 2008 จัดขึน้ในวนัเสารที ่5 มกราคม 2551 รายละเอียด

ดังเอกสารแนบ 
⇒ กิจกรรมสรางสรรคสังคมของกลุม P-PROF ครั้งที่ 2 คาดวาจะจดัขึ้นในตนปหนาไม

เกินเดือน ก.พ. 51 โดยรูปแบบกิจกรรมในครั้งนี้เปนการทํานบุาํรุงพุทธศาสนา เชน 
การไหวพระทําบุญ ณ วดัตางๆ หรือ การถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ 

⇒ การจัดบธูแถลงขาวครบรอบ 48 ป มจธ. จะจดัขึ้นในชวงเดือนมกราคม 2551 
(สําหรับ มจธ. เร่ิมจากวิทยาลัยเทคนิคธนบุรีโดยกอตัง้เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2503) 

⇒ หัวหนากลุมวิจัย กําหนดให นศ.ป.โท ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ 3 หนวยแรก สงราง
ขอเสนอโครงการวิจัยที่จะใชในการสอบขอเสนอวิทยานพินธของสายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ 
ภายในวันองัคารที่ 25 ธ.ค. 50 

⇒ วันหยุดเทศกาลปใหม 
- นักวิจัยที่อยูตางจังหวัดไกล ใหกลับบานไดตั้งแต 27 ธ.ค. 50 หลังเลิกงานตาม

เวลาราชการ 
- นักวิจัยที่อยูในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใหกลับบานไดตั้งแต 28 ธ.ค. 50 หลัง

พักเที่ยงเวลา 12:00 น. 
- นักศึกษา ป.โท-เอก ใหคํานงึถึงความเหมาะสมของงานวิจัย/วิทยานิพนธที่

รับผิดชอบอยูตอการลากลบับานชวงเทศกาลปใหม 
*หมายเหตุ  สําหรับวันหยุดชดเชยการเลือกตั้งวันที่ 24 ธ.ค. 50 กรณีนักวิจัย/นักศึกษา ท่ีทําการ

เลือกตั้งนอกเขตแลว ใหมาทํางานตามปกติ  

⇒ อ.ทิพบรรณ ปะละไทย เสนอใหสมาชิกกลุมวิจัยที่มีความประสงคจะสั่งซื้อสารเคมี หรือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในอนาคตใหตรวจสอบกอนวา ส่ิงเหลานั้นไดมีอยูแลวอยาง
เพียงพอ และสามารถใชการไดอยูหรือไม กอนที่จะเสนอจัดซื้อจดัจางตอไป 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที่ 2 รายงานสถานะภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 12) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 12 
วันที่ รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +69,930.26 
28 ก.ย. 50 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา/1)  +6,000.00  
28 ก.ย. 50 รับคาแจ็คเก็ต สติกเกอร จาก อ.พูนทรัพย  +660.00  
28 ก.ย. 50 รับคาสติกเกอร จาก วัชรินทร  +60.00  
28 ก.ย. 50 จายคือ คาแจ็กเก็ต ใหไพลิน -600.00   
10 ต.ค. 50 รับคาทดสอบ (โดยอภิสิทธ์ิ)  +28,590.75  
15 ต.ค. 50 รับจากโครงการ TCI  +15,000.00  
30 ต.ค. 50 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา/2)  +6,000.00  
19 พ.ย. 50 รับคาทดสอบ (โดยชัชวาลย)  +1,455.00  
21 พ.ย. 50 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา/3)  +6,000.00  
28 พ.ย. 50 จายคาอาหารกลางวัน วันจัดหอง P-PROF ชั้น 5 -1,264.00   
7 ธ.ค. 50 สรุปยอดครั้งท่ี 12 -1,864.00 +63,765.75 131,832.01  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 12 วันที่ 7 ธ.ค. 50 = 131,832.01 บาท 

- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** Paper อ.ศิรินทร ทองแสง = 12,500 บาท 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 29x600 = 17,400 บาท 
** สติกเกอร 15 ช้ิน คิดเปนเงิน 15x60 = 900 บาท 

  
  
วาระที่ 3 การติดตามความกาวหนาการทําวิจัยของนักศึกษาและนกัวิจัย รวมถึงปญหาและอุปสรรค

การทําวิจัย 
มติที่ประชุม 
 นายเดวิช ชนนิยม นศ.ป.โท ไดแจงถึงปญหาคุณภาพกาวที่ใชในการวิจัย 2 ล็อตที่แตกตาง

กัน ซึ่งสงผลใหไมสามารถดําเนนิการวิจยัไดอยางตอเนื่อง จากผลดังกลาว อ.ณรงคฤทธิ์  
และ อ.จันทรฉาย ไดใหแนวทางแกไขโดยการปรบัวิธีการเตรียมผวิยางใหมีความหยาบขึ้น 
หรือทดลองโดยใชสารละลาย EPDM เหลวพนแทนกาว นอกจากนี้ อ.จันทรฉาย ไดขอ
ขอมูลของกาวท่ีใชทั้ง 2 ล็อต ไปวิเคราะห 
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วาระที่ 4 การเสนอขอเสนอโครงการวิจัยโดย นศ.ป.โท 
นายเวชยันต ปองนพ หัวขอ “Flow Visualization and Extrudate Swell of Polystyrene 
Melt in a Rotating Die-Single Screw Extruder” 
นายณัฐพร ศรีลอย หัวขอ “Effect of Microwave Curing on the Properties of 
Unsaturated Polyester Resin Filled with Fly Ash or Silica” 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 5 แนะนาํนักวิจยัใหม นายวรกิตติ ประพฤติ สาขาวศิวกรรมโยธาและเทคโนโลยี จากสถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 6 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 ช้ัน 5 
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เอกสารแนบ 
สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน ธันวาคม 2550 

 
กําหนดการจัดงานปใหมวันเสารที่ 5 มกราคม 2551 

เวลา รายการ 
09:00-12:00 น. ทีมงานจัดสถานที่ เดินทางโดยรถยนตถึงบาน อ.ณรงคฤทธิ์ และเริม่จัดสถานที่ 
12:00-13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน พักผอนตามอัธยาศัย 
13:00-15:00 น. จัดสถานที่ตอ สํารวจและดูแลความเรียบรอยขั้นสุดทาย 
15:00-17:00 น. - ดูแลดานซุมอาหารใหพรอม 

- ทีมจัดสถานทีพ่ักผอนตามอัธยาศัย เตรียมตัวรวมงานปใหมในชวงเย็น 
17:00-18:00 น. ตอนรับแขกที่เริ่มมางาน โดยฝายพิธีกรและลงทะเบียนของขวัญ 
18:00-18:30 น. กลาวตอนรับและเปดงานอยางเปนทางการโดย อ.จันทรฉาย ทองปน 
18:30-20:00 น. - นําเสนอผลงาน และกิจกรรมตางๆ ที่ผานมาในรอบปของกลุมวิจัย P-PROF โดย

สรุปใหแกคณาจารย ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และผูรวมงานไดชม 
- จับสลากของขวัญครั้งที่ 1 
- เกมสชวงที่ 1 จัดโดยทีม Learning institute (LI) KMUTT 

20:00-21:00 น. รับประทานอาหาร “ศิษยเกาพบปะศิษยปจจุบันตามอัธยาศัย” 
21:00-22:00 น. - จับสลากของขวัญครั้งที่ 2 

- เกมสชวงที่ 2 จัดโดยทีม Learning institute (LI) KMUTT 
22:00-23:00 น. - รับประทานอาหารตามอัธยาศัย 

- ปดงานโดย อ.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ 
 
หนาที่และผูรับผิดชอบการจัดงานปใหม P-PROF 2008 

หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
ติดตออาหาร เครื่องดื่ม ซุมอาหาร อาจารย นักวิจัย ศิษยเกา นศ.ป.เอก  

(ผูจัดการเรื่องซุมอาหาร อ.ณรงคฤทธิ์) 
ขนยายสิ่งของ จัดสถานที่ ไฟฟา เครื่องประดับงาน 
โตะเกาอ้ี จุดทิ้งขยะ 

ชัชวาลย ศุภกิจ ศุภฤกษ ชัชชัย เวชยันต นภัส กฤษรา 
วาทิตย เดวิช 

ถายภาพนิ่ง วิดีโอ และ slide สรุปงานของกลุมที่ผาน
มาป 2550 (เครื่องมือ Projector / LCD / Computer 
/ เครื่องเสียง / ไมโครโฟนไรสาย) 

อภิสิทธิ์ วุฒิสิทธิ์ บุญรัตน ภควรรษ กมล  
วรกิตติ 

พิธีกร ผูนําเกม ประพนธ ณัฐินี  
รวบรวมรายชื่อ ติดตออาจารย และศิษยเกา พรอมแจง
เรื่องการนําของขวัญมารวมในงาน 

กุลนิดา วัลลภ 

การเงิน (คาอาหาร เครื่องดื่ม เงินบริจาค) ไพลิน 
ลงทะเบียน / จัดการเรื่องของขวัญจับฉลาก/การดเชิญ นฤดล ณัฐพร 
เก็บขยะหลังเลกิงาน ทุกคน 
 


