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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาควิชาวิศวกรมเครื่องกล ครั้งที ่4/2560 
ณ ห้องปะชุม 509 ช้น 5 อาคารวิศวะวัฒนะ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร 
วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. 

 
คณะกรรมการสมาคม 

 รายชื่อกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย ์ นายกสมาคมฯ  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 
2. รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสขุ อุปนายก 2  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 
3. ศ.ดร.ส าเรงิ  จกัรใจ ที่ปรกึษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
4. ผศ.ดร.วราคม  เนิดน้อย เหรัญญิก  สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น 
5. ดร.มณัฑนา  รังสิโยภาส ประชาสัมพันธ ์  มหาวิทยาลัยบรูพา 
6. น.อ.ศ.ดร.สมชาย  หาญกล้า กรรมการ  โรงเรียนนายเรอือากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
7. รศ.ดร.คณิต  วฒันวิเชียร กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
8. รศ.ดร.สมิทธ์  เอี่ยมสอาด กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
9. ผศ.ดร.บณุย์ฤทธิ์  ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
10. ผศ.ดร.ยศพงษ์  ลออนวล กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
11. ผศ.ดร.อมรรัตน ์ แก้วประดับ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
12. ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
13. อ.ดร.นพรัตน์  ค าพร กรรมการ  มหาวิทยาลัยสยาม 
14. อาจารย์สมชาย  แย้มใส กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
15. อาจารย์ไตร  คะระนันท ์ กรรมการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
16. ผศ.ดร.ปรีชา  การินทร ์ กรรมการและเลขานุการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 

 รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช อุปนายก 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

2. ผศ.ดร.วิทยา  วณัณสุโภประสิทธิ์ อุปนายก 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

3. รศ.ดร.วรวุธ  วสิุทธิ์เมธางกรู ที่ปรกึษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

4. รศ.ดร.วทิยา  ยงเจริญ ที่ปรกึษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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5. ดร.เทพฤทธิ์  ทองชุบ นายทะเบียน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

6. ดร.พรทิพย์  แกง่อินทร ์ ปฏิคม มหาวิทยาลัยมหิดล 

7. รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กรรมการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

8. รศ.ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

9. รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

10. ผศ.ดร.กีรติ  สุลักษณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุนารี 

11. ผศ.ดร.ปรีชา  ขันติโกมล กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

12. ผศ.ดร.นุชดิา  สุวแพทย ์ กรรมการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

13. ผศ.ดร.สุตาภทัร  แคว้นเขาเม็ง กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 

14. อ.ดร.จติราภรณ์  วงศางาม กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 

15. อ.ดร.โศภิดา  สังข์สุนทร กรรมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ และตัวแทนสถาบันฯทีม่าประชุม 
1. ศ.ดร.สโรช  ไทรเมฆ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

2. ผศ.ดร.ทสพล  เขตเจนการ หัวหน้าภาคเครือ่งกล มหาวิทยาลัยศิลปากร 

3. นางวรรณณิภา  ฉัตรอุทัย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ฯลาดกระบงั 

4. นางสาวปรีดานชุ  หล้าวงษา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
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เปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

วาระที ่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ - 

วาระที ่ 2 รับรองการประชุมครั้งที่ 3/2560 

▪ ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์ (นายกสมาคมฯ) กล่าวเปิดประชุม และได้น าเสนอรายงานการประชุม  

ครั้งที่ 3/2560 

▪ ผศ.ดร.ปรีชา  การินทร์  รายงานงบดุล ณ วันที ่31 มีนาคม 2560 

เงินกองทุนยกมา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 1,288,532.66 บาท 
    
รายรับ ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2560   
 ค่าสมาชิก มทร.ธัญญบรุี (17/1/2017) 10,000.00 บาท 
รวมรายรับ  10,000.00 บาท 
รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1-31 มีนาคม 2560   
 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 4,000.00 บาท 
 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ 10,000.00 บาท 
 ค่าเดินทางเข้าร่วมการประชุมกรรมการ (JRAME) 3,000.00 บาท 
 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มระหว่างการประชุมฯ (JRAME) 865.00 บาท 
 ค่าอาหารเที่ยงต้อนรับอาจารย์จากเวยีดนาม (JRAME) 3,171.00 บาท 
 ค่าไปรษณีย ์ 4,323.00 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 
 เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 275,848.41 บาท 
 รวมสินทรัพย ์ 1,283,171.66 บาท 
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▪ ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย ์ แนะน าเจ้าหน้าที่คนใหม่ น.ส.ปรีดานุช  หล้าวงษา 
▪ ผศ.ดร.ปรีชา  การินทร์  ชี้แจงการเพิ่มค่าบ ารุงสมาคมฯนิติบุคคล เป็น 20,000 บาท โดยอ้างถึงมติการประชุมใหญ่ 

สามัญประจ าปี 2559 ของสมาคมฯ 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

วาระที ่ 3 วาระสืบเนื่อง 

  วาระที ่3.1 รายงานความกา้วหน้าการเตรียมงานประชุมวชิาการ 31st ME-NETT2017 (มศว.องครักษ์) 

▪ อาจารย์สมชาย  แย้มใส และอาจารย์ไตร  คะระนันท์ ได้สรุปความคืบหน้าของการเตรียมงานประชุม

วิชาการ 31st ME-NETT2017 ดังนี้ 

• ติดต่อประสานงานสถานที่จัดงาน  :  ภูเขางามรีสอรท์ 

 

 

 

 

รูปที่ 1 สถานทีจ่ัดงานประชุมวิชาการ 31st ME-NETT2017 
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• ประชาสัมพันธ์การเดินทาง  :  ได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องเอกสาร แผนที่เส้นทางของโรงแรม 
และวางส้นทางการเดินทางส าหรับผู้ที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งจะมีจุดรับส่งใหญ่ ๆ 2 จุด คือ สนามบิน
ดอนเมือง และห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต ซึ่งรายละเอียดจะมีบอกในเว็บไซต์ว่าสามารถ
เดินทางได้อย่างไรบ้าง 

 
รูปที่ 2 ข้อมูลการเดินทางไปยังสถานที่จัดงาน 

• บทความ  :  สรุปจ านวนบทคัดย่ อที่ มี ก ารส่ งผ่ านทาง TSME-MENETT และทางอี เมล์ 
menett2017@gmail.com รวมทั้งสิ้น 240 บทความ และได้เปิดให้ส่งบทความฉบับเต็มแล้ว 
ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 บทความ ซึ่งมีก าหนดส่งภายใน 30 เมษายน 2560 

     ก าหนดการ 

• เริ่มเปิดรับบทคัดย่อ 1 มกราคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560 

• ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณา 31 มีนาคม 2560 

• วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 30 เมษายน 2560 

• ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 26 พฤษภาคม 2560 

• วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 2 มิถุนายน 2560 

• ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2560 

• วันประชุมน าเสนอผลงาน 4 ถึง 7 กรกฎาคม 2560 
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• Sponsor  :  ได้ด าเนินการขอผู้สนับสนุนในการจัดงานประชุมวิชาการ 31st ME-NETT2017 

• Registration  :  ช่องทางช าระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยศรี

นครินทรวิโรฒ องครักษ์ ชื่อบัญชี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว. เลขที่บัญชี 283-200915-9 

  ศ.ดร.ส าเริง  จักรใจ และ ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์  ได้แนะน าให้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของบทความ 
และกระตุ้นให้ส่งบทความฉบับเต็ม รวมทั้งการจัดท าก าหนดการ และมุ่งเน้นการเชิญ Invited Speakers โดยเฉพาะ
ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล และประธานสาขาวิจัยผู้ดูแลการตรวจสอบบทความ 

  มติที่ประชุม  รับทราบ เพื่อให้นักศึกษา และอาจารย์รุ่นใหม่สามารถเรียนรู้และท าวิจั ยจากศาสตราจารย์ และ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิจัย รวมถึงให้พิจารณาในเรื่องการวางก าหนดการของการจัดงานประชุวิชาการ 31st ME-
NETT2017 

  วาระที ่3.2 รายงานความกา้วหน้าการเตรียมงานประชุมวชิาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME (มจพ.) 

▪ ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์  กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME 

• โครงการการประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าพระนครเหนือได้อนุมัติแล้ว 

• จัดตั้งคณะกรรการย่อย และด าเนินการหาสปอนเซอร์ 

• ได้จัดท าแผ่นพับ และโปสเตอร์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ แจกเอกสารไปตามภาควิชา และได้จัดท า 

Facebook TSME-ICoME2017 

• ภาควิชาเสนอเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมฯในเดือนตุลาคม 

• ระบบการเงิน  :  ทางมหาวิทยาลัยให้มีการโอนเงินผ่านบัญชีเพียงอย่างเดียว 

  พบปัญหาการ Registration ส าหรับชาวต่างชาติในการส่งบทความ เพราะระบบยัง insecure ให้ทางสมาคมฯช่วย
พิจารณา 

  มติที่ประชุม  รับทราบปัญหา และจะปรึกษากับ รศ.ดร.สมิทธ์  เอี่ยมสอาด  เพื่อการแก้ปัญหาต่อไป 

  วาระที ่3.3 รายงานความคบืหน้าการจัดท าวารสาร JRAME (มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

▪ รศ.ดร.สมิทธ์  เอี่ยมสอาด  กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงาน

ความคืบหน้าการท าวารสาร JRAME ดังนี้ 
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• สรุปผลการประชุมกับ TCI และเสนอข้อมูล เพื่อให้วารสารปรับเข้าสู่ฐาน SCOPUS ดังนี้ 

• ผู้ประเมินวารสาร  :  ได้เสนอชื่อ Local Committee รศ.ดร.ชินรักษ์  เธียรพงษ์ ซึ่งถ้าได้รับการ

คัดเลือกก็จะถูกเชิญเข้ารับการอบรม เพื่อใช้ในการประเมินภายในของวารสาร JRAME 

การประเมิน ซึ่งมี 5 หัวข้อ ดังนี้ 

- JOURNAL POLICY : 25%, PRESENTATION OF CONTENT : 20%, CITEDNESS : 35%, 

TIMELINESS : 10%, ACCESSIBILITY : 10% 

• ทางทีมงานจัดท าวารสารได้ท าการประเมิน และสรุปผลคะแนนที่ได้ 7.45 คะแนน ซึ่งทาง TCI ได้

เสนอแนวทางเพื่อเพิ่มคะแนนให้เข้าสู่ฐาน SCOPUS โดยมุ่งเน้นการปรับคะแนนความเป็นไปได้ใน

เรื่องของ CITEDNESS ทั้งในเรื่องของการอ้างอิงถึงบทความ และการอ้างอิงถึง Reviewer ซึ่ง

สามารถเพิ่มคะแนนได้เป็น 8.19 คะแนน 

• ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์  มอบหมายให้ ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์ กรอกข้อมูล และ

ด าเนินการด้านเอกสารส่งให้กับ รศ.ดร.สมิทธ์ เอี่ยมสะอาด เพื่อการส่งพิจารณาประเมิน TSME-

ICoME ให้เข้าสู่ฐาน SCOPUS 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 

  วาระที ่3.4 การจดัท านิตยสารสมาคมฯ 

▪ อ.ดร.มัณฑนา  รังสิโยภาส  กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยบูรพา รายงานคร่าว ๆ ในส่วน

ของการจัดท านิตยสาร ดังนี้ 

ทางบรรณาธิการนิตยสาร MM ต้องการให้ตีพิมพ์ประมาณเดือนมิถุนายน โดยให้ทางสมาคมฯช่วยเสนอ
ชื่อผู้ที่สามารถเขียนบทความวิชาการ และได้เรียนเชิญอดีตนายกสมาคมฯ ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี, รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, น.อ.ศ.ดร.สมชาย  หาญกล้า โรงเรียนนายเรือ
อากาศนวมินทกษัตริยาธิราช, ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง และ 
รศ.ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เขียนคอลัมน์สั้น ๆ ส่วนรายละเอียดของเนื้อหา และ 
Template ของบทความ ทางทีมนิตยสาร MM จะแจ้งกลับมาทาง อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม และรวบรวมส่งให้กับผู้
ที่จะเขียนบทความต่อไป 

  มติที่ประชุม รับทราบ และมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์  เสนอให้ทางทีมจัดท านิตยสารสมาคมฯ เรียนเชิญผู้ที่เห็นสมควรที่จะสามารถเขียน
บทความให้กับทางนิตยสารไว้ล่วงหน้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการเขียนบทความ 

  วาระที ่3.5 การวางแผนการท างาน ภาระหน้าที่หลักของทีม และภาระหน้าที่ย่อยของคณะกรรมการชดุใหม่ 

▪ รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  ได้ปรึกษากับ รศ.ดร.สมิทธ์  เอี่ยมสอาด  ในการปรับระบบฐานข้อมูลในส่วน

ของ Reviewer เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดประชุมวิชาการทั้ง MENETT และ TSME-ICoME โดยให้ 

Reviewer สามารถก าหนดหัวข้อบทความที่ตนเองสนใจได้ 

▪ ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์  ได้มอบหมายให้ทีมงานการจดัท า website อ.ดร.นพรัตน์  ค าพร  ช่วย

ดูรายละเอียดข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในเว็บไซต์ เช่น การอัพเดทข้อมูลรายชื่อหัวหน้าภาค ศาสตราจารย์ 

และนักวิจัยในเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกล และจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯท าการอัพเดท

เว็บไซต์ต่อไป 

▪ รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร  ได้เสนอให้เจ้าภาพการจัดการประชุมทางวิชาการทั้ง ME-NETT2017 และ 

TSME-ICoME2017 ส่งรายชื่อผู้สนับสนุนในการจัดงาน เพื่อที่จะได้ด าเนินการขอการสนับสนุนจากที่

อื่น ๆ และทางทีมงานสปอนเซอร์จะได้ยื่นข้อเสนอเพื่อให้ผู้สนับสนุนได้เลือกเพื่อพิจ ารณาในการ

สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ โดย ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์  ได้เสนอให้อัพเดทข้อมูลใน 

Google Docs เพื่อติดตามผลการพิจารณาขอการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ 

วาระที ่ 4 วาระเพื่อพิจารณา 

  วาระที ่4.1 การประชุมสมาคมฯ 

▪ ตารางการประชุมประจ าเดือนของสมาคมฯ 

1/2017  :  January 30, 2017 (KMITL) 2/2017  :  February 20, 2017 (KMITL) 
3/2017  :  March 20, 2017 (MUT) 4/2017  :  April 24, 2017 (KMUTT) 
5/2017  :  May 22, 2017 (KMITL) 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 (XXX) 
10/2017  :  October 16, 2017 (KMUTBN) 11/2017 :  November 20, 2017 (XXX) 
12/2017  :  December 13, 2017 (The 8th TSME-ICoME, KMUTBN) 
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▪ รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข  เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาสรุปข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคมฯ และ

เจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการ ในเรื่องการสนับสนุนคณะกรรมการ และผู้เชี่ยวชาญเพื่อเข้าร่วม

กิจกรรมของสมาคมฯ ดังนี้ 

• กรณีการเพิ่มค่าบ ารุงสมาคมฯ เป็น 20,000 บาท 

สมาคมฯจะรับผิดชอบค่าที่พัก และค่าลงทะเบียน ของหัวหน้าภาคฯ หรือตัวแทนฯ ในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ TSME-ICoME เท่านั้น 

• กรณีที่คณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ และ Invited Speaker ไม่มีบทความ 

สมาคมฯจะรับผิดชอบค่าเดินทาง และค่าที่พัก เจ้าภาพการจัดงาน จะรับผิดชอบค่าลงทะเบียน ใน
กรณีที่ไม่สามารถเบิกต้นสังกัดได้ 

     ทั้งนี้  หากมีบทความน าเสนอที่ส่งผ่านระบบประเมินบทความ เพื่อลง Proceeding ก็ขอความ
อนุเคราะห์ให้ท าเรื่องเบิกต้นสังกัด 

• การเชิญ Keynote Speakers และแขก VIP เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เจ้าภาพ
รับผิดชอบเรื่องลงทะเบียน ค่าที่พัก และค่าเดินทางภายในประเทศ 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 
 

mailto:preedanoot.tsme@gmail.com


                                  สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
                                  สาขา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
                                  ถนนฉลองกรงุ แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบัง กรงุเทพมหานคร 
 

 

 
เจ้าน้าที่สมาคม (ปรีดานุช) โทร.08-9223-7117 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 2128 
E-mail : preedanoot.tsme@gmail.com 
วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

 
รูปที่ 3,4 ภาพบรรยากาศในการประชุมสมาคมฯ ครั้งที่ 4/2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 
ปิดประชุมเวลา 17.10 น. 

 
ปรีดานุช  หล้าวงษา 
(ปรีดานุช  หล้าวงษา) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 

 
(ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์) 

ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

เงินกองทุนยกมา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 1,283,171.66 บาท 

รายรับ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560   
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.เชียงใหม ่(19/04/2560) 20,000.00 บาท 
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.ศิลปากร (20/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.เกษตรศาสตร์ (21/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ (26/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.บูรพา (27/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.มหาสารคาม (27/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ (27/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ดอกเบีย้เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. 7,484.17 บาท 

รวมรายรับ  147,484.17 บาท 
รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560   
 เงินเดือนเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 18,000.00 บาท 
 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ 9,500.00 บาท 
 ค่าไปรษณีย ์ 1,784.00 บาท 
 ภาษีเงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. 748.42 บาท 
รวมรายจ่าย  30,032.42 บาท 
   บาท 
รายได้สูง / (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่าย (117,451.75) บาท 

สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสด 28,255.25 บาท 
 เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 1,006,735.75 บาท 
 เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 365,848.41 บาท 
 รวมสินทรัพย ์ 1,400,839.41 บาท 

และในเดือนพฤษภาคม มีรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ช าระค่าสมาชิกสมาคมฯ ดังนี ้

1. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั (2/05/2560) 

2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (3/05/2560) 

mailto:preedanoot.tsme@gmail.com

