
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 3 หนา  
 

สรุปการประชุมกลุมวิจัย P-PROF ประจําเดือน มกราคม 2551 
วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2551 เวลา 9:30-12:00 น. 
สถานที ่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ช้ัน 5 
จํานวนวาระการประชุม  5 วาระ 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจงเพ่ือทราบ : ขาวสารในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
 ⇒ งานวิจัยของกลุม P-PROF ที่แสดงในงานแถลงขาวครบรอบ 48 ป มจธ. 

- วัสดุทดแทนไมสําหรับงานโครงสราง (บริษัท วีพี วูดส) ผูรับผดิชอบ วรกิตติ นฤ
ดล นภัทร 

- หลังคายาง (บริษัท สยามยไูนเตด็ รับเบอร จํากัด) ผูรับผดิชอบ เอกชัย แววบุญ 
- วัสดุยางทนน้าํมัน (บริษัท คอมปาวด โพรเฟสชันแนล จํากัด) ผูรับผดิชอบ 

ชัชวาลย นภาลัย กฤษรา 
- ถังบําบดัน้าํทิ้งจากเถาลอยและถังน้ําดื่มปลอดเชื้อฯ (หางหุนสวนจาํกัด เจริญมิตร) 

ผูรับผดิชอบ อภิสิทธิ์ ภควรรษ 
กําหนดการการแถลงขาวในงานครบรอบ 48 ป มจธ. : วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 
2551 เวลา 14:00-15:30 น. ช้ันลาง อาคารสํานักงานอธิการบด ี

⇒ กิจกรรมสรางสรรคสังคม โดย คุณเอกชัย วิมลมาลา ไดเสนอกจิกรรมที่มีช่ือวา “ทัวร
ทําดีที่จังหวัดนนทบุรีกลุมวจิัย P-PROF” ณ สถานสงเคราะหเด็กออนบานปากเกร็ด 
วัดและสถานที่ทองเที่ยวเกาะเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 2 รายงานสถานะภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 13) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 13 
วันที่ รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา  +131,832.01
7 ธ.ค. 50 รับคา Paper จาก อ.ศิรินทร ทองแสง +12,500.00 
25 ธ.ค. 50 จายคาขนมเคกปใหมสายวิชาฯ -400.00  
26 ธ.ค. 50 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#4) +6,000.00 
 สรุปยอดครั้งท่ี 13 -400.00 +18,500.00 149,932.01 
 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งท่ี 13 วันที่ 4 ม.ค. 51 = 149,932.01 บาท 

- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** เสื้อโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เสื้อแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 29x600 = 17,400 บาท 
** สติกเกอร 15 ชิ้น คิดเปนเงิน 15x60 = 900 บาท 
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วาระที่ 3 ประชาสัมพันธกลุมวิจัย P-PROF รวมกับกลุมวิจัยอื่นๆ ของคณะพลังงานฯ 
 ตามนโยบายของคณะพลังงานส่ิงแวดลอมและวัสดุ ทีต่องการนักศึกษาที่สนใจและ

มีศักยภาพในการทํางานวิจยัเขาศึกษาตอในระดบัปริญญาโท-เอก เพ่ิมมากขึ้นในปนี้ จึงได
จัดใหมีการประชาสัมพันธคณะพลังงานฯ ไปยังสถาบนัการศึกษาตางๆ เพ่ือเผยแพรและ
ดึงดดูใหนักศกึษาที่พรอมจะเรียนตอในระดับบัณฑติศกึษาไดรับทราบหลักสูตร ผลงานวิจัย 
และนักวิทยาศาสตรที่มีช่ือเสียงของคณะพลังงานฯ ในการนี ้ กลุมวิจัยที่รวมประชาสัมพันธ
ประกอบดวย 

 - กลุมวิจัยการผลิตและขึ้นรูปพอลิเมอร (P-PROF) 
 - กลุมวิจัยดานเคมีพอลิเมอรและพอลิเมอรประยุกต 
 - กลุมวิจัยดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 - กลุมอื่นๆ ฝากประชาสัมพันธ ไดแก การวิจัยดานแบบจําลองทางคณิตศาสตร การวิจัย

ดานการเคลือบ ฯลฯ 
มติที่ประชมุ 
 หัวหนากลุมวิจัย P-PROF และท่ีประชุมมีมติใหตัวแทนกลุมวิจัยประกอบดวยหวัหนากลุม

วิจัย นักวิจัย 3 คน นักศึกษาระดบัปริญญาเอก 1 คน และปรญิญาโท 4 คน รวมทีม
ประชาสัมพันธ สําหรับกาํหนดการเปนดังนี้ 
วันที่ 15 ม.ค. 2551 เวลา 10:00-11:00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 15 ม.ค. 2551 เวลา 15:00-16:30 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วันที่ 19 ม.ค. 2551 เวลา 10:00-12:00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  
วาระที่ 4 การเสนอความกาวหนางานวิจัยวิทยานิพนธระดบัปริญญาเอก โดยนางแววบุญ แยมแสงสังข

หัวขอ “Material formulations and processing technology of natural rubber-wood 
composites for energy saving roofs” 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดยคาดวาผลงานวิจัยดังกลาวจะถูกนําเสนอในการประชุมระดับนานาชาติ 

ช่ืองาน Multi-functional Materials and Structures ระหวางวันที่ 28-31 กรกฎาคม 2551 
ณ เขตปกครองพิเศษฮองกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (ขอมูลเพ่ิมเติมที่ 
http://www.a-tech.hk/MFMS2008/Index.htm) 
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วาระที่ 5 การเสนอความกาวหนางานวิจัย/วิทยานิพนธ ในการประชุมครั้งตอไป ประกอบดวย 
 อ.ศุภลักษณ อางแกว เร่ือง “Fluorescent silica nono fibres for melt flow tracer” 
 นายภควรรษ ฉํ่ามณี เร่ือง “Uses of UV protectors and antibacterial agent in water 

container from rotational molding process” 
 นายกมล หงสศรีสุวรรณ เร่ือง “Effect of magnetic field on extrudate swell behavior of 

polymer melts in co-extrusion process” 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที่ 6 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 9:30-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 ช้ัน 
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