
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2565 
ครั้งที่ 5/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 26 พฤษภาคม 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 Region 10 จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริการงานเชิงภูมศิาสตร Region Realignment ซึ่ง R10 มี
จํานวนสมาชิกจํานวนมาก การแปลี่ยนแปลงจึงจําเปนเพ่ือใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขึ้น 

 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 4/2565  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1) นายวิทยา รักษพงษ เหรัญญิก รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงิน ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอวารายการเงินเขาออก ควรมกีารเพ่ิมเติมรายละเอียด
ดวยวาเก่ียวของกับ chapter ใด จากหนวยงานใดไปหนวยงานใด เพ่ือกิจการอะไร และวนัที่เทาไร และขอใหมีการ 
update ชื่อผูบริหารจัดการบัญช ีchapter ใหถูกตอง 
 

3.2) การดําเนินการดานจัดการประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 
รองนายกฯ (นางสาวสุภาวด)ี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีการเตรียมแผนการดําเนินการแลว และอยูระหวางการสรุป
แผนกับทีมงาน รวมถึงการของบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมจาก IEEE R10 และจะนํามาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.3) Membership development report and strategy 2022 

นางสาว คณติา ได แจงใหที่ประชุมทราบวา แนวทางการดําเนินการในป 2022 จะมุงเนนไปทีก่ารเพ่ิมจํานวน senior 
member และจะนําเสนอแผนการดําเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 



 
4.1) Computer Society Chapter รวมกับ Supply Chain and Engineering Management Research Unit (SCEM) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม และ the Centre for Logistics Research Thammasat Business School เสนอจัดประชุม
วิชาการ The 12th International Conference on Logistics & Transport 2022 (ICLT 2022) ระหวางวันที่ 17-
19 พฤศจิกายน 2565 ณ จังหวัดกระบี่ ในรูปแบบการประชุมผสม (onsite+online) โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และ
ใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor (นําเสนอโดย อ กฤษณะ) 

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

  
4.2) PES Chapter ขอเบิกเงนิจํานวนประมาณ 800,000 บาท ไปยังบัญชีของ PES (นําเสนอโดย นายประดิษฐพงษ) 
 

มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ แตขอใหทานเหรัญญิก เลขาฯ และทานนายกฯ รวมถึง ทีมงาน 
ตรวจสอบประกาศและกฎหมายตาง ๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหการโอนเงินนีถู้กตอง 

 
 
วาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ  
5.1) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตาง ๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานของ Chapter ตางๆ ไดแก 
- Computer Chapter 

 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1) การเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
6.2) Region 10 Realignment and Concept of Zones  

มติที่ประชุม รับทราบ โดยนายกฯ แจงเพ่ิมเติมวา การแบง region นาจะตองใชเวลาอีกพักใหญๆ ตองมีการแก
กฎหมายและประกาศตางๆ เพ่ือให IEEE President เขารวมได โดยจะตองขอให Section Chairs ตางๆ รับรอง เพ่ือ
ดําเนินการ นอกจากนี้ Chair คนปจจุบันมาจาก India เลยจะขอใหมีการเลือกตั้ง Chair ใหมมาจากฝง North Asia 
(Korea, Japan, etc) โดยมีการเลือกตั้งแลวเปนที่เรียบรอย 

 
ประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดทีี่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00 น. อาจจะเป็นเดือน กรกฎาคม หากมีการจดัการประชมุ on-

site 
 
 
 
 

บันทึกการประชุมโดย นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เลขาธิการสมาคมฯ  
รับรองรายงานการประชุมตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 5/2565 วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 
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