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รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯและหัวหน้าภาควชิาวิศวกรรมเคร่ืองกล คร้ังที่ 7/2560 
ณ ห้องคีรีรีวัน ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก 

วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560  เวลา 17.50 - 18.30 น. 
 

คณะกรรมการสมาคม 
รายชื่อกรรมการสมาคมฯที่มาประชุม 

1. ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณชิย ์ นายกสมาคมฯ  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
2. ศ.ดร.ส าเริง จักรใจ ที่ปรึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
3. รศ.ดร.จารุวัตร เจริญสุข          อุปนายก  สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
4. ผศ.ดร.วราคม  เนิดน้อย เหรัญญิก  สถาบนัเทคโนโลยไีทยญีปุ่่น 
5. ดร.เทพฤทธิ์  ทองชุบ นายทะเบียน มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
6. ดร.พรทิพย์  แก่งอินทร์ ปฏิคม มหาวิทยาลยัมหิดล 
7. น.อ.ศ.ดร.สมชาย  หาญกล้า กรรมการ  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช 
8. รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอาด กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีมหานคร 
9. รศ.ดร.บัณฑิต  กฤตาคม กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
10. ผศ.ดร.บุณย์ฤทธิ์  ประสาทแก้ว กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
11. ผศ.ดร.กีรติ  สุลักษณ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสนุาร ี
12. ผศ.ดร.อมรรรัตน์ แก้วประดับ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
13. ผศ.ดร.ปรีชา  ขันตโิกมล กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
14. ผศ.ดร.นุชิดา  สุวแพทย ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม 
15. อ.ดร.นพรัตน์  ค าพร กรรมการ  มหาวิทยาลยัสยาม 
16. อ.ดร.โศภิดา  สังข์สุนทร กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร ์
17. อาจารย์สมชาย  แย้มใส กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
18. อาจารย์ไตร  คะระนันท ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
19. ผศ.ดร.ปรีชา การินทร์  กรรมการและเลขานุการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 

 รายชื่อคณะกรรมการที่ไม่มาประชุม 
1. รศ.ดร.วรวุธ  วิสุทธิ์เมธางกูร   ที่ปรึกษา      มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
2. รศ.ดร.วิทยา  ยงเจริญ       ที่ปรึกษา     จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
3. ผศ.ดร.วิทยา  วัณณสโุภประสิทธิ์อุปนายก                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
4. ดร.มัณฑนา รังสโิยภาส ประชาสัมพนัธ ์ มหาวิทยาลยับูรพา 
5. ศ.ดร.ผดุงศักดิ์  รัตนเดโช       กรรมการ                มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
6. รศ.ดร.รัชพล  สันติวรากร กรรมการ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
7. รศ.ดร.ทวิช  จิตรสมบูรณ ์ กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีสุรนาร ี
8. รศ.ดร.คณิต  วัฒนวิเชียร         กรรมการ  จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
9. ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล กรรมการ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
10. ผศ.ดร.เพชร  เจียรนัยศิลาวงศ ์ กรรมการ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
11. ผศ.ดร.สุตาภัทร  แคว้นเขาเม็ง กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 
12. อ.ดร.จิตราภรณ์  วงศางาม กรรมการ สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯลาดกระบงั 

รายชื่อสมาชิกสมาคมฯ และตัวแทนสถาบันฯที่มาประชุม 
1. น.ต.ปิจิราวชุ เวียงจินดา โรงเรียนนายเรือ 
2. ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว มหาวิทยาลยันเรศวร 
3. ผศ.ดร.เผชิญ จันทร์สา มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
4. ผศ.ดร.ทสพล เขตเจนการ มหาวิทยาลยัศิลปากร 
5. อ.ดร.ยทุธชัย เก้ียวสัณเทียะ มหาวิทยาลยัวงษช์วลิตกุล 
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6. อ.ดร.จิรประภา กิมสุนทร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
7. รศ.ดร.ศิวะ อัจฉริยวิริยะ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
8. ผศ.ดร.ธนภัทร์ วานชิานนท์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
9. รศ.ดร.วิริจ ทองเรือง มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
10. อ.ชาคริต โพธิ์งาม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
11. ผศ.ดร.อรรณพ เรื่องวิเศษ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
12. อ.ดร.ณัฐวุฒิ สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมางคลรัตนโกสนิทร์ 
13. รศ.ดร.ไพโรจน์ สิงหถนัดกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
14. นายอภิชน มุ่งช ู มหาวิทยาลยักาฬสนิธุ ์
15. รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
16. ผศ.ดร.ประชาสันติ ไตรยสุทธิ์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
17. นายติณกร ภูวดิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
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เปิดการประชุมเวลา 17.50 น. 
วาระที่ 1 วาระแจ้ง เพื่อทราบ 
วาระที่ 2 รับรองการประชุมคร้ังที่ 6/2560 

• ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณชิย์ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม 
• รายงานผลการจัดงานประชุมวชิาการ 31st ME-NETT 2017 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

อาจารย์สมชาย แย้มใส กรรมมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้สรปุผลการจัดงาน
ประชุมวชิาการ 31st ME-NETT 2017 ดังนี้ 

• สรุปผลผู้มาลงทะเบียนในวันที่ 4-5 กรกฎาคม 2560 และสถาบันที่เข้าร่วมงานการประชุมในคร้ังนี้
ทั้งหมด 42 สถาบัน 237 บทความ และมี่ 5 สถาบันทีส่่งบทความเข้ามามากที่สุด ได้แก่ มทร.อีสาน 20 
บทความ, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 18 บทความ, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 15 บทความ, 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 14 บทความ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คุณทหารลาดกระบงั 12 บทความ 

• สรุปผู้สนับสนนุในการจัดงานเปน็ยอดเงิน 383,000 บาท 
• และสรุปการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
มีการสรุปข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ และตัวแทนสถาบนัต่าง ๆ ดังนี้ 
• ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณชิย ์ นายกสมาคมฯ ได้ชี้แจงเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าภาพในปีถัดไปใน 

เร่ืองของการจัดท าเอกสาร โดยเฉพาะการจัดพิมพ์รายละเอียดของเอกสาร 
• อาจารย์นพรัตน์ ค าพร กรรมมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม เสนอในเร่ือง 

Proceeding มีการพิมพ์หัวข้อของบทความผดิ 
• ผศ.ดร.อนันต์ชัย อยู่แก้ว ตัวแทนมหาวิทยาลัยนเรศวร ซักถามข้อสงสัยในเร่ืองการรับเชิญเป็น 

Chairman และคาดว่าทางทีมผู้จัดงานจะจดัเตรียมที่พักไว้ให้ ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณชิย์ นายก
สมาคมฯ ได้ชี้แจงวา่ การเชิญเป็น Chairman จะเชิญผู้ที่เข้ามาร่วมงานประชุมฯ และมาน าเสนอ
บทความอยู่แล้ว ซึ่งจะสามารถเบิกจ่ายจากต้นสังกัด ซึง่ในสว่นที่สมาคมฯจะสนบัสนนุนัน้เปน็ของ
คณะกรรมการที่เข้าร่วมเป็น Invited Speaker  

• ผศ.ดร.ปรีชา ขนัติโกมล กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
แสดงความคิดเห็นในเร่ืองของ File PDF ที่รวบรวมไว้ใน flash drive ตัวหนังสือและรูปภาพผิดเพี้ยน
ไป ท าให้รูปภาพในหลายๆ รูปไม่ชัด อยากจะให้ทางเจ้าภาพไดต้รวจสอบและ Upload ลงในเวบ็ไซต์
ให้ใหม่ อาจารย์สมชาย แย้มใส ได้กล่าวขออภัยในข้อผิดพลาด และชี้แจงรายละเอียดในส่วนของ 
Proceeding ว่าน าตน้แบบมาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรซ์ึ่งเป็นเจ้าภาพครั้งที่แล้ว และอาจมี
ข้อมูลบางส่วนที่จะต้องมีการอัพเดทใหม่ ส่วนในเร่ืองของ File ต่าง ๆที่แบบตัวอักษรผิดเพี้ยนไป 
หรือรูปภาพไม่ชัดนัน้ เกิดจากการจัดท าเปน็รูปแบบ E-Book ซึ่งอาจท าให้ตัวหนังสือผิดเพี้ยนและ
รูปภาพไมช่ัดเจน ทางคณะกรรมการเสนอว่าน่าจะเกิดจากการใช้ File Word ในการ Upload 
อาจารย์ไตร คะระนนัท ์ ชี้แจงว่า Server ที่ใช้อยู่ไม่สามารถ Upload File ที่ใหญ่ได ้ ดังนั้นต้อง
แก้ปัญหาโดยการลดขนาด file ลงโดยการย่อรูปภาพให้มีขนาดเล็กลง ดังนั้นจึงท าให้เกิดปัญหา
ดังกล่าวขึ้น  

• รศ.ดร.อนิรุตต์ มัทธุจักร ตัวแทนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดต้ั้งข้อสังเกต 3 ข้อหลัก ๆ คือ  
 การให้ Comment กับการน าเสนอบทความน้อยลง ดังนั้นความเข้มข้นของการน าเสนอจึง

น้อยลง จึงขอความร่วมมือซึ่งจะส่งผลต่อการยกคุณภาพงานดว้ย 
 ฐานข้อมูล Reviewer ชื่อบางท่านขาดหายไป ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ ชี้แจง

เพิ่มเติมว่า ระบบฐานข้อมูล Reviewer ใช้ฐานข้อมูลกลางของทางสมาคมฯ แต่การจะได้ 
review นั้นขึ้นอยู่กับประธานสาขาที่จะเป็นคน assign ให้ ซึ่งการจะลงใน Proceeding 
นั้นจะต้องเป็นคนทีท าการ review ในเวลาที่ก าหนด  

mailto:preedanoot.tsme@gmail.com


                                  สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
                                  สาขา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
                                  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เจ้าหน้าที่สมาคม (ปรีดานุช) โทร.08-9223-7117 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 2128 
E-mail : preedanoot.tsme@gmail.com 
วิทยาลยันานาชาติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 เสนอข้อคิดเห็นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเจ้าภาพที่จะจัดการประชุมในครั้งต่อไป ให้พิจารณา
สัดส่วนเรื่องห้องบรรยายบทความ ซึ่งในครั้งนี้ได้ข้อสังเกตว่าหัวข้อบทความในกลุ่มเล็ก ๆ 
ได้อยู่ในห้องใหญ่ ซึ่งท าให้บรรยายกาศดูเงียบเหงา เป็นต้น 

 อาจารย์ ดร.พรทิพย์ แก่งอินทร์ กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้
ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของฐานระบบ Reviewer ซึ่งทางสมาคมฯ อยากจะช่วยลดภาระของ
เจ้าภาพลง โดยการจัดท าระบบ Review Online ซึ่งในปีนี้มีความชัดเจนมากขึ้น แต่
อาจจะมีปัญหาบางอย่างในการย้ายข้อมูลมาและท าให้บางท่านหายไปจากระบบ เนื่องจาก
มีการย้าย server ใหม่ ซึ่งทางสมาคมฯ จะต้องท าการอัพเดทฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันมาก
ที่สุด และชี้แจงปัญหาของ server ที่จ ากัดการส่ง e-mail ออกในแต่ละวัน  

• รายงานความก้าวหน้าในการจัดการประชุมวิชาการคร้ังที่ 32 (ME-NETT 2018) มทร.อีสาน 
รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม คณะกรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้สรุป
ความก้าวหน้าในการจัดงานดังนี้ 

 ก าหนดการจัดงานวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 ที่จังหวัดมุกดาหาร  
 การเดินทาง มี 2 วิธี คือ ทางเครื่องบินลงที่ จ.อุบลราชธานี 17 เที่ยวบิน มีรถรับส่งทุก

เที่ยวบิน และลงที่ จ.นครพนม ซึ่งมีรถรับส่งเช่นกัน 
 การจัดตารางการท่องเที่ยว เพื่อจะดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานได้มีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรม 

และได้เตรียม Brochure มาแจกในคร้ังนี้ 
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   Brochure การจัดการประชุมวชิาการคร้ังที่ 32 (ME-NETT 2018)  
มติประชุม รับทราบ 
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 รายงานความก้าวหน้าการเตรียมงานประชุมวชิาการนานาชาติ (8th TSME-ICoME 2017) มจพ. 
ทางทีมงานได้สรปุผลความก้าวหน้า ดังนี้  
สรุปการน าบทความ TSME-ICoME2017 ไปลง IOPConference Series 

1. ได้ด าเนินการเซ็นสัญญากับ IOP เพื่อคัดเลือกบทความของ ICoME2017 ไปลง IOP 
Conference Series: Materials Science and Engineering ที่อยู่ในฐานข้อมูลScopus (และ 
CPCI-S (Thomson Reuters, Web of Science), 
Compendex, and Inspec) เรียบร้อยแล้ว 
2. ได้ขยายเวลารับบทคัดย่อออกไปถึง 14 July 2017 
3. ได้ด าเนินการประชาสัมพนัธ์เรื่อง IOP ใน website เรียบร้อยแล้ว 
4. รูปแบบ format ของบทความทั้งที่จะลง IOP และ TSME-ICoME2017 จะ 
สอดคล้องกับ format ของIOPซึ่งเป็นแบบ single column ดงัแสดงตัวอย่างในรูป 
ที่ 1 ส่วนรูปที่ 2 แสดง template ของบทความที่จะลงใน TSME-ICoME 2017 

    Proceeding 
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        รูปที่ 1 แสดงตัวอย่างบทความใน IOP 
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             รูปที่ 2 แสดง Template บทความที่จะลง TSME-ICoME2017 proceeding 
 

 
 
 

 

mailto:preedanoot.tsme@gmail.com


                                  สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
                                  สาขา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
                                  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เจ้าหน้าที่สมาคม (ปรีดานุช) โทร.08-9223-7117 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 2128 
E-mail : preedanoot.tsme@gmail.com 
วิทยาลยันานาชาติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

จุดประสงค์หลักที่ต้องใช้ format เดียวคือ บทความที่ไมผ่่านการคัดเลือกให้ลง IOP เราสามารถลงใน TSME-
ICoME 2017 Proceeding ได้เลย โดยไม่ต้องให้ผู้เขียนน ากลบัไปแก้ไขใหม่ครับเพื่อความสะดวกของผู้เขียน ส่วน
บทความทีผ่่านการคัดเลือกให้ลง IOP เราจะท าการลบหัวโลโก้ ICoME 2017 ออกก่อนที่จะส่งให้ IOP เพื่อ
ด าเนินการต่อไป 

5. ได้ท าการปรบัปรุง website ให้ผู้เขียนสามารถ submit full paper และมี option ให้เลือกจะลงใน IOP 
ได ้

6. บทความที่จะลง IOP จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเพิ่มเติม 3,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้ IOP 
ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญดา้นภาษาในการตรวจบทความ คา่ตรวจสอบ format และค่าด าเนินการตา่ง ๆ โดยผู้เขียนจะ
จ่ายเฉพาะเมื่อทราบผลการประเมินแล้วว่าได้ลง IOP เท่านั้น บทความที่เลือกลง IOP แต่ไม่ผา่นการคัดเลือก ก็จะ
ลงใน TSME-ICoME 2017 proceeding ปกติ และไม่ต้องจา่ยในส่วนที่เพิ่มเติมนี ้

7. ประมาณการจ านวนบทความที่จะคัดเลือกลง IOP ในชัน้ต้นอยู่ที่ 50++ 
มติที่ประชุม รบัทราบและเห็นชอบกับที่ทางเจ้าภาพเสนอมา 

ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณิชย์ เพิ่มเติมในส่วนของ Scopus ที่มีการประชุมกลุ่มย่อยกับทางทมีงานวารสาร 
ซึ่งมีข่าวดีของการน า  JRAME เข้าสู่ฐาน Scopus ซึ่งมีวิธีการทีท่าง TCI ส่งเสริมให้เข้าสู่ฐาน Scopus ทางสมาคมฯ ได้
ส่งตัวแทน คือ รศ.ดร.สมิทธ์  เอ่ียมสอาด กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เข้าอบรม
เพื่อศึกษาขัน้ตอน ดังนี้  

1. การปรับสถานะของวารสารให้ตรงตามที่เค้าก าหนด เช่น Website, English Abstract ซึ่งต้องเข้มงวด
มากข้ึนในส่วนของภาษาอังกฤษซึ่งจะถูกตรวจสอบก่อนเป็นอันดับแรก และในสว่นของ Author ทีจ่ะต้องมีความ
หลากหลาย 

2. Journal Standing ซึ่งในสว่นนี้เราจะต้องเนน้ในเร่ืองของ Editor และ Citation ทางทีมงานจะ revise 
สัดส่วนของ Editor ให้ได้อย่างที่ก าหนด ส่วนในเร่ืองของ Citation จะต้องขอความร่วมมือให้ช่วยกันประชาสัมพนัธ์  

• รายชื่อของสถาบนัที่จองเปน็เจ้าภาพในการจัดการประชุมวชิาการ ME-NETT 
ปี 61  มทร.อีสาน 
ปี 62 ม.มหาสารคาม ( 2 – 5 กรกฎาคม 2562, สถานที่ จ.อุดรธานี ) 
ปี 63 ม.มหิดล ( 8 – 10 กรกฎาคม 2563, สถานที่ จ.บุรีรัมย์ ) 
ปี 64 ม.ศิลปากร ( ยืนยนัการเปน็เจ้าภาพในปี 2564 แต่ยังไม่ลงรายละเอียด ) 
ปี 65 มทร.รัตนโกสินทร์ ( ยนืยนัการเป็นเจ้าภาพในปี 2565 )   
ปี 66 โรงเรียนนายเรือ 
 อาจาย์นพรัตน์ ค าพร กรรมมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวิทยาลัยสยาม ชี้แจงการที่ทางเจ้าภาพในการ

จัดงานประชุมวิชาการจะต้องรูข้้อก าหนดของการเป็นเจ้าภาพ เช่น การยกเว้นค่าลงทะเบียน หรือการให้
เงินการจัดงานกับทางสมาคมฯ ซึง ผศ.ดร.จินดา เจริญพรพาณชิย์ ได้ชี้แจงว่ามีมติในที่ประชุมในส่วนเงนิ
ที่เจ้าภาพจะต้องให้กับทางสมาคมฯ คือ ME-NETT 100,000 บาท และ ICoME 200,000 บาท  

  นาวาตรี จิรวุธ อาจารยฝ์่ายการศึกษา ตัวแทนผู้อ านวยการกองวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล โรงเรียนนายเรือ    
 แจ้งความประสงค์ที่จะเป็นเจ้าภาพ ซึ่งไดน้ าเสนอในส่วนของโครงการคร่าว ๆ ในส่วนของสถานที่ในการ   
 จัดงานจะเปน็ พัทยา หรือ จ.ระยอง ซึ่งสามารถจัดการในส่วนของ Facilities และก าลังคนในฐานทัพเรือ  
 สัตหีบเข้ามาร่วมในการจัดงานได้ และได้น าเสนอในเร่ืองของการสร้างเรือด าน้ า ซึ่งตอนนี้อยู่ในช่วงของ 
 การออกแบบ และอีก 2 – 3 ปี จะเริ่มวางกระดูกงูของเรือด าน้ า จึงอยากจะน าเสนอในเร่ืองของเรือด าน้ า  
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 ผศ.ดร.ปรีชา  ขนัติโกมล กรรมการสมาคมฯ และตัวแทนมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เสนอ
และขอความเห็นที่จะมีการระดมทุนเพื่อจะหารายได้เข้าสมาคมฯ และเปน็เงินสนับสนนุให้กับเจ้าภาพใน
การจัดงานประชุมวิชาการ ได้เสนอการจัดการแข่งขันกอล์ฟ ทางคณะกรรการท่านอ่ืน ๆ ไดใ้ห้ข้อเสนอ
ของการแข่งขันกีฬาชนิดอื่น ๆ เช่น วิ่ง โบว์ลิ่ง ซึ่งน่าจะเป็นกีฬาที่นา่สนใจและทุก ๆ ท่านสามารถมาเข้า
ร่วมแข่งขันได้ง่ายกวา่ และรายละเอียดจะน าเสนอในการประชมุคราวต่อไป 

 นาวาตรี จิรวุธ อาจารย์ฝ่ายการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ได้ให้ข้อเสนอให้มีกิจกรรมในการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบนัต่าง ๆ ในวันแรกของการจัดงานเพื่อให้ทุกคน โดยเฉพาะคนใหม่ ๆ ได้ท า
ความรู้จักกันมากข้ึน 

มติที่ประชุม รบัทราบ 
 

 
ปิดประชุมเวลา 17.00 น. 

 
ปรีดานชุ  หล้าวงษา 
(ปรีดานุช  หลา้วงษา) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 

(ผศ.ดร.จินดา  เจริญพรพาณชิย)์ 
ผู้รับรองรายงานการประชุม 
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                                  สมาคมวิศวกรเครื่องกลไทย 
                                  สาขา สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงั 
                                  คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
                                  ถนนฉลองกรุง แขวงล าปลาทิว เขตลาดกระบงั กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
เจ้าหน้าที่สมาคม (ปรีดานุช) โทร.08-9223-7117 หรือ 0-2329-8000 ต่อ 2128 
E-mail : preedanoot.tsme@gmail.com 
วิทยาลยันานาชาติ สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 

 

 
 

 

เงนิกองทนุยกมา ณ วนัที ่30 มถินุายน 2560 
 

1,676,135.34 บาท 

รายรับ ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560   
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (03/07/2560) 20,000.00 บาท 
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ ร.ร.นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (14/07/2560) 20,000.00 บาท 
 ค่าสมาชิกสมาคมฯ สถาบนัเทคโนโลยีปทุมวัน (23/07/2560) 20,000.00 บาท 
 ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย สาขา สจล. 1,010.79 บาท 
รวมรายรบั  61,010.79 บาท 
รายจ่าย ระหว่างวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2560   
 เงินเดือนเจ้าหน้าทีส่มาคมฯ 18,000.00 บาท 
 ค่าที่พักกรรมการสมาคมฯ ในการประชุม ME-NETT 35,100.00 บาท 
 ค่าน้ าดื่มระหว่างการประชุมย่อยกับทางทีมงานวารสาร  540.00 บาท 
 ค่าไปรษณยี ์ 227.00 บาท 
รวมรายจา่ย  53,867.00 บาท 
รายได(้สงู) / ต่ า กวา่คา่ใชจ้า่ย (7,143.79) บาท 
สินทรัพย์หมุนเวียน   
 เงินสด 29,741.00 บาท 
 เงินฝากประจ า ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 1,013,026.93 บาท 
 เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาสจล. 616,738.12 บาท 
 รวมสนิทรพัย ์ 1,659,506.05 บาท 
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