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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มีนาคม 2551 
วันที ่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9:30-12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ กิจกรรมคาย JSTP 10/3 : ในระหวางวนัที่ 2-4 เมษายน 2551 หัวหนากลุมวจัิยฯ 

พรอมนักวิจัยจะเดินทางไปรวมกิจกรรมคายเสริมประสบการณของนักเรียนใน
โครงการ JSTP รุนที่ 10 ครั้งที่ 3 ซ่ึงจัดขึ้น ณ ศูนยวิจัยพืชสวน และ มหาวิทยาลัย
บูรพา วิทยาเขตสารสนเทศ จ.จันทบุรี ระหวางวันที่ 1-7 เมษายน 2551 โดยมี รศ.
ดร.สนอง เอกสิทธิ์ อาจารยคณะวทิยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปน
วิทยากรรบัเชญิของคาย รวมเดินทางในครั้งน้ีดวย 

⇒ กิจกรรมคาย JSTP 11/1 : กลุมวิจัย P-PROF ไดใหความรวมมือกับกิจกรรมคาย
เสริมประสบการณของนักเรียนในโครงการ JSTP รุนที่ 11 ครั้งที่ 1 ซ่ึงจัดขึ้นระหวาง
วันที่ 5-10 พฤษภาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) 
โดยจะนําเสนอหลักการเบื้องตนและเทคนิควิธีการคัดแยกขยะพลาสติกที่มีอยูทัว่ไป
ใหนักเรียน JSTP และผูเขารวมคายไดเขาใจและสามารถนําไปใชประโยชนได โดย
กิจกรรมดังกลาวจะจัดขึ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2551 ณ มจธ. วิทยาเขตทุงคร ุ
(ในการนี้ หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดมอบหมายให นักวิจัยและนักศึกษาระดับปริญญาเอก
เปนฝายรับผดิชอบ) 

⇒ นักเรียนโครงการ 2B-KMUTT รุนที่ 11 : กลุมวิจัย P-PROF ขอตอนรับนักเรียน
โครงการ 2B-KMUTT รุนที่ 11 ที่มาศึกษาเรียนรูและทาํโครงงานกับกลุมวิจัยฯ ไดแก 
นายอธิพงศ รมพยอม มัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกําแพงเพชรพิทยาคม และ นส.ลลิ
ตา ซ้ึงจิตสิริโรจน มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนศึกษานารี 

⇒ นักศึกษา ป.โท ใหม ในปการศึกษา 1/2551 : สําหรับภาคการศกึษา 1/2551 กลุม
วิจัย P-PROF จะมีนักศึกษาระดบัปริญญาโทที่มีความประสงคเลือกหัวของานวิจัย
ของกลุมฯ จํานวน 6 คน 

⇒ แจงจํานวนเงินบริจาค แผนที่ และการจัดการเดินทางไปทํากินกรรม ”ทัวรทําดีที่ จ.
นนทบุรี กลุมวิจัย P-PROF” โดยคุณเอกชัย วิมลมาลา 

⇒ วันหยุดในเทศกาลสงกรานตของนักวิจัยและนักศึกษากลุมวิจัย P-PROF ใหยึดตามที่
ราชการกําหนดไวคือ 12-16 เมษายน 2551 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 15) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 15 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +156,246.95 
27 มี.ค. 51 รับจากโครงการ TRF MAX (นฤดล#1)  +25,000.00  
27 มี.ค. 51 รับจากโครงการ TRF MAX (นภัส#1)  +25,000.00  

 สรุปยอดครั้งที่ 13  +50,000.00 +206,246.95  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 15 วันที่ 28 มี.ค. 51 = 206,246.95 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 การนําเสนองานวิจัยโดย 

คุณธีระศักดิ์ หมากผิน งานวิจัยดาน Scientometric  
เรื่อง ”การศึกษาผลงานตีพิมพทางดานยางธรรมชาติในฐานขอมูล SCI ระหวางป 2001-
2007 : เปรียบเทียบผลงานวิชาการกับผลผลติภาคอุตสาหกรรม” 

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

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ   และใหนักศึกษานํา comments ไปปรับปรุงงานวิจัยตอไป 
  
วาระที ่4 ผูรวมประชุมรบัฟงและวิเคราะหความกาวหนาผลงานวจัิยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จากมหาวิทยาลัยศลิปากร เร่ือง Melt Electrospinning ของ PP/NR และ Hi-bridge filler 
composites 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ  และใหนักศึกษานํา comments ไปปรับปรุงงานวิจัยตอไป 
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2551 เวลา 11:00-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN 3514 ชั้น 5 
 


