
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2565 
ครั้งที่ 4/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 18:00 น.  
online ผานระบบ WebEx 

 
ผูเขาประชุม  
1. นายเกษม กุหลาบแกว    ที่ปรึกษา 
2. นายพลาวุธ เชาวนโยธิน    ท่ีปรึกษา 
3. นายไกรสีห กรรณสูต     ที่ปรึกษา 
4. นายศริิ ตัณฑวัฒน     ที่ปรึกษา  
5. นายนริศ ศรีนวล     ที่ปรึกษา 
6. นายสมพงษ ปรีเปรม     ที่ปรึกษา / ประธาน PES Chapter 
7. นายกีรพัฒน เจียมเศรษฐ    ที่ปรึกษา 
8. นายพงศกร ยุทธโกวิท    นายกสมาคม 
9. น.ส. สุภาวดี อรามวิทย    อุปนายก 
10. นายอมร จิรเสรีอมรกุล      กรรมการผาน SAMIEEE / เลขาธิการ 
11. น.ส. สมหญิง ไทยนิมิต     อดีตเหรัญญิก 
12. นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา    เลขาธิการ   
13. นายวิทยา รักษพงษ     เหรัญญิก/ปฏิคมและประชาสัมพันธ  
14. นายสมบัติ จันทรกระจาง    ประธานฝายฝกอบรม 
15. ภ.ญ. คณิตา ดวงแจมกาญจน     Membership development / SIGHT / WIE  
16. นายณรงค ตันติฉายากร    ประธานฝายสื่อและขาวสาร 
17. นายดัชกรณ ตันเจริญ     ผูประสานงาน Chapter / ผูชวยเลขาธิการ 
18. นายรังสรรค จันทรนฤกุล    กรรมการบริหาร 
19. นาย Jonathan 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 เหลาศิริหงสทอง    ประธาน TEMS Chapter 
24. นายสุรศักดิ์ เสาแกว      SIGHT 
25. นายจักรกฤษณ ศุทธากรณ    Robotic and Automation System 
26. นายวัฒนา แกวมณ ี     Education Chapter 
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 
35. นายธงชัย มีนวล     PEA 
36. นายชาญไชย ไทยเจียม    EMBS Chapter 
37. รศ. ดร. อดิศร ลีลาสันติธรรม    EMBS Chapter 
38. ธนภัทร วานิชานนท     RAS Chapter / Mahidol University 
39. นพพร ลีปรีชานนท     PES 
40. เจนจบ จีระพาณิชเจริญ 
41. สมพงษ ปรีเปรม 
42. นพพร ลีปรีชานนท     PES 
43. วรวุฒิ วรุตตมพรส ุ     PES / Hitachi ABB 
44. ผศ.ดร.ธนาทิพย จันทรคง    SIGHT 
 
วาระที่ 1 เรื่องท่ีนายกสมาคมฯ แจงเพื่อทราบ 
1.1) ทานนายกสมาคมฯ มีเรื่องแจงเพ่ือทราบดังนี้  

1) IEEE มีการเปลี่ยนระบบบริหารจัดการการเงนิเปนระบบ nextgen (based on Oracle system) จะมีปญหา
เล็กนอยเรื่องการโอนเงิน แนวโนมจะถูกนําไปใชกับงานตางๆ ของ IEEE ในอนาคต โดยอาจจะมีการนําไปใชในการ
กํากับดูแลการจัดกิจกรรมตางๆ ของ IEEE ดวย เพ่ือชวยในการ audit ของ iEEE 

 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 3/2565  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1) นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 27 เมษายน 2565  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงิน  
 

3.2) การจัดหาเสื้อสูทสําหรับ IEEE Thailand Section 
 

มติที่ประชุม เลขาฯ และนายกฯ จะ update เพ่ือใหที่ประชุมอนุมัติครั้งถัดไป  
 
3.3) การดําเนินการดานจัดการประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 (นําเสนอโดย อ สุภาวดี) 
 

มติที่ประชุม รับทราบแผนการดําเนินการและบุคลากรที่เก่ียวของ และมอบหมายให อ สุภาวดี ดําเนินการการจัด
ประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 และแจงใหทีป่ระชุมทราบตอไป 

 
3.4)  ทําเนียบผูเชี่ยวชาญ โดย นายดชักรณ ตันเจริญ ผูประสานงาน Chapter / ผูชวยเลขาธิการ ไดแจงให Chapter ตางๆ 

ชวยเพ่ิมเติมขอมูลทําเนียบผูเชี่ยวชาญ โดยขณะนี้ มีขอมูลที่สงมา 11 ทาน 
 

มติที่ประชุม รับทราบ โดยที่ประชุมเสนอแตละ chapter ชวยกันพิจารณาและอาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชวย
คัดเลือกได 

 
3.5)  Membership development report and strategy March 2022 (นําเสนอโดย อ คณิตา)  



 
 

ในป 2564 แลว IEEE Thailand Section มี member 741 ทาน ปนีจ้ํานวน member ลดลงเหลือ 591 ทาน เพื่อ
เปนการรักษายอดสมาชิก ควรมีการเสนอแนวทางตางๆ ซึ่งตอนนี้ IEEE R10 มีโครงการสนับสนุน membership 
development ดวย และจะพยายามติดตอและชวยใหสมาชิกเปน senior member เพ่ิมเติม โดยจะมีการ train 
เพ่ือใหสมาชิกขอเปน senior member มากขึ้น โดยตั้งเปาไววาอยากใหมี senior member ประมาณ 30% ของ
สมาชิก IEEE Thailand Section ปจจุบันภายในสิ้นป ปท่ีผานมามี senior member 68 คน ปนี้ตั้งเปาไวที ่74 และป
หนา (2566) ตั้งเปา 85 คน ขอใหสมาชิกทุกทานชวยประชาสัมพันธ ตอบแบบสอบถาม ทั้งนีท้ี่ญี่ปุน IEEE Japan 
Section มีการจัดทํา honorary medal เพ่ือมอบใหสมาชิก senior member ดวย โดยทาง IEEE Thailand Secton 
อาจจะจัดเปน Award ได 

 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยที่ประชุมเสนอแตละ chapter ชวยกันพิจารณาและอาจจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาชวย
คัดเลือก senior member ได 

 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
4.1) Computational Intelligence Society (CIS) Chapter รวมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

เสนอจัดประชุมวชิาการ The 2022 Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C 2022) ระหวางวันที่ 
4-5 สิงหาคม 2565 ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical 
co-sponsor (นําเสนอโดย อ พยุง) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ขอให technical co-chair, chair และ publication co-chair, chair เปนสมาชิก 
IEEE (Section) และ Society (Chapter) 

  
4.2) IEEE Joint IAS/IES/PELS Thailand Chapter รวมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย) EEAAT 

เสนอจัดประชุมวิชาการ 2022 International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS 
2022) ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 2 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม (hybrid) โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ 
และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor (นําเสนอโดย ดร.สุรพงศ สุวรรณกวิน ดร ยุทธนา Yuttana 
Kumsuwan) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ขอให technical co-chair, chair และ publication co-chair, chair เปนสมาชิก 
IEEE (Section) และ Society (Chapter) 

 
4.3) IEEE PES Thailand Chapter รวมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา (ประเทศไทย) EEAAT เสนอจัดประชุม

วิชาการ 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023) ระหวางวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 
ณ จังหวัดกระบี่ โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor (นําเสนอโดย ศ.ดร.ชลธี 
โพธิ์ทอง อ ชัยยงค Chaiyong Soemphol) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ขอให technical co-chair, chair และ publication co-chair, chair เปนสมาชิก 
IEEE (Section) และ Society (Chapter) 

 



 
4.4) IEEE Control System Society Thailand Chapter รวมกับ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะ

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เสนอจัดประชุมวิชาการ The 13th Senior Project 
Conference on Instrumentation, Control, and Automation (ICA SP-CON 2022) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 
ในรูปแบบของการประชุมอิเล็กทรอนิกสผานระบบออนไลน โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และความอนุเคราะหให
สมาคมฯ เปน Patron (นําเสนอโดย อ. พีระยศ) 

 
มติที่ประชุม อนุญาตใหใช logo ได และเปน Patron ใหกับการประชุมวิชาการนี้ 

 
4.5) Systems, Man, and Cybernetics (SMC) Chapter รวมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม สมาคมปญญาประดิษฐประเทศ

ไทย และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เสนอจัดประชุมวิชาการ The 17th International Joint 
Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2022) ระหวางวันที่ 4-6 
พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor 
(นําเสนอโดย อ มหศักดิ์) 

 
มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ ขอให technical co-chair, chair และ publication co-chair, chair เปนสมาชิก 
IEEE (Section) และ Society (Chapter)  

 
4.6) การแตงตั้งคณะทํางานรวม IEEE Women in Engineering (WiE) Thailand Section Affinity Group และ Women 

in Power (WiP), IEEE PES Thailand Chapter (นําเสนอโดย ดร ปยพรรณ) 
 

มติที่ประชุม อนุมัติในหลักการ โดย Thailand Section จะออกคําสั่งแตงตั้งตอไป และ PES Thailand Chapter 
รับทราบรวมกัน 

 
วาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ  
5.1) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตาง ๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานของ Chapter ตางๆ ไดแก 
- SIGHT 
- PES Chapter 
- CIS Chapter 
- BTS Chapter  
- Education Chapter 
- ComSoc Chapter 

 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1) การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
6.2) Region 10 Realignment and Concept of Zones จะมีประชุมวันที่ 5 พฤษภาคม 2565   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 18:00 น. 



 
 
 
 
 

บันทึกการประชุมโดย นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เลขาธิการสมาคมฯ  
รับรองรายงานการประชุมตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 4/2565 วันที่ 28 เมษายน 2565 

  



 
เอกสารแนบ 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 


