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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน เมษายน 2551 
วันที ่ 17 เมษายน พ.ศ. 2551 เวลา 11:00-12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 6 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ สําหรับกิจกรรม ”ทัวรทําดีที ่ จ.นนทบุรี กลุมวิจัย P-PROF” พบวา สมาชิกกลุมวิจัย 

P-PROF ประกอบดวยคณาจารย เจาหนาที่ ศิษยเกา และศษิยปจจุบัน ที่รวม
กิจกรรม ณ สถานสงเคราะหเด็กออนปากเกร็ด รวมทั้งสิ้น 38 คน โดยมียอดเงิน
บริจาครวม 20,000 บาท ไดจากการจดังานปใหม P-PROF 2008 การประชุมกลุม
วิจัยฯ ประจําเดือน มีนาคม และศษิยเกาฯ สามารถเยี่ยมชมบรรยากาศไดที่น่ี 
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_Aprl5.html  

⇒ วันน้ี (17 เม.ย. 51) ชวงบาย นักวิจัยและนักศึกษา ป.เอก นัดหมายเตรียมความ
พรอม (Mock lab) กิจกรรม ”เทคนิคการแยกชนิดขยะพลาสติกอยางงาย” ในกิจกรรม
คายเสริมประสบการณ JSTP รุน 11 ครั้งที่ 1 ณ มจธ. ในวันจันทรที่ 5 พฤษภาคม 
2551 

⇒ กลุมวิจัย P-PROF รวมจัดนิทรรศการ 3 นิทรรศการ ดังน้ี 
- งานเปดโลกเทคโนโลยีสวนอุตสาหกรรม มจธ. ครั้งที่ 2 (งาน Open House 

KMUTT 2008) ชวงเดือน สิงหาคม 2551 
- งานฉลองครบรอบ 48 ป มจธ. ชวงเดือน สิงหาคม 2551 
- งานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand Research Expo 2008) 12-16 

กันยายน 2551 โดย สภาวิจัยแหงชาติ ณ ศูนยประชมุบางกอกคอนเวนชัน เซ็น
เตอร ศูนยการคา Central World กรุงเทพฯ 

สําหรับรูปแบบการจัดนิทรรศการเปนลักษณะการออกบูธ พรอมสาธิตและ
แสดงผลงานวจัิย แบงเปน 5 หัวขอ ตามงานวิจัยของบริษัทที่รวมทําวิจัยอยู ไดแก 
(1) วัสดุไมเทยีมสําหรับงานโครงสราง / บริษัท วี พี วูด จํากัด (2) หลังคายางพารา / 
บริษัท สยามยูไนเต็ด รับเบอร จํากัด (3) ผลิตภัณฑยางทนน้ํามัน / บริษัท คอมพาวด
โปรเฟสชันแนล จํากัด (4) ถังบําบัดน้ําทิ้งและน้ําดื่ม / หจก. เจริญมิตร และ (5) การ
พัฒนาเม็ดพลาสติกพอลิเอทธิลีน / บรษิทั ปตท. เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 16) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 16 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +206,246.95 
 สรุปยอดครั้งที่ 16  +50,000.00 +206,246.95  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือครั้งที่ 16 วันที่ 17 เม.ย. 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 การนําเสนอความกาวหนางานวิจัยโดยนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  

จากคณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาศลิปากร  
เรื่อง “The Study of Cure Characteristic and Vulcanizate Properties of NR 
Reinforced with Various Materials” 
โดย นายเชาว ศรีเพชรดี นายณรงคศักดิ์ พงษสาทรววิฒัน และ นายณัฐพงศ ภพคา 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ   และใหนักศึกษานํา comments ไปปรับปรุงงานวิจัยตอไป 
  
วาระที ่4 การออกแบบและจัดสรางเสื้อกลุมวิจัย P-PROF รุนใหม 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามที่หัวหนากลุมวิจัย P-PROF ไดเสนอใหผูรับผิดชอบออกแบบ

และจัดสรางเสื้อกลุมวิจัย P-PROF รุนใหม คือ นส.นภาลัย คงวาสน และ นส.ณัฐินี อิน
ทวงศ โดยใหนําเสนอความกาวหนาการจัดทําเสื้อดังกลาวในโอกาสตอไป 

  
วาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 

- สืบเนื่องจากเรื่องแจงเพ่ือทราบในวาระที ่ 1 เกี่ยวกบัการจัดนิทรรศการโดยกลุมวิจัย 
P-PROF ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ หัวหนากลุมวิจัย P-PROF ไดเสนอใหมี
ภาพเคลื่อนไหว (VDO animation) ประกอบการเสนอผลงานวิจัย โดยมอบหมายให 
นายธีระศักดิ ์ หมากผิน นายเวชยันต ปองนพ นายวาทติย โลไฮสง และนายนภัส 
ปทมสัตยาสนธิ เปนผูรับผิดชอบจัดสรางวีดีทัศนดังกลาวใหแลวเสร็จ 

- เน่ืองจากปจจุบันเริ่มมี ศิษยเกา P-PROF ที่ประสบความสําเร็จในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาเอกทัง้ในและตางประเทศจํานวนมากขึ้น หัวหนากลุมวิจัย P-PROF จึงมี
ความประสงคใหศิษยเกาเหลานั้น ไดเขามาพูดคุยถึงการทํางานวิจัยในระดับปริญญา
เอกใหแกพ่ีนองชาว P-PROF ไดรับฟงกัน ในการประชุมกลุมวิจัยแตละเดือน 
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มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบตามที่แจงทั้ง 2 หัวขอ และสําหรับศษิยเกาทีจ่ะมาบรรยายทานแรก

ไดแก ดร.สมเจตน พัชรพันธ สําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาเอก จากประเทศเยอรมัน 
  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแตเวลา 9:30 – 12:00 น. ณ หองนักวิจัยชั้น 5 

อาคาร 11 ชั้น คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ
 


