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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มิถุนายน 2552 
วันที ่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เวลา 09:00 - 12:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 
จํานวนวาระการประชุม 9 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีหัวขอดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมเดนที่ผานมาในเดือน เม.ย. 52 (ที่เหลือ) – พ.ค. 52 

(รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย)  
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่2 รายงานสถานภาพการเงนิกลุมวิจัยฯ 
มติที่ประชุม 

รายงานการเงินครั้งที่ 23 
วันท่ี รายการ รายจาย รายรับ 

18 พ.ค.52 รับโครงการ MPR (ณฐิตา #5) - +6,000.00 
 รับโครงการ MPR (ณฐิตา #6) - +6,000.00 
 รวมสรุปยอด - +12,000.00  

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

  

วาระที ่3 การเสนอผลงานวิจัยและสาระความรูที่เก่ียวของกับวิทยานิพนธ ดังน้ี 
 - ผลงานวิจัยในวิทยานิพนธเร่ือง “Materials Development for NR/CR Blends Using 

Fly-Ash Particles as Fillers” โดย นส.นภาลัย คงวาสน (นศ.ป.โท) 
- สาระความรูเรือ่ง “Polylactic acid (PLA)”  โดย นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ (นศ.ป.เอก) 

มติที่ประชุม 
 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัิสมภพ หัวหนากลุมวิจัยฯ ในฐานะที่ปรึกษาวิทยานิพนธของ

นักศึกษาทั้งสอง ใหความเห็นวา สําหรับ นส.นภาลัย คงวาสน ใหดําเนินการทําแลป
เพ่ิมเติมตามขอเสนอจากประชุมใหสําเร็จ พรอมกับดําเนินการเขียนและตรวจทานแกไข
หนังสือวิทยานิพนธใหเสร็จโดยเร็ว เพ่ือทีจ่ะกําหนดการสอบปองกันวิทยานิพนธใหได
ภายในเดือน กรกฎาคม 2552 สวน นายชนะ ประพฤทธิ์วงศ หลังการนําเสนอความรู
พ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับงานวจัิยที่สนใจแลว ในการประชุมครั้งตอไป (เดือน ก.ค. 52) ให
เสนอหัวขอวิจัย วัตถปุระสงค และโครงรางงานวิจัยในวทิยานิพนธระดับ ป. เอก อีกครั้ง
หน่ึง 
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วาระที ่4 การติดตามความกาวหนาของงานที่ไดรับมอบหมาย เสนอปญหาหรืออุปสรรค
การทําวิจัยของนักศึกษา/นักวิจัย 

มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวจัิยฯ ติดตามความกาวหนาพรอมรับฟงปญหาของนักศึกษา/นักวิจัย ที่

เกิดขึ้นในขณะดําเนินการวจัิย พรอมใหคําแนะนําเปนรายบุคคล โดยเฉพาะ นศ.ป.โท ที่
กําลังจะสําเร็จการทําวิทยานิพนธในเทอมนี้ ไดแก นายเดวชิ ชนนิยม นายนฤดล มงคล
ลาภกิจ นายนภัส ปทมสัตยาสนธิ และ นายณัฐพร ศรีลอย อาจใช safe house เพ่ือเขียน
เลมและแกไขวิทยานิพนธใหเสร็จกอนสอบปองกันวิทยานิพนธ ซ่ึงคาดวาจะจัดขึ้นในชวง 
27-28-29 สิงหาคม 2552 สวน นส.ณัฐนีิ อินทวงศ ใหนัดหมายกับอาจารยที่ปรึกษาหลัก 
ดร.ทิพบรรณ ปาละไทย และแจงใหหัวหนากลุมฯ ทราบ เพ่ือกําหนดวันเสนอผลงานของ
ตนเองตอไป 

  
วาระที ่5 มาตรการวาดวยความเปนระเบียบเรยีบรอยในการใชเครื่องมอืของสายวิชาฯ และ

การเขาประชุมกลุมวจิัยฯ 
- การใชเครื่องมือวิจัยสวนรวมของสายวิชาเทคโนโลยีวัสด ุ กลุมวิจัย P-PROF ขอ
ความรวมมือสมาชิกทุกคนใหรักษาระเบยีบการใชเครือ่งมือใหเปนระเบียบเรียบรอย 
โดยรักษาความสะอาดของเครื่องมือและบริเวณหองแลปใหมีความสะอาดทั้งกอนและ
หลังปฏิบตัิการทดลองตางๆ และไมเคลื่อนยายเครือ่งมือวิจัยออกนอกหองปฏิบัติการ 
กอนที่จะไดรับอนุญาตจากผูดูแลการใชเครื่องมือ ทั้งน้ีเพ่ือใหสมาชิกภายในกลุมฯ เกิด
ความระวังและตระหนักถึงการปฏิบัตทิี่ดี ในกรณีที่สมาชิกกลุมวิจัยถกูตักเตือนจากสาย
วิชาฯ กลุมวิจัย P-PROF จึงไดออกมาตรการ ดังน้ี 
- ครั้งที่หนึ่ง ถกูตักเตือนในกลุมฯ และเสยีคาปรับเปนจํานวนเงิน 100 บาท 
- ครั้งที่สอง ถกูตักเตือนในกลุมฯ และเสยีคาปรับเปนจํานวนเงิน 500 บาท 
- ครั้งที่สาม งดการใชหองปฏิบัติการเปนเวลา 1 ภาคการศึกษา 

- การเขาประชุมกลุมวจิัยฯ ตามที่ กลุมวิจัย P-PROF ไดจัดใหมีการประชุมกลุมวิจัย 
ประจําเดือน รวมถึงการประชุมวาระพเิศษตางๆ น้ัน เพ่ือใหการดําเนินการประชุม
เปนไปดวยความเรียบรอยพรอมเพรียงกัน กลุมวิจัยฯ จึงขอความรวมมือใหสมาชิกกลุม
ฯ เขาประชุมตรงตอเวลา สําหรับในกรณีมีความจําเปนตองเขาประชุมสายหรือไม
สามารถรวมการประชุมได โปรดแจงใหกลุมฯ ทราบลวงหนากอนการประชุมอยางนอย
หน่ึงวัน สวนในกรณีที่ไมไดแจงใหทราบลวงหนานั้น เพ่ือใหสมาชิกภายในกลุมฯ เกิด
ความระวังและตระหนักถึงการปฏิบัตทิี่เหมาะสม กลุมวิจัยฯ จึงไดออกมาตรการดังน้ี 
- กรณีมาสาย (เกิน 10 นาที) เสียคาปรบัเปนจํานวนเงิน 50 บาท 
- กรณีขาดประชุม เสียคาปรับเปนจํานวนเงิน 100 บาท 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ และมีมติเห็นชอบ โดยเงินคาปรับที่ไดจะถูกเก็บเขาบัญชขีองกลุมวิจัย 
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P-PROF เพ่ือนําไปใชในประโยชนสวนรวมของกลุมวิจัยตอไป 
  
วาระที ่6 แนวทางการเบิกจายคาเดินทางระหวางทําวิทยานิพนธ 
 ตามนโยบายดานการดําเนินการวิจัยของกลุม P-PROF ที่อนุญาตใหนักศึกษาทุกคน

สามารถเบิกคาใชจายที่เกี่ยวของกับการทําวิทยานิพนธไดน้ัน เน่ืองจากปจจุบัน ทางกลุม
วิจัยฯ มีภาระคาใชจายในสวนคาเดินทางจํานวนมาก เม่ือเทียบกับสดัสวนจากหมวดอื่นๆ 
ที่ใชในการวิจัย จึงสงผลกระทบตองบประมาณขามหมวดคาใชจาย รวมถึงงบประมาณ
ระหวางโครงการ ดวยเหตน้ีุ กลุมวิจัยฯ จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาสามารถเบิก
คาใชจายในการเดินทางไดในกรณีตอไปนี้ 

- การเดินทางระหวาง มจธ.-บางมด และ ที่พักที่อยูประจํา ไมสามารถเบิกได 
- การเดินทางระหวาง มจธ.-บางมด และ มจธ.-บางขุนเทียน ไมสามารถเบิกได (ใช

สวัสดิการรถโดยสาร มจธ.) 
- การเดินทางระหวาง มจธ.-บางมด และ หนวยงานอื่นที่ไมไดเดินทางเปนประจํา 

หรือการเดินทางเพื่องานเฉพาะกิจที่ไดรับอนุมัติจากหัวหนากลุมวิจัยฯ ใหเบิกได
ตามระยะทางจริง (หนวยเปนกิโลเมตร) ในอัตรา 5 บาทตอกิโลเมตร (รวมคาทาง
ดวน) หรือ อัตราคาจางเหมารถแท็กซี่ตามมิเตอร (รวมคาทางดวน) หรือ อัตราคา
โดยสารรถประจําทาง (เชน รถตู หรือ รถเมล) 

- การเดินทางระหวาง มจธ.-บางมด และ หนวยงานอื่นๆ ที่เดินทางเปนประจําในเขต
กรุงเทพฯ เชน มจพ. หรือ ม.เกษตร บางเขน ใหเบิกไดตามอัตราคาโดยสารรถ
ประจําทาง (เชน รถตู หรือ รถเมล) 

จึงขอประกาศใหนักศึกษาในกลุม P-PROF รับทราบโดยทั่วกัน 
มติที่ประชุม 

 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่7 แนะนํานักศกึษา P-PROF ใหม 2552 พรอมสรุปรางหัวขอวิทยานิพนธ 
 กลุมวิจัย P-PROF มีนักศึกษาระดับปริญญาโทที่เขาศกึษาในปการศึกษาที่ 1/2552 

จํานวนทั้งสิ้น 9 คน โดยรายชื่อและหัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษามีดังน้ี 
รายชื่อ นศ. รางหัวขอวิทยานิพนธ อาจารย / นักวิจัยพี่เลี้ยง 

1. นศ.ศิริชัย กานกิ่ง (แมน) Use of Hybrid Silica-Based Fillers in 
Natural Rubber Composites 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
ผศ. เอกชัย  วิมลมาลา 

2. นศ.เชษฐภรณ แกวกนกศิลป 
(โจ) 

Effect of Die-rotating System on Melt 
Strength of Flowing Polymer Melts 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
ดร.นเรศ  อินตะวงค 

3. นศ.โสมธิดา ลิขิตเลิศ (มุก) Influencing of Chemical Structure of 
Polyethylene to Cross-linking Reaction 
via Peroxide Initiator for Hot Water Tank 
Purposes from Rotational Molding 
Process 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
นายอภิสิทธิ์  โฆษิตชัยยงค 
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4. นศ.ปยะภรณ นิลทุย (แปว) Dynamic Mechanical Thermal Properties 
and Elastic Recovery Behavior of Silica-
based Fillers in NBR for Hydraulic 
Applications 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
ผศ.เอกชัย  วิมลมาลา 

5. นศ.อัฐพงษ กิตติชัยวัชร 
(พงษ) 

Incorporations of Algaecide and 
Fungicide into Polyethylene for Algal and 
Fungal Resistances 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
นายอภิสิทธิ์  โฆษิตชัยยงค 

6. นศ.คณิศร ใจเอื้อ (อ็อฟ) Production of Antibacterial Natural 
Rubber for Sanitary Applications 

ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 
ผศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน 

7. นศ.นัตตุลา วงศตะ (อารม) A study on Effects of Blend Ratio and 
Compatibilizer on Structures, Properties, 
and Processability of PLA/Starch Blends 

รศ.ดร. จตุพร  วุฒิกนกกาญจน 
ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

8. นศ.นริศตา นอยฉํ่า (ตา) PEEK-Fly Ash Composite Fabricated by 
Hot Pressing 

ดร.ทิพบรรณ  ปะละไทย 
ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ 

9. นศ.วราทิตย นันตะนะ 
(ขวัญ) 

PEEK-Rice Husk Ash Composite 
Fabricated by Hot Pressing 

ดร.ทิพบรรณ  ปะละไทย 
ศ.ดร. ณรงคฤทธิ์ สมบัติสมภพ  

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่8 การจัดสัมมนานอกสถานที่ประจําป 2552 (พรอมประชุมวิชาการ CUP-NATURE) 
 หัวหนากลุมวจัิยฯ ไดอธิบายถึงแนวคิดของการจัดประชุมกลุมวิจัย P-PROF นอกสถานที่

ประจําป 2552 วาจะมีการจัดประชุมวิชาการและการนําเสนอผลงานมารวมอยูในการ
ประชุมครั้งน้ีดวย ทั้งน้ีเพ่ือสอดรับกับเง่ือนไขวตัถุประสงคของทุน CUP-NATURE (แหลง
ทุนจาก สกอ.) ที่กลุมวิจัยไดรับในชวงป 2550-2552 ที่จะตองมีการจัดประชุมแสดงผล
งานวิจัยโดยมีการเชิญนักวจัิยตางสถาบนัรวมเสนอผลงานและประเมินบทความวิชาการ
ในการประชุมครั้งน้ี ซ่ึงกําหนดการการจัดประชุมจะแจงใหทราบอีกครั้งหน่ึง 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่9 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เริ่มตั้งแตเวลา 09:00 – 12:00 น. ณ หองนักวิจัยชั้น 5 

EN3514 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ มจธ. 
โดยผูที่คาดวาจะนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมครั้งน้ี คือ 

- นายณัฐพร ศรีลอย (นศ.ป.โท) 
- นส.ชุลีพันธ พันธุเอ่ียม (นศ.ป.โท) 
- นายชนะ ประพฤทธิว์งศ (นศ.ป.เอก) 

ปดประชุมเวลา 12:00 น. 


