
 

 
เอกสารประกอบ 

 

การประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2564  
(ครัง้ท่ี 25) 

 

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565     เวลา 15.00 น. – 17.30 น. 
 

ณ หอ้งประชุม ชั้น 2  อาคารเจริญวิศวกรรม  จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ ตามพระราชกําหนด ว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.2563 

 

 
รายการเอกสาร 

 

1.  ผังบริหารสมาคมฯ ปี 2564-2566   
2.  รายงานประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 (คร้ังที ่24) 
3.  สรุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564   
4.  รับรองงบดุล/แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญช ี   
     
  

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 



 

 

 
 

 
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2564 (ครั้งท่ี 25) 

วนัพุธ ที่ 18 พฤษภาคม 2565     เวลา 15.00 น. 

ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารเจริญวิศวกรรม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ตามพระราชกาํหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

 

 

15.00 น.  ลงทะเบียน   

15.30-16.00 น. ประชุมใหญ่สามญัประจําปี มีวาระดงันี้  

   -  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 (คร้ังที่ 24) 

   -  รายงานผลการดําเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 

   -  รับรองงบดุล 

   -  แต่งต้ังผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน 

   -  เร่ืองอ่ืนๆ 

16.00-17.00 น. ประกาศบุคลากรยานยนต์ดีเด่น 

16.30-17.00 น. มอบโล่ผู้ทาํคุณประโยชน์แก่สมาคมฯ 

17.00-17.30 น. บรรยายพิเศษ : ทศิทางอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย และพลังงานสะอาด 

17.30 น.  ปิดการประชุม และรับประทานอาหาร 

ดาํเนินรายการตลอดการประชุม : รศ.ดร.ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง  
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รายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2563  (ครั้งท่ี 24) 

 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
 

วันพุธ ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564     เวลา 15.30-17.00 น. 

ผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์  ตามพระราชกาํหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2563 

 

รายนามสมาชิกเขา้ประชุม  ผ่านส่ืออิเล็กทรอนกิส ์(Zoom) 

1. รศ.พูลพร  แสงบางปลา   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. คุณวัลลภ เตยีศิริ 

3. รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนอื 

4. คุณเชาวลิต  มหาทุมะรัตน ์  Petroleum Technical Advisor 

5. คุณมณีรัตน์ วุฒิโชติธนวฒัน ์  บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 

แทนคุณอัสนีย์ กุลโกวิท 

6. คุณณฐัพงษ์  ดาํรงรัตน ์

7. คุณอุริช  อัชชโคสิต 

8. คุณปรียาพันธ์ุ   ปิยะอนนัต ์

9. คุณวิชิต  ตฤณรตนะ 

10. คุณเกียรติศักดิ์ ไขโพธ์ิ 

11. ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ์   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12. คุณศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร  บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จาํกัด 

13. คุณไพบูลย ์ ภูเ่จริญ 

14. คุณเจียด สุจริตกุล 

15. คุณสุพันธ์  พรสูงส่ง   บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์  จาํกัด 

16. คุณองอาจ  พงศ์กิจวรสิน   บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จาํกัด 

17. ผศ.ดร.ก่อเกียรติ  บุญชูกุศล  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

18. รศ.ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทพิย ์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

19. รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ ์  คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

20. คุณอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย ์   บริษัท ศรีไทย โอโตซีทส์ อินดัสตรี จาํกัด 

แทนคุณยศรา  ลิมป์ไพฑูรย์ 

21. อ.มณเฑียร  แก่นสน   มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

22. อ.ภาสกร  พันธ์ุโอภาส   สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 

23. ผศ.ดร.เจตวีย์  ภคัรัชพันธ์ุ  คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สมาคมวิศวกรรมยานยนตไ์ทย 
Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) 
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24. คุณชัชน ี ภควตัสุนทร   คณะวศิวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

25. คุณธนวัฒน์  บุญประดิษฐ์  สถาบันยานยนต ์

26. คุณธิบด ีหาญประเสริฐ   บริษัท ทวีีซี คาร์แคร์ จาํกัด 

27. คุณพูลเพ่ิม   ปิยะอนันต ์

28. อ.อาทร ไทยเจริญ   มหาวิทยาลัยสยาม 

29. คุณรุช  วรรณฤทยั   บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกัด 

30. ดร.พรพรม  บุญพรม   คณะวศิวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

31. ดร.ดอน  แก้วดก   สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น 

32. คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ   บริษัท อมิตา เทคโนโลย ี(ประเทศไทย) จาํกัด 

33. คุณภญิโญ ศิลปศาสตร์ดาํรง  บริษัท กรังด์ปรีซ์อินเตอร์เนช่ันแนล จาํกัด (มหาชน) 

34. คุณวรวฒุิ ก่อวงศ์พานิชย ์  สถาบันยานยนต ์

35. บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จาํกัด 

36. บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จาํกัด 

37. บริษัท เดน็โซ่  อินเตอร์เนช่ันแนล เอเชีย  จาํกัด 

38. บริษัท เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

39. บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จาํกัด 

40. บริษัท มาสด้า เซลล์ (ประเทศไทย)  จาํกัด 
 

รายนามผูเ้ขา้ร่วมประชุม 
 

1. คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล    บริษัท วอลโว่คาร์ (ประเทศไทย) จาํกัด 

2. คุณภัทรา  ตัลยารักษ์   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 

3. คุณกุลธิดา  ชะมะผลิน   สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย 
 

เปิดการประชุมเวลา 16.00 น. 

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  กล่าวต้อนรับที่ปรึกษา คณะกรรมการสมาคมฯ และ

สมาชิกสมาคมฯ เข้าสู่การประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2563  (คร้ังที่ 24)   และแจ้งสมาชิกเร่ืองกาํหนดการประชุม  

ระเบียบวาระการประชุม  เอกสารประกอบการการประชุม ซ่ึงทางสมาคมฯ ได้ส่งอีเมล์ ขึ้นเว็ปไซด์ประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้สมาชิกได้รับทราบ และดาวน์โหลดมาอ่านได้ล่วงหน้า 

ขณะนี้ มีสมาชิกลงทะเบียนและแสดงตน จํานวน 40 ราย และผู้เข้าร่วมประชุม 3 ราย  รวมเข้าร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 43 คน  ซ่ึงครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับสมาคมฯ หมวดที่ 5 ข้อ 5.2.3  กําหนดว่าการประชุมใหญ่สามัญ

จะต้องมีสมาชิกมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 1ใน 5 ของจาํนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 30 คน    จากนั้นได้เชิญ 

นายธิบดี หาญประเสริฐ นายกสมาคมฯ กล่าวเปิดประชุม และเป็นประธานดาํเนินการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 2563 
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นายธิบดี  หาญประเสริฐ  นายกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย ทาํหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม กล่าว

ต้อนรับและขอบคุณสมาชิกสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจาํปี 

2563  (คร้ังที่ 24)    และกล่าวว่า เนื่องจากผลกระทบการระบาดของเช้ือไวรัส COVID-19 มีความรุนแรงเพ่ิมอย่าง

มาก และ ศบค. ได้ออกมาตรการห้ามจัดกิจกรรม ซ่ึงมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจํานวน รวมกันมากกว่า 20 คน   

ในการประชุมคร้ังนี้คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเห็นสมควรให้จัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และให้

เล่ือนการมอบโล่บุคลากรยานยนต์ดีเด่น และบรรยายพิเศษออกไปก่อนโดยไม่มีกาํหนด จากนั้น ประธานกล่าวเปิด

การประชุม ดังมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
 

วาระท่ี 1 รบัรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจําปี 2562 (ครั้งท่ี 23) 

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ เสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 

2562 (คร้ังที่ 23) แก่ที่ประชุมเพ่ือพิจารณารับรอง รายละเอียดตามเอกสารแจกในที่ประชุม 
 

ท่ีประชุม : มีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
 

วาระท่ี 2 ผลการดําเนินงานในรอบปี 

รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  เลขาธิการสมาคมฯ  รายงานสรุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2563 แก่

ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังต่อไปนี้  

สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) หรือ Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) 

ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ ทั้งจากภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับ

ใบอนุญาตจัดตั้ งสมาคม จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เลขที่  ต  370/2540     เม่ือวันที่  21 

พฤศจิกายน 2540  

สมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ตึกวิศวกรรมยานยนต์ ช้ัน 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

เลขที่ 254  ถนนพญาไท  แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330   โทรศัพท ์/ โทรสาร  0-2218-6617 

วตัถุประสงค ์

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในวิทยาการด้านวิศวกรรมยานยนต์ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุน รวมทั้งมีกิจกรรมภาคปฏิบัติงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้   และ

เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมยานยนต์ 

3. ส่งเสริม และสนับสนุน รวมทั้งมีบทบาทในด้านการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต์ 

4. เป็นศูนย์กลางทางด้านข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆ ของวิศวกรรมยานยนต์ ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

5. สนับสนุนผู้ที่ทาํงานเก่ียวข้องกับวิศวกรรมยานยนต์ให้มีความร่วมมือกันใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

7. สมาคมนี้ ไม่เก่ียวข้องกับการเมือง 



  4 

จํานวนสมาชิก ปัจจุบนั 

  1) ตลอดชีพ    98 ราย 

  2) นิติบคุคล    31 ราย 

  3) สามัญ    51 ราย 

  4) สมทบ      - ราย 

  5) นักศึกษา  549 ราย 

   รวม           729  ราย 

  

  ในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ มีการดาํเนินงานดังนี้ 
 

1. ฝ่ายบริหาร 

1.1  ประสานงานกับ SAE นานาชาติ เช่น SAE-Japan,  SAE-Korea,  SAE-China,   

 SAE-Australasia, SAE-International, SAE-Vietnam 

1.2  ประสานงานด้านการเงินกับธนาคาร 

1.3  ประสานงานผู้จัดทาํบัญชี   ผู้ตรวจสอบบัญชี เพ่ือจัดทาํบัญชีและตรวจสอบงบดุลของสมาคมฯ 

1.4  จัดทาํ Website เพ่ือเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

2. ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก 

2.1 เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารวิชาการใน Directory  ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 

2.2 บริการข้อมูลแก่ชาวต่างประเทศที่ขอข้อมูล 

2.3 ให้บริการข้อมูลแก่นิสิตและนักศึกษา 
 

3. ฝ่ายวิชาการ 

3.1 ดา้นมาตรฐาน และวิชาการ 

 ส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบคุลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์ให้กับสถาบันยานยนต ์ 

 ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม 

ให้กับสภาวิศวกร 

 ส่งผู้แทนเป็นประธานกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 28 ปิโตรเลียมและนํา้มันหล่อล่ืน ให้กับ สมอ. 

 ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที ่28/1 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ํา้มันหล่อล่ืน 

ให้กับ สมอ. 

 ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที ่ 28/3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์นํา้มันเช้ือเพลิง 

ให้กับ สมอ. 

 ส่งผู้แทนส่งผู้แทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 44  ระบบขับเคล่ือน  ขับหมุน  และเบรก        

ยานยนต์ ให้กับ สมอ. 
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 ส่งผู้แทนส่งผู้แทนเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะที่ 47 มลพิษ เสียง และพลังงานยานยนต์ ให้กับ 

สมอ. 

 ส่งผู้แทนเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ ให้กับ

กรมควบคุมมลพิษ 

 ส่งผู้แทนประชุมคณะกรรมการกาํกับการศึกษาโครงการ “การพัฒนามาตรฐานคณุภาพนํา้มันเช้ือเพลิง”  

ให้กับกรมธุรกิจพลังงาน 
 

3.2 สิ่งพิมพ ์
 

 ดาํเนินการจัดทาํ TSAE  Handbook  and  Directory  จํานวน 1,000  เล่ม   เพ่ือเผยแพร่   โดยจัดส่งให้สถานฑูต

ไทยในต่างประเทศ    สถานฑูตตา่งประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 
 

3.3 สมัมนา โดยผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (ใช้ Application Zoom) 
 

 วันที่ 3 สิงหาคม 2563  จัดสัมมนาการวิจัยและพัฒนายานยนต์ TSAE Auto Challenge 2020 - 

Student Formula โดยคัดเลือกงานที่ดีเด่น 10  เร่ือง มานําเสนอการออกแบบ  เพ่ือเป็นแนวทางให้

ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้นําไปประยุกต์ในการออกแบบรถของทมีตนเองได้   ดาํเนินการสัมมนาโดย ผศ.ดร.

นักสิทธ์  นุ่มวงษ์ / รศ.ดร.ชนัตต์ รัตนสุมาวงศ์ / อ.มณเฑียร แก่นสน  

และช้ีแจงโครงการ  TSAE Auto Challenge 2021 - Student Formula       ดําเนินการช้ีแจงโดย ผศ.

ดร.นักสิทธ์ นุ่มวงษ์ / อ.มณเฑียร แก่นสน / ดร.กิตต์ชนน เรืองจิรกิตต์ / คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง โดยมี

ผู้เข้าร่วมสัมมนา และช้ีแจงโครงการ จาํนวน  126 คน 

 วันที่ 29 สิงหาคม 2563 จัดอบรมสัมมนาเร่ืองรถไฟฟ้า โดยเชิญ ดร.มานพ มาสมทบ จากศูนย์

เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ มาเป็นบรรยายเร่ือง กฎ  กติกา  และพ้ืนฐานรถไฟฟ้า   และคุณณัฐพัชร์  

เลิศวิริยะสวัสดิ์ จากบริษัท เอดิสัน มอเตอร์ จํากัด มาเป็นบรรยายเร่ืองความปลอดภัยในการสร้าง

รถไฟฟ้า มีผู้เข้าร่วมอบรม  40 คน 

 วันที่ 30 กันยายน 2563 จัดอบรมสัมมนาเร่ืองรถไฟฟ้า โดยเชิญ ดร.มานพ มาสมทบ เป็นวิทยากรและ

นาํชมห้องปฏิบัติการและทดสอบ EV ที่ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ในช่วงเช้า  ส่วนในช่วง

บ่ายพาไปดูงานบริษัทโชคนาํชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวช่ัน ที่สุพรรณบุรี  มีผู้เข้าร่วมอบรม 39 คน 

 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 จัดอบรมสัมมนาเร่ือง พ้ืนฐานมอเตอร์ ระบบขับเคล่ือน และระบบมอเตอร์ 

โดยเชิญ ดร. บุรินทร์ เกิดทรัพย์ จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ มาเป็น

วิทยากร มีผู้เข้าร่วมอบรม 31 คน   

 จัดประชุม EV Alliance  ทาํแผนพัฒนาและ Roadmap ของรถไฟฟ้า 

โดยสมาคมฯได้เชิญเอกชนผู้ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยมาประชุม

ร่วมกัน เพ่ือช่วยกันวางแผน พัฒนายานยนต์ไฟฟ้าของไทย 

 รับออกข้อสอบ และจัดสอบ  โครงการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมที่ไม่ควบคุม ของสภาวิศวกร  

(สาขาวิศวกรรมยานยนต์)  เพ่ือวัดความสามารถระดับวิศวกรที่จบมา 1-3 ปี  และระดับวิศวกรวิชาชีพ

ที่ทาํงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ขอสอบเป็นผู้เช่ียวชาญ โดยจะให้ส่งผลงานมาและสอบสัมภาษณ์ 
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4. ฝ่ายวิจัยและพฒันา 
 

4.1 4.1 จัดประกวดแข่งการวิจัย  ออกแบบ และพัฒนายานยนต์  TSAE Auto Challenge 2021   Student 

Formula  โดยกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการศึกษาและวิจัย

พัฒนาด้านยานยนต์”  ซ่ึงคณะกรรมการสมาคมฯให้ความเห็นชอบงดการจัดแข่งขัน ที่กาํหนดขึ้นใน

วันที่  23-25  เมษายน 2564  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ โควิด-19  ทั้งนี้ ทาง

สมาคมฯ จะดาํเนินการจัดแข่งขันในปี 2022 ต่อไป 

4.2 ให้ทุนสนับสนุนทีมรถไฟฟ้า 2 ทีม  คือ EIGEN EV  จาก มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

วิทยาเขตปราจีนบุรี   และทีม Exceed_AE EV จากมหาวิทยาลัยสยาม  เข้าร่วมแข่งขันการวิจัย  

ออกแบบ และพัฒนายานยนต์   TSAE Auto Challenge 2021    Student Formula   จํานวน 

300,000 บาท   จากกองทุน “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือการศึกษาและ

วิจัยพัฒนาด้านยานยนต์” 
 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 
 

5.1 ทางสมาคมวิศวกรรมยานยนต์แห่งญี่ปุ่น  (JSAE) ยกเลิกการแข่งขัน  JSAE Formula Student ประเทศ

ญี่ปุ่น  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือ โควิด-19 

5.2 คณะกรรมการได้คัดเลือก นายกฤษฎิ์  ต.ศิริวัฒนา จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ไปเข้าร่วมเสนอ

ผลงานวิชาการในงานประชุม International Conference of Automotive Technology for Young 

Engineers (ICATYE)  จัดโดย JSAE Kanto branch   ซ่ึงจัดสัมมนาแบบ Live Online  ในวันที่ 11 

มีนาคม 2564 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
 

6. อ่ืนๆ 

6.1 จัดคดัเลือกบุคลากรยานยนต์ดเีดน่ทุก 2 ปี  สาํหรับปี สาํหรับปี 2564  ได้แก่  

คุณอรุณ เหล่าวัฒนกุล,  คณุอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย ์ และ คณุสมโภชน์ อาหุนยั 

ท่ีประชุม : รับทราบ 
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วาระท่ี 3 เร่ืองรบัรองงบดุลประจําปี 2563 

นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ   เสนองบดุลประจําปี 2563  แก่ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา

รับรอง ดังนี้  
 

งบดุลเปรียบเทียบ 

 ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562  
 

 

สินทรพัย ์                        2563          2562 

สินทรพัยห์มุนเวียน :-  

 เงินสด และรายการเทียบเทา่เงินสด      4,420,570.24   7,357,210.26 

 เงินลงทุนระยะสัน้      18,500,000.00 16,500,000.00  

 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น          284,113.44      277,570.26 

 รวมสินทรพัยห์มุนเวียน       23,204,683.68  24,134,780.52  

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน 

 ที่ดิน  อาคารและอุปกรณ์           48,700.00         59,653.52 

 รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน          48,700.00         59,653.52  

รวมสินทรพัย ์      23,253,383.68   24,194,434.04  

  

หน้ีสินและทุนสะสม 

หน้ีสิน 

หน้ีสินหมุนเวียน :- 

 เงินสมทบทุน  กองทุนสมเดจ็พระเทพฯ    13,775,024.06 13,495,024.06 

หนี้สินหมุนเวียนอื่น               10,980.00          31,895.00 

 ภาษีนิติบุคคลค้างจ่าย             39,996.73          4,235.22 

 รวมหน้ีสินหมุนเวียน      13,826,000.79 13,531,154.28 

ทุนสะสม 

เงินทุนสะสม :- 

 ทุนสะสมต้นงวด              10,663,279.76               10,248,455.00 

 รายรับสูงกว่า (ตํ่ากว่า) รายจ่ายประจาํงวด              (1,235,896.87)               414,824.76 

 รวมเงินทุนสะสม                 9,427,382.90               10,663,279.76 

รวมหน้ีสินและเงินทุนสะสม             23,253,383.68    24,194,434.04 
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งบรายรบั-รายจ่ายเปรียบเทียบ 

สําหรบัแต่ละปี สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และ 2562 

 

รายรบั :-                         2563          2562 

 รายรับจากสมาชกิ         122,167.29     125,300.00 

รายรับจากกิจกรรมทั่วไป                 166,500.00           1,499,973.04 

 เงินบริจาค         108,000.00      900,000.00 

 ดอกเบ้ียรับ         262,603.66    327,542.49    รว 

รวมรายรบั                           659,270.95  2,852,815.53 
 

รายจ่าย :- 

 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม                  1,047,520.89   1,242,513.89 

 ค่าใช้จ่ายบริหาร          778,390.10   1,132,723.17 

รวมรายจ่าย                 1,825,910.72   2,375,237.06 

รายรบัสูงกว่า (ตํา่กว่า) รายจ่ายก่อนภาษีเงินได ้            (1,166,639.77)         477,578.47                        

ภาษีเงนิได้สมาคม           69,257.10       62,753.71 

รายรบัสูง (ตํา่) กว่ารายจ่าย - สุทธิ             (1,235,896.87)     414,824.76 

   
  

  ท่ีประชุม : มีมติเป็นเอกฉันท ์รับรองงบดุล และงบรายได้-รายจ่ายดังกล่าว 

 

วาระท่ี 4 แต่งตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทน 

นายสุพันธ์  พรสูงส่ง  เหรัญญิกสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจาํปี 

2564 และกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจสอบบัญชี  

ท่ีประชุม : พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง  นางอรวรรณ อัศนียานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลข

ทะเบียน 7278 เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจําปี 2564  โดยกําหนดอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 8,000 

บาท/ปี    

 

วาระท่ี 5 การเลือกตั้งกรรมการบริหารสมาคมฯ 

นายคณุธิบด ี  หาญประเสริฐ นายกสมาคมฯ แจ้งแก่ทีป่ระชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริหาร

สมาคมฯ วาระปี 2562-2564  จาํนวน 22 คน   ซ่ึงได้รับการเลือกตั้ง  และแต่งตั้งเม่ือปี 2562   ขอลาออกทั้งชุด 

คณะกรรมการบริหารขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือ และช่วยเหลือกิจกรรมของสมาคมฯ  

เป็นอย่างดียิ่งตลอดวาระที่ผ่านมา 
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นายกสมาคมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้แทนสมาชิก 1 ท่าน  เป็นประธานดาํเนนิการเลือกตั้ง

กรรมการบริหารชุดใหม่แทนคณะกรรมการชุดปัจจุบันทีข่อลาออกทั้งชุด   

ท่ีประชุม :  เลือก คณุเชาวลิต  มหาทุมะรัตน ์ เป็นประธานดาํเนนิการเลือกตั้ง  

เลือก คุณสุพันธ์ พรสูงส่ง และ รศ.ดร.พงศ์พันธ์  แก้วตาทพิย ์เป็นกรรมการดาํเนนิการเลือกตั้ง 

ประธานดาํเนนิการเลือกตั้ง ให้สมาชิกเสนอรายช่ือกรรมการบริหารโดยเสนอจากสมาชิกสามัญของ

สมาคมฯ และที่ประชุมได้ดาํเนนิการเลือกตั้งจากสมาชิกสามัญดังกล่าว โดยผลการเลือกตั้งมีดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

มติท่ีประชุม : มอบหมายคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ทั้ง 19 ท่าน ไปเลือกนายกสมาคมฯ และจดัสรรตาํแหน่งกรรมการ 

 

วาระท่ี 6 เร่ืองอ่ืน ๆ 

6.1 การจัดพิมพ์ TSAE Directory  และ TSAE Bulletin 

รศ.พูลพร  แสงบางปลา  แจ้งว่าปีนี้ สมาคมฯจะจัดพิมพ์ TSAE Directory เป็นเล่มสุดท้าย ตามที่

คุณสุพันธ์ได้ตกลงกับบริษัทคอสมิคไว้  และต่อไปอาจจะจัดทาํ TSAE Directory  และ TSAE Bulletin เป็น 

e-book  

ท่ีประชุม : รบัทราบ  

 
  ปิดการประชุมเวลา 17:00 น. 

 
  (นายธิบดี  หาญประเสริฐ)        (นางสาวภัทรา  ตัลยารักษ์) 

       ผู้ตรวจรายงานการประชุม       ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล  ลําดบัท่ี ชื่อ-สกุล 

1. คุณธิบดี  หาญประเสริฐ  11 คุณรุช วรรณฤทัย 

2. รศ.ดร.ชนัตต์  รัตนสุมาวงศ์  12 ดร.อุริช  อัชชโคสิต 

3. คุณธนวัฒน์  บุญประดิษฐ์  13 คุณองอาจ  พงศ์กิจวรสิน 

4. ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ์  14 คุณไพบูลย์ ภู่เจริญ 

5. คุณภิญโญ ศิลปศาสตร์ดาํรง  15 ผศ.ดร.ก่อเกียรติ บุญชูกุศล 

6. คุณเกียรติศักดิ์  ไขโพธิ์  16 อ.อาทร ไทยเจริญ 

7. รศ.ดร.ธนาคม  สุนทรชัยนาคแสง  17 ดร.พรพรม  บุญพรม 

8. คุณศุภรัตน์  ศิริสุวรรณางกูร  18 อ.มณเฑียร  แก่นสน 

9. คุณอัชณา  ลิมป์ไพฑูรย์  19 คุณวรวุฒิ ก่อวงศ์พานิชย์ 

10. คุณชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ    



 
สรุปผลการดําเนินงานสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย  

ในรอบปี 2564 
 

********************************************** 
 

 สมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทย (สวยท) หรือ Society of Automotive Engineers - Thailand (TSAE) 

ก่อตั้งขึ้น โดยความร่วมมือของบุคลากรในวงการอุตสาหกรรมยานยนต์ทั้ งจากภาครัฐและเอกชน  โดยได้รับ

ใบอนุญาตจดัตั้งสมาคมจากคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาต ิเลขท่ี ต 370/2540 เม่ือวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2540 

• ที่ตั้งสมาคมฯ 

สมาคมฯ ตั้งอยู่ ณ ตึกวิศวกรรมยานยนต์ ชั้น 2  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เลขท่ี 254   

ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่  เขตปทุมวนั  กรุงเทพฯ 10330    โทรศพัท ์/ โทรสาร 0-2218-6617 

• วัตถุประสงค์ 

1. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู ้ความเขา้ใจในวิทยาการดา้นวิศวกรรมยานยนต ์

2. ส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งมีกิจกรรมภาคปฏิบตัิงานทางวิชาการ เพ่ือพฒันาความรู้ และเทคโนโลยีดา้น

วิศวกรรมยานยนต ์

3. ส่งเสริมและสนบัสนุนรวมทั้งมีบทบาทในดา้นการมาตรฐานวิศวกรรมยานยนต ์

4. เป็นศูนยก์ลางทางดา้นข่าวสารในวิทยาการใหม่ๆ ของวิศวกรรมยานยนต ์ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

5. สนบัสนุนผูท่ี้ทาํงานเกี่ยวขอ้งกบัวิศวกรรมยานยนตใ์ห้มีความร่วมมือกนัใกลชิ้ดยิ่งขึ้น 

6. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

7. สมาคมน้ีไม่เกี่ยวขอ้งกบัการเมือง 

• จํานวนสมาชิก 
 

 1Bประเภท ปี 2564   จํานวน ปี 2563   จํานวน ปี 2562   จํานวน 

1) ตลอดชีพ 92 98 98 

2) นิติบุคคล 23 31 30 

3) สามญั 53 51 46 

4) สมทบ - - - 

5) นิสิต/นกัศึกษา 549 549 707 

 0Bรวม 717 729 881 

 

 สมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการ 23 ท่าน  ซ่ึงมาจากการเลือกตั้ง 18  ท่าน  และมาจากการแต่งตั้ง 5 ท่าน     

เม่ือวนัท่ี 30  มิถุนายน 2564  วาระ 2 ปี  (ปี 2564 – 2566)     จดัการประชุมกรรมการบริหาร  รวมทั้งส้ิน  10  ครั้ ง 
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งานที่สมาคมฯ ได้ดําเนินการไปในปี 2564  คือ 

 

 
1.1 ประสานงานกบั SAE นานาชาต ิเช่น SAE-Japan,   SAE-Korea,   SAE-China,   SAE-Australasia,   

SAE-International, SAE-Vietnam 

1.2 ประสานงานดา้นการเงินกบัธนาคาร 

1.3 ประสานงานผูจ้ดัทาํบญัชี    ผูต้รวจสอบบญัชี  เพ่ือจดัทาํบญัชีและตรวจสอบงบดุลของสมาคมฯ 

1.4 จดัทาํ Website เพ่ือเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ 
 

 

 

2.1 เผยแพร่ขอ้มูลและข่าวสารวิชาการใน Directory และ TSAE สาร ให้แก่สมาชิกทุกท่าน 

2.2 บริการขอ้มูลแก่ชาวต่างประเทศท่ีขอขอ้มูล 

2.3 ให้บริการขอ้มูลแก่นิสิตและนกัศึกษา 
 

 

 

3.1 มาตรฐาน  และวิชาการ 
 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมประชุมโครงการพฒันาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต ์ให้กบั สถาบนัยานยนต ์

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ใช่วิศวกรรมควบคุม ให้กบั สภาวศิวกร 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  28  ปิโตรเลียมและนํ้ามนัหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  28/1 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ํ้ามนัหล่อล่ืน ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นอนุกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  28/3 มาตรฐานผลิตภณัฑน์ํ้ามนัเช้ือเพลิง ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  44  ระบบขบัเคล่ือน ขบัหมุน และเบรกยานยนต ์ 

ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี  47  มลพิษ  เสียง  และพลงังานยานยนต ์ ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมเป็นกรรมการวิชาการรายสาขา คณะท่ี 81 ยานพาหนะไฟฟ้า  ให้กบั สมอ. 

 ส่งผูแ้ทนเขา้ร่วมในคณะอนุกรรมการกาํหนดมาตรฐานควบคุมมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ   

ให้กบั  กรมควบคุมมลพิษ 

 ส่งผูแ้ทนประชุมคณะกรรมการกาํกบัการศึกษาโครงการ “การพฒันามาตรฐานคุณภาพนํ้ามนัเช้ือเพลิง”   

ให้กบั กรมธุรกจิพลงังาน 
 

3. ฝ่ายวิชาการ 

1. ฝ่ายบริหาร 

2. ฝ่ายกิจกรรมสมาชิก 
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3.2  ส่ิงพิมพ์ 

 จดัทาํ  TSAE Handbook and Directory  2021-2022  จาํนวน 1,000  เล่ม   เพ่ือเผยแพร่   โดยจดัส่งให้ สถานฑูตไทย 

ในต่างประเทศ     สถานฑูตต่างประเทศในประเทศไทย   หน่วยงานราชการ    และสมาชิก 

 จดัทาํ TSAE Bulletin จาํนวน 2 ฉบบั   โดยจดัส่งให้สมาชิก  โรงเรียนอาชีวะ  และมหาวิทยาลยั 

3.3 สัมมนา   
 

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2564 จดัสัมมนาเร่ือง การพฒันายานยนตไ์ฟฟ้า ในงานมอเตอร์โชว์ ท่ีเมืองทองธานี โดยเชิญ 

ดร.มานพ มาสมทบ  จากศูนยเ์ทคโนโลยีพลงังานแห่งชาติ มาเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง Battery รถไฟฟ้า,   

ดร. บุรินทร์ เกิดทรัพย ์  จากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  บรรยายเร่ือง Motor รถไฟฟ้า,  

คุณณัฐพชัร์  เลิศวิริยะสวสัดิ์  จากบริษทั เอดิสัน มอเตอร์ จาํกัด บรรยายเร่ืองความปลอดภัยในการสร้างรถไฟฟ้า 

และคุณสมิชฌน์ จนัทร์คง จากบริษัท อินโนวาแพค จาํกัด  บรรยายเร่ืองวิธีวดัพลงังานรถไฟฟ้า   มีผูเ้ขา้ร่วม

สัมมนารวมทั้งหมด  95 คน  โดยเป็นผูเ้ขา้ร่วมท่ีงานมอเตอร์โชว ์66  คน   และผูเ้ขา้ร่วมผ่าน Application Zoom   29 คน 

 วนัท่ี 29 มีนาคม 2564  จดัสัมมนาเร่ือง ความรู้เพ่ือผูใ้ช้รถยนต์ไฟฟ้า ในงานมอเตอร์โชว ์ท่ีเมืองทองธานี โดย

เชิญ ผศ.ดร.นักสิทธ์  นุ่มวงษ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มาเป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง 

พ้ืนฐานของรถยนตไ์ฟฟ้า, คุณอคัรพล เธียรศิริสกุล บริษทั เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี จาํกดั บรรยายเร่ือง ความรู้ท่ี

จาํเป็นในการเลือกใช้รถยนตไ์ฟฟ้าท่ีเหมาะสม,  คุณวรพจน์ กระทอง การไฟฟ้านครหลวง บรรยายเร่ือง ระบบ

การประจุไฟฟ้าและความปลอดภัย  และคุณชาญยุทธ ฉายาวฒันะ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จาํกัด บรรยายเร่ือง ชนิดของแบตเตอร่ีและการดูแลรักษา มีผูเ้ข้าร่วมสัมมนารวมทั้งหมด 95 คน  โดยเป็น

ผูเ้ขา้ร่วมท่ีงานมอเตอร์โชว ์70 คน   และผูเ้ขา้ร่วมผ่าน Application Zoom  25 คน 

 วนัท่ี 30 กันยายน 2564  จัดประชุม/สัมมนา EV Alliance ผ่าน Application Zoom   โดยเชิญ คุณนินนาท  ไชยธีรภิญโญ  

รองประธานกรรมการยกร่างหมุด 3  สภาพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง 

ไทยเป็นผูน้ําผลิต EV ASEAN  และคุณชนินทร์ ขาวจนัทร์ รองเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การลงทุน บรรยายเร่ือง นโยบายส่งเสริมการลงทุนดา้น EV   มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนา 155 คน   

 วนัท่ี 25 ตุลาคม 2564 จดัประชุม/สัมมนา EV Alliance ผ่าน Application Zoom  โดยเชิญ คุณปริพตัร  บูรณสิน  

คณะทาํงานการพฒันาบุคลากรในเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก (EEC-HDC) เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง การ

พฒันายานยนต ์ในเขต EEC, คุณสมโภชน์ อาหุนัย จากบริษทั พลงังานบริสุทธ์ิ จาํกดั (มหาชน) บรรยายเร่ือง 

ทิศทาง EV ไทย เพ่ือความยัง่ยืน,  คุณเขมทตั สุคนธสิงห์ ประธานกลุ่มบริษทัสิขร บรรยายเร่ือง เส้นทางการ

พฒันา EV ในประเทศไทย มีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสัมมนา 86 คน 

 รับออกขอ้สอบ และจดัสอบ  โครงการส่งเสริมสาขาวิชาชีพวิศวกรรมท่ีไม่ควบคุม ของสภาวิศวกร  (สาขา

วิศวกรรมยานยนต)์  เพ่ือวดัความสามารถระดับวิศวกรท่ีจบมา 1-3 ปี  และระดบัวิศวกรวิชาชีพท่ีทาํงานมาแลว้

ไม่นอ้ยกว่า 3 ปี ขอสอบเป็นผูเ้ช่ียวชาญ โดยจะให้ส่งผลงานมาและสอบสัมภาษณ ์
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ไม่มี 

 

 

 

5.1 คณะกรรมการไดค้ดัเลือก อ.ดร.พมิพเ์พชร สระทองอุ่น จาก สถาบนัเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  ไปเขา้ร่วมเสนอ

ผลงานวิชาการในงานประชุม International Conference of Automotive Technology for Young Engineers 

(ICATYE)  จดัโดย JSAE Kanto branch   ซ่ึงจดัสัมมนาแบบ Live Online  ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2565    

  
 

 

 ไม่มี 

   

 

******************************** 
 

4. ฝ่ายวิจัยและพัฒนา 

5. ฝ่ายต่างประเทศ 

6. อืน่ๆ 
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