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รายงานการประชมุคณะกรรมการสมาคมฯและหวัหนา้ภาควชิาวิศวกรรมเครือ่งกล ครัง้ที ่1/2560 
ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 5 อาคารส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์   

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุงฯ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
วันจันทร์ ท่ี 30 มกราคม 2560  เวลา 14.00 - 17.00 น.   

คณะกรรมการสมาคมฯ 
รายชือ่กรรมการสมาคมฯทีม่าประชมุ 
1. ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย์  นายกสมาคมฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
2. รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ   ที่ปรึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รศ.ดร.จารุวตัร เจริญสุข   อุปนายก   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
4. ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชุบ   นายทะเบียน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
5. ดร.มณัฑนา รังสิโยภาส   ประชาสมัพันธ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
6. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์   ปฏิคม   มหาวิทยาลยัมหิดล 
7. น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า  กรรมการ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
8. รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
9. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
10. รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
11. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
12. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
13. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
14. ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
15. ผศ.ดร.เพชร เจยีรนัยศลิาวงศ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
16. ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
17. ผศ.ดร.สตุาภัทร แคว้นเขาเม็ง กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
18. อ.ดร.นพรตัน์ ค าพร   กรรมการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
19. อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
20. อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
21. อาจารยส์มชาย แย้มใส  กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
22. อาจารยไ์ตร คะระนันท์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
23. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์  กรรมการและเลขานุการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
รายชือ่กรรมการสมาคมฯทีไ่มม่าประชมุ 
24. ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ   ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
25. รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกรู  ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
26. ผศ.ดร.วิทยา วัณณสโุภประสิทธ์ิ  อุปนายก   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
27. ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย   เหรัญญิก  สถาบันเทคโนโลยไีทยญีปุ่่น 
28. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   กรรมการ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
29. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
30. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
31. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
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รายชือ่สมาชกิสมาคมฯและตวัแทนสถาบนัฯทีม่าประชมุ 
32. ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
33. นายจตุพล ป้องกัน    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

 
เปิดประชุมเวลา 14:00 น. 
วาระที่ 1 รับรองการประชุมครั้งที่ 12/2559  

▪ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ (นายกสมาคมฯ) กล่าวเปิดประชุม ได้น าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 
12/2559, ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี 2559 และประชุมกรรมการสมาคมฯชุดใหม่วาระพิเศษ  
มติที่ประชุม รับรองการประชุม และขอให้กรรมการใหม่เตรียมเอกสารสมัครเป็นกรรมการสมาคมฯ  

วาระที ่2 วาระสบืเนือ่ง 
วาระที ่3.1 รายงานการเงนิของสมาคมฯ 

▪ ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ (เลขานุการสมาคมฯ) น าเสนอรายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ซึ่งงบดุลของ
สมาคมฯ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,449,116.66 บาท 

 
งบดลุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 
_______________________________________________________________________ 

เงนิกองทุนยกมา  ณ วนัที่ 30 พฤศจกิายน 2559   1,600,067.63 บาท 
____________________________________________________________________________ 

รายรับ   ระหว่างวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2559 
  เสื้อสมาคมฯ  1 x 350    350.00  บาท 
  วารสาร JRAME 1 x 200     200.00  บาท 
  ดอกเบี้ยเงินฝาก              1465.78 บาท 
รวมรายรบั                    2015.78 บาท  
รายจ่าย  ระหว่างวันท่ี 1-31 ธันวาคม 2559 

เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ           4,000.00 บาท 
ค่าที่พัก กรรมการและผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ (18 ห้อง)    62,800.00 บาท 
ค่าที่พัก นักศึกษา ASEAN Session (4 ห้อง)        18,600.00 บาท  
ค่าเดินทาง กรรมการและผู้เชี่ยวชาญสมาคมฯ (13 คน)  47,611.25 บาท 
ค่าอาหารเที่ยง JSME-President             535.00 บาท 
ค่าอาหารเย็น TSME-Committee/Universities        19,420.50 บาท 
รวมรายจา่ย             152,966.75 บาท  

รายไดส้งู / (ต่ า)  กวา่คา่ใชจ้า่ย       (-150,950.97) บาท  
________________________________________________________________________ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

เงินสด             (-16,731.75) บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.       1,000,000.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.         465,848.41  บาท 
รวมสนิทรพัย ์        1,449,116.66 บาท 

________________________________________________________________________ 
 หมายเหต ุข้อมูลล่าสุด ณ วันท่ี 31 มกราคม 2560 กรรมการบางสว่นยื่นความจ านงขอรับค่าเดินทางล่าช้า   

_____________________________________________________________________________ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 3.2 รายงานผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th TSME-ICoME (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
▪ รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร กรรมการฯและตัวแทนจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย รายงานผลการจดังานประชุม

วิชาการนานาชาติ The 7th TSME-ICoME โดยมีประเด็นส าคญัดังนี้ 
• การจัดงานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานท่ีวางไว้ 
• [Uploaded Full Manuscripts : 227  Accepted  : 85 

Accepted with revision   : 128  Rejected  : 14], 
[Uploaded Final Manuscript  : 202    Total Accepted : 213  
ASEAN Session    : 11] 

• Pre-Registration  : 211  (Presenter 179, Non-Presenter 32) 
Onsite-Registration :  32  (Presenter 10, Non-Presenter 22) 
Honorable Guests :  50  (Presenter 19, Non-Presenter 31) 
ASEAN Session  :  10  (Presenter 10, Non-Presenter 0) 
Total     :  303  (Presenter 218, Non-Presenter 85) 

• มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 312 คน โดย ต่างชาติเข้าร่วมประชุม 80 คน คิดเป็นร้อยละ 25.6 
(Thailand 232, Japan 48, Vietnam 8, Taiwan 5, Malaysia 5, China 2, Israel 2, South 
Korea 2, Australia 1, Cambodia 1, Hong Kong 1, India 1, Indonesia 1, Singapore 1, 
UK 1, USA 1) 

• มีบทความที่น าเสนอทั้งสิ้น 230 บทความ (AEC 27, AME 20, AMM 24, BME 20, CST 22, 
DRC 14, EDU 5, ETM 17, MSN 9, TSF 27, POS 15, ASEAN 11, Plenary 4, Invited Talks 
15) 

• ผลการประเมิณภาพรวมการจัดงานประชุมฯ (Conference overall satisfaction) เท่ากับ 
4.42/5 (Registration process 4.15, Conference Website/Information available 
online 3.87, Quality of material circulated by the organizers 4.05, Dates of the 
conference 4.45, Scheduling and timing 4.30, Choice of facility/venue 4.15, 
Luncheon 3.90, Coffee Break/Refreshments 3.83, Banquet 4.07, Tour 3.71, Sponsor 
Exhibition 3.75, Transportation between the airport and hotel 4.25, Plenary session 
4.17, Oral presentation session 4.20, Poster session 3.53) 

▪ รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการฯและตัวแทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เสนอให้สมาคมฯและเจ้าภาพฯ
มีกิจกรรมส าหรับดูแลแขกพิเศษโดยเฉพาะเพิ่มเติมจากกิจกรรมที่มีอยู่เพื่อให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้น 
และการติดต่อรับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ควรท าในนามสมาคมฯเพื่อความต่อเนื่อง 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมกล่าวช่ืนชมเจ้าภาพฯที่จัดงานได้เรียบร้อยตามแผนดีเยี่ยม 

  
วาระที ่3.3 รายงานความกา้วหนา้การเตรยีมงานประชมุวชิาการ 31st ME-NETT (มศว. องครกัษ)์  

▪ อาจารย์สมชาย แย้มใส กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รายงานความ
คืบหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการ 31st  ME-NETT ดังนี ้

• การขออนุญาตจัดงานประชุมฯอยู่ในขั้นตอนรออนุมัติจากมหาวิทยาลัย โดยการบริหารงาน
ทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการของคณะวิศวกรรมศาตร์ มศว. ซึ่งคาดว่าจะมี
ขั้นตอนซับซ้อนมากกว่าการจัดงานของ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มทส. มม. มอ. และ จุฬาฯ 
ที่ผ่านมาซึ่งการท างานท้ังหมดอยู่ภายใต้การตัดสินใจของภาควิชาฯ   
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• การประชุมจัดขึ้นวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
• เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ    1 มกราคม 2559 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2560 

ประกาศรายช่ือบทคัดย่อท่ีผ่านการพิจารณา  15 กุมภาพันธ์ 2560 
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม  12 เมษายน 2560 
ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม  11 พฤษภาคม 2560 
วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์  23 พฤษภาคม 2560 
ลงทะเบียนล่วงหน้า    1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2560 

• อาจารย์ไตร คะระนันท์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แจ้งที่
ประชุมว่าเวบไซต์ได้จัดท าไว้แล้วก าลังเช่ือมต่อกับระบบส่งบทความออนไลน์และระบบ
ประเมิณบทความของสมาคมฯ โดยมีบทคัดย่อบางส่วนส่งมาแล้วทางอีเมล์  
http://eng.swu.ac.th/ME_NETT2017/index.html 
http://www.me-nett.tsme.org/me-nett2017/2017/01/23/menett-2017/ 
  

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ด าเนินการตามแผนงาน ที่ประชุมขอให้สมาคมฯช่วยงาน
เจ้าภาพฯในส่วนท่ีต้องการความช่วยเหลือให้ทันกับก าหนดการในแผนงานฯ  
 

วาระที ่3.4 รายงานความกา้วหนา้การเตรยีมงานประชมุวชิาการนานาชาต ิ8th TSME-ICoME (มจพ.)  
▪ ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ รายงานความคืบหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ 8th TSME-ICoME  
• งานประชุมฯได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 
• เป้าหมายหลักคือให้สัดส่วนผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศมีสัดส่วนสูงข้ึน 
• Theme   : Industry 4.0 Challenge and Solution 

Place   : Arnoma Grand Hotel Bangkok, Thailand 
Website   : http://mae.eng.kmutnb.ac.th/icome2017/info.php 

• Abstract Deadline   : 31 May 2017 
Full Manuscript Submission Deadline : 31 August 2017 
Early-bird Registration Deadline  : 30 October 2017 

• Conference date  : 12-15 December 2017 
12 Dec. 2017  : Registration Open 
13 Dec. 2017  : Opening Ceremony and Conference Presentations 
14 Dec. 2017  : Conference Presentations and Banquet on a Cruise 
15 Dec. 2017  : Closing Ceremony and Excursion Trip 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอใหเ้จ้าภาพฯพิจารณาประเด็นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนี้ 
• จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมของอาจารย์และนักศึกษาในเขตกรุงเทพฯเพราะตามระเบียบฯจะไม่

สามารถเบิกค่าท่ีพักได้ 
• การจัดเตรียมสถานท่ีจัดงานให้ห้องประชุม บูทสปอนเซอร์ อาหารว่าง อาหารเที่ยง การเดินทาง

โดยใช้ลิฟต์ การจัดทัวร์ให้เหมาะสมและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  กรรมการฯบางท่านให้
ข้อสังเกตว่าการจัดทัวร์ที่ผ่านมาจะไม่จัดวันสุดท้ายเพราะอาจจะมีคนร่วมกิจกรรมน้อย 

• การจัดเตรียมสถานที่พักในเครือข่ายที่ใกล้เคียงและราคาไม่แพงมากให้อาจารย์และนักศึกษา
สามารถเบิกจากต้นสังกัดได้เพียงพอ 

http://eng.swu.ac.th/ME_NETT2017/index.html
http://www.me-nett.tsme.org/me-nett2017/2017/01/23/menett-2017/
http://mae.eng.kmutnb.ac.th/icome2017/info.php


  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

• ในกรณีที่ Theme งานดูกว้างและยากเกินไปอาจจะเปลี่ยนเป็นค าอื่นแคบลง มีกรรมการบาง
ท่านเสนอ Education 4.0 แทน Industry 4.0  

 
วาระที ่3.5 รายงานความคบืหนา้การจดัท าวารสาร JRAME (มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร) 

▪ รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงานความ
คืบหน้าการท าวารสาร JRAME Vol.4 No.1 จ านวน 12 บทความ ทั้งหมดคัดเลือกจาก 6th TSME-
ICoME2015 และ Vol.4 No.2 จ านวน 8 บทความ จากการส่งบทความในระบบปกติ ตีพิมพ์เรียบร้อย
แล้วทั้งสองเล่ม 

• ค่าจัดท าวารสาร JRAME Vol.4 No. 1 & No.2 เล่มละ 5,000 บาท ทั้งหมด  10,000 บาท 
• ค่าตรวจสอบบทความของทีมบรรณาธิการ บทความละ 1,000 บาท  ทั้งหมด 21,000 บาท  
• ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 1 จ านวน 100 เล่ม  ทั้งหมด 26,215 บาท 
• ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 2 จ านวน 100 เล่ม  ทั้งหมด 16,585 บาท 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้ด าเนินการ  
 

วาระที่ 4 วาระเพื่อพิจารณา 
วาระที ่4.1 สถานทีต่ั้งและเจา้หนา้ทีป่ระจ าสมาคมฯ   

▪ ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย์ นายกสมาคมฯ เสนอให้สมาคมฯจ้างพนักงานประจ า ต าแหน่งเจา้หน้าที่
สมาคมฯ มีหน้าที่ท างานเอกสารของสมาคมฯและประสานงานภายในและภายนอกสมาคมฯ โดยมสีัญญา
จ้างวาระ 2 ปี ท างานท่ีสถานท่ีตั้งของสมาคมฯ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง   

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าที่ วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ เงินเดือน 18,000 บาท พร้อมประกันสังคมตามกฏหมาย วาระ 2 ปี  
 

วาระที ่4.2 การใหค้วามคดิเหน็กรณอีบุตัเิหตรุถตูส้าธารณะ  
▪ ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย์ นายกสมาคมฯ แจ้งที่ประชุมว่า กระทรวงคมนาคม ขอความคดิเห็น

สมาคมฯเกี่ยวกับแนวทางการแกไ้ขปัญหาอุบัติเหตุรถตู้สาธารณะ โดยนายกสมาคมฯขอให้ท่ีประชุม
แลกเปลีย่นความคดิเห็นกรณดีังกล่าวเพื่อหาข้อสรุปแนวทางที่จะน าเสนอในนามสมาคมฯ  

มติที่ประชุม ที่ประชุมส่วนใหญ่มองว่ามีปัญหาสองประเด็นหลัก คือ ประเด็นแรก การบังคับใช้
กฏหมายและการปฏิบัติตามกฏระเบียบของบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวรถ คนขับ การบรรทุก 
การขับขี่และเส้นทางการเดินทาง ประเด็นท่ีสอง ความปลอดภัยของอุปกรณ์ที่ปรังแต่งจากรถท่ีใช้เชื้อเพลงิ
เหลวเป็นเช้ือเพลิงแก๊ส ทั้งในมุมมองทางวิศวกรรมความปลอดภัยของรถที่ติดตั้งใหม่และการเสื่มสภาพ
ของอุปกรณ์ในรถที่มีการใช้งานแล้ว   
 

วาระที ่4.3 ภาระหนา้ทีข่องกรรมการสมาคมฯ  
▪ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ นายกสมาคมฯ ขอให้กรรมการสมาคมฯแบ่งทีมการท างานเป็นกลุ่มงานท่ี

ถนัด เช่น ICoME, MENETT, JRAME, Sponsors, Website, Reviewing System, Advisor, Industry 
 
มติที่ประชุม รับทราบและให้สมาคมฯท าหนังสือขอบคุณกรรมการเก่า เชิญและตอบรับของ
กรรมการใหม่ 
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รูปที่ 1 ประชุมกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาคฯ 1/2560, ณ อาคารส านักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล.  
พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน ณ ร้านอาหารเรือนริมน้ าลาดกระบัง  

 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น.  

 

 
(ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
(ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 



  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
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งบดลุ ณ วนัที่ 31 มกราคม 2560 
_______________________________________________________________________ 

เงนิกองทุนยกมา  ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559       1,449,116.66  บาท 
____________________________________________________________________________ 

รายรับ   ระหว่างวันท่ี 1-31 มกราคม 2560 
รวมรายรบั                        0.00 บาท  
รายจ่าย  ระหว่างวันท่ี 1-31 มกราคม 2560 

เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ           4,000.00 บาท 
ค่าอัพเกรดเวบไซตส์มาคมฯ (20GB –> 50GB)            500.00 บาท 
ค่าเช่าเวบไซต์สมาคมฯ           2,000.00 บาท 
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ   12,500.00 บาท 
ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มระหวา่งประชุมฯ         1,062.00 บาท 
ค่าถ่ายเอกสารและซองจดหมาย   90.00 บาท 
ค่าอาหารเย็น TSME-Committee/Universities         4,660.00 บาท 
รวมรายจา่ย              24,812.00 บาท  

รายไดส้งู / (ต่ า)  กวา่คา่ใชจ้า่ย       (-24,812.00) บาท  
________________________________________________________________________ 
สนิทรพัยห์มนุเวยีน 

เงินสด             (-41,545.75) บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.       1,000,000.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.         465,848.41  บาท 
รวมสนิทรพัย ์        1,424,302.66 บาท 

________________________________________________________________________ 
 
 
 

รายจา่ย เดอืนกมุภาพนัธ ์2560 
 

▪ ค่าใช้จ่ายในการท าระบบเวบไซต์ของ อนุมัติในการประชุม 10/2559 
• 7th TSME-ICoME        50,000 บาท 

 
▪ JRAME Vol.4 No. 1 & No.2  อนุมัติในการประชุม 1/2560   

• ค่าจัดท าวารสาร JRAME Vol.4 No. 1 & No.2 เล่มละ 5,000 บาท ทั้งหมด  10,000 บาท 
• ค่าตรวจสอบบทความของทีมบรรณาธิการ บทความละ 1,000 บาท  ทั้งหมด 21,000 บาท  
• ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 1 จ านวน 100 เล่ม  ทั้งหมด 26,215 บาท 
• ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 2 จ านวน 100 เล่ม  ทั้งหมด 16,585 บาท 

 


