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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 2/2560 
ณ ห้องประชุมสาขาวิศวกรรมเครือ่งกล ช้ัน 2 อาคารวิศวกรรมเครือ่งกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจา้คุณทหารลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
วันจันทร์ ท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560  เวลา 14.00 - 17.00 น. 

คณะกรรมการสมาคมฯ 
รายชื่อกรรมการสมาคมฯทีม่าประชุม 
1. ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย ์ นายกสมาคมฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
2. รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
4. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
5. รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
6. ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
7. ผศ.ดร.สตุาภัทร แคว้นเขาเม็ง กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
8. อ.ดร.นพรตัน์ ค าพร   กรรมการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
9. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์  กรรมการและเลขานุการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 

รายชื่อกรรมการสมาคมฯที่ไม่มาประชุม 
10. ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ   ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
11. รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกรู  ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
12. รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ   ที่ปรึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
13. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   อุปนายก   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
14. รศ.ดร.จารุวตัร เจริญสุข   อุปนายก   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
15. ผศ.ดร.วิทยา วัณณสโุภประสิทธ์ิ  อุปนายก   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
16. ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชุบ   นายทะเบียน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
17. ดร.มณัฑนา รังสิโยภาส   ประชาสมัพันธ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
18. ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์   ปฏิคม   มหาวิทยาลยัมหิดล 
19. ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย   เหรัญญิก  สถาบันเทคโนโลยไีทยญีปุ่่น 
20. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
21. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
22. น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า  กรรมการ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
23. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
24. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
25. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
26. ผศ.ดร.เพชร เจยีรนัยศลิาวงศ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
27. ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
28. อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
29. อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
30. อาจารยส์มชาย แย้มใส  กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
31. อาจารยไ์ตร คะระนันท์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อสมาชกิสมาคมฯและตัวแทนสถาบนัฯทีม่าประชุม 

32. ผศ.ดร.อิทธิพล วรพันธ์    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
33. ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ คู่วรญัญ ู   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
34. ผศ.ดร.วีระยุทธ ศรีธุระวณิช   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
35. อาจารยส์ุทิศ องอาจ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
36. อาจารย์นิวัฒน์ สุขสาม    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 
เปิดประชุมเวลา 14:00 น. 
วาระที่ 1 รับรองการประชุมคร้ังท่ี 1/2560  

 ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ (นายกสมาคมฯ) กล่าวเปิดประชุม ได้น าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 
1/2560   
มติที่ประชุม รับรองการประชุม   

วาระที่ 2 วาระสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 รายงานการเงินของสมาคมฯ 

 ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ (เลขานุการสมาคมฯ) น าเสนอรายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ซึ่งงบดุลของ
สมาคมฯ ณ วันท่ี 31 มกราคม 2559 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,424,302.66 บาท 

 
งบดุล ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 
_______________________________________________________________________ 

เงินกองทุนยกมา  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559       1,449,116.66  บาท 
____________________________________________________________________________ 

รายรับ   ระหว่างวันท่ี 1-31 มกราคม 2560 
รวมรายรับ                        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 
รวมรายจ่าย              24,812.00 บาท  

รายได้สูง / (ต่่า)  กว่าค่าใช้จ่าย       (-24,812.00) บาท  
________________________________________________________________________ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

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

________________________________________________________________________ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 3.2 รายงานผลการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 7th TSME-ICoME (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
 ผศ.ดร.วีรยุทธ ศรีธรุะวณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานสรุปผลการจดังานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 7th TSME-ICoME โดยมีประเด็นเพิ่มเติมจากการประชุมสมาคมฯครั้งท่ีผ่านมาดังนี ้
 การประเมิณบทความของผู้เช่ียวชาญช้าเกินไปท าให้กระทบต่อแผนการท างานในภาพรวมของ

การประชุมฯ 
 ขอให้สมาคมเพิ่มระบบประเมิณการจัดงานประชุมฯเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประเมิณ

ผ่านเวบไซต์งานประชุมฯของสมาคมฯได้  
 รายละเอียดล าดับหัวข้อและผู้เสนอควรแสดงที่หน้าห้องประชุมฯแต่ละห้องย่อยให้ชัดเจนในรูป

โปสเตอร์หรือจอแสดงผลรูปแบบที่เหมาะสมให้ผู้เข้าร่วมประชุมฯสามารถดูได้ชัดเจน การจัด
งานเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยตามแผนงานท่ีวางไว้ 

 Engineering Journal (ISI) จะคัดเลือก 10 บทความของ The 7th TSME-ICoME เพื่อตีพิมพ ์
 การประชุมฯมีรายรับประมาณ 2,450,000 บาท รายจ่ายประมาณ 2,000,000 บาท และจะ

มอบให้สมาคมฯท ากิจกรรมฯ 200,000 บาท 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมกล่าวช่ืนชมเจ้าภาพฯที่จัดงานได้เรียบร้อยตามแผนดีเยี่ยม 

  
วาระที่ 3.3 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการ 31st ME-NETT (มศว. องครักษ)์  

 อาจารย์สมชาย แย้มใส และ อาจารย์ไตร คะระนันท์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการ 31st  ME-NETT ผ่านระบบไลน์ ดังนี ้

 Website  : http://www.me-nett.tsme.org/  
: http://www.submission.tsme.org/me-nett2017/ 

 การประชุม  : 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก 
 เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ  : 1 มกราคม 2560 ถึง 21 มีนาคม 2560 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและให้ด าเนินการตามแผนงาน ที่ประชุมขอให้สมาคมฯช่วยงานเจ้าภาพฯ
ในส่วนท่ีต้องการความช่วยเหลือให้ทันกับก าหนดการในแผนงานฯ  
 

วาระที่ 3.4 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME (มจพ.)  
 ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ

นครเหนือ และ ผศ.ดร.สุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง รายงานความคืบหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ 8th 
TSME-ICoME ดังนี ้

 Website   : http://mae.eng.kmutnb.ac.th/icome2017/info.php 
   : http://icome2017.org/ 

: http://www.submission.tsme.org/icome2017/ 
 Abstract Deadline : 31 May 2017 
 Conference date  : 12-15 December 2017 
 Keynotes  : 1 German, 2 Japanese (1 JSME) , 1 Thai professors 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและใหเ้จ้าภาพเตรียมทีมงานจัด ASEAN Session  
 

http://www.me-nett.tsme.org/
http://www.submission.tsme.org/me-nett2017/
http://mae.eng.kmutnb.ac.th/icome2017/info.php
http://icome2017.org/
http://www.submission.tsme.org/icome2017/
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วาระที่ 3.5 รายงานความคืบหน้าการท่าระบบประเมิณบทความ เวบไซต์วารสารฯและงานประชมุฯ 
(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 อาจารย์สุทิศ องอาจ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงานความคืบหน้าการท าเวบไซต์ระบบ
ประเมิณบทความวารสารฯและงานประชุมฯของสมาคมฯ ดังนี้  

 JRAME, MENETT2016, TSME-ICoME2016 : ระบบเสร็จสิ้นและใช้งานเรียบร้อยแล้วตาม
แผนงานและก าลังจัดท าคู่มือการใช้งาน JRAME, MENETT, TSME-ICoME    

 MENETT2017 : ปัจจุบันดูแลปรับปรุงระบบจาก MENETT2016 ตามที่สมาคมฯมอบหมาย 
 TSME-ICoME2017 : ปัจจุบันดูแลปรับปรุงระบบจาก TSME-ICoME2016 ตามที่สมาคมฯ

มอบหมาย 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติให้ด าเนินการ  
 

วาระที่ 3.6 รายงานความคืบหน้าการจัดท่าวารสาร JRAME (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงานความ

คืบหน้าการท าวารสาร JRAME ดังนี้  
 Vol.4 No.1/No.2 พิมพ์แล้วจ านวน 2x100 เล่ม เจ้าหน้าท่ีก าลังจะน าส่งสมาชิกฯและผู้แต่ง 
 JRAME ถูกคัดเลือกเข้าอยู่ในฐานข้อมูล Asean Citation Index (ACI) เป็นทางการแล้ว 

 รศ.ดร.ทวิช จิตสมบูรณ์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เสนอให้สมาคมฯ
ผลักดันให้วารสารฯและงานประชุมฯของสมาคมฯสามารถใช้จบการศึกษาระดับปริญญาเอกได้โดยผ่าน
การรับรองตามมาตรฐาน สกอ.   

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและขอให้ สมาคมฯร่วมกับ มจพ. ผลักดันให้ TSME-ICoME2017 เข้าอยู่
ในฐานข้อมูล SCOPUS   
 

วาระที่ 3.7 รายงานความคืบหน้าการจัดงานประชุมฯ 32th ME-NETT (มทร. อสีาน)  
 รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รายงาน

ความคืบหน้าการจัดงานประชุมฯ 32th ME-NETT ดังนี้  
 Theme   : นวตกรรมพื้นบ้านสู่งานวิจัยวิศวกรรมเครื่องกล 
 Conference date : 3 – 6 กรกฎาคม 2018 
 Place    : โรงแรมพลอยพาเลส จังหวัดมุกดาหาร 
 Keynotes  : ปราชญ์อีสาน และ ศาสตราจารย์เครื่องกลของไทย 
 Golf day  : วันแรกที่เริ่มมีการลงทะเบียน 
 Tour   : พระธาตุพนมและสถานท่ีท่องเที่ยวในจังหวัดมุกดาหาร 
 Optional tour  : แขวงสะหวันเขต ประเทศลาว 
 การเดินทาง  : เจ้าภาพรับส่งจากสนามบินอุบลราชธานี (1.5-2 hrs) 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ ขอให้จัดในสถานท่ีโรงแรมเพียงแห่งเดียวและปรับเวลาให้กระชับ  
 
 



  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
วาระที่ 4 วาระเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 4.1 สถานที่ตั้งและเจ้าหน้าที่ประจ่าสมาคมฯ   
 ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ เลขานุการสมาคมฯ เสนอรายชื่อผู้สมัครเป็นเจ้าหน้าท่ีสมาคมฯ โดยจะมีสัญญาจ้าง

วาระ 2 ปี ท างานที่สถานที่ตั้งของสมาคมฯ หลักสูตรวิศวกรรมยานยนต์ วิทยาลัยนานาชาติ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง โดยวิทยาลัยนานาชาติขอให้จัดท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในเชิง
ความร่วมมือทางวิชาการและการสนับสนุนสถานที่ของ สจล.   

มติที่ประชุม รับทราบและอนุมัติให้จ้างเจ้าหน้าท่ี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 
เงินเดือน 18,000 บาท พร้อมประกันสังคมตามกฏหมาย วาระ 2 ปี และ ให้ท าร่าง MOU เพื่อพิจารณาฯ 
 

วาระที่ 4.3 ภาระหน้าที่ของกรรมการสมาคมฯ  
 ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ นายกสมาคมฯ ขอให้กรรมการสมาคมฯแบ่งทีมการท างานเป็นกลุ่มงานที่

ถนัด เช่น ICoME, MENETT, JRAME, Sponsors, Website, Reviewing System, Advisor, Industry 
 รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร กรรมการสมาคมฯ เสนอให้การจัดหาสปอนเซอร์ท าในนามสามคมฯเพื่อความ

ยั่งยืนของการสนับสนุนกิจกรรม โดยให้สมาคมฯจัดท าแพคเกจให้ผู้สนับสนุนฯเลือกตามความเหมาะสม 
ซึ่งสมาคมฯต้องก าหนดวิธีการบริหารจัดการเงินและการบริจาคสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมฯของ
เจ้าภาพฯในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 
 
มติที่ประชุม รับทราบและให้ด าเนินการ 

 
  

    

             
 

http://www.tsme.org/ 
http://www.submission.tsme.org/ 

 
 

 

รูปที่ 1 โลโก้งานประชุมวิชาการ MENETT2017 (SWU), TSME-ICoME2017 (KMUTNB), MENETT2018 (RMUTI)  
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.  
 

 
(ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
(ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 

http://www.tsme.org/
http://www.submission.tsme.org/


  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
 

งบดุล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 
_______________________________________________________________________ 

เงินกองทุนยกมา  ณ วันที่ 31 มกราคม 2560       1,424,302.66  บาท 
____________________________________________________________________________ 

รายรับ   ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ ์2560 
รวมรายรับ                        0.00 บาท  
รายจ่าย  ระหว่างวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ ์2560 

เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ           4,000.00 บาท 
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ    7,000.00 บาท 
ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มระหวา่งประชุมฯ           903.00 บาท 
ค่าท าระบบเวบไซต์รีวิวบทความ 7th TSME-ICoME     
อนุมัติประชุม 10/2559          50,000.00    บาท 
ค่าจัดท าวารสาร JRAME Vol.4 No. 1 & No.2  
เล่มละ 5,000 บาท อนุมัติประชุม 1/2560        10,000.00   บาท 
ค่าตรวจสอบบทความของทีมบรรณาธิการ  
บทความละ 1,000 บาท อนุมัติประชุม 1/2560        21,000.00   บาท  
ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 1  
จ านวน 100 เล่ม อนุมัติประชุม 1/2560        26,215.00   บาท 
ค่าจัดพิมพ์วารสาร JRAME Vol.4 No. 2  
จ านวน 100 เล่ม อนุมัติประชุม 1/2560        16,585.00   บาท 
รวมรายจ่าย              135,703.00 บาท  

รายได้สูง / (ต่่า)  กว่าค่าใช้จ่าย       (-135,703.00) บาท  
________________________________________________________________________ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด               22,751.25   บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.       1,000,000.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.         265,848.41  บาท 
รวมสินทรัพย์        1,288,599.66 บาท 

________________________________________________________________________ 


