
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2564 

ครั้งที่ 5/2564 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น. ณ WebEx Virtual Meeting 

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 

34. นายสถาพร พรหมวงศ    Broadcast Technology Society (BTS) Chapter 

 

วาระที่ 1 เรื่องที่นายกสมาคมฯ แจงเพื่อทราบ 

1.1) ไมมีเรื่องแจงเพื่อทราบ 

 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2564  

 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1) นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงิน  

 

3.2)  แผนการดาํเนินการและแผนงบประมาณของสมาคมในป 2564 – 2565 

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

มติที่ประชุม เนื่องดวยสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อ Covid-19 ท่ีประชุมเห็นชอบการใหการสนับสนุน

กิจกรรมที่ IEEE EMBS Chapter และ IEEE SIGHT กําลังดําเนินการอยูกับสภากาชาดไทย โดยจะจัดสรรงบประมาณ

ไมเกิน 200,000 บาท ในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ เพ่ือชวยเหลือผูปวยติดเชื้อ Covid-19 และที่ประชุมมอบหมายให 

นางสาวคณิตตา, นายตรีทศ และ นายรังสรรค ติดตอ โรงพยาบาลสนามบุษราคัม และ โรงพยาบาลราชวิถีตอไป 

 

3.3.2)  การจัดทําแผนกิจกรรม โดย คุณนริศ ศรีนวล ที่ปรึกษาสมาคม เสนอใหแตละ chapter ทําแผนจัดกิจกรรม

ตามตัวชี้วัดของ chapter ท่ีสัญญาไวกับ IEEE Region 10 อยางนอยปละ 2 กิจกรรม โดยนายดัชกรณ Chapter 

Coordinator จะจัดทํา Google form เพ่ือรวบรวมกิจกรรมตาง ๆ ของแตละ Chapter ของสมาคมฯ ไว เพ่ือจัดทํา

เปนปฏิทินกลางเพ่ือบริหารจัดการและโอกาสการจัดกิจกรรมรวมกันได ทั้งนี้ขอใหทุก Chapter ดําเนินการสงขอมูลให

แลวเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 (คาดวาแตละ Chapter จะทราบงบประมาณของ Chapter จากงบประมาณ 

Rebate ในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1) การจัดทําระบบงานสารบรรณของสมาคม 

 

นายตรีทศ ประธาน TEMS Chapter ไดเสนอวาในระยะหลัง IEEE Thailand Section มีการออกหนังสืออยางเปน

ทางการเพ่ือสื่อสารกับหนวยงานของรัฐหลายแหง จึงเปนการดีที่จะขอใหสมาคมมีระบบงานสารบรรณเพื่อระบุเลขที่

หนังสือและรับรองความนาเชื่อถือของหนังสืออยางเปนทางการ  



 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบการดําเนินการจัดทําระบบสารบรรณของสมาคมฯ และขอใหทีมเลขาฯ ลองหาแนวทางในการ

ดําเนินการ ทั้งนี้เนื่องดวยการจดทะเบียนสมาคมใชเวลานาน สงผมใหขอมูลการจดทะเบียนสมาคมในประเทศไทยยัง

เปนขอมูลของกรรมการชุดเดิม ป 2563 แตขอมูลในระบบ IEEE Vtools นั้นไดมีการลงทะเบียนกรรมการชุดใหม เปน

กรรมการของสมาคม ดังนั้นเพื่อไมใหเกิดความสับสน ทานนายกสมาคมฯ เสนอวา ถาเปนเอกสารท่ีผูกพันทางดาน

กฎหมาย ผูลงนามเอกสารควรเปนเลขาธิการที่ปรากฎชื่ออยูในหนังสือจดทะเบียน แตถาหนวยงานไมไดตองการ

เอกสารจดทะเบียนและไมมีผลทางกฎหมาย รวมถึงหนังสือที่เก่ียวของกับ IEEE HQ และ IEEE Region 10 ขอให

เลขาธิการทานปจจุบันท่ีปฏิบัติหนาที่ ดําเนินการลงนาม 

  

วาระที่ 5 เรื่องแจงเพ่ือทราบ  

5.1) ขอแสดงความยินดีแก น.ส.สุภาวดี อรามวิทย ท่ีไดรับรางวัล R10 WIE PERSONALITY OF THE MONTH 

(https://newsletter.ieeer10.org/home_july2021/r10-wie-personality-of-the-month-supavadee-

aramvith/) 

 

5.2) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตางๆ 

รายงานโดย PES Chapter, TEMS Chapter, SMC Chapter, CIS Chapter, และ CAS Chapter 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

5.3) การเลือกตั้ง IEEE President ประจําป (IEEE Annual Election) 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

5.4) สํานักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชิญประชุมคณะรับรองมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพไฟฟา

และอิเล็กทรอนิกส อาชีพชางไฟฟาอุตสาหกรรม 4.0 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

6.1)  นายดัชกรณ ตันเจริญ Chapter Coordinator รายงานวา ได update website และจัดทํา form สําหรับใหสมาชิกใส

ขอมูล expert โดยนายกสมาคมฯ เสนอวา ควรจะรวมกันพิจารณาแนวทางการขอให expert ตางๆ มารวมกันสราง

ประโยชนใหแกบานเมืองตอไป โดยนายศิริ ตัณฑวัฒน ที่ปรึกษาฯ ขอใหแตละ Chapter สงรายชื่อ expert เขามา นาย

รังสรรค จันทรนฤกุล กรรมการบริหารไดกลาวเสรมิวาตอนน้ีตองการผูเชี่ยวชาญดาน GIS เพ่ือมาชวยพัฒนา 

application รถขนสงผูปวยผูติดเชื้อ Covid-19 

 

 มติที่ประชุม รับทราบ 



 
 

6.2)  แสดงความยินดีกับการไฟฟานครหลวง ครบ 63 ปในวันท่ี 1 สิงหาคม 2564 

 

นายกสมาคมฯ กลาวขอบคุณ โดยทางเลขาฯ เสนอวา สมาคมฯ ควรที่จะรวมแสดงความยินดีกับทั้ง 3 การไฟฟาใน

โอกาสวันสถาปนาขององคกร โดยทานนายกสมาคมเห็นชอบในการดําเนินการดังกลาว 

 

ประชุมคร้ังถัดไป วันอังคารท่ี 31 สิงหาคม 2564 เวลา 18:00 น. 

 

 

 

 

  



 
เอกสารแนบ 

 

 
 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


