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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ครั้งที่ 3/2560 
ณ ห้องประชุมศูนย์ True LAB@Mahanakorn มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

ถนนเช่ือมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 
วันจันทร์ ท่ี 20 มีนาคม 2560  เวลา 14.00 - 17.00 น.  

คณะกรรมการสมาคมฯ 
รายชื่อกรรมการสมาคมฯทีม่าประชุม 
1. ผศ.ดร.จินดา เจรญิพรพาณิชย ์ นายกสมาคมฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
2. รศ.ดร.จารุวตัร เจริญสุข   อุปนายก   สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
3. ผศ.ดร.วราคม เนิดน้อย   เหรัญญิก  สถาบันเทคโนโลยไีทยญีปุ่่น 
4. อ.ดร.มณัฑนา รังสิโยภาส  ประชาสมัพันธ์  มหาวิทยาลยับูรพา 
5. อ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์  ปฏิคม   มหาวิทยาลยัมหิดล 
6. น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า  กรรมการ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
7. รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
8. รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
9. ผศ.ดร.อมรรัตน์ แก้วประดับ  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
10. ผศ.ดร.เพชร เจยีรนัยศลิาวงศ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
11. อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
12. อ.ดร.นพรตัน์ ค าพร   กรรมการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
13. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์  กรรมการและเลขานุการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 

รายชื่อกรรมการสมาคมฯทีไ่ม่มาประชุม 
14. ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ   ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
15. รศ.ดร.วรวุธ วิสุทธิ์เมธางกรู  ที่ปรึกษา   มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์
16. รศ.ดร.วิทยา ยงเจรญิ   ที่ปรึกษา   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
17. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช   อุปนายก   มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
18. ผศ.ดร.วิทยา วัณณสโุภประสิทธ์ิ  อุปนายก   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
19. ดร.เทพฤทธ์ิ ทองชุบ   นายทะเบียน  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
20. รศ.ดร.คณติ วัฒนวิเชียร  กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
21. รศ.ดร.รัชพล สันติวรากร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
22. รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
23. ผศ.ดร.ปรีชา ขันติโกมล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
24. ผศ.ดร.สตุาภัทร แคว้นเขาเม็ง กรรมการ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
25. ผศ.ดร.กีรติ สุลักษณ์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี
26. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุร ี
27. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
28. ผศ.ดร.นุชิดา สุวแพทย ์  กรรมการ  มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
29. อ.ดร.โศภิดา สังข์สุนทร  กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร ์
30. อาจารยส์มชาย แย้มใส  กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
31. อาจารยไ์ตร คะระนันท์   กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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รายชื่อสมาชกิสมาคมฯและตัวแทนสถาบนัฯทีม่าประชุม 

32. รศ.ดร.พงษ์เจต พรหมวงศ์    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
33. ผศ.สรุิยันต์ เทียมเพ็ชร    MM 
34. ผศ.ดร.กิตตศิักดิ์ คู่วรญัญ ู   มหาวิทยาลยัศิลปากร 
35. ผศ.ดร.วาโย ช้างเจริญ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
36. ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน ์    มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
37. อาจารย์พิทักษ์ พร้อมไธสง   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 
38. อาจารยส์ุทิศ องอาจ    มหาวิทยาลยัเทคโนโลยมีหานคร 

 
เปิดประชุมเวลา 14:00 น. 
วาระที่ 1 รับรองการประชุมคร้ังท่ี 2/2560  

 ผศ.ดร.วาโย ช้างเจริญ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร กลา่วตอ้นรับ
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

 ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ (นายกสมาคมฯ) กล่าวเปิดประชุม ได้น าเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ 
2/2560   
 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม   
 

วาระที่ 2 วาระสืบเนื่อง 
วาระที่ 3.1 การท านิตยสารสมาคมฯ 

 รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี แนะผู้บริหาร
นิตยสาร MM ผศ.สุริยันต์ เทียมเพ็ชร อดีตอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อก าหนดแนวทางการท านิตยาสารสมาคมฯร่วมกับ MM โดย ผศ.สุริยันต์ 
เทียมเพ็ชร แจ้งรายละเอียดค่าใช้จ่ายโดยประมาณประกอบด้วย ค่าพิมพ์ประมาณ 79 บาท และ 25 บาท
ต่อเล่ม ในกรณีที่พิมพ์จ านวน 1,000 เล่ม และ 5,000 เล่ม ตามล าดับ ค่างานศิลป์ ประมาณ 20,000 บาท 
ส่วนค่าแปลน่าจะสามารถขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในสมาคมช่วยกันท าได้ เสนอสามทางเลือก ดังนี ้ 

 Special Edition of MM (TSME)   ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 Full Version Paper (MM-TSME)   มีค่าใช้จ่ายในการแปล งานศิลป์ ค่าพิมพ์  
 Full Version Electronic (MM-TSME)  มีค่าใช้จ่ายในการแปล งานศิลป์  

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติให้จัดท านิตยสารสมาคมฯ Special Edition of MM (TSME) โดยมีเป้าหมาย
จะจัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามเดือนและมอบหมายให้มีทีมงานบรรณาธิการ ประกอบด้วย  

 อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม เป็น บรรณาธิการ  
 อ.ดร.มัณฑนา รังสิโยภาส และ อ.ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ เป็นผู้ช่วยบรรณาธิการ  
 รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ์ เป็นที่ปรึกษา  

 
วาระที่ 3.2 รายงานการเงินของสมาคมฯ 

 ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์ (เลขานุการสมาคมฯ) น าเสนอรายงานรายรับรายจ่ายของสมาคมฯ ซึ่งงบดุลของ
สมาคมฯ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2560 มีงบประมาณทั้งสิ้น 1,288,532.66 บาท 
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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 
ค่าไปรษณีย ์        67.00   บาท 
รวมรายจ่าย              135,770.00 บาท  

รายได้สูง / (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่าย       (-135,770.00) บาท  
________________________________________________________________________ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด               22,684.25   บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.       1,000,000.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.         265,848.41  บาท 
รวมสินทรัพย์        1,288,532.66 บาท 

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

 อาจารย์สมชาย แย้มใส และ อาจารย์ไตร คะระนันท์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ เนื่องจากติดภาระกิจจึงรายงานความคืบหน้าผ่านระบบไลน์ 

 
วาระที่ 3.4 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME (มจพ.)  

 ผศ.ดร.เพชร เจียรนัยศิลาวงศ์ กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ รายงานความคืบหน้าการเตรียมการประชุมวิชาการ 8th TSME-ICoME ดังนี ้

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

: http://www.submission.tsme.org/icome2017/ 

http://mae.eng.kmutnb.ac.th/icome2017/info.php
http://icome2017.org/
http://www.submission.tsme.org/icome2017/
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 Place   : Arnoma Grand Hotel, Bangkok 
 Abstract Deadline : 31 May 2017 
 Full Manuscript Submission Deadline : 31 August 2017 
 Early-bird Registration Deadline  : 30 October 2017 
 Camera-Ready Manuscript Deadline : 31 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 Conference Presentations, Closing Ceremony and  

Excursion Trip 
 Keynotes : 2 German, 2 Japanese, 1 Thai professors 

 Prof.Dr.-Ing. Heinz Peter Berg 
Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg, Germany 

 Univ.-Prof.Dr.-Ing.habil.Prof.E.h.Prof.Lothar Kroll 
Chemnitz University of Technology, Germany 

 Prof.Dr.Shinichi Nakasuka 
University of Tokyo, Japan 

 Prof.Dr.Suwat Kuntanapreeda 
King Mongkut’s University of Technology North Bangkok Thailand 

 A speaker from JSME 
 

 
 
 

รูปที่ 1 เวบไซต์ 8th TSME-ICoME  (http://icome2017.org/) 
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รูปที่ 2 แผ่นพับประชาสมัพันธ์ 8th TSME-ICoME   
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รูปที่ 3 โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ 8th TSME-ICoME   
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ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
 

   
 

 

 
 

รูปที่ 4 สถานท่ีจัดงาน 8th TSME-ICoME   
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและช่ืนชมเจ้าภาพท่ีมีความคืบหน้าในการเตรียมงานสูงมาก  



  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
วาระที่ 3.5 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 9th TSME-ICoME2018 (มธ.)  

 ผศ.ดร.กริช เจียมจิโรจน์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แจ้งที่ประชุมว่า
ได้เริ่มเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 9th TSME-ICoME2018 (มธ.) โดยอาจจะจัดที่เขาใหญ่ 
 

มติที่ประชุม รับทราบและให้พิจารณาเรื่องความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศ  
 

วาระที่ 3.6 รายงานความคืบหน้าการท าระบบประเมิณบทความและเวบไซต์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 อาจารย์สุทิศ องอาจ ตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงานความคืบหน้าการท าเวบไซต์ระบบ

ประเมิณบทความวารสารฯและงานประชุมฯของสมาคมฯ ดังนี้  
 JRAME, MENETT2016, TSME-ICoME2016: ระบบเสร็จสิ้นและใช้งานเรียบร้อยแล้วตาม

แผนงานและก าลังจัดท าคู่มือการใช้งาน JRAME, MENETT, TSME-ICoME    
 MENETT2017: ปัจจุบันดูแลปรับปรุงระบบจาก MENETT2016 ตามที่สมาคมฯมอบหมาย 

อย่างไรก็ตามหน้าเวบไซต์ MENETT2017 ของ มศว. ยังไม่เรียบร้อยโดยทีมอาจารย์ไตรน่าจะ
ก าลังด าเนินการแก้ไข 

 TSME-ICoME2017: ปัจจุบันดูแลปรับปรุงระบบจาก TSME-ICoME2016 ตามที่สมาคมฯ
มอบหมาย และหน้าเวบไซต์ TSME-ICoME2017 ของ มจพ. เรียบร้อยแล้วและพร้อมจะย้าย
เข้ามาในระบบของสมาคมฯ 

 น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า กรรมการสมาคมและตัวแทนโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
เสนอให้แก้ไขระบบให้ประธานสาขาสามารถเลือกผู้ประเมิณบทความได้มากขึ้น โดยให้ผู้ประเมิณ
บทความเลือกสาขาเช่ียวชาญได้มากข้ึนและสอดคล้องกันท้ัง JRAME, TSME-ICoME, MENETT  
 
มติที่ประชุม เนื่องจากมีคนใช้ระบบหลายคน เพื่อป้องกันความผิดพลาด (Security) ในการใช้ระบบ
และเวบไซต์จึงอนุมัติค่าใช้จ่ายในการแบ่งโดเมนของ JRAME, MENETT, ICOME    
 

วาระที่ 3.7 รายงานความคืบหน้าการจัดท าวารสาร JRAME (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 
 รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสอาด กรรมการสมาคมฯและตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงานความ

คืบหน้าการท าวารสาร JRAME ดังนี้  
 ตามที่แจ้งให้ทราบก่อนหน้านี้ว่าวารสาร JRAME ได้ถูกคัดเลือกเข้าอยู่ในฐานข้อมูล TCI ระดับ 

1 เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง TCI ก าลังเตรียมคัดเลือกวารสารเพื่อเข้าฐาน SCOPUS ในช่องทางที่พิเศษ
ที่รวดเร็วกว่าแบบปกติ ซึ่งทีม JRAME จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่น TCI ให้พิจารณาคัดเลือก
เตรียมเข้าฐาน SCOPUS 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบและอนุมัติค่าใช้จ่ายในการเดินทางการประชุมย่อยของทีมวารสารฯเพื่อ
เตรียมเอกสารและข้อมูลส่ง TCI    
 
 
 
 
 
 
 



  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
 

วาระที่ 4 วาระเพ่ือพิจารณา 
วาระที่ 4.1 การประชุมมาคมฯ   

 ตารางการประชุมประจ าเดือนของสมาคมฯ 
1/2017: January 30, 2017 (KMITL) 2/2017: February 20, 2017 (KMITL) 
3/2017: March 20, 201 (MUT) 4/2017: April 24, 2017 (KMUTT) 
5/2017: May 22, 2017 (XXX) 6/2017: June 19, 2017 (KU) 
7/2017: July 5, 2017 (The 31st ME-NETT, SWU) 
8/2017: August 21, 2017 (MU) 9/2017: September 18, 2017 
10/2017: October 16, 2017 11/2017: November 20, 2017 
12/2017: December 13, 2017 (The 8th TSME-ICoME, KMUTNB) 
 

  

    
 

 

รูปที่ 5 ภาพถ่ายหมู่หลังประชุมฯ ครั้งท่ี 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น.  
 

 
(ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 
(ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
 
 



  
สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย สาขาวิชาวศิวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.10520 

 
 

งบดุล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
_______________________________________________________________________ 

เงินกองทุนยกมา  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560      1,288,532.66  บาท 
____________________________________________________________________________ 

รายรับ   ระหว่างวันท่ี 1-31 มีนาคม 2560 
  ค่าสมาชิก มทร.ธญัญบรุ ี(17/1/2017)         10,000.00    บาท 
รวมรายรับ                 10,000.00 บาท  
รายจ่าย  ระหว่างวันท่ี 1-31 มีนาคม 2560 

เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ           4,000.00 บาท 
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ    10,000.00 บาท 
ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการ (JRAME)          3,000.00 บาท 
ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มระหวา่งประชุมฯ (JRAME)           865.00   บาท 
ค่าอาหารเที่ยงต้อนรับอาจารย์จากเวียดนาม (JRAME)    31,71.00   บาท 
ค่าไปรษณีย ์                        43,23.00   บาท 
รวมรายจ่าย                25,361.00 บาท  

รายได้สูง / (ต่ า)  กว่าค่าใช้จ่าย         (-15,361.00) บาท  
________________________________________________________________________ 
สินทรัพย์หมุนเวียน 

เงินสด                 7,323.25   บาท 
เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.       1,000,000.00 บาท 
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล.         275,848.41  บาท 
รวมสินทรัพย์        1,283,171.66 บาท 

________________________________________________________________________ 


