
 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหาร IEEE Thailand Section 2565 
ครั้งที่ 6/2565 

วันพฤหัสบดีท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 18:00 น.  
On-site ณ หอ้งประชุมรัตนโกสินทร ์ชัน  อาคาร LED การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาํนักงานใหญ่  ถนนงามวงศว์าน 

ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพ และ 

online ผ่านระบบ WebEx 
https://ieeemeetings.webex.com/join/wthailand 

 
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) ทาง IEEE R10 ไดสงเอกสาร MoU ของ IEEE TENCON 2023 มาใหแลว ซึ่ง มีการระบุรายละเอียดเก่ียวกับการ
แบงสิทธิประโยชนทางการเงิน และการบริหารจัดการ ตาง ๆ โดยจะสงใหทีมดําเนินการเรื่องการจัดประชุม
วิชาการ IEEE TENCON 2023 ดําเนินการตอไป 

 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 5/2565  
 

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
3.1) รายงานสถานะทางดานการเงิน ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นําเสนอโดยเหรัญญิก 

มติที่ประชุม รับทราบรายงานสถานะการเงิน ทั้งนี้ที่ประชุมเสนอวารายการเงินเขาออก ควรมีการเพิ่มเติมรายละเอียด
ดวยวาเก่ียวของกับ chapter ใด จากหนวยงานใดไปหนวยงานใด เพ่ือกิจการอะไร และวันที่เทาไร และขอใหมีการ 
update ชื่อผูบริหารจัดการบัญชี chapter ใหถูกตอง โดยขอใหนําเสนอในท่ีประชุมครั้งถัดไป 
 

3.2) แนวทางการเบิกจายเงินของสมาคมฯ นําเสนอโดยเหรัญญิก 
มติที่ประชุม รับทราบ การทบทวนกระบวนการเบิกจายเงิน และแบบฟอรมตาง ๆ ที่เก่ียวของ โดยขอใหนําเสนอในที่
ประชุมครั้งถัดไป  

 
3.2) การดําเนินการดานจัดการประชุมวิชาการ IEEE TENCON 2023 

รองนายกฯ (นางสาวสุภาวด)ี ไดแจงใหที่ประชุมทราบวาตอนนี้อยูระหวางการจัดทํา Call for Paper แตยังไมไดเชิญ
กรรมการประชุม แตได confirm คณะกรรมการตาง ๆ แลว และจะมีการจัดหา meeting organizer ตอไปซึ่งอาจจะ
ไมไดใช meeting matter แลว นอกจากนี้อาจจะมีการจางบุคคลภายนอกมาทําบัญชีใหเรียบรอย โดยตองระวังเรื่อง
การ clear เงิน settlement หลังจบงาน สําหรับคาเดินทางไปรวมงาน IEEE TENCON 2022 อ คณติา / อ สุภาวดี 



 
Registration Fee ไดรับการ support จาก R10 สวนคาเดินทางจะขอเบิกจากงบประมาณ R10 SYWL 2020 ปที่ผาน
มา และจะนํามาเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ  
 
3.3) Membership development report and strategy 2022 

นางสาว คณิตา ได แจงใหที่ประชุมทราบวา ขณะนี้อยูระหวางการ setup ระบบ นาจะเสร็จปลายเดือนกรกฎาคม และ
จะนําเสนอแผนการดําเนินการในการประชุมครั้งถัดไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 
4.1) Computer Society Chapter รวมกับ ศูนยวิจัยความเปนเลิศทางธุรกิจและโลจิสติกส สํานักวิชาการ มหาวิทยาลัยแม

ฟาหลวง Tunisian Decision Aid Society และ INFORMS Bahrain International Group เสนอจัดประชุมวิชาการ 
The 2023 2nd International Conference on Cyber Management and Engineering (CyMaEn 2023) 
ระหวางวันที่ 26-27 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเซ็นทารา พาวิลเลี่ยน วอเตอรเกต จังหวัดกรุงเทพฯ โดยขอใชโลโกของ
สมาคมฯ และใหสมาคมฯ 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) และขอให keynote speaker มีผูหญิง 1 ทาน 

  
4.2) Computer Society Chapter รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เสนอจัดประชุมวิชาการ the 9th TNI 

Academic Conference (TNIAC2023) ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ Convention Hall สถาบัน
เทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ถนนพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยขอใหสมาคมฯ เปน technical co-sponsor patron 
(เนื่องดวยการประชุมใชภาษาไทย) และขอใชโลโกของสมาคมฯ (นําเสนอโดย อ กฤษณะ) 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบในหลักการ โดยใหใช logo ได ขอใหมีสมาชิกของ Chapter รวมเปนกรรมการของ
คณะกรรมการจัดการประชุม ในฐานะที่ IEEE Thailand Section เปนผูอุปถัมภ ตอไปขอใหเนนการสนับสนุนแบบนี้
เพ่ือนักศึกษา หรือใหความรูแกภาคประชาชน 

 
4.3) Computer Society Chapter รวมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน และสมาคมปญญาประดิษฐประเทศไทย 

(Artificial Intelligence Association of Thailand: AIAT) เสนอจัดประชุมวิชาการ the 8th International 
Conference on Business and Industrial Research (ICBIR 2023) ระหวางวันท่ี 18-19 พฤษภาคม 2566 ณ 
Convention Hall สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน ถนนพัฒนาการ จังหวัดกรุงเทพฯ โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และให
สมาคมฯ 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) และขอให keynote speaker มีผูหญิง 1 ทาน 

 
4.4) Computer Society Chapter รวมกับ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะกรรมการอํานวยการเครือขายความรวมมือดานวิทยาการคอมพิวเตอรและวิศวกรรม



 
คอมพิวเตอร เสนอจัดประชุมวิชาการ the 20th International Joint Conference on Computer Science and 
Software Engineering (JCSSE 2023) ระหวางวันที่ 28 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ณ Convention 
Hall มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดยขอใชโลโกของสมาคมฯ และใหสมาคมฯ 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) และขอให keynote speaker มีผูหญิง 1 ทาน 

 
4.5) การขออนุมัติเบิกเงินและมอบเงินรายได จาก IEEE PES Chapter 

ทาง PES Chapter ขอเบิกเงินตามรายการตาง ๆ จากบัญชีสมาคม ดังนี ้ 
1) PES Chapter ไดรับเงินสนับสนุนจาก TCEB ในการจัดประชุมวิชาการ IEEE International Smart Cities 

Conference (ISC2 2024) เปนเงนิจํานวนรวม 250,000 บาท ซึ่ง TCEB ไดโอนเงนิเขาบัญชีของทางสมาคมฯ ทาง 
PES Chapter จึงไดทําหนังสือ เลขที่ IEEE-PES 2565 IEEE ISC2 2022_01 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มาขอ
เบิกเงินออกจากทางสมาคมฯ เปนเงนิจํานวน 250,000 บาท 

2) PES Chapter ไดจัดงานประชุม PES Dinner Talk และ IEEE Power & Energy Series ในป 2564 ทําใหมี
รายไดจํานวน 556,892.49 บาท เขาสูบัญชีสมาคมฯ จึงไดทําหนังสือ เลขที่ IEEE-PES 2565 IEEE PES Series 
2022_01 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 มาขอเบิกเงินออกจากทางสมาคมฯ เปนเงินจํานวน 556,892.49 บาท 

3) PES Chapter ขอมอบเงินรายไดจากการจัดงาน IEEE Power & Energy Series ในป 2564 ใหกับสมาคมฯ เปน
เงินจํานวน 100,000 บาท ตามหนังสือ เลขที่ IEEE-PES 2565 IEEE PES Series 2022_02 ลงวันที ่12 กรกฎาคม 
2565 ทั้งนี้ทาง PES Chapter ขอแจงวาตั้งแตป 2565 เปนตนไป หากการจัดงาน IEEE Power & Energy Series 
ประสบปญหาขาดทุน จะขอไมนําสงเงินรายไดจํานวนดังกลาวใหกับทางสมาคมฯ 
 

มติที่ประชุม ขอ 1) และ 2) เห็นชอบในหลักการ โดยขอใหทางเหรัญญกิของทางสมาคมฯ และเหรัญญิกของทาง PES 
Chapter ประสานงานในการเบิกเงินตามข้ันตอนและกระบวนการของทางสมาคมฯ ใหถูกตองตอไป สวนขอ 3) ยังไมมี
การพิจารณา  
 
 

 
วาระที่ 5 เรื่องแจงเพื่อทราบ  
5.1) รายงานของแตละ Chapter และประธานฝายตาง ๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ การรายงานของ Chapter ตางๆ ไดแก 
- Computer Chapter 
- Magnetic Society Chapter 
- EMBS Chapter 

 
5.2) IEEE Thailand Section ขอ bid การประชุม IEEE Section Congress 2026 
 มติที่ประชุม เห็นชอบ และขอใหประสานงานกับ TCEB  
 
5.3) การเสนอชื่อสําหรับ 2022 MGA Individual Awards (นําเสนอโดยทานนายกฯ) 
 มติที่ประชุม รับทราบ โดยขอใหแตละ Chapter สงชื่อภายในวันที่ 18 กันยายน 2565 (1 สัปดาหกอน deadline) 
 



 
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
6.1) ขอใหระมัดระวังในการสื่อสารใน LINE Group  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
6.2) เรื่องการใชงาน IEEE NextGen  
 นายกสมาคมฯ แจงวา ยังมีปญหาเก่ียวกับ currency exchange อยู ขอใหเหรัญญิกชวยสื่อสารกับทาง IEEE R10 / 

HQ 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 
ประชุมครั้งถัดไป วันพฤหัสบดทีี่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น.  
 
 
 
 

บันทึกการประชุมโดย นายบุญสิทธิ์ ยิ้มวาสนา เลขาธิการสมาคมฯ  
รับรองรายงานการประชุมตามมติท่ีประชุม ครั้งท่ี 6/2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 

  



 
เอกสารแนบ 
 

 
 
  



 

 
 
 
 
 


