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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2563 

ครัง้ที่ 8/2563 
วนัองัคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 18:00 น. ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ส านักงานใหญ่) 

ผูเ้ขา้ประชุม  
1. นายเกษม กุหลาบแกว้     ที่ปรึกษา 
2. นายพลาวุธ เชาวนโยธิน     ที่ปรึกษา 
3. นายศิริ ตณัฑวฒัน ์      ที่ปรึกษา  
4. นายนริศ ศรีนวล      ที่ปรึกษา 
5. นายวบิูลย ์ฤกษศ์ิระทยั     นายกสมาคม 
6. นายอมร จิรเสรีอมรกุล       เลขาธิการ 
7. นายบุญสทิธิ์ ยิ้มวาสนา     ผูช้่วยเลขาธิการ  
8. นายวทิยา รกัษพ์งษ ์     ปฏคิมและประชาสมัพนัธ ์
9. น.ส.สุภาวด ีอร่ามวทิย ์(ออนไลน)์    ประธานฝ่าย MD/SPS Chap/WIE AG 
10. นายดชักรณ์ ตนัเจริญ (ออนไลน)์    ผูป้ระสานงานแชปเตอร ์

นายดชักรณ์ ตนัเจริญ (ผูแ้ทนนายกฤษณะ ชินสาร) (ออนไลน)์ ประธาน Computer Soc Chapter 
11. นายเดวดิ บรรเจิดพงศช์ยั     ประธาน CSS Chapter 
12. น.ส.คณิตา ดวงแจ่มกาญจน ์(ผูแ้ทน น.ส.สุภาภรณ์  เกียรติสนิ) (ออนไลน)์ ประธาน EMBS Chapter 
13. นายรตัติกร ยิ้มนิรญั  (ออนไลน)์    ประธาน Magnetic Soc Chapter 
14. นายอธิคม ฤกษบุตร (ออนไลน)์    ประธาน Photonics Soc Chapter 
15. นายประดษิฐพ์งษ ์สุขสริิถาวรกุล (ผูแ้ทนนายสมพงษ ์ปรีเปรม) ที่ปรึกษา/ประธาน PES Chapter 

เปิดประชุมเวลา 18:20 น. 
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วาระที่  1 เร่ืองที่นายกสมาคมฯ แจง้ใหท้ราบ 
1.1) ทราบผลการสรรหา IEEE R10 Director-Elect 2021-2022 แลว้ ถงึแมโ้อกาสนี้  ดร.สุภาวด ีจะไม่ไดร้บัการ

รบัเลอืก แต่ทางสมาคมฯ ขอเป็นก าลงัใจในการมุ่งม ัน่ท  างานเพื่อส่วนรวมต่อไป และพรอ้มสนบัสนุนในการ
คดัเลอืกครัง้ต่อไป 

1.2) ทาง IEEE PES Thailand ขอใหช้่วยประสานเพื่อเขา้พบท่านสุพฒันพงษ ์พนัธม์ีเชาว ์รองนายกรฐัมนตรี 
และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลงังาน อย่างเป็นทางการ เพื่อเรียนเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และแสดง
ปาฐกถาพเิศษ ในงาน IEEE PES Dinner Talk 2020 
 

วาระที่  2 รบัรองรายงานการประชุม 
2.1) มติที่ประชุมรบัรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2563 โดยไม่มกีารแกไ้ข 
 
วาระที่ 3 เร่ืองสบืเน่ือง 
3.1) สถานะทางดา้นการเงนิของสมาคมฯ  
      นายอมร จิรเสรีอมรกุล เลขาธิการ เป็นผูแ้ทนเหรญัญิก น าเสนอ สถานะการเงนิ ณ วนัที่ 18 ต.ค. 2563  

มติที่ประชุม รบัทราบรายงานสถานะการเงนิ 

3.2) หนงัสือแจง้จากสมาคมฯ และ PES Chapter ว่าไม่มีส่วนรูเ้ห็นและไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกบัการกระท าใดๆ 
ของ PEN Academy  
 นายประดษิฐพ์งษ ์สุขสริิถาวรกุล ผูแ้ทน PES Chapter ไดด้ าเนินการพมิพเ์อกสารฉบบัแกไ้ข และน ามา
ใหน้ายกฯ พจิารณาลงนามก่อนน าส่งไปยงัหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวขอ้ง 
มติที่ประชุม รบัทราบ  

 
วาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1) ผูจ้ดังานประชุมวชิาการนานาชาติ KST 2021 ขอเปลีย่นแปลงวนัที่จดังาน จากวนัที่ 28 – 31 ม.ค. 64 เป็น

วนัที่ 21 – 24 ม.ค. 64 
มติที่ประชุม รบัทราบตามที่ผูจ้ดังานแจง้มา 

4.2) สมาคม ECTI ขอใชโ้ลโกข้องสมาคมฯ และใหส้มาคมฯ เป็น Technical co-sponsor งาน The 18th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, 
Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2020) ซึ่งจะจดัขึ้นระหว่างวนัที่ 19 
– 22 ม.ิย. 64 ณ โรงแรมดเีอ็มเพลส จงัหวดัเชียงใหม่ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการใหก้ารสนบัสนุนเนื่องจากเคยใหก้ารสนับสนุนอย่างต่อเนื่องมาก่อนและขอให ้
ด าเนินการจดัส่งรายงานผลการประชุมใหท้างสมาคมฯ ทราบต่อไป 
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วาระที่ 5 เร่ืองแจง้เพื่อทราบ 

5.1) รายงานจากประธานฝ่ายต่างๆ 
5.1.1 นายดชักรณ ์ตนัเจริญ (Chapter Coordinator) 
- ด าเนินการเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ เขา้ร่วมใน Facebook Fanpage ของสมาคมฯ 
- ประชาสมัพนัธก์ารจดังานประชุมใหญ่สามญัของสมาคมฯ ผ่านทางเวบ็ไซตแ์ละช่องทางโซเชียล 
- ประสานใหม้ีอีเมล ์@ieee-thailand.org เพื่อใหเ้ป็นอีเมลก์ลางส าหรบักรรมการบริหาร แม ้

เปลีย่นชุดท างานก็ยงัใชอ้เีมลก์ลางนี้ ได ้
- เป็นตวัแทนสมาคมฯ เขา้ร่วมการประชุมวชิาการ InCIT2020 
- ไดร้บัการติดต่อจาก Dr.Suzuki ซึ่งเป็น R10 YP coordinator 

5.1.2 นายประดิษฐพ์งษ ์สุขสริิถาวรกุล (ผูแ้ทนนายสมพงษ ์ปรีเปรม ประธาน PES Chapter) 
- จดัการสมัมนาเชิงวิชาการเร่ือง “ระบบไฟฟ้าและสื่อสารเคเบิลใตด้ิน ส าหรบัโครงการพฒันาใน

เมอืงหลวง” ระหว่างวนัที่ 19 – 21 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
- จะจัดการสมัมนาเชิงวิชาการเร่ือง “เมืองอจัฉริยะและศูนย์ขอ้มูล ” ระหว่างวนัที่ 16 – 18 

พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ 
- จะจดังาน IEEE PES Dinner Talk 2020 ในวนัที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งวิภาวดี บอล

รูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์แอท เซ็นทรลัพลาซ่า ลาดพรา้ว กรุงเทพฯ  
- จดัท าบทความภาคภาษาไทย เร่ือง “การขบัเคลือ่นดวัยไฟฟ้าและระบบอตัโนมตัิในเรือเดนิสมุทร 

การใชเ้ทคนิคปัญญาประดิษฐส์  าหรบัความเหมาะสมและความมีประสิทธิภาพดา้นพลงังาน ” 
(Electrification and Automation in Maritime Application: Employing AI techniques 
for energy optimization and efficiency) แปลและเรียบเรียงโดย : ดร.นิทศัน ์วรพนพพิฒัน ์
ผูอ้ านวยการฝ่ายแผนการผลติไฟฟ้าและระบบส่งไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย 

5.1.3 น.ส.สุภาวด ีอร่ามวทิย ์(ประธานฝ่าย MD/SPS Chap/WIE AG) 
- SPS ร่วมกับ CASS และ ComSoc Chapter จะร่วมส่งขอ้เสนอเพื่อเป็นผูจ้ ัดงานประชุม

วิชาการ 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo ณ ภาควิชา
วศิวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ในช่วง ก.ค. 65 ซึ่งคาดว่าจะมผีูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ 
500 – 600 คน 

- ร่ ว ม จัด ตั้ ง  IEEE Special Interest Group on Humanitarian Technology (SIGHT) 
Thailand Section เพื่อร่วมสรา้งกิจกรรมเพื่อสงัคม โดยสามารถขอรบัการสนับสนุนจาก 
SIGHT HQ ได ้ขณะนี้ม ีน.ส.คณิตา เป็นผูร้บัผดิชอบหลกั โดยไดเ้ร่ิมจดัตัง้ทมีที่มหาวทิยาลยั
พะเยา เพื่อจดักิจกรรมลงดูแลทอ้งถิ่น ขอใหท้างสมาคมฯ ช่วยสนบัสนุนการส่ง petition 

- ไดร้บัเชิญบรรยายในหวัขอ้ Women in Signal Processing 
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5.1.4 นายเดวดิ บรรเจิดพงศช์ยั (ประธาน CSS Chapter) 
- CSS Thailand Chapter ไดร้ ับ เลือกให ไ้ดร้ ับรางว ัล IEEE CSS Outstanding Chapter 

Award 2020 ซึ่งจะไดร้บัเงนิรางวลั 1,000 USD พรอ้มป้ายประกาศเกียรติคุณ ปกติจะเชิญไป
รบัรางวลัที่ HQ แต่เนื่องจากสถานการณ์ปจัจุบนัจึงตอ้งยกเลกิการจดังานมอบรางวลัไป 

- จดังาน SICE WEEK 2020 Robot Challenge ในวนัที่ 22 ก.ย. 63 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลลา้นนา จ.เชียงใหม่ มนีกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรม 104 คน 

 
วาระที่ 6 เร่ืองอื่น ๆ 
6.1) นดัหมายประชุมใหญ่สามญัของสมาคมฯ ในวนัพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ หอ้งลาดพรา้วสวที รร.เซ็น

ทาราแกรนดแ์อทเซ็นทรลัพลาซาลาดพรา้ว กรุงเทพฯ 
6.2) จดัเตรียมการประชุมสมาคมฯ ครัง้สุดทา้ยประจ าปี 63 ในเดอืนธนัวาคม ซึ่งจะเป็นโอกาสใหค้ณะกรรมการ

บริหารชุดปจัจุบนัและชุดใหม่ไดพ้บปะและแลกเปลีย่นขอ้มูล 
 

ปิดการประชุมเวลา 19:40 น. 
 

นายอมร จิรเสรีอมรกุล / เลขาธิการ 
ผูบ้นัทกึรายงานการประชุม 


	ผู้เข้าประชุม

