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สรุปการประชุมกลุมวจิัย P-PROF ประจําเดือน มีนาคม 2553 
วันที ่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553 เวลา 09:00 - 11:00 น. 
สถานที่ หอง EN3514 หองนักวิจัย ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวสัดุ 
จํานวนวาระการประชุม 5 วาระ 
 
วาระที ่1 เร่ืองแจงเพื่อทราบ : มีดังตอไปน้ี 
 ⇒ การรายงานสรุปขาว – กิจกรรมในเดือน ม.ค.-ก.พ. 52 (รายละเอียดแสดงในเวปไซตกลุมวิจัย) 

⇒ นักศึกษาทีค่าดวาจะสําเร็จการศึกษาใน Summer/52 และ 1/53 ไดแก  
1. นายเวชยันต ปองนพ 
2. นางสาวณฐิตา เหมะวิริยาพรวัฒนา  
3. นางสาวชุลีพันธ พันธุเอ่ียม 
4. นายกานต ศิลปสอน 
5. นางสาววีรยา วรคันธ 
6. นางสาวสุปรีดา เจียมตระกูล 
7. นายวรณัฐ ไกรเดช 

⇒ กลุม P-PROF จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแด ดร.กฤษณพงศ กีรตกิร ที่ปรึกษากลุมวิจัย P-
PROF ในโอกาสไดรับรางวัล PTIT Distinguished Fellow ประจําป 53-54 ใน วันที่ 28 มี.ค. 
53 เวลา 12:00 น. ณ บานอาจารยกฤษณพงศ ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ ทั้งน้ีหัวหนากลุมวิจัยฯ 
ไดแจงวา ดร.กฤษณพงศ ไดแบงเงินรายไดจากคาบทความสวนตัวโดยบริจาคเงินจํานวน 
40,000 บาท เขากลุมวิจัยฯ ทั้งน้ีไดแจงอีกวา ดร.กฤษณพงศ ถือเปนผูมีสวนรวมในการกอตั้ง
ศูนย TCI ตั้งแตป พ.ศ. 2545 อีกดวย 

⇒ ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบัตสิมภพ หัวหนากลุมวิจัย P-PROF พรอมนักวิจัยและนักศึกษา จะเดิน
ทางเขารวมประชุมวิชาการ โครงการทุนวิจัยมหาบณัฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีครัง้ที่ 4 และงานแถลงขาวความกาวหนาโครงการวิจัยทนุ คปก.-อุตสาหกรรม ป 
พ.ศ. 2551 ระหวางวันที่ 30 มี.ค. 53 ถึง 2 เม.ย. 53 ณ โรงแรมจอมเทียน ปาลม บีช รีสอรท 
เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยในการเขารวมประชุมครั้งน้ี หัวหนากลุมวิจัยฯ ยังไดจัดประชุมเพ่ือ
เขียนรายงาน บทความวิจัย และขอเสนอโครงการเกี่ยวกับงานวิจัยดานวัสดุพอลิเมอรและยาง 
และการวิจัยของศูนยดัชนีอางอิงวารสารไทย (ศูนย TCI) 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ แจงนัดวันประชุมนักศึกษาทีท่ําวจัิยดานวัสดุยับยั้งเชื้อจุลินทรีย ในวัน
พฤหัสบดีที่ 8 เม.ย. 53 ณ หองพักอาจารยณรงคฤทธิ ์ 

⇒ หัวหนากลุมวจัิยฯ แจงรายวิชาทีค่าดวาจะเปดในเทอม 1/53 ในชื่อ Materials for specific 
applications 

⇒ ผศ.เอกชัย วมิลมาลา แจงเรื่องการจัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 50 ป ของ มจธ. ระหวางวันที ่
29 มี.ค. 53 ถึง 1 เม.ย. 53 ไดมีการออกบูธแสดงผลงานงานวิจัย 2 เรื่อง ไดแก งานวิจัยกลุม
ไมเทียมและงานวิจัยกลุมยาง ทั้งน้ีไดมีการขอความรวมมือและแบงหนาที่รับผิดชอบของ
นักศึกษาแลว ดังที่ไดแจงผานอีเมล 
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มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
  
วาระที ่2 รายงานการเงิน 

รายรับ : 
- ศิษยเกาบริจาคในโอกาสจบการศึกษา (รายละ 3,000 บาท) ไดแก 1) ประพนธ 2) กมล 3) ชัช

ชัย 4) นภาลัย 5) นภัส และ 6) ณัฐพร 
- นักศึกษาบริจาครายไดสวนหนึ่งจากคาบทความวิจัยทีไ่ดจากวิทยานิพนธ (รายละ 5,000 บาท)

จาก 1) นภาลยั และ 2) ณัฐพร 
รายจาย : กลุมวิจัยฯ เลี้ยงอาหารกลางแกนักศึกษาและนักวิจัยที่รวมมือทําความสะอาดหองแลป ณ 
มจธ. บางขุนเทียน (2,500 บาท) 

มติที่ประชุม 
 ที่ประชุมรับทราบ 
  
วาระที ่3 หัวขอวิทยานิพนธของนักศึกษา ป.โท ใหม 2 คน (นายปติพงษ และ นส.ปาริชาติ) 
มติที่ประชุม 
 นายปติพงษ พรหมรักษ และ นส.ปาริชาติ ยศแกว มีความสนใจงานวิจัยดานการขัดสี (Wear) บน

วัสดุพอลิเมอรเชิงวศิวกรรมหรือวัสดุเชิงประกอบ เชน PEEK และ WPC ทั้งน้ี ศ.ดร.ณรงคฤทธิ ์
สมบัติสมภพ และ ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย ไดเสนอแนวทางการพัฒนาหัวขอวิจัยและยินดีที่จะ
ใหคําปรึกษาในฐานะอาจารยที่ปรึกษา 

  
วาระที ่4 การติดตามและวางแผนการทําวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทในชวงภาคฤดูรอนป 53 
 ศ.ดร.ณรงคฤทธิ์ สมบตัสิมภพ ไดใหนักศึกษาระดับปริญญาโทที่กําลังทําวจัิยและจะเริ่มทําวิจัย

รายงานการวางแผนการดําเนินงานวิจัยในชวงปดเทอมภาคฤดูรอนป 2553 (เม.ย. 53 – พ.ค. 53)
และไดขอใหนักศึกษารายงานความกาวหนาเกี่ยวกับกจิกรรมที่ไดปฏิบัตทิุกๆ วนัจันทรและวนัพุธ 
ผานอีเมล (ทั้งน้ีในกรณีที่ไมไดสงอีเมลแจง จะถูกปรับเงิน 10 บาท เขากลุมวิจัยฯ) 

มติที่ประชุม 
 หัวหนากลุมวจัิยฯ ใหนักศึกษารายงานแผนการดําเนินงานวิจัยในชวงภาคฤดูรอนป 53 ดังน้ี 

- นางสาวรัชนี ฉินกมลทอง: ศึกษาผลของปริมาณ Silver colloid ทดสอบสมบัตดิานตางๆ เชน 
สมบัติเชิงกล 

- นางสาวนริศตา นอยฉ่ํา: สั่งสารเคมี ปรับปรุงแมพิมพ และคัดแยกขนาดเถาลอย 
- นางสาววราทติย นันตะนะ: สั่งสารเคมี ปรับปรุงแมพิมพ เตรียมวัสด ุTeflon และเถาลอย 
- นางสาวนันทยิา ศิลาคุปย: สั่งสารเคมี ทดลองผสมสารโดยใชเครื่องผสมแบบ Ball mill 
- นายอัฐพงษ กิตติช์ัยวชัร: ผสมพอลิเอทธิลีนและสารยบัยั้งเชื้อจุลินทรีย ฝกทักษะการปฏิบตัิการ
ทดสอบความสามารถในการยับยั้งเชื้อราและสาหราย 
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- นายศิริชัย กานกิ่ง: เตรียมชิ้นงานจากวัสดุยางที่ผสมสารตัวเติมที่กาํหนดไวในงานวิจัย วัดสมบัติ
การไหลและถายภาพดวยกลองชนิด OM 

- นางสาวปยะภรณ นิลทุย: สงสารเคมี คัดเลือกขนาดเถาลอย ผสมและขึ้นรูปชิ้นงานวัสดุยางผสม 
- นางสาวโสมธดิา ลิขิตเลิศ: ซอมเครื่องระบบหลอเย็นเพ่ือประยุกตใชสําหรับแมพิมพ และทําการ
ปรับปรุงแมพิมพของคุณแววบุญ (ศิษยเกา ป.เอก) 

- นายเชษฐภรณ แกวกนกศลิป: สรางเครือ่งทดสอบการไหลใหสมบูรณ เตรียมวตัถุดิบในการวิจัย 
(เม็ดพลาสติกรีไซเคิล) ศกึษาเสนกราฟการไหลและดชันีการไหล 

- นายคณิศร ใจเอ้ือ: ผสมยางกับสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย ทดลองศกึษาผลของสาร XnO ซ่ึงเปน
สารเคมีที่มีหนาที่ใหยางคงรูปแตมีฤทธิ์ยบัยั้งการเจริญของแบคทีเรีย โดยสังเกตถึงปริมาณต่ําสุด
ของการใช ZnO ที่ทําใหฤทธิ์การฆาเชื้อฯ ไมเกิดขึ้น ในขณะที่ยางยงัสามารถคงรูปไดอยู 

- นายนัตตลุา วงศตะ: (ไมไดเขารวมประชุม) 
  
วาระที ่5 กําหนดการประชุมครัง้ตอไป 
มติที่ประชุม 
 วันศุกรที่ 30 เม.ย. 53 เวลา 9:00-12:00 น. ณ หองนักวิจัย EN3514 ชั้น 5 อาคารคณะพลังงานฯ 

มจธ. 
ปดประชุมเวลา 11:00 น. 


