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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มีนาคม 2552 
วันที ่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2552 เวลา 10:00-12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 6 วาระ 
 
วาระที ่1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมเดนที่ผานมาในเดือน ม.ค. 52 – ก.พ. 52 

(รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ นักศึกษาปรญิญาโท-เอก (ใหม) ปการศึกษา 1/2552 ที่ผานการสอบสัมภาษณโดย
กลุมวิจัย P-PROF มีจํานวน 11 คน ดังน้ี 
นักศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน  
1. นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ    
นักศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 10 คน  
1. นายศิริชัย กานกิ่ง 2. นายอัฐพงษ กิตติ์ชบัยวัษร  3. น.ส.ปยะภรณ นิลทุย 
4. นายคณิศร ใจเอ้ือ 5. น.ส.โสมธิตา ลิขิตเลิศ 6. น.ส.วราภรณ มิ่งเชื้อ 
7. น.ส.นริศตา นอยฉํ่า 8. นายนัตตูลา วงศตะ 9. น.ส.วราทิตย นันตะนะ 
10. นายชรัช ฉวีบุญยาศิลป (อ.จตุพร เปนอาจารยที่ปรึกษา) 

 

⇒ นักวิจัย P-PROF คุณเอกชัย วิมลมาลา และคุณธีระศกัดิ์ หมากผิน ไดรับพิจารณาให
มีตําแหนงทางวิชาการเปน “ผูชวยศาสตราจารย (วิจัย)” ของ มจธ. 

⇒ 1-2 เมษายน พ.ศ. 2552 : หัวหนากลุมวิจัย P-PROF นักวิจัย และนศ.ป.โท ไดแก 
นายนภัส ปทมสัตยาสนธ ิและ นายนฤดล มงคลลาภกจิ เขารวมการประชมุวิชาการ
โครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 3  
ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ดูกําหนดการ
ประชุมที่ http://www.trfmag.org/2552/Present1_3/Detail_Letter1.doc  

⇒ 22 เมษายน พ.ศ. 2552 : นศ.ป.โท 6 คน รวมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
KMUTT Graduate Poster ครั้งที่ 1 ในรูปแบบ Poster จัดโดยคณะพลังงาน
สิ่งแวดลอมและวสัดุ และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี (มจธ.) ณ ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี และหองประชุมชั้น 9 รายชื่อ 
นศ.ป.โท มีดังน้ี 
1. นส.นภาลัย คงวาสน 2. นายณัฐพร ศรีลอย   3. นายนฤดล มงคลลาภกิจ 
4. นายวาทิตย โลไฮสง 5. นส.ณัฐินี อินทวงศ 6. นายนภัส ปทมสัตยาสนธิ 

ในการนี้ หัวหนากลุมวิจัยฯ ขอความรวมมือ นศ. จัดทํา paper (ภาษาไทย) 
ความยาวไมเกิน 4 หนา เพ่ือใชสําหรบัทํา poster เสนอผลงาน โดยมีกําหนดสง
ภายในวันศุกรที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2552 
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⇒ 21 - 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 : ขอเชิญผูสนใจเขารวมการประชุมวชิาการ
บัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอรแหงประเทศไทย ครงที ่ 2 (2nd Polymer Graduate 
Conference of Thailand) จัดโดยจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั และสมาคมโพลิเมอร 
(ประเทศไทย) ณ อาคารมหามงกุฏ คณะวิทยาศาสตร จุฬาฯ กรุงเทพฯ รายละเอียด
เพ่ิมเติมที่ http://www.kmutt.ac.th/p-prof/news52_Mar_2.html  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงินกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 22 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ 

27 ม.ค.52 คาโตะจีนวัน SEEM day -2,800.00  
 ไดคืนจากการจดัสัมมนานอกสถานที่ (ภูโอบฯ)  +2,181.00 
 รับโครงการ MPR (กฤษรา #16)  +6,000.00 
 รับโครงการ MPR (ณฐิตา #3)  +6,000.00 

23 ก.พ. 52 รับโครงการ MPR (กฤษรา #17)  +3,000.00 
 รับโครงการ MPR (ณฐิตา #4)  +6,000.00 

 รับคาเส้ือแจคเก็ต  +600.00 
23 ก.พ. 52 คาทําความสะอาดหองชั้น 5 +1,238.00  

 คาของขวัญ (อ.กฤษณพงศ คุณเอกชัย คุณธีระศักดิ์) +3,688.00  
 รวมสรุปยอด -7,726.00 +23,781.00  

 ยอดเงินที่คาดวาจะไดรับ 
** เส้ือโปโลเหลือ 3 ตัว คิดเปนเงิน 3x300 = 900 บาท 
** เส้ือแจกเก็ตเหลือ 30 ตัว คิดเปนเงิน 28x600 = 16,200 บาท 
** สติกเกอร 14 ชิ้น คิดเปนเงิน 13x60 = 780 บาท 

  
วาระที ่3 การเตรียมความพรอมตอนรับคณะผูทรงคุณวุฒิจาก สกอ. ในการเยี่ยมชมเครื่องมือวิจัย 

หองปฏิบัติการ และสํานักงาน เพ่ือประเมินผลสําเร็จของโครงการ CUP-NATURE 
มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวจัิยฯ ชี้แจงที่มาของการเขาเยี่ยมครั้งน้ี พรอมชี้แจงกําหนดการการเยี่ยมชม

อยางคราวและมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบของนักวิจัยและนักศึกษาทีเ่กี่ยวของใน
โครงการ CUP-NATURE รายละเอียดดูที่สรุปการประชุมในเวปไซตกลุมวจัิย 
http://www.kmutt.ac.th/p-prof/meeting%20conclusion.html  
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วาระที ่4 การติดตามความกาวหนาการทําวิจัยของนักศึกษา-นักวิจัย รวมถึงปญหาและอุปสรรค 
 นศ.ป.โท 

1. นายกมล หงษศรีสุวรรณ : ตอนนี้อยูระหวางแกไขวิทยานิพนธ โดยคาดวาจะมีกําหนดสอบ
ปองกันวิทยานิพนธภายในวันที่ 30 เม.ย. 52 

2. นายเดวิช ชนนิยม :  

• จะทําการขึ้นรูปยางใหเสร็จ พรอมทดสอบ tear strength 

• เสนอผลการทดสอบทั้งหมดในวันที่ 10 เม.ย. 52 ในวันประชมุกลุมวิจัยเดือน เม.ย. 52 
3. นายกฤษรา คงนวล :  

• ขณะนี้อยูระหวางเขียนเลม เพ่ือใหจบทนัภายใน summer นี้ โดยมีกําหนดสงเลม
วิทยานิพนธเพ่ือใหที่ปรึกษาตรวจแกภายใน 20 เม.ย. 52 และคาดวาจะมีกําหนดวันสอบ
วันเดียวกับนายกมล หงษศรีสุวรรณ หรือไมเกิน 15 พ.ค. 52 

• สําหรับการวิจัยสวนที่เหลือดานการเกิดโฟมในยางยังคงทําตอไป โดยสามารถนําผล
สวนเพ่ิมเติมนี้นําเสนอในวันสอบปองกันวิทยานิพนธได 

4. นส.นภาลัย คงวาสน : งานวิจัยสวนที่เหลือคือ การนํายางผสม NR/CR เสริมแรงดวยซิลิกา
เกรดการคา ไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑยาง และทําการทดสอบสมบัติตางๆ เชนเดียวกับงานสวน
ที่ผานมาคือยางผสมที่ใชเถาลอยเปนสารเสริมแรง โดยคาดวาจะทดสอบเสร็จส้ินและรายงาน
ผลวิจัยทั้งหมดภายใน 30 เม.ย. 52  

5. นายนภัส ปทมสัตยาสนธิ : การขึ้นรูปชิ้นงานประสบปญหา เนื่องจากเครื่องอัดรีด twin screw 
ที่ใชผสมและขึ้นรูปชํารุด โดยจะทําการหารือกับที่ปรึกษาวิทยานพินธ 

6. นายนฤดล มงคลลาภกิจ :  

• ขึ้นรูปชิ้นงานทดสอบหมดแลว โดยจะนําไปทดสอบสมบัติตางๆ ตอไป 

• ทําการ plot กราฟใหมแบบเรดาร เพ่ือใหมองเห็นสมบัติที่เพ่ิมขึ้นและลดลงพรอมกัน 
โดยทําการเปรียบเทียบเฉพาะผลการทดสอบในการวิจัยนี้ 

7. นายเวชยันต ปองนพ :  

• ตอบคําถามที่คางอยูในวันสอบความกาวหนาของสายวิชาฯ คือ วิธีการคํานวณปริมาณ
ซิลเวอรบนชิ้นงาน และการรวมตัวกันของอนุภาคซิลเวอร 

• อธิบายแผนงานวิจัยที่จะทําตอไป กลาวคือ การเตรียมชิ้นงานทดสอบที่มีการระเบิดผิว
กอนการพนเคลือบสารยับย้ังเชื้อฯ เทียบกันระหวาง PE และ PET 

8. นส.ณัฐินี อินทวงศ : อ.ทิพบรรณ จะเปนผูติดตามความกาวหนาวิทยานิพนธ กอนที่จะมีการ
นําเสนอสรุปงานวิจัยทั้งหมดตอกลุมวิจัยฯ 

9. นายวาทิตย โลไฮสง : จะทําการทดสอบสมบัติการไหลในสภาวะทดสอบสวนที่เหลือ และให
ดําเนินการวิจัยตามแผนตอไป 

10. นส.ชุลีพันธ พันธุเอ่ียม : อยูระหวางผสมและขึ้นรูปยางสูตรวิจัย HNBR ผสม NBR 
11. นส.ณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา : อยูระหวางทดลองและศึกษาเรื่องการพนเคลือบ PU ที่มีตอ

ความหนาของผิวชิ้นงานหลังคายาง 
12. นส.วีรยา วรคันธ :  

• กําลังดําเนินการในสวนการคัดขนาดเถาลอยและการวิเคราะหดวย XRD โดยใหรายงาน
ผลการศึกษาดังกลาว ภายในวันที่ 20 เม.ย. 52 

• กําหนดการสอบขอเสนอโครงการฯ ตอสายวิชาฯ ภายใน 30 เม.ย. 52 
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13. นายวรณัฐ ไกรเดช : ในอนาคตจะตรวจสอบการจัดเรียงตัว โดยการขัดดูพ้ืนผิว cross-section 
ของ extrudate ที่ไดจากเครื่องอัดรีด single screw  

14. นส.รัชนี ฉินกมลทอง : หัวหนากลุมวิจัยฯ เสนอการทําหัวขอวิทยานิพนธเรื่องการไหลของ 
PLA  

15. นส.สุปรีดา เจียมตระกูล :  

• แจงวา ขี้เล่ือยจากไมยางนาหายาก  

• งานในอนาคตจะทําการวิเคราะหผงไมชนิดตางๆ ที่ใชในงานวิจัย และรายงานผลที่ได
ภายใน 30 เม.ย. 52 

• ศึกษาเรื่องการปรับปรุงผิวไม โดยอาศัยปฏิกิริยา hydrolysis ของ ethanol 
16. นายกานต ศิลปสอน :  

• แกผล i ในวิชา rheology  

• เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับพอลิเอทธิลีนชนิดตางๆ ในวันประชุมกลุมครั้งถัดไป เดือน เม.ย. 
52 

นศ.ป.เอก 
1. นายวัชรินทร สิทธิเจริญ : จะทําการประกอบแมพิมพดายของเครื่อง co-extrusion โดยจะใช

ดายชนิดส่ีเหล่ียม (slit die) 
2. นส.กัลทิมา เชาวชาญชัยกุล : อยูระหวางเตรียมชิ้นงานทดสอบ จากนั้นจะทดลองหาสูตรวัสดุ

ผสมวิจัยที่เหมาะสม เพ่ือนําไปทดสอบสภาวะสิ่งแวดลอมจริง 
3. นายวัลลภ หาญณรงคชัย : อยูระหวางจัดสรางเครื่องมือวิจัย 
4. นส.กุลนิดา เทพทิม : เตรียมตัวสอบ qualify ตามเงื่อนไขการศึกษา ป.เอก 

5. นายจิระศักดิ์ ธาระจักร : หัวหนากลุมวิจัยฯ แจงเง่ือนไขของ สกอ. เกี่ยวกับเกณฑการรับทุน
ของ นศ.ป.เอก ที่ส้ินสุดการรับทุนไป วามีโอกาสรับทุนไดอีกครั้งหนึ่ง 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่5 การจัดทําเสื้อกลุมวิจัยฯ รุนใหม จะมีการเสนอในการประชุมครั้งถดัไป (เม.ย. 52) เพ่ือให

สมาชิกกลุมวจัิยไดพิจารณาอีกครั้งหน่ึง 
มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่6 กําหนดการประชุมครั้งตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2552 เริ่มตัง้แตเวลา 09:30 – 12:00 น. ณ หองนักวิจัยชั้น 5 

EN3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มจธ. 
 


