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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาควชิาวิศวกรมเครื่องกล คร้ังที่ 5/2560 
ณ ห้องปะชุม สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ชั้น 2 อาคาร วิศวกรรมเครื่องกล (No.33) คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 – 17.00 น. 
 

คณะกรรมการสมาคม 
 รายชื่อกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย ์ นายกสมาคมฯ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
2. รศ.ดร.จารุวัตร  เจริญสุข อุปนายก 2  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
3. ผศ.ดร.วราคม  เนิดน้อย เหรัญญิก  สถาบนัเทคโนโลยไีทยญีปุ่่น 
4. น.อ.ศ.ดร.สมชาย  หาญกล้า กรรมการ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช 
5. รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชยีร กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
6. รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอาด กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
7. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์  ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
8. ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9. อ.ดร.นพรัตน์  ค าพร กรรมการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
10. อ.ดร.จิตราภรณ์  วงศางาม กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
11. อ.ดร.โศภิดา  สังข์สุนทร กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์
12. อาจารย์สมชาย  แย้มใส กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
13. อาจารย์ไตร  คะระนันท ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
14. ผศ.ดร.ปรีชา  การินทร์ กรรมการและเลขานุการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 

 รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
2. รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร   ที่ปรึกษา      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3. รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ            ที่ปรึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
4. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช        อุปนายก 1               มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
5. ผศ.ดร.วิทยา  วัณณสุโภประสิทธิ์       อุปนายก 3               จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
6. ดร.เทพฤทธิ์  ทองชุบ นายทะเบียน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
7. ดร.มัณฑนา รังสโิยภาส ประชาสัมพนัธ ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
8. ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ ปฏิคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
9. รศ.ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
10. รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กรรมการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
11. รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
12. ผศ.ดร.กีรติ  สุลักษณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสนุาร ี
13. ผศ.ดร.อมรรรัตน์ แก้วประดับ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
14. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
15. ผศ.ดร.ปรีชา  ขันติโกมล กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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16. ผศ.ดร.นุชิดา  สุวแพทย ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
17. ผศ.ดร.สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 

 รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ และตัวแทนสถาบันฯที่มาประชุม 
1. ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ คู่วรัญญู มหาวิทยาลยัศิลปากร 
2. นางวรรณณิภา  ฉัตรอุทัย สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
3. นางสาวปรีดานุช  หล้าวงษา เจ้าหน้าที่สมาคมฯ 
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เปิดประชุมเวลา 14.00 น. 
 
วาระที่ 1 วาระแจ้งเพื่อทราบ 
วาระที่ 2 รับรองการประชุม คร้ังที่ 4/2560  

 ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์ (นายกสมาคมฯ) กล่าวเปิดประชุม และได้น าเสนอรายงานการประชุม  
คร้ังที่ 4/2560 

 นางสาวปรีดานุช หลา้วงษา  รายงานงบดลุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 
 

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

รายรับ ระหว่างวันที่ 1-30 เมษายน 2560   
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.เชียงใหม่ (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 สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน่ (27/04/2560) 20,000.00 บาท 

 ดอกเบี้ยเงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. 7,484.17 บาท 

รวมรายรับ  147,484.17 บาท 
รายจ่าย ระหว่างวันที ่1-30 เมษายน 2560   
 เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 18,000.00 บาท 
 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ 9,500.00 บาท 
 ค่าไปรษณยี ์ 1,784.00 บาท 

     ภาษีเงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. 748.42 บาท 
 30,032.42 บาท 
รายได้สูง / (ต่่า) 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 
รวมสินทรัพย์ 1,400,839.41 บาท 

  
มติที่ประชุม  รับทราบ 
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วาระที่ 3 วาระสืบเนื่อง 
  วาระที ่3.1 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวชิาการ 31st ME-NETT2017 (มศว.องครักษ์) 

 อาจารย์สมชาย  แย้มใส และอาจารย์ไตร  คะระนันท์ ได้สรุปความคืบหน้าของการเตรียมงานประชุม
วิชาการ 31st ME-NETT2017 ดังนี้ 

 ติดต่อประสานงานสถานที่จัดงาน : ภูเขางามรีสอร์ท http://www.pknresort.com/ 
 ก าหนดการการส่งบทความ และรายงานตารางก าหนดการประชุมวิชาการเครือข่าย

วิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 แสดงก ำหนดกำรประชุมวิชำกำรเครือข่ำยวิศวกรรมเคร่ืองกลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 3 
 ณ ภูเขำงำมรีสอรท์ 

วันอังคำร ที่ 4 กรกฎำคม 2560 

เวลา กิจกรรม 

13.30-17.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม + อับโหลดไฟล์เอกสาร (ล่วงหน้า) ลานหน้าห้อง 

13.30-16.30 ทัศนศึกษา  

วันพุธ ท่ี 5 กรกฎำคม 2560 

เวลา กิจกรรม 

07.30 - 09.00 ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม + อับโหลดไฟล์เอกสาร (เพิ่มเติม) ลานหน้าห้อง 

09.00 - 10.00 พิธีเปิด (ห้องท่าชัย 1-2) 

10.00 - 10.40 Keynote 1 รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฑสกุล เรื่อง นโยบาย Thailand 4.0 กับงานวิจัย 

10.50 - 11.30 Keynote 2 ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เรื่อง งานวิจัยเชิงสร้างสรรคน์วัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ 

• เร่ิมเปิดรับบทคัดย่อ 1 มกราคม 2560 ถึง 25 มีนาคม 2560  
• ประกาศรายชื่อบทคัดย่อท่ีผ่านการพิจารณา 31 มีนาคม 2560  
• วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็ม 30 เมษายน 2560 

• ประกาศผลการพิจารณาบทความฉบับเต็ม 26 พฤษภาคม 2560  
• วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ 2 มิถุนายน 2560  
• ลงทะเบียนล่วงหน้า 1 มีนาคม ถงึ 31 พฤษภาคม 2560  

•  
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11.30 - 12.10 Keynote 3 รศ.ดร. สมบัติ ทีฑทรพัย์ เรื่อง การปรับการเรยีนการสอนส าหรับวิศวกรรมเครื่องกลที่
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 

12.00 - 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.20 ห้องที่ 1 
(AMM) ห้องที ่ 2 (CST) ห้องที่ 3 

(DRC) 
ห้องที่ 4 

(ETM/AEC) 
ห้องที่ 5 

(TSF/MSN) 
ห้องที่ 6 

(AME/BME/EEU) 

13.00 - 15.00 
Invited  ศ + 

Parallel 
session 1 

Invited  ศ + 
Parallel 

session 1 

Invited  
ศ + 

Parallel 
session 1 

Invited  ศ 
+ Parallel 
session 1 

Invited  ศ + 
Parallel session 

1 

Invited  ศ + 
Parallel session 

1 

15.00 - 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง/Booth time 

15.20 - 17.20 Parallel 
session 2 

Parallel 
session 2 

Parallel 
session 2 

Parallel 
session 2 

Parallel session 
2 

Parallel session 
2 

17.20 - 18.20 ประชุมหัวหน้าภาค/สมาคม 

18.20 - 22.00 อาหารค่ า (Buffet) 

วันพฤหัส ท่ี 6 กรกฎำคม 2560 

เวลา กิจกรรม 

07.30 - 09.00 อับโหลดไฟลเ์อกสาร (เพิ่มเตมิ) ลานหน้าห้อง 

09.00-12.00 ห้องที่ 1 ห้องที ่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 

09.00 - 10.30 
Invited + 
Parallel 

session 3  

Invited + 
Parallel 

session 3  

Invited 
+ 

Parallel 
session 3  

Invited + 
Parallel 

session 3  

Invited + 
Parallel session 

3  

Invited + 
Parallel session 

3  

10.30-10.50 พักรับประทานอาหารว่าง/Booth time 

10.50 - 12.00 Parallel 
session 4 

Parallel 
session 4 

Parallel 
session 4 

Parallel 
session 4 

Parallel session 
4 

Parallel session 
4 

12.00 - 13.00  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 17.20 ห้องที่ 1 ห้องที ่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 

13.00 - 15.00 
Invited + 
Parallel 

session 5  

Invited + 
Parallel 

session 5  

Invited 
+ 

Invited + 
Parallel 

session 5  

Invited + 
Parallel session 

5  

Invited + 
Parallel session 

5  
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Parallel 
session 5  

15.00 - 15.20 พักรับประทานอาหารว่าง/Booth time 

15.20 - 17.20 

Parallel 
session 6 

(Best paper 
session)  

Parallel 
session 6 

(Best paper 
session)  

Parallel 
session 6 

(Best 
paper 

session)  

Parallel 
session 6 

(Best paper 
session)  

Parallel 
session 6 

(Best paper 
session)  

Parallel session 
6 (Best paper 

session)  

18.00 - 22.00 งานเลี้ยง (Welcome Night Banquet) 

วันศุกร์ ที่ 7 กรกฎำคม 2559 

07.30 - 09.00 อับโหลดไฟลเ์อกสาร (เพิ่มเตมิ) ลานหน้าห้อง 

09.00 - 12.00 ห้องที่ 1 ห้องที ่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 ห้องที่ 6 

09.00 - 11.00 

Parallel 
session 7 

(Best paper 
session)  

Parallel 
session 7 

(Best paper 
session)  

Parallel 
session 7 

(Best 
paper 

session)  

Parallel 
session 7 

(Best 
paper 

session)  

Parallel session 
7 (Best paper 

session)  

Parallel session 
7 (Best paper 

session)  

11.00 - 12.00 พิธีปิด + มอบรางวัลบทความดีเดน่ 

12.00 - 13.00 รับประทานอาหารกลางวัน 

 บทความ   

 Invitation 
Keynotes : 3 ท่าน 
1. รศ.ดร. พีระพงศ์ ทีฑสกุล เร่ือง นโยบายThailand 4.0 กับงานวิจัย 
2. ศ.ดร. ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช เร่ือง งานวิจัยเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  
3. รศ.ดร. สมบัติ ทีฑทรัพย์ เรื่อง การปรับการเรียนการสอนส าหรับวิศวกรรมเครื่องกลที่
สอดคล้องกับ Thailand 4.0 
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Invites : 18 ท่าน  
1. ด้านอุตสาหกรรม 5 ท่าน (ทาบทามแล้ว) 
2. ด้านวิชาการ 7 ท่าน (ทาบทามแล้ว) 
3. ด้านผู้ทรงคุณวฒุ ิศาสตราจารย์ทางวิศวกรรมเครื่องกล (รอทาบทามจากสมาคม) 

ซึ่งในส่วนของสมาคมนัน้ ได้ออกจดหมายเรียนเชิญศาสตราจารย์ ประธานสาขาวิจัย และผู้เชยีวชาญเข้าร่วม
เป็น Invited Speaker รวมทั้งสิ้น 24 ท่าน และมีการตอบรบัมาแล้ว 5 ท่าน ดังนี้ 

- ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ 
- ศ.ดร.สมชาย วงศ์วิเศษ 
- ศ.ดร.สมชาติ ฉันทศิริวรรณ 
- น.อ.ศ.ดร.สมชาย หาญกล้า ซึ่งท่านชี้แจงวา่จะให้ น.ต.ผศ.ดร.วันชัย เจียร์จันทร์ เป็น 

Invited Speaker แทน และจะน าเสนอเร่ือง CDF and Wind Tunnel 
- รศ.ดร.ทวิช จิตรสมบูรณ ์

 Sponsors : มีผู้สนับสนนุทั้งสิ้น 10 ราย ซึ่ง อ. สมชาย แย้มใส จะส่งรายชื่อทั้งหมดให้กับ  
รศ.ดร.คณิต วัฒนวิเชียร เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการหาผูส้นบัสนุนหลักของทางสมาคมฯ 

มติที่ประชุม  รับทราบและ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ แนะน าให้ขยายก าหนดการในส่วนของบทความ เนื่องจากมีขยายเวลา
การรับบทความถึง 15 พฤษภาคม 2560 ซึ่งควรจะเลื่อนก าหนดการต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับการขยายเวลา รวมทั้งแก้ไขตาราง
ก าหนดการการประชุมและกิจกรรมต่าง ๆ 
  วาระที ่3.2 รายงานความคบืหน้าการจัดท าวารสาร JRAME (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร) 

 รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอาด  กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รายงาน
ความคืบหน้าการท าวารสาร JRAME ดังนี้ 
 โอกาสที่วารสาร JRAME จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ Scopus โดยในปลายปี 2560 จะส่งให้ Scopus 

พิจารณา Issue ในปีนี้ จะต้องมุ่งเน้นที่จะดึงผู้เขียนที่เป็นต่างชาติให้มากขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พิจารณา รวมทั้งอาจจะต้องจัดท าวารสารและตีพิมพ์เร็วขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลาที่ทาง Scopus 
ก าหนด รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอาด  ยังได้เพิ่มเติมในส่วนของ Abstract ซึ่งมีความส าคัญมากต่อ
การพิจารณา ไม่ว่าจะเป็นการ review บทความและการตรวจความถูกต้องของภาษาอังกฤษ 
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รูปที่ 1 Conference : The 14th Asian Symposium on Visualization 

 รศ.ดร.สมิทธ์  เ อ่ียมสอาด  น า เสนอการประชุมวิชาการ The 14th Asian Symposium on 
Visualization ที่จะจัดขึ้น ณ กรุงปักก่ิง ประเทศจีน ซึ่งมี Topic ต่าง ๆ ดังนี้ 

- Bio-fluid Mechanics 
- Compressible Flows and Gas Dynamics 
- Flow Control 
- Hypersonic Flow 
- Multiphase and Interface Flow 
- Numerical Visualization 
- Transition and Turbulent Flow 
- Mind Topology 
- Convection Flow 
- Environment Fluids Mechanics 
- Heat Transfer Reactive flow and Combustion 
- Industrial Fluid Mechanics and Wind Engineering 
- Nano and Micro Fluid Flow 
- Optical Measurement Method 
- Visual Information and Analysis 
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อีกทั้งยังขอความคิดเห็นจากคณะกรรมการสมาคมฯ ในความเป็นไปได้ที่ จะจัดการประชุมวิชาการ Asian Symposium on 
Visualization ในประเทศไทย ซึ่งมติที่ประชุมเห็นชอบ และมอบหมายให้ รศ.ดร.สมิทธ์ เอ่ียมสอาด เข้าเจรจาในนามสมาคมฯ 
  วาระที ่3.3 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวชิาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME (มจพ.) 

 ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ์  กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ รายงานความคืบหน้าการเตรียมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME ดังนี้  
 Abstract : มีทั้งหมด 14 บทความ 
 การประชาสัมพันธ์ : ทางเจ้าภาพขอความร่วมมือคณะกรรมการให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์งาน

ประชุมวิชาการนานาชาติ 8th TSME-ICoME โดยเฉพาะการเชิญชวนให้ชาวญี่ปุ่นที่ให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุน TSME ให้เข้าร่วมส่งบทความ  

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
  วาระที ่3.4 การจัดท านติยสารสมาคมฯ 

 อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง รายงานในส่วนของการจัดท านิตยสาร ดังนี้ 
อ.ดร.จิตราภรณ์ วงศางาม ได้ส่งจดหมายเรียนเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในนิตยสาร MM ซึ่งมีรายนาม 
ดังต่อไปนี้ 

- ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 
- ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
- น.อ.ศ.ดร.สมชาย  หาญกล้า โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
- รศ.ดร.วิทยา ยงเจริญ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- รศ.ดร. มงคล มงคลวงศ์โรจน์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง 

  มติที่ประชุม รับทราบ  
  วาระที ่3.5 การวางแผนการท างาน ภาระหน้าที่หลักของทีม และภาระหนา้ที่ย่อยของคณะกรรมการชุดใหม่ 

 ให้ทาง Admin ตรวจสอบการปิดรายชื่อผู้เขียนในระบบ Submission ซึ่งตอนนี้ Reviewer สามารถ
เห็นชื่อผู้เขียนได้ 

 มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดท าจดหมายเชิญประชุมคณะกรรมการสมาคมฯครั้งที่ 7/2017 
และเชิญเข้าร่วมประชุมงานวิชาการ ME-NETT คร้ังที่ 31  

 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ จัดท าจดหมายเชิญศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมเป็น
สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมวิศวกรเคร่ืองกลไทย 

 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯประสานงานกับหัวหนา้ภาควิศวกรรมเคร่ืองกล
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังที่ 6/2017 

วาระที่ 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) 
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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) 

  มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

รูปที่ 3,4 ภาพบรรยากาศในการประชุมสมาคมฯ คร้ังที่ 5/2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 
 

ปรีดานชุ  หล้าวงษา 
(ปรีดานุช  หลา้วงษา) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 

(ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณชิย)์ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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E-mail : preedanoot.tsme@gmail.com 
วิทยาลยันานาชาติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

เงินกองทุนยกมา ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 1,400,839.41 บาท 

รายรับ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560   
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ส.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบัง (02/05/2560) 20,000.00 บาท 
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.สงขลานครินทร์ (03/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ร.ร.นายร้อยพระจุลจอมเกล้า (06/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.มหิดล (15/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (16/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ(องครักษ์) (16/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.รังสติ (18/05/2560) 20,000.00 บาท 

 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.สยาม (22/05/2560) 20,000.00 บาท 
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ม.นเรศวร (29/05/2560) 20,000.00 บาท 
รวมรายรับ  180,000.00 บาท 
รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2560   
 เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 18,000.00 บาท 
 ค่าเดินทางเข้าร่วมประชุมกรรมการและหัวหน้าภาคฯ 8,500.00 บาท 
 ค่าอาหารว่างและน้ าดื่มระหว่างการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ คร้ังที่ 5/2560 790.00 บาท 
 ค่าอาหารเย็น TSME-Committee/Universities  3,895.00 บาท 
 ค่าไปรษณยี ์ 1,120.00 บาท 
รวมรายจ่าย  32,305.00 บาท 
รายได้สูง / (ต่่า) กว่าค่าใช้จ่าย (147,695.00) บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสด 25,950.00 บาท 
 เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 1,006,735.75 บาท 
 เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 515,848.41 บาท 
 รวมสินทรัพย์ 1,548,534.16 บาท 

ชี้แจง ค่าสมาชิกสมาคมฯ ทีโ่อนเข้ามา ณ วันที่ (26/04/2560) เป็นของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี  
และค่าสมาชิกสมาคมฯ เพิ่มเติมในเดือนมิถุนายน ได้แก่ มหาวทิยาลัยขอนแก่น 
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