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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน พฤษภาคม 2551 
วันที ่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09:30-12:00 น. 
สถานที่ หองประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 350 ชั้น 2 ฝงอาคาร 11 ชั้น 
จํานวนวาระการประชุม 6 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ แจงวันจัดนิทรรศการ 3 นิทรรศการ ดังน้ี 

- 15-19 สงิหาคม 2551 งานฉลองครบรอบ 48 ป มจธ. ในงานสัปดาห
วิทยาศาสตร ณ ลานเอนกประสงค ชั้น 1 ตึกอธิการบดี มจธ. (ทุงครุ) 

- 12-16 กันยายน 2551 งานนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2551 (Thailand 
Research Expo 2008) โดย สภาวิจัยแหงชาติ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวน
ชัน เซ็นเตอร ศูนยการคา Central World กรุงเทพฯ 

- 15-19 ธันวาคม 2551 งานเปดโลกเทคโนโลยีสวนอุตสาหกรรม มจธ. ครั้งที่ 2 
(งาน Open House KMUTT 2008) 

⇒ เม่ือวันอาทิตยที่ 11 พฤษภาคม 2551 สมาชิก P-PROF ไดเดินทางไปรวมพิธีมงคล
สมรส ดร.นเรศ อินตะวงค (อาจารยนักวิจัย P-PROF) และ รตอ.ญ.กาญจนา ศรีนวล 
ณ แหลงสมาคมนายทหารขนสง กรมการขนสงทหารบก กรุงเทพฯ โปรดติดตาม
บรรยากาศไดที่ขาวกิจกรรมใน website P-PROF : www.kmutt.ac.th/p-prof  

⇒ เชิญรวมการประชุม MSAT ครั้งที่ 5 : หัวหนากลุมวิจัย P-PROF ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ 
สมบัติสมภพ ไดแจงใหแกสมาชิก P-PROF ถึงกําหนดการประชมุ MSAT ครัง้ที่ 5 
(หรือ 5th Thailand Materials Science and Technology Conference) ซ่ึงจัดขึ้น
ระหวางวันที่ 18-19 กันยายน 2551 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น ในการ
น้ีมีสมาชิก P-PROF ที่รวมเสนอผลงาน 2 ทาน คือ 

- นายภควรรษ ฉ่ํามณี  
ผลงานวิจัย เรื่อง “Antibacterial Performance in Medium-Density Polyethylene: 
Effect of type and content of anti-bacterial agents” 

- นายกมล หงสศรีสุวรรณ 
ผลงานวิจัย เรื่อง “Flow Curves and Extrudate Swell Behavior of Co-Extrudates 
of PS with LLDPE or ABS” 

สําหรับสมาชกิที่สนใจรวมการประชุมฯ โปรดแจงชื่อไดที่ คุณยุทธนา พิมพทองงาม 
(นศ.ป.เอก) ไดตั้งแตวันนีเ้ปนตนไป โดยทางกลุมฯ จะสนับสนุนคาธรรมเนียมสําหรับ
การสัมมนาในครั้งน้ี (800 – 1,600 บาทตอทาน) สามารถชมรายละเอียดไดที่ 
website น้ีครับ http://www.mtec.or.th/th/seminar/msatv/index.html  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 17) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 17 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +206,246.95 
29 เม.ย. 51 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#5)  +6,000.00  
17 เม.ย. 51 รับคา paper อ.ศิรินธร  +7,500.00  
29 เม.ย. 51 รับคาทดสอบ (ชัชวาลย)  +5,000.00  
30 เม.ย. 51 จายคาบอรดแสดงสถานะโครงการ -19,579.50   
 รวมสรุปยอด   +205,167.45  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 21 พ.ค. 51 = 205,167.45 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 การประชุมกลุมวิจัยนอกสถานที่ประจําป 2551 : หัวหนากลุมวิจัยฯ ไดเสนอแนวคิด 

สําหรับรูปแบบการจัดสัมมนาในครั้งน้ีวา นอกจากมีการนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย
ของนักศึกษา ป.โท-เอก นักวิจัย และอาจารย แลว อาจมีการทํากิจกรรมภาคปฏิบัติ เชน 
การกรีดยาง ทั้งน้ีเพ่ือเสริมทักษะและประสบการณที่อยูนอกเหนือจากการทํางานวิจัยเชิง
วิชาการภาคปกติ ซ่ึงในปน้ีคาดวาจะจัดขึ้นราวเดือน สิงหาคม 2551 โดยมอบหมายให 
คุณแววบุญ แยมแสงสังข (นศ.ป.เอก) เปนผูนําทีมในการจัดหาและการติดตอสถานที่
สัมมนาครั้งน้ี และนําเสนอในวาระการประชุมครั้งตอไป (เดือน มิถุนายน 2551) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ 
  
วาระที ่4 การบรรยายพเิศษโดย ดร.สมเจตน พัชรพันธ ในหัวขอ "My Pursuit of the Doctor 

Degree in Germany" และ "Investigation on Weld-line Strength of Short-glass-fibre 
Reinforced PC Manufactured through Push-pull Processing Techniques" ติดตาม
ขาวนี้ไดที ่website P-PROF หรือ http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_May5.html  

มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวจัิยฯ และผูรวมประชุมมีความเห็นวา ทางกลุมวิจัยฯ อาจขออนุเคราะหให 

ดร.สมเจตน พัชรพันธ ใหเกียรติมาบรรยายในการสัมมนานอกสถานที่ ประจําป 2551 
  
  



P-PROF monthly meeting report หนา 3 จากจํานวน 3 หนา   
 

วาระที ่5 เรื่องอ่ืนๆ 
สําหรับการประชุมกลุมวิจัยประจําเดือนมิถุนายน 2551  
- ดร.ณรงคชัย โอเจริญ ไดตอบรับอยางไมเปนทางการวามีความยนิดีที่จะมาบรรยาย

พิเศษ โดยทางกลุมวิจัยจะทําหนังสือเชิญอยางเปนทางการตอไป 
- แนะนําสมาชิกใหม นักศึกษาปริญญาโท-เอก 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ตั้งแตเวลา 9:30 – 12:00 น. ณ หองประชุมคณะฯ 350 

ชั้น 2 อาคาร 11 ชั้น คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 
 


