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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มิถุนายน 2551 
วันที ่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2551 เวลา 14:00-17:00 น. 
สถานที่ หองประชุมคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 350 ชั้น 2 ฝงอาคาร 11 ชั้น 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ แนะนําสมาชิก P-PROF ใหม 

นักศึกษา ป. เอก นักศึกษา ป. โท 

นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล (กบ) นางสาวชุลีพันธ พันธุเอี่ยม (ปอ) 
นายจิระศักดิ์ ธาระจักร (จิ) นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล (สน) 
นางสาวกุลนิดา เทพทิม (โปง) นายกานต ศิลปสอน (กาน) 
นายวัลลภ หาญณรงคชัย (กอลฟ) นายวรณัฐ ไกรเดช (เบิรด) 
นายยุทธนา พิมพทองงาม (ยุทธ)  

⇒ จํานวนผูรวมสัมมนาและคาใชจายในการประชุม MSAT ครั้งที่ 5 
1 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์สมบัติสมภพ อาจารย 1,600 
2 นายเอกชัย วิมลมาลา นักวิจัย 1,600 
3 นายธีระศักดิ์ หมากผิน นักวิจัย 1,600 
4 นายอภิสิทธิ์ โฆษติชัยยงค นักวิจัย 1,600 
5 นายศุภกิจ ตั้งจิตรพรกูล นักวิจัย 1,600 
6 นายวรกิตติ ประพฤติ  นักวิจัย 1,600 
7 นางแววบุญ แยมแสงสังข  นศ. ป. เอก 800 
8 นายวัชรินทร สิทธิเจริญ  นศ. ป. เอก 800 
9 นางสาวกัลทิมา เชาวชาญชัยกุล นศ. ป. เอก 800 

10 นายวัลลภ หาญณรงคชัย  นศ. ป. เอก 800 
11 นายจิระศักดิ์ ธาระจักร นศ. ป. เอก 800 
12 นายยุทธนา พิมพทองงาม  นศ. ป. เอก 800 
13 นางสาวกุลนิดา เทพทิม  นศ. ป. เอก 800 
14 นายภควรรษ ฉ่ํามณี (Presenter) นศ. ป. โท 800 
15 นายกมล หงษศรีสุวรรณ (Presenter) นศ. ป. โท 800 

รวมคาใชจายรวมประชุม 16,800 

*หมายเหตุ อัตราการลงทะเบียนสงวนไวเฉพาะผูที่ลงทะเบียนกอน 15 สิงหาคม 2551 
รายละเอียดเพิ่มเตมิที่ http://www2.mtec.or.th/th/seminar/msatv/index.html  

5th Thailand Materials Science and Technology Conference, September 18-19th, 2008  
At Miracle Grand Convention Hotel 

⇒ การจัดทําเสื้อกลุมวิจัยรุมใหม 2008 version: คุณนภาลัย คงวาสน (ผูรับผิดชอบ) 
แจงใหทราบวา แบบและสเีสื้อดังกลาวจะเสนอตอที่ประชุมในครั้งถัดไป 

⇒ การประชุมกลุมวิจัยนอกสถานที่ประจําป 2551 : คุณแววบญุ แยมแสงสังข นําเสนอ
สถานที่จัดสัมมนาคือ สถาบันวิจัยยางจงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยสถานที่พักสามารถ
เลือกไดในสถาบันวิจัยฯ หรือรีสอรทบริเวณใกลเคียง (มีเรื่องสืบเนื่องในวาระที่ 4) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ (ครั้งที่ 18) 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 18 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ คงเหลือ 

 ยอดยกมา   +205,167.45 
19 มิ.ย. 51 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#6)  +6,000.00  
19 มิ.ย. 51 รับจากโครงการ MPR (กฤษรา#7)  +6,000.00  
19 มิ.ย. 51 แววบุญ ยืมสํารองจาย Conference at HK -30,000.00   

 รวมสรุปยอด   +187,167.45  
 - สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 20 มิ.ย. 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 การบรรยายพเิศษโดย ดร.ณรงคชัย โอเจริญ ในหัวขอ "Morphological Development of 

PC/ABS Blends Injection Moulding" ติดตามขาวนี้ไดที ่ website P-PROF  
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_July1.html 

มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวจัิย และผูรวมประชุมมีความสนใจในหัวของานวิจัยทีนํ่าเสนอ โดยเสนอแนะ

ใหผูที่สนใจอาจทําการวิจัยเชิงลึกตอยอดไปไดอีก นอกจากนี้ หัวหนากลุมวิจัย มีความ
ยินดีที่ ดร.ณรงคชัย โอเจริญ จะมาเปนที่ปรึกษาใหกบันักศึกษาในกลุมวิจัย P-PROF และ
ทําวิจัยรวมกนั 

  
วาระที ่4 เรื่องอ่ืนๆ 

- สืบเนื่องจากวาระที่ 1 เกี่ยวกับการประชมุกลุมวิจัยนอกสถานที่ประจําป 2551 ซ่ึง
คาดวา จะจัดขึ้นชวงเดือน กันยายนหรือตุลาคม 2551 มีเรื่องอ่ืนๆ อีกดังน้ี 
o ผูรับผิดชอบหลัก คือ นายยุทธนา พิมพทองงาม / นายเวชยันต ปองนพ / 

นางสาวนภาลยั คงวาสน 
o งบประมาณจัดสัมมนาจะมาจาก 2 แหลง คือ งบสนับสนุนจากกลุมวจัิย และงบ

จากผูรวมสัมมนาและศษิยเกา  
o ระยะเวลาในการจัดสัมมนา คือ 3 วัน 2 คืน โดยกําหนดการสัมมนาจะแจงในการ

ประชุมครั้งถดัไป  
- ดร.ศิรินทร ทองแสง (มะห) แสดงความประสงคขออนุญาตอาจารยที่ปรึกษาทั้งสอง 

คือ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ และ ผศ.ดร.จันทรฉาย ทองปน รวมถึงอาจารย
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง ดร.นเรศ อินตะวงค เพ่ือเลี้ยงฉลองจบการศึกษา ณ ภัตตาคารอาหาร
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ญ่ีปุน และแจงวาจะเลี้ยงรวมกับสมาชิกกลุมวิจัยฯ อีกครั้งในการสัมมนานอกสถานที่ 
รวมกับผูที่สําเร็จการศึกษาคนอื่นๆ ไดแก นายศุภกิจ นายชัชวาลย นายภควรรษ 
นายกมล และนายชัชชัย 

- สําหรับนักศึกษา ป. โท ที่ใกลจะปดแลป แลว เชน นายภควรรษ นายกมล และนาย
ชัชชัย หัวหนากลุมวิจัย มีความประสงคใหมาเขียนเลมวิทยานิพนธ ณ บานอาจารย
ณรงคฤทธิ์ หรือ บานอาจารยจันทรฉาย ในเดือนหนา (ก.ค. 2551) 

- หัวหนากลุมวจัิยฯ เสนอวา การบรรยายพิเศษครั้งถัดไปในการประชุมกลุม
ประจําเดือน ก.ค. 2551 อาจเชิญศิษยเกาจากภาคเอกชนเพื่อมาบอกเลา
ประสบการณการทํางานในบริษัทตางชาต ิ

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันพุธที ่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ตั้งแตเวลา 13:00 – 15:30 น. ณ หองประชุมคณะฯ 

350 ชั้น 2 อาคาร 11 ชั้น คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ
 


