
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2564 

ครั้งที่ 3/2564 

วันอังคารท่ี 23 มีนาคม 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. นายสมพงษ ปรีเปรม     ที่ปรึกษา / ประธาน PES Chapter 

7. นายจิตรเกษม งามนิล    อดีตนายกสมาคมฯ 

8. นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ    นายกสมาคม 

9. นายพงศกร ยุทธโกวิท    อุปนายก 

10. นายอมร จิรเสรีอมรกุล      อดีตเลขาธิการ 

11. น.ส. สมหญิง ไทยนิมิต     อดีตเหรัญญิก 

12. นายบุญสิทธ์ิ ยิ้มวาสนา    เลขาธิการ   

13. นายวิทยา รักษพงษ     เหรัญญิก/ปฏิคมและประชาสัมพันธ  

14. นายสมบัติ จันทรกระจาง    ประธานฝายฝกอบรม 

15. น.ส. สุภาวดี อรามวิทย    Membership development / SPS Chapter 

16. นายณรงค ตันติฉายากร    ประธานฝายสื่อและขาวสาร 

17. นายดัชกรณ ตันเจริญ     ผูประสานงานแชปเตอร/ผูชวยเลขาธิการ 

18. นายรังสรรค จันทรนฤกุล    กรรมการบริหาร 

19. นายJonathan Chan     Computational Intelligent Society Chapter 

20. นายกฤษณะ ชินสาร      Computer Society Chapter 

21. นายเดวิด บรรเจิดพงศชัย    Control System Society Chapter 

22. นายรัตติกร ยิ้มนิรัญ      Magnetic Society Chapter 

23. นายตรีทศ เหลาศริิหงสทอง    ประธาน TEMS Chapter 

24. นายสุรศักดิ์ เสาแกว      SIGHT 

25. นายจักรกฤษณ ศทุธากรณ    Robotic and Automation System 

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

27. นายกฤษณะพงค พันธศรี     Photonic Society Chapter 

28. นายพยุง มีสัจ      Computational Intelligent Society Chapter 

29. นายธนกร ภาแสงเทียน     Web admin 



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

31. น.ส. ขนิษฐา หินออน     Education Chapter 

32. นายประดิษฐพงษ สุขสิริถาวรกุล   เลขาธิการ PES Chapter 

33. นายปกปอง สองเมือง     Systems, Man and Cybernetics Society (SMC) Chapter 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมฯ แจงเพื่อทราบ 

1.1) ไมมีเรื่องที่นายกสมาคมฯ แจงเพ่ือทราบ 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 2/2564  

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1) นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 22 มีนาคม 2564  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงนิ โดยนายพลาวุธ ขอใหแกไขขอความ “เงินคงเหลือ” เปน “เงนิของ 

Section” ใหสอดคลองกับความหมายทีปรากฎในรายงานทางการเงนิ 

 

3.2)  ประกาศสมาคมฯ เร่ือง แนวปฏิบัติการดําเนินการดานการรายงานสถานะทางการเงินของ Chapter ภายใตสมาคมฯ 

เลขาฯ ที่ประชุมไดแจงเกี่ยวกับการนําขอเสนอของคณะกรรมการมาจัดทําเปนเอกสารประกาศแนวปฏิบัติในการ

ดําเนินการดานการรายงานสถานะทางการเงนิของ Chapter ภายใตสมาคมฯ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบและขอใหทาง Chapter รายงานงบการเงินทุกเดือนใหกับทางเหรัญญิกตามแนว

ปฏิบัติตอไป 

  

3.3)  ประกาศแนวปฏิบัติการดําเนินการดานการสนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ 

เลขาฯ ที่ประชุมไดแจงเกี่ยวกับการนําขอเสนอของคณะกรรมการมาจัดทําเปนเอกสารประกาศแนวปฏิบัติในการ

สนับสนุนการจัดการประชุมทางวิชาการของสมาคมฯ  

มติที่ประชุม รับทราบและนายพงศกรเสนอใหกําหนด deadline การรายงานผล ภายใน 60 วันหลัง conference 

เสร็จสิ้น 

 

3.4)  การจดทะเบียนสมาคม และกรรมการสมาคม ประจําป 2564 

นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก ไดแจงเกี่ยวกับความคืบหนาในการจดทะเบียนสมาคม และกรรมการสมาคม ประจําป 

2564 

มติที่ประชุม รับทราบและมอบหมายใหนายวิทยา รักษพงษ ดําเนินการจนแลวเสรจ็ 

 

3.5)  แผนการดาํเนินการและแผนงบประมาณของสมาคมในป 2564 – 2565 

3.5.1) การจัดกิจกรรมเนื่องในวาระ IEEE Thailand Section ครบรอบ 40 ป (Ruby Jubilee) 



 
นายตรีทศ กรรมการไดรับมอบหมายใหประสานงานดานการจัดทําแผนการดําเนินการและกิจกรรมของสมาคม ได

เสนอใหจัดเปน dinner talk รวมกับ PES ในเดือน พฤศจิกายน และจะสรปุรายละเอียดอีกครั้งในการประชุมครั้งท่ี 

4/2564 

มติที่ประชุม รับทราบ และทานประธานเสนอเพิ่มเติมใหจัดงานในวันท่ี 1 เดือนสิงหาคม 2564 เนื่องจากตรงกับวันที่

จัดตั้งสมาคมอยางเปนทางการ อ สุภาวดี เสนอใหจัด webinar เพ่ือให IEEE member ในตางประเทศไดเขารวมดวย 

และนายพงศกร เสนอใหมีการจัดทํา e-book รอบรวมประวัตศิาสตรและความสําเร็จของสมาคมฯ และนายกสมาคม

เสนอใหมีการจัดทําบทความวิชาการเพ่ือประกอบการทํา e-book ที่นายพงศกรเสนอ 

 

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1) การขอสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการ 

 

4.1.1) Medicine & Biology Society (EMBS) Chapter ขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical 

co-sponsor งานประชุมวิชาการ The 13th Biomedical Engineering International Conference 

(BMEiCON2021) ระหวางวันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2564 นําเสนอโดย อ. อดิศร และ อ ชาญไชย 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก Chapter และขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

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

ประชุมวิชาการ the 13th IEEE International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 

2021) ระหวางวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2564 นําเสนอโดย อ. กฤษณะ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก Chapter และขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

4.1.3) Computer Society Chapter ขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor สําหรับ

งานประชุมวิชาการ the 1st International Conference on Digital Government Technology and 

Innovation (DGTI-Con 2021) ระหวางวันที 30 – 31 สิงหาคม 2564 นําเสนอโดย อ. กฤษณะ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก Chapter และขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

4.1.4) CIS Chapter ขอใชโลโกของสมาคมฯ และขอใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor งานประชุมวิชาการ 

The 13th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 

2021) นําเสนอโดย อ. กันตพงษ 



 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก Chapter และขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

4.1.5) Magnetic Society ขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor งานประชุมวิชาการ 

The Joint International Conference on Applied Physics and Materials Applications & Applied 

Magnetism and Ferroelectrics (ICAPMA-JMAG-2021) ระหวางวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2564 

นําเสนอโดย อ. รัตติกร 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบการใหการสนับสนุนเน่ืองจากไดรับการสนับสนุนจาก Chapter และขอใหดําเนินการจัดสง

รายงานผลการประชุมใหทางสมาคมฯ ทราบตอไป 

 

ทั้งนี้นายพลาวุธ ท่ีปรึกษาฯ เสนอวาควรมีการจัดทําแบบฟอรม template มาตรฐานสําหรับการรายงานผลการ

ดําเนินการของการจัดประชุมวิชาการ 

 

4.2)  การเสนอโครงการการจัดการประชุม IEEE TENCON ป 2023 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอใหโดยขอให อ สุภาวดี อ เอกชัย อ บุญสิทธ์ิ เปนผูดําเนินการหลัก และขอใหจัด

คณะทํางานเชิงวิชาการ 

 

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

 

มติที่ประชุม เห็นชอบและขอใหทีมงานเลขาฯ ดําเนินการตอไป 

  

วาระที่ 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

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

เลขาฯ ที่ประชุมไดเขารวมกิจกรรม IEEE R10 Virtual Meet เม่ือวันท่ี 6-7 March 2021 และแจงขอมูลเกี่ยวกับ IEEE 

R10 และกิจกรรมที่ IEEE R10 จะจัดข้ึนในป 2021 และ 2022  

มติที่ประชุม รบัทราบ 

 

5.2) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตางๆ  

BTS Chapter, WIE Chapter, Photonics Chapter, Control System Society Chapter, TEMS Chapter, PES 

Chapter, Magnetic Society Chapter, Computer Society Chapter และ SMC Chapter ไดกลาวรายงานผลการ

ดําเนินการและกิจกรรมท่ีจะจัดข้ึนในป 2021 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

6.1)  นายกสมาคมเสนอให IEEE มีบทบาทในการใหความรูแกภาคประชาชนในปองกันการหลอกขายอุปกรณตางๆ ควรมี

หนวยงานวิชาการไปรองรับ เชื่อมโยงใหถึงประชาชน อาจจะมีการรวบรวมผูเชี่ยวชาญจากสาขาตางๆ ของ IEEE และ

ขอใหประชาสัมพันธใน facebook, youtube, website ขอให อ เดวิด ดําเนินการตอ ให อ ดัชกรณ ชวยประสานงาน

กับแตละ chapter เพ่ือขอขอมูลผูเชี่ยวชาญ และ อ. พีรยศ ไดเคยรวบรวมขอมูลผูเชี่ยวชาญไว และอาจมีการจัดอบรม

เพิม่เติมได ซึ่ง อ. สุภาวดี ไดดําเนินการอยูเปนประจําอยูแลว 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

ประชุมคร้ังถัดไป วันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 เวลา 18:00 น. 

 

 

 

 

  



 
เอกสารแนบ 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 


