
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2564 

ครั้งที่ 2/2564 

วันองัคารท่ี 23 กุมภาพันธ 2564 เวลา 18:00 น. ณ การไฟฟานครหลวง สํานักงานใหญ 

ผูเขาประชุม  

1. นายเกษม กุหลาบแกว    ที่ปรึกษา 

2. นายพลาวุธ เชาวนโยธิน    ที่ปรึกษา 

3. นายไกรสีห กรรณสูต     ที่ปรึกษา 

4. นายศิริ ตัณฑวัฒน     ที่ปรึกษา  

5. นายนริศ ศรีนวล     ที่ปรึกษา 

6. นายจิตรเกษม งามนิล    อดีตนายกสมาคมฯ 

7. นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ    นายกสมาคม 

8. นายพงศกร ยุทธโกวิท    อุปนายก 

9. นายอมร จิรเสรีอมรกุล      อดีตเลขาธิการ 

10. น.ส. สมหญิง ไทยนิมิต     อดีตเหรัญญิก 

11. นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา    เลขาธิการ   

12. นายวิทยา รักษพงษ     เหรัญญิก/ปฏิคมและประชาสัมพันธ  

13. นายสมบัติ จันทรกระจาง    ประธานฝายฝกอบรม 

14. นายณรงค ตันติฉายากร    ประธานฝายสื่อและขาวสาร 

15. นายดัชกรณ ตันเจริญ     ผูประสานงานแชปเตอร/ผูชวยเลขาธิการ 

16. นายรังสรรค จันทรนฤกุล    กรรมการบริหาร 

17. นายสถาพร พรหมวงศ     Broadcast Technology Society Chapter 

18. นายJonathan Chan     Computational Intelligent Society Chapter 

19. นายกฤษณะ ชินสาร      Computer Society Chapter 

20. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ      Magnetic Society Chapter 

21. นายตรีทศ เหลาศริิหงสทอง    ประธาน TEMS Chapter 

22. นายสุรศักดิ์ เสาแกว      SIGHT 

23. นายจักรกฤษณ ศทุธากรณ    Robotic and Automation System 

24. ภ.ญ. คณิตา ดวงแจมกาญจน     EMB Society Chapter/WIE 

25. นายกฤษณะพงค พันธศรี     Photonic Society Chapter 

26. นายพยุง มีสัจ      Computational Intelligent Society Chapter 

27. นายธนกร ภาแสงเทียน     Web admin 

28. นายมหศักดิ์ เกตุฉ่ํา     Systems, Man, and Cybernetics Society(SMC) 

29. น.ส. ขนิษฐา หินออน     Education Chapter 



 
30. นายประดิษฐพงษ สุขสิริถาวรกุล   เลขาธิการ PES Chapter 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมฯ แจงเพื่อทราบ 

1.1) นายกสมาคมกลาววาสมาคม IEEE ควรท่ีจะเพิ่มกิจกรรมท่ีจะทําประโยชนใหแกสังคม โดยทางสมาคมจะรับไปพิจารณา

กิจกรรมตางๆ ตอไป 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1/2564 โดยมีรายการแกไขดังนี้ 

1. วาระที่ 2: รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 10/2563 แทนที่คร้ังที่ 1/2564 

2. วาระที่ 4.3: ภ.ญ. คณิตา ดวงแจมกาญจน รับหนาที่ออกแบบ logo ครบรอบ IEEE 40 ป แทน น.ส. ขนิษฐา หินออน 

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1) นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2564 (โปรดดูเอกสารแนบ) 

โดยนายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก เสนอเพ่ิมเติมวาเนื่องดวยแตละ Chapter ไมใชนิติบุคคล ไมสามารถเสียภาษีได ตอง

แจงใหเหรัญญิก Section ทราบรายละเอียดการใชจายทุกเดือน ซึ่งทาง IEEE Thailand Section จะเปนผูเสยีภาษี

ตามกฎหมาย และมีหนาที่ที่จะตองเสียภาษีใหตรงเวลา โดยขอใหทุก Chapter ตองรายงานการเงินใหกับเหรัญญิก

ทราบทุกเดือน (ดวยวิธี online ได) ภายในวันท่ี 8 ของทุกเดือน เพ่ือใหเหรัญญิกสามารถแจงใหผูจัดการบัญชี (คุณ

สงคราม) ตอไปใหทันตอรอบการรายงานภาษีตอกรมสรรพากร โดยขอใหดําเนินการตามแบบฟอรมที่ น.ส. สมหญิง 

ไทยนิมิต ไดเคยสงให PES และ ComSoc แลว 

 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงนิ และขอใหดําเนินการตามท่ีเหรัญญิกเสนอ โดยขอใหทางทีมเหรัญญิก

จัดทํากระบวนการและแบบฟอรมใหกับแตละ chapter ตอไป 

 

3.2)  Technology and Engineering Management Society (TEMS) Chapter ขอเบิกเงินจากบัญชี IEEE Thailand 

Section เพ่ือนําเขาบัญชีของ Chapter ในการบริหารจัดการ 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติวาการเปดบัญชียอยของสมาคมจําเปนตองมีมติสมาคม และรายงานการประชุม ท่ีระบุการ

แตงต้ังผูมีอํานาจลงนาม และขอใหตั้งชื่อบัญชี ใหมีคําวา “สมาคม… เพ่ือ…” ที่ประชุมใหทานอุปนายกเปนผูมีอํานาจลง

นาม โดยให อ. ตรีทศ และ อ. นพพร กรรมการ Chapter เปนผูอํานาจเบิกจาย และขอใหทาง Chapter รายงานงบ

การเงินทุกเดือนใหกับทางเหรัญญิก ท้ังนี้อยางไรก็ดี อ. ตรีทศ ขอถอนวาระ โดยไมขอเปดบัญชีตอไป 

  

 

3.3)  การจดทะเบียนสมาคม และกรรมการสมาคม ประจําป 2564 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมเห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการในระบบ vtools ตามการประชุมคร้ังท่ี 1/2564 ดังนี้ 

 



 
นายกสมาคม (Chair)  นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ  การไฟฟานครหลวง 

อุปนายก (Vice Chair)  นายพงศกร ยุทธโกวิท  การไฟฟาสวนภูมิภาค 

เลขาธิการ (Secretary)  นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

เหรัญญิก (Treasurer)  นายวิทยา รักษพงษ  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 

ผูประสานงาน Chapter  นายดัชกรณ ตันเจริญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

Membership development น.ส. สุภาวดี อรามวิทย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

SAMIEEE RECIPIENT  นายดัชกรณ ตันเจริญ  วิทยาลัยเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 

    นายอมร จิรเสรีอมรกุล  Silicon Craft Technology PLC 

Student Activities  นายวัฒนา แกวมณี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนคร

เหนือ 

Newsletter Editor  นายประดิษฐพงษ สุขสิรถิาวรกุล Hitachi ABB Power Grids 

Professional Activities  นายตรีทศ เหลาศิริหงษทอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Webmaster   นายธนกร ภาแสงเทียน  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

และตําแหนงที่จะใชจดทะเบียนสมาคมเปนดังนี้ 

 

นายกสมาคม   นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ 

อุปนายก   นายพงศกร ยุทธโกวิท 

เลขาธิการ   นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา 

เหรัญญิก   นายวิทยา รักษพงษ 

ปฏิคม และประชาสัมพันธ (วาง) 

ฝกอบรม    นายสมบัติ จันทรกระจาง 

ตีพิมพ    นายพงศกร ยุทธโกวิท (โควตาการไฟฟาสวนภูมิภาค) 

ประสานงานภาคอุตสาหกรรม นายตรีทศ เหลาศิริหงษทอง 

 

โดยจะขอใหทางนายวิทยา รักษพงษ ประสานกับ นายพงศกร ยุทธโกวิท อุปนายก เพ่ือทาบทามผูแทนตาํแหนง ปฏิคม 

และประชาสัมพันธ ซึ่งเปนโควตาของการไฟฟาสวนภูมิภาคตอไป 

 

 

 

3.4)  แผนการดาํเนินการและแผนงบประมาณของสมาคมในป 2564 – 2565 

3.4.1) การจัดกิจกรรมเน่ืองในวาระ IEEE Thailand Section ครบรอบ 40 ป (Ruby Jubilee) 

 

มติที่ประชุม  

ที่ประชุมมีการหารือกันอยางกวางขวาง โดยมีขอเสนอตางๆ ดังนี้ 

เสนอ  



 
1. นายเกษม กุหลาบแกว เสนอใหมีการจัดทําบทสัมภาษณบุคคลสําคัญตางๆ ไดแก ทานนายกฯ ผูคร่ําหวอดในวงการ 

IEEE Thailand (e.g. IEEE Fellow/Senior Members) IEEE President, IEEE R10 Director (อ สุภาวดีชวย

ประสานให) 

2. นายเกษม กุหลาบแกว เสนอใหนายประดิษฐพงษ สุขสิริถาวรกุล ชวยบันทึกประวัติของสมาคมไว 

3. นายเกษม กุหลาบแกว เสนอใหมีการรวบรวมรายงานการประชุมของ Thailand Section ยอนหลังเทาท่ีจะทําได  

4. น.ส. สุภาวดี อรามวิทย เสนอใหมีการจัดทํา report หรือ ebook แสดงประวัติของ Section และการดําเนินการ

ในชวง 40 ปที่ผานมา 

5. นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา เลขาธิการ ขอใหนายดัชกรณ ตันเจริญ รวบรวมแผนกิจกรรมของแตละ Chapter เพื่อ

นํามาเสนอตอที่ประชุมสําหรับการจัดทําแผนการดําเนินการและแผนงบประมาณของสมาคมในป 2564-2563 

ตอไป ทั้งนี้นายประดิษฐพงษ สุขสิริถาวรกุล ผูแทน PES Chapter แจงวา PES Chapter จะจัดกิจกรรมครบรอบ 

22 ป ในวันที่ 8-10 มีนาคม โดยจะขอใช logo ครบรอบ 40 ป ของ IEEE Thailand Section ดวย 

6. นายเกษม กุหลาบแกว เสนอใหมีการระบุ source of fund ในการจัดทําแผนการเงินดวย 

7. น.ส. สุภาวดี อรามวิทย เสนอใหทาง IEEE R10 และ IEEE ชวยประชาสัมพันธ 

8. นายกฯ เสนอใหทางแตละ Chapter เขียนบทความเชิงวิชาการเพ่ือเผยแพรความรูไวเปนอนุสรณ ไมเกิน 4 หนา 

ตั้งเปาไว 40 บทความ (ภาษาอังกฤษเปนหลักและขอ version ภาษาไทยดวยถาเปนไปได โดยขอใหมีสรุป

ภาษาไทยอยางนอย 1 ยอหนา) และขอใหใช Theme: Smart City 

9. ที่ประชุมขอใหแตละ Chapter จัดทําสมุดปกขาว จัดทําแนวคิด ขอเสนอแนะความเห็นในดานตางๆ เพ่ือการ

พัฒนาประเทศในอนาคต  

10. นายวิทยา รักษพงษ ขอใหกรรมการและสมาชิกสงรูปกิจกรรมในอดีต (tour, สัมมนา)  

 

3.4.2) การขอความรวมมือใชโลโกสมาคมเน่ืองในวาระ IEEE Thailand Section ครบรอบ 40 ป 

 

มติที่ประชุม  

จากการ vote ของสมาชิก logo ที่ไดรับผล vote สูงสุดคือ 

 
 

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1) การขอสนบัสนุนการจดัประชมุวิชาการ 



 
 

4.1.1) Computer Society Chapter ขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor งาน

ประชุมวิชาการ 19th International Conference on ICT & Knowledge Engineering (ICT&KE 2021) ระหวาง

วันที่ 24 - 26 พฤศจิกายน 2564 นําเสนอโดย ดร. กฤษณะ ชินสาร (อ ขวัญชัย) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากเคยใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองมากอนและขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

4.1.2) Computer Society Chapter ขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor งาน

ประชุมวิชาการ 2022 - 14th International Conference on Knowledge and Smart Technology (KST 2022) 

ระหวางวันท่ี 26-29 มกราคม 2565 นําเสนอโดย ดร. กฤษณะ ชนิสาร (อ ขวัญชัย) 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากเคยใหการสนับสนุนอยางตอเน่ืองมากอนและขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

4.2)  การติดตอ IEEE Thailand ดวย email ทางการ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอใหทีมงานเลขาฯ ดําเนินการตอไป 

 

4.3) คาดําเนินการ web hosting สําหรับ website ieee-thailand.org 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอใหทีมงานเลขาฯ ดําเนินการตอไป 

  

วาระที่ 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

5.1) คําสั่งกระทรวงมหาดไทย เรื่องแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

5.2) การประชุม IEEE R10 Virtual Meet 6-7 March 2021 

 

นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา เลขาธิการ รายงานตอที่ประชุมวา IEEE R10 จะจัดใหมีการประชุม IEEE R10 Virtual Meet 

ระหวางวันท่ี 6-7 มีนาคม 2564 โดยนายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา และ นายวิทยา รักษพงษ จะเขารวมประชุมในฐานะ 

primary delegate และ secondary delegate 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 



 
5.3) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตางๆ 

 

1. TEMS Chapter (นําเสนอโดย นายตรีทศ เหลาศิริหงสทอง) จะไดรับเงนิสนับสนุนจาก สสวท เปนเงินจํานวน 

200,000 บาท เพ่ือจัด conference (100,000 ในการเตรียมการและ 100,000 ในการจัด) โดยจะขอเบิกคาใชจาย

ตอไป และแนะนําใหการจัดประชุมวิชาการตางๆ ขอรับทุนสนับสนุนจากภาครัฐ 

2. PES Chapter (นําเสนอโดย นายประดิษฐพงษ สุขสิริถาวรกุล) จัดทําบทสัมภาษณทานนายก เก่ียวกับความเปนมา 

40 ป Thailand Section เน่ืองในกิจกรรม PES 22nd Anniversary โดยจะมีการจัดการประชุมเก่ียวกับการใช

เทคโนโลยีตางๆ เชน AI, ML, IoT, BlockChain, Cloud service, Big Data, และ Cyber Security มาใชใน

กิจการท่ีเก่ียวของกับ Power & Energy  

3. RAS Chapter (นําเสนอโดย นายจักรกฤษณ ศุทธากรณ) จะจัดกิจกรรม RoboCup Federation competition 

ในประเทศไทย ชวงเดือน มิ.ย. 2022 ซึ่งการจัดกิจกรรมไดไดผานมติ ครม. ใหเปน national agenda และจะมี

กิจกรรมเตรียมความพรอม และเปนการเสรมิสรางความแข็งแกรงของ Chapter ตอไป 

4. BTS Chapter (นําเสนอโดย นายสถาพร พรหมวงศ) มีการเปล่ียนแปลงการจัดประชุมวิชาการ ICEAST 2021 

ระหวางวันท่ี 1-3 เม.ย. 2564 ซึ่งเดิมตั้งใจจะจัดที่ Pattaya แตเนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรค Covid-19 

ทางผูจัดจะขอเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมเปนรูปแบบ Virtual Conference และ Chapter ไดสง report ใน

ระบบ IEEE vtools แลว 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

6.1)  อ สุภาวดี เสนอใหมีการแตงต้ังตําแหนง conference coordinator (for managing conferences and bidding 

conferences) มติที่ประชุม เสนอ ใหแตละ chapter ในการเปน technical co-sponsor ของ conferences ซึ่งตองดูแล

ความเรียบรอยและ quality ของ conferences  

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีการแลกเปลี่ยนกันอยางกวางขวาง โดยทานนายกฯ เสนอใหมีการประชุมกันเพ่ือจัดทํา 

standard ในการบริหารจัดการ quality ของ conferences ทุกๆ 6 เดือน เพื่อหา best practice และพัฒนา 

guideline ในการดําเนินการและตรวจสอบคุณภาพของ conference ตางๆ วาตรงกับที่เสนอหรือไม โดยที่ประชุม

ขอใหแตละ chapter ยึดนโยบายปจจุบันคือ แตละ Chapter จะตองพิจารณาการจัด conferences ตางๆ โดยจะตอง

มีสมาชิกของ Chapter ในการเปน technical co-sponsor ของ conference เพ่ือควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ 

conferences และ Chapter จะตองรายงานผลการดําเนินการ (ทางเอกสาร) ใหแกที่ประชุมทราบตอไปเพ่ือนํามาใช

ประกอบการประชุม conference quality ทุก 6 เดือน 

 

6.2) นายตรีทศ เหลาศิริหงษทอง เสนอวาควรยกเลิกการขอใชโลโกไปพรอมกับการขอใหสมาคมฯ เปน technical co-

sponsor งานประชุมวิชาการ  

 



 
มติที่ประชุม เนื่องดวยการใชโลโกของ IEEE จําเปนตองมีการใหอนุญาตเปนลายลักษณอักษร Chapter ตางๆ จึงยัง

ตองขอใชโลโกกับทางสมาคมฯ ตอไป 

 

6.2)  ภ.ญ. คณิตา ดวงแจมกาญจน เสนอตอที่ประชุมวา IEEE R10 มีนโยบายใหมี female guest speakers อยางนอย 1/3 

ของ speakers ทั้งหมด ในกรณีท่ี conferences จัดโดย Section จะขอให Chapter Coordinator ชวยดําเนินการ 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

ประชุมคร้ังถัดไป วันอังคารท่ี 23 มีนาคม 2564 เวลา 18:00 น. 

 

 

 

 

  



 
เอกสารแนบ 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


