
P-PROF monthly meeting report หนา 1 จากจํานวน 3 หนา   
 

สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน กุมภาพันธ 2551 
วันที ่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551 เวลา 9:30-11:30 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : ขาวสารในรอบ 1 เดือนที่ผานมา 
 โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ (หัวหนากลุมวิจัยฯ) 

⇒ ความคิดเห็นตอกิจกรรมงานปใหม P-PROF 2008 ณ บานชัยพฤกษ เม่ือวันที่ 26 
ม.ค. 2551 

- จํานวนศิษยเกาที่มารวมงานในปน้ีมี มีจํานวนนอยกวาปที่ผานมา ทั้งน้ีเน่ืองจาก
อุปสรรคเรื่องวันเวลาและภารกิจที่จําเปนของศิษยเกา 

- กิจกรรมในงานมคีวามสนุกสนานมากขึ้น เน่ืองจากไดทีมงานจากสถาบันการ
เรียนรูของ มจธ. ที่มีความเชี่ยวชาญดานสันทนาการและเกมสมาชวยเสริม 

- สําหรับศษิยเกาและสมาชกิ P-PROF ทานอ่ืนๆ ที่พลาดโอกาสหรือไมสะดวกมา
รวมงานปใหมปน้ี อาจมีโอกาสมารวมสัมผัสบรรยากาศอันคลายคลึงกับสิ่งที่
เกิดขึ้นในกิจกรรมงานปใหมฯ อีกครั้งหน่ึงไดที่ ”การประชุมกลุมวิจัยประจําปนอก
สถานที่กลุมวจัิย P-PROF” ซ่ึงอาจจัดขึ้นในชวงเดือน สิงหาคม 2551 

⇒ สําหรับปการศึกษาใหม 1/2552 ทางกลุมวิจัยฯ จะมี นศ. ป.โท ใหม เขามาในกลุม
ประมาณ 10 คน ซ่ึงนักศึกษาใหมจํานวน 7 คน จะไดรับหัวของานวิจัยเพ่ือเปน
วิทยานิพนธทนัทีเม่ือเริ่มเขาศึกษา และกลุมวิจัยฯ มีนโยบายสําหรับ นศ. ป.โท เกา 
ที่กําลังศึกษาอยูในเทอมที ่ 4-5 ใหเรงดําเนนิการวิจัยเพ่ือสําเร็จการศึกษาใหทันใน
เดือน พ.ค. 51 

⇒ การจัด Mini-meeting: การจัดประชุมโดยให นศ. ป. โท-เอก นําเสนอทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหัวของานวิจัยของตนเอง ทั้งน้ีเพ่ือให นศ. มีความรูความ
เขาใจทฤษฎพ้ืีนฐาน และมีความพรอมกอนนําเสนอหัวของานวิจัย การรายงาน
ความกาวหนาหรือการสอบปองกันวิทยานิพนธ รวมถึงเพ่ือใหสมาชิกในกลุม P-
PROF สามารถมีและดาวโหลดเอกสารความรูเฉพาะทางดานตางๆ จาก website P-
PROF เพ่ือมาใชอานหรือใชประกอบการบรรยายในโอกาสอื่นๆ ตอไป 

สําหรับการจัด Mini-meeting จะกําหนดใหมีขึ้นสัปดาหละ 2 วัน (วันอังคาร
และวันศุกร) ระหวางเวลา 8:00-9:00 น. เริ่มตั้งแตเดือน เม.ย. 51 โดยผูบรรยายใน
สองครั้งแรกประกอบดวย วาทิตย เวชยันต และนภาลยั 

⇒ Journal Paper database และ Standard testing method : เน่ืองดวย ปจจุบันพบวา 
บทความวิจัยที่สมาชิกกลุมวิจัยมีไวในครอบครองนั้น มีอยูเปนจํานวนมากและซ้าํซอน
กัน ดวยเหตน้ีุ หัวหนากลุมวิจัยฯ จึงมีความประสงคทีจ่ะทําการรวบรวมวารสารตางๆ 
ไวในแฟม พรอมจัดทํา database เพ่ือสืบคนวารสารเหลานั้นสําหรับสมาชิก P-
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PROF โดยเฉพาะ ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวคาดวาจะอาศัยนักเรียนจากวิทยาลัย
พาณิชยการเชตุพล (พ.ต.) จํานวน 3 คน 

 
โดย คุณเอกชัย วิมลมาลา (นักวิจัย) 

⇒ การแจงรายละเอียดและกําหนดการโดยสรุปกิจกรรม ”ทัวรทําดีที ่ จ. นนทบุรี กลุม
วิจัย P-PROF” ซ่ึงจะจัดขึ้นในวันที่ 5 เม.ย. 51 ณ สถานสงเคราะหเด็กออนบานปาก
เกร็ด และแหลงทองเที่ยวบริเวณ จ.นนทบุรี 

⇒ ในชวงระหวางกลางเดือน มี.ค. 51 ถึง เม.ย. 51 กลุมวิจัย P-PROF จะรับนักเรียน
ระดับ ม. ปลาย เปนชายและหญิงอยางละ 1 คน เขารวมกลุมวิจัยฯ ทั้งน้ีเพ่ือปลูกฝง
และเรียนรูดานการศึกษาวจัิยและการใชชีวติใน มจธ.  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 14) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 14 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +149,932.01 
27 ธ.ค. 50 รับดอกเบ้ีย  +314.71  
30 ม.ค. 51 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#4)  +6,000.00  

 สรุปยอดครั้งที่ 13  +6,314.71 156,246.72  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 14 วันที่ 22 ก.พ. 51 = 156,246.72 บาท 

- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 29x600 = 17,400 บาท 
** สติกเกอร 15 ชิ้น คิดเปนเงิน 15x60 = 900 บาท 

  
วาระที ่3 การนําเสนองานวิจัยเรื่อง ”Fluorescent silica nano fibres for melt flow tracer” 

โดย อ.ศุภลักษณ อางแกว 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ โดย ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดใหความสนใจหัวขอดังกลาวโดย

คาดวา สิ่งที่ไดจากผลงานวิจัยอาจสามารถนํามาประยุกตใชในงานวิจัยดานการไหลของ
พอลิเมอรหลอมเหลว ซ่ึงมี นศ. ระดับ ป.เอก ของกลุมวิจัย จํานวน 2 คน ที่กําลังทําวจัิย
อยูได 
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วาระที ่4 การเสนอความกาวหนางานวิจัย/วิทยานพินธ ในการประชุมครั้งตอไป ประกอบดวย 
 คุณธีระศักดิ์ หมากผิน เสนองานวิจัยดาน Scientometric  

เรื่อง ”การศึกษาผลงานตีพิมพทางดานยางธรรมชาติในฐานขอมูล SCI ระหวางป 2001-
2007 : เปรียบเทียบผลงานวิชาการกับผลผลติภาคอุตสาหกรรม” 

 คุณกมล หงสศรีสุวรรณ เสนองานวิจัยดาน การไหลของพอลิเมอรหลอมเหลว  
เรื่อง ”Effect of magnetic field on extrudate swell behavior of polymer melts in co-
extrusion process” 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9:30-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 ชั้น 5 
 


