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สรปุวาระการประชุมกลุ่มวิจยั P-PROF เดือน กนัยายน 2556 
วนัท่ี 16 กนัยายน พ.ศ. 2556 เวลา 10:00-12:30 น. 
สถานท่ี หอ้งปฎบิตักิารแลบพอลเิมอร ์(P-PROF Laboratory) 

 ชัน้ 1 อาคาร สถาบนัพฒันาและฝึกอบรมโรงงานตน้แบบ (สรบ.) มจธ.บางขนุเทยีน 
จ านวนวาระการประชุม      5     วาระ 
 
วาระท่ี 1      เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ มีดงัต่อไปน้ี 

 สรปุขา่วและกจิกรรมในรอบเดอืนทีผ่า่นมา 
 แจง้กฏระเบยีบในการใชห้อ้งปฏบิตักิารของกลุ่มวจิยัฯและมาตรการส าหรบัผูล้ะเมดิกฏ  

โดย ผศ.เอกชยั วมิลมาลา 
 แนะน า นกัคอมพวิเตอรใ์หม่ 

 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ 
- ทีป่ระชุมรบัทราบ และจดัใหม้เีวรเขา้ไปประจ าหอ้งปฏบิตักิารฯ ดงันี้ วนัจนัทร์: นางสาวกุลสุชา ป่ินเงนิ 

และนายธนกฤต จนัทรห์อม วนัองัคาร: นางสาวชติสุปรยี ์กตาธกิารกุล และนางสาวพจนพร ฮวบเจรญิ 
วนัพุธ: ผศ.เอกชยั วมิลมาลา นางสาวกรีตกิานต์ นิลยอง นางสาวเสาวภา ชศูร ีและนายศรณัย์ รุ่งเรอืง
ศุภรตัน์ วนัพฤหสับดี: นายวรวทิย์  จติรเอื้อกุล และนางสาวอรยิา ศรบีุตร วนัศุกร:์ นายภาณุพงศ์ ศรี
มาลานนท์ นายอาทติย์ เอกศรินิิมติร และนายธนเทพ  ทรพัย์เจรญิพร ทัง้นี้ ผศ.เอกชยั วมิลมาลา ใด้
แจกแจงมาตรการส าหรบัผูท้ี่ละเมดิกฏระเบยีบและจดัให้มสีมุดบนัทกึการใชเ้ครื่องมอืและอุปกรณ์ทุก
ชนิดภายในหอ้งปฏบิตักิารฯ 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยนักคอมพวิเตอรใ์หม่ทีเ่ขา้มาช่วยงานศูนย์ดชันีการอา้งองิวารสารไทย (TCI) คอื 
นางสาวกมลรตัน์ สุวฒักุล (ทราย) จบการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีจากภาควชิา Media Arts เอก visual 
effect คณะเทคโนโลยมีเีดยีและศลิปประยกุต ์ม.เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี

 
 
วาระท่ี 2      รายงานความก้าวหน้าโครงการวิจยัด้านพลาสติกบรรจภุณัฑท่ี์มีสารยบัยัง้การเจริญเติบโตของ

สาหร่าย โดย นายอฐัพงษ์ กิตติชยัร ์
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ โดยหวัหน้ากลุ่มวจิยัฯไดเ้สนอแนะใหป้รบัแกช้ือ่ฟิลม์เป็น Single layer film และ Double 
layer film โดยผลทดสอบเบื้องตน้สามารถสรุปไดว้่า การบ่มเรง่สง่ผลใหช้ิน้งานสญูเสยีสมบตัเิชงิกลซึง่เป็น
สาเหตุใหป้ระสทิธภิาพการยบัยัง้เชือ้ลดลง และสามารถสรุปไดว้่า การใชร้งัสยีวูไีมส่่งผลต่อการฆ่าเชือ้ แต่
ขึน้อยูก่บัข ัน้ตอนการควบแน่น (Condense) ภายในเครือ่งบ่มเรง่สภาวะ 
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วาระท่ี 3      การเขียนโครงร่างบทความวิจยัระดบันานชาติ จากการประชุม MFMS 2013 
โดย นายศิริชยั ก้านก่ิง 

มติท่ีประชุม 
- ทีป่ระชมุรบัทราบ 
o สว่นของบทความวจิยัของ นางสาวปารชิาต ิยศแกว้ จะม ีนายอภสิทิธิ ์โฆษติชยัยงค ์เป็นผูร้บัผดิชอบ 

โดยโครงร่างงานวจิยัประกอบไปดว้ย ตารางสูตรการผสมผงขีเ้ลื่อยไมแ้ละพลาสตกิชนิด PVC ตาราง
ลกัษณะจ าเพาะของเสน้ใยแกว้ 3 ชนิด ผลของค่าความแขง็ ความขรุขะ ค่ามอดุลสัของการดดังอ ค่า
ความตา้นทานต่อการดดังอ ค่าความตา้นทานต่อการสกึหรอ และภาพถ่ายโครงสรา้งสณัฐานวทิยาของ
ชิ้นงานพลาสติก WPVC ที่ผสมเส้นใยแก้ว โดยมีแนวโน้มจะส่งตีพิมพ์ในวารสาร Journal of 
Reinforced Plastics and Composites ทัง้นี้ หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯ เสนอใหเ้พิม่ผลการทดลองในส่วนของ
การเปรยีบเทยีบการสกึหรอของพืน้ผวิคูส่มัผสั  

o สว่นบทความวจิยัของ นางสาวชติสปุรยี ์กตาธกิารกลุ จะม ีนางสาวปิยะภรณ์ นิลทุย้ นายศริชิยั กา้นกิง่ 
และผศ.เอกชยั วมิลมาลา เป็นผูร้บัผดิชอบ โดยโครงรา่งงานวจิยัประกอบไปดว้ย ผลของสมบตักิารไหล
และการบ่มสุก สมบตัิเชงิกล ประสทิธิภาพการยบัยัง้เชื้อ โดยมแีนวโน้มจะส่งตีพมิพ์ลงในวารสาร 
International Polymer Processing ทัง้นี้ หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯเสนอให ้ปรบัแกร้ปูผลการทดลองบางรปูให้
อยูใ่นชดุเดยีวกนั ปรบัแกโ้มเดลของการแพรข่องสารใหด้เูขา้ใจงา่ยขึน้ และเพิม่ผลเปรยีบเทยีบระหว่าง
ความสามารถในการยบัยัง้เชื้อกบัความตา้นทานต่อแรดงึ (ระดบัของการเสรมิแรง) เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป
ของงานวจิยัทีช่ดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 
 

วาระท่ี 4      การน าเสนอผลการเตรียมงานการจดัประชุมนอกสถานท่ีปี 2556  
 
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชุมรบัทราบ โดยการสมัมนานอกสถานที่ครัง้นี้จะจดัขึน้ที ่น ้าใส รสีอร์ท จ.กาญจนบุร ีโดยหวัหน้า
กลุ่มวจิยัฯ ไดม้อบหมายใหน้ักศกึษาป.โทใหม ่ชว่ยกนัจดัท าเอกสารการประชมุ รวมทัง้แจกแจงล าดบัการ
น าเสนอในวนัประชุม ประกอบด้วย นายชนะ ประพฤทธิว์งศ์ นางสาวอรยิา ศรบีุตร นางสาวชติสุปรยี์ 
กตาธกิารกุล และนักศกึษาป.โทใหม่ทุกคน ส าหรบันกัศกึษาป.โทใหม ่หวัหน้ากลุ่มวจิยัฯไดเ้สนอให้เขยีน
เอกสาร บ.1 หลงัเสรจ็สิน้จากการน าเสนอ เพื่อเตรยีมพรอ้มส าหรบัการสอบโครงร่างวทิยานิพนธ ์ส าหรบั
การมอบหมายหน้าที ่ผูร้บัผดิชอบ รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มก่อนออกเดนิทางไป จ.กาญจนบุรนีัน้ จะ
น าเรือ่งหารอือกีครัง้ในการประชมุครัง้ถดัไป 

 
 
วาระท่ี 5      ก าหนดการประชุมครัง้ถดัไป และเร่ืองอ่ืนๆ  
  
มติท่ีประชุม 

- ทีป่ระชมุรบัทราบ โดยก าหนดการประชมุครัง้ถดัไปจะจดัขึน้ในวนัองัคารที ่8 ตุลาคม 2556 เวลา 10:00 ที่
หอ้งนกัวจิยั ชัน้ 5 คณะพลงังานสิง่แวดลอ้มและวสัดุ มจธ. 

ปิดประชุมเวลา 12:30 น. 


