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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน ธันวาคม 2551 
วันที ่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 09:00-11:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ ไดแจงหลักเกณฑเกี่ยวกบัการโอน

เงินจากโครงการ TRF MAG และ MPR ใหที่ประชุมรับทราบ 

⇒ นส.ณฐิตา เหมะวิริยาพรวฒันา (ร่ี) สมาชิก P-PROF ตัวแทนสโมสารนักศึกษาคณะ
พลังงานฯ แจงกําหนดการจัดงานประจําป SEEM&JGSEE day 2009 : 31st 
anniversary โดยมีกําหนดการ คือ  

- ระหวางวันที ่ 16 – 30 มกราคม พ.ศ. 2552 มีการแขงขันกีฬากระชับสัมพันธ 
SEEM รวมกับ JGSEE อาทิเชน แชรบอล แบตมินตัน ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส  

- วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 งานเปดหองปรีดา วิบลูยสวสัดิ์ พรอม
ทําบุญคณะฯ 

- วันศุกรที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2552 งานเลี้ยง SEEM&JGSEE day 2009 เริ่มตั้งแต
เวลา 19:00 น.  

โดยมีการจําหนายบัตรเขางานในราคา 200 บาท และเสื้อที่ระลกึของคณะฯ 
ประจําป 52 ในราคา 250 บาท สําหรับ นศ. ป.โท P-PROF รหัสปการศึกษา 2550 
และ 2551 ทางกลุมวจิัย P-PROF จะสนับสนุนคาบัตรเขางานในปน้ี 

⇒ การประชาสัมพันธเพ่ือรับสมัครนักศึกษาใหม : หัวหนากลุมฯ แจงวา กลุมวิจัย P-
PROF จะรวมมือกับสายวชิาเทคโนโลยวีัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสด ุ เพ่ือ
ทําหนาที่ประชาสัมพันธกลุมวิจัยฯ และคณะฯ เพ่ือรับสมัครผูมีความประสงคจะศกึษา
ตอดานพอลิเมอร โดยจะนําหัวขอวิจัยของ ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน และ ดร.ทิพ
บรรณ ปะละไทย เปนขอมูลประกอบการประชาสัมพันธของกลุมในครั้งน้ีดวย สาํหรับ
กําหนดการและสถานที่ประชาสัมพันธจะแจงใหทราบภายหลัง 

⇒ งานเลี้ยงปใหมและงานคืนสูเหยาศิษยเกากลุม P-PROF ประจําป 2552 : ขอเชิญ
สมาชิก P-PROF รวมงานฉลองตอนรับปใหมและการคืนสูเหยาศษิยเกา P-PROF 
ประจําป 2552 ในวันเสารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552 ณ บาน อ.ณรงคฤทธิ์ หมูบาน
ชัยพฤกษ ซ.วัดลาดปลาดกุ จ.นนทบุรี เริ่มตั้งแตเวลา 17:00 น.  

สําหรับในงาน จะมีการสรุปภาพรวมของกลุม การฉายภาพกิจกรรมเดน
ในรอบป การจับฉลากของขวัญซ่ึงในปน้ีมีมูลคาไมต่ํากวา 150 บาท และความมันส
จากทีมสันทนาการโดยนองโอ (เวชยันต) และคณะ ที่สรางความสนกุสนานไวในการ
ประชุมกลุมนอกสถานที่ปน้ี (2551) จะมาสรางสีสรรคใหกับงานปน้ีอีกดวยครับ 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ รับรางวัล 2008 ASAIHL-Scopus Young Scientist Awards ณ 
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Universiti Sains Malaysia (USM) รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย โดยมีนักวิจัยรวม
เดินทางไปดวย เม่ือวันที่ 12 – 14 ธันวาคม พ.ศ. 2551 รายละเอียดติดตามไดที่ 
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/Event51_Dec3.html  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  

 
วาระที ่2 รายงานบัญชรีายรับ-รายจับ การสัมมนานอกสถานที่ P-PROF ณ ภูโอบ-นํ้าใส คันทรี่ รี

สอรท 30-31 ต.ค. – 1 พ.ย. 2551 
รายการ รายรับ (บาท) รายจาย (บาท) 

รายรับ   
1. เงินจากนักวิจัย นักศึกษา ป.โท-เอก +42,000.00  
2. เงินจากอาจารย และศิษยเกา +13,000.00  
3. เงินจากคณะอาจารยนักศึกษา มทร. ธัญบุรี (ดร.ณรงคชัย) +6,400.00  
4. เงินจากกลุมวิจัย P-PROF +43,000.00  
รายจาย   
5. คาที่พัก 2 คืน + อาหารเชา 2 มื้อ (70 คน) 

คาอาหารกลางวัน + เย็น รวม 4 มื้อ + คาน้ํา (70 คน) 
คาหองประชุม 1.5 วัน 
คาคาราโอเกะ 
ลดราคา 

 
 
 
 

+800.00 

-37,800.00 
-33,480.00 
-4,500.00 
-3,500.00 

6. คาอาหารงานเลี้ยง  -11,219.00 
7. คาอาหารวาง และอุปกรณสัมมนา  -3,500.00 
8. คาอาหารมื้อกลับ  -2,520.00 
9. คาพาหนะ (น้ํามัน)  -6,500.00 

รวม +105,200.00 -103,019.00 

สรุปยอดคงเหลือ (105,200.00 - 103,019.00 บาท) +2,181.00  
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วาระที ่3 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 21 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ 

29 ต.ค.51 คาไปสัมมนาที่ภูโอบ  -43,000.00  
7 พ.ย. 51 รับโครงการ MPR ( กฤษรา #13 )   +3,000.00 

 รับโครงการ MPR ( ณฐิตา #1 )  +12,000.00 
 รับคาเส้ือแจ็คเก็ตจากพี่นเรศ  +600.00 

24 พ.ย. 51 คาอุปกรณทําความสะอาดที่บางขุนเทียน -2,185.00  
 รับโครงการ MPR ( กฤษรา #14 )  +3,000.00 

 27 พ.ย 51 รับโครงการ MPR ( กฤษรา #15 )  +3,000.00 
 รับโครงการ MPR ( ณฐิตา #1 )  +6,000.00 

12 ธ.ค. 51 รับโครงการ TRF-MAG (ปอ)  +25,000.00 
 จายใหพ่ีสันไปมาเลเซียกับอาจารย -25,000.00  
 รวมสรุปยอด -70,185.00 +52,600.00  

 - สรุปยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่ 25 ธ.ค. 51 = +266,667.76 บาท 
- ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 

** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 28x600 = 16,800 บาท 
** สติกเกอร 14 ชิ้น คิดเปนเงิน 13x60 = 780 บาท 

  
วาระที ่4 หัวหนากลุมวจัิยฯ ติดตามความกาวหนาและรับฟงปญหาหรืออุปสรรคดานการดําเนินงาน

วิจัย/วิทยานิพนธ ของนักศกึษา ป.โท-เอก และนักวิจัยทุกคน 
มติที่ประชุม 
 นักวิจัย และ นศ.ป.โท-เอก รายงานความกาวหนาและกลาวถึงปญหาอุปสรรคของการวิจัย

ตอที่ประชุม พรอมกับการเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจากหัวหนากลุมวิจัยฯ และ
นักวิจัยพ่ีเลี้ยง นศ.ป.โท 

  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันเสารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2552 ในงานเลี้ยงปใหมกลุม P-PROF ประจําป 2552 ณ 

หมูบานชัยพฤกษ (บาน อ.ณรงคฤทธิ์) ซ.วัดลาดปลาดุก จ.นนทบุรี เริ่มตั้งแตเวลา 17:00 
น. 

 


