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โครงการสมาชิก ECTI ใหม่ และ ECTI Credits
(New ECTI Members Program & ECTI Credits)
(หมายเหตุ ผ่ านการพิจารณาจากคณะกรรมการ ECTI และมีผลใช้ เริ่มตัง้ แต่ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554)
ที่มาของ New ECTI Members Program และ ECTI Credits
เนื่องจากสมาคม ECTI เป็ นสมาคมวิชาการทางด้ าน Electrical/Electronic, Computer, Telecommunication, and
Information Technology (ECTI) ที่ไม่หวังผลกําไร โดยเน้ นกิจกรรมทางด้ านการออกวารสารวิชาการและการจัดการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ กรรมการสมาคม ECTI กรรมการจัดการประชุมวิชาการ และผู้ประเมินบทความได้ รับการเชื ้อเชิญมา
ทํางานให้ ทางสมาคมฯ ด้ วยความสมัครใจและไม่ได้ รับค่าจ้ างหรื อค่าตอบแทน ในปั จจุบนั ทางสมาคมฯ มีการจัดทํา
วารสารวิชาการ 2 ฉบับและมีการจัดการประชุมวิชาการหลักในระดับนานาชาติประจําปี คือ ECTI-CON และในระดับ
ระดับชาติคือ ECTI-CARD รวมทังมี
้ สว่ นร่วมในการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติอื่นๆ เช่น ITC-CSCC, ISCIT,
ISPACS และนับวันจะมีจํานวนเพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ ทางสมาคมฯ ตระหนักดีวา่ มีผ้ ชู ่วยเหลือและทํางานหนักเพื่อสมาคมฯ มา
ตลอด โดยไม่ได้ หวังสิง่ ตอบแทนใดๆ ทางสมาคมฯ จึงหาแนวทางในการตอบแทนผู้ที่เป็ นสมาชิก รวมทังผู
้ ้ ที่เข้ ามาทํางาน
ช่วยเหลือทางสมาคมฯ อาทิเช่น กรรมการจัดการประชุมวิชาการ ผู้ประเมินบทความ ฯลฯ รวมไปถึงการช่วยเหลือสมาคมฯ ใน
รูปแบบต่างๆ จากเหตุผลข้ างต้ น สมาคมฯ จึงได้ จดั ตังโครงการ
้
New ECTI Members Program และการตอบแทนในรูปแบบ
ของ ECTI Credits ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้
วัตถุประสงค์ ของโครงการ New ECTI Member Program & ECTI Credits
1. เพื่อเพิ่มจํานวนสมาชิกและผู้ช่วยเหลืองานสมาคมฯ โดยสมัครใจ รวมทังเพื
้ ่อเพิ่มจํานวนผู้เชี่ยวชาญของสมาคม
ECTI ซึง่ ประกอบด้ วยอาจารย์ นักวิจยั รวมไปถึงนิสติ นักศึกษาในระดับปริญญาเอกและปริญญาโท
2. เพื่อเก็บรวมรวมฐานข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวข้ อง บนเว็บไซต์ของทางสมาคมฯ โดยเปิ ดโอกาสให้ บคุ คลที่
เกี่ยวข้ องทําการสมัครเข้ าร่วมโครงการตามความสมัครใจ ผู้สมัครสามารถปรับปรุงข้ อมูลความเชี่ยวชาญและข้ อมูล
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับตนเองในฐานข้ อมูลได้ อย่างอิสระ โดยฐานข้ อมูลที่ได้ นี ้นําไปประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
2.1) เพื่อคัดเลือกหาผู้ประเมินบทความที่เหมาะสมสําหรับวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการที่สมาคม ECTI
จัดหรื อมีสว่ นร่วม
้ ม่ ทํางานวิจยั ร่วมหรื อแบบบูรณาการ รวมทังการสรรหาผู
้
้ เชี่ยวชาญเพื่อร่วมงานวิจยั เฉพาะ
2.2) เพื่อการจัดตังกลุ
ทาง
2.3) เพื่อคัดเลือกหาผู้เชี่ยวชาญในการประเมินงานวิจยั
2.4) เพื่อคัดเลือกหากรรมการสอบวิทยานิพนธ์ภายนอกเฉพาะทาง
2.5) เพื่อใช้ ติดต่อสื่อสาร ในการแลกเปลี่ยนข่าวสาร หรื อส่งข่าวงานวิจยั ให้ กลุม่ วิจยั เฉพาะทาง
2.6) อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานเชิงวิชาการและไม่แสวงหากําไร
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3. เพื่อแก้ ปัญหาการขาดแคลนผู้ประเมินบทความ และปั ญหาการประเมินบทความจากผู้เชี่ยวชาญที่ไม่ตรงสาขา
รวมทังเป็
้ นการกระตุ้นให้ ผ้ ปู ระเมินบทความทํางานด้ วยความกระตือรื อร้ น เพื่อยกระดับความเข้ มแข็งทางด้ าน
วิชาการของประเทศไทย
4. เพื่อตอบแทนผู้ช่วยเหลืองานสมาคมฯ ในรูปแบบของ ECTI Credits ซึง่ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ได้ จากกิจกรรม
ต่างๆ ที่สมาคม ECTI จัดขึ ้น
ประเภทสมาชิกสมาคม ECTI และจํานวน ECTI Credits เทียบเท่ า
จากเดิมที่ทางสมาคมฯ มีสมาชิก 6 ประเภทคือ นิติบคุ คล สมาชิกกิตติมศักดิ์ วุฒิสมาชิก สมาชิกสามัญ สมาชิกภาคี
และสมาชิกนักศึกษา ซึง่ มีรายระเอียดค่าบํารุงสมาชิกดังต่อไปนี ้
1. นิติบคุ คล (กําหนดค่าบํารุงสมาชิกรายปี 5000 บาท)
2. สมาชิกกิตติมศักดิ์ (ไม่เก็บค่าสมาชิก)
3. วุฒิสมาชิก (กําหนดค่าบํารุงสมาชิกรายปี 1500 บาท หรื อเทียบเท่า 7.5 ECTI Credits)
4. สมาชิกสามัญ (กําหนดค่าบํารุงสมาชิกรายปี 1000 บาท หรื อเทียบเท่า 5 ECTI Credits)
5. สมาชิกภาคี (กําหนดค่าบํารุงสมาชิกรายปี 500 บาท หรื อเทียบเท่า 2.5 ECTI Credits)
6. สมาชิกนักศึกษา (กําหนดค่าบํารุงสมาชิกรายปี 200 บาท หรื อเทียบเท่า 1 ECTI Credits)
สิทธิผลประโยชน์ สาํ หรั บโปรแกรมสมาชิก ECTI ใหม่ (New ECTI Members Program Benefits)
โครงการ New ECTI Members นี ้จะตอบแทนผู้ที่เป็ นสมาชิกสมาคม ECTI และผู้ที่ช่วยเหลืองานสมาคมฯ ในรูปของ
คะแนนที่เรี ยกว่า “ECTI Credits” ซึง่ สามารถสะสมได้ เพื่อใช้ ประโยชน์ดงั ต่อไปนี ้
1) ใช้ แทนค่าบํารุงสมาชิกรายปี ECTI หรื อลดค่าบํารุงสมาชิกรายปี ECTI ตามอัตราส่วน ECTI Credits ที่มีอยู่ โดยทาง
สมาคมฯ จะเป็ นผู้กําหนดจํานวน ECTI Credit ที่เทียบเท่ากับค่าบํารุงสมาชิกรายปี และอัตราส่วน ECTI Credits ที่
ใช้ เป็ นส่วนลดค่าบํารุงสมาชิกรายปี
2) ใช้ แลกของชําร่วยของสมาคม ECTI ได้
3) ยอดรวมของ ECTI Credits สะสมของแต่ละบุคคล สามารถใช้ เป็ นตัวบ่งชี ้ความสามารถของบุคคลนันๆ
้ รวมถึงความ
เสียสละในการช่วยเหลืองานต่างๆ ของสมาคมฯ ซึง่ จะมีประโยชน์ในการพิจารณาเชิญชวนเข้ ามาร่วมกับทางสมาคม
ฯ เช่น เป็ นกรรมการจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CON & ECTI CARD รวมทังการประชุ
้
มวิชาการนานาชาติอื่น ๆ ที่
จัดโดยสมาคม ฯ เป็ นต้ น รวมทังใช้
้ ในการพิจารณาการเลื่อนระดับจากสมาชิกสามัญเป็ นวุฒิสมาชิก หรื อวุฒิสมาชิก
เป็ นสมาชิกกิตติมศักดิ์ เป็ นต้ น
4) ใช้ ในการรับสิทธิผลประโยชน์อื่นๆ ที่กําหนดขึ ้นโดยสมาคม ECTI ในอนาคต
หมายเหตุ
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 ECTI Credits ที่ใช้ ไปแล้ วจะถูกหักจากบัญชีของผู้เข้ าร่วมโครงการโดยอัตโนมัติผา่ นทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดย
ทางสมาคมฯ จะเก็บรักษายอดคงเหลือปั จจุบนั บันทึกการได้ รับและการใช้ ECTI Credits ในแต่ละครัง้ และยอดรวม
สูงสุดไว้ เสมอ
 ECTI Credits สามารถส่งผ่านเมื่อบุคคลเปลี่ยนสถานะ อาทิเช่น จากสมาชิกนักศึกษาไปเป็ นสมาชิกสามัญ หรื อ
สมาชิกสามัญไปเป็ นวุฒิสมาชิกได้ เป็ นต้ น อย่างไรก็ตาม ECTI Credits ไม่สามารถโอนผ่านระหว่างสมาชิกได้

ผลประโยชน์ ของสมาชิก ECTI ที่ร่วมโครงการ (New ECTI Member Benefits)

ผู้ช่วยเหลืองานสมาคมฯ และมี ECTI Credits เพียงพอ สามารถใช้ ECTI Credits ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปี
เต็มจํานวนหรื อบางส่วนได้ ตามอัตรา ECTI Credits เทียบเท่า

สมาชิกได้ รับส่วนลดในการลงทะเบียนงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดและเกี่ยวข้ อง

สมาชิกสามารถสืบค้ นข้ อมูลในฐานข้ อมูล ECTI เพื่อการค้ นหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมทังการส่
้
งข่าวสารให้
สมาชิกอื่นๆ หรื อกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในอยูใ่ นฐานข้ อมูล ECTI

สมาชิกสามารถเป็ นสมัครเป็ นกรรมการสมาคม ECTI และ/หรื อ เสนอตัวเป็ นกรรมการจัดงานประชุมวิชาการที่
สมาคม ECTI จัดขึ ้นหรื อเกี่ยวข้ องได้
การได้ รับ ECTI Credits (Earning ECTI Credits)
ผู้ช่วยเหลืองานสมาคม ECTI ในหน้ าที่ตา่ งๆ ที่ทางสมาคมฯ มอบหมายจะได้ รับจํานวน ECTI Credits ตามภาระงาน
และระยะเวลาในการทํางาน ดังต่อไปนี ้
1. ECTI Editor: กรรมการวารสารสมาคม ECTI จะได้ รับ ECTI Credits ตามที่ ECTI Board กําหนดให้ ตอ่ ปี ดังนี ้
#
ECTI Board Committee
ECTI
Credits/Year
1
2
3

Editor
Associate Editor
Assistant Editor

10
≤10
≤10

หมายเหตุ ECTI Credits จะได้ รับหลังจากการทํางานครบ 1 ปี โดยกําหนดให้ ได้ รับในวันที่ 1
มกราคมของทุกปี โดยที่ Editor จะเป็ นผู้พิจารณาจํานวน ECTI Credits ที่ให้ กบั
Associate Editor และ Assistant Editor ตามภาระงานที่ได้ รับมอบหมาย
2. ECTI-CON & ECTI-CARD Chairs: กรรมการจัดการประชุมวิชาการ ECTI-CON & ECTI-CARD จะได้ รับ ECTI
Credits ตามที่ ECTI Board กําหนดให้ ตอ่ ครัง้ การจัดการประชุม ดังนี ้
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#

ECTI Conference Chairs & Staffs

ECTI
Credits/Conference

1
2
3
4
5
6
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Steering Committee
Advisory Committee
General Chair
Vice General Chairs
Technical Program Chair
Technical Area Chair
Technical Area Vice Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย Technical Area Chair)
General Secretary
Vice General Secretary (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Finance Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Publication Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Information System Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Local Arrangement Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Sponsor & Exhibition Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Publicity Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
Tutorial Chair (พิจารณาจํานวน Credits ที่ให้ โดย General Secretary)
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หมายเหตุ ECTI Credits จะได้ รับหลังจากการจัดประชุมวิชาการที่ได้ รับมอบหมายเสร็จสิ ้น โดยจํานวน credits ที่
คณะกรรมการจัดการประชุมนันๆ
้ ได้ รับจะต้ องผ่านการพิจารณาและอนุมตั ิจาก ECTI Board
3. ECTI Journal Reviewer: ผู้ประเมินบทความวารสารวิชาการของสมาคม ECTI จะได้ รับ ECTI Credits จํานวน 2
Credits ต่อบทความ และอาจมี Credits พิเศษ (Extra Credit) เพิ่มให้ สําหรับการเขียน Comment ที่ดี มีประโยชน์
ต่อผู้เขียนบทความอีก 1 Credits ในบทความที่ทําการประเมินนันๆ
้
หมายเหตุ ECTI Credits จะได้ รับหลังจากที่ผ้ ปู ระเมินได้ สง่ Comment ของบทความที่ทําการประเมินแล้ วมายัง
ECTI Editor โดย ECTI Editor จะเป็ นผู้พิจารณาในการให้ Credits พิเศษ
4. ECTI-CON Reviewer or Other International Conference Reviewer host by ECTI: ผู้ประเมินบทความในงาน
ประชุมวิชาการที่สมาคม ECTI จัดหรื อเกี่ยวข้ อง.จะได้ รับ ECTI Credits จํานวน 1 Credit ต่อบทความ และอาจมี
Credits พิเศษ (Extra Credit) เพิ่มให้ สําหรับการเขียน Comment ที่ดี มีประโยชน์ตอ่ ผู้เขียนบทความ โดยกรรมการ
Technical Program จะเป็ นผู้พิจารณาจํานวน Credits พิเศษที่เพิ่มให้ ในแต่ละบทความที่ทําการประเมิน
5. Others by ECTI Board Decision: ภาระงานอื่นๆ ตามที่ ECTI Board กําหนดขึ ้นในอนาคต
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ขัน้ ตอนการดําเนินงานเชิงปฏิบัตกิ ารจัดการระบบสมาชิก ECTI (Strategy for Managing ECTI Members)
การจัดการระบบสมาชิกสมาคม ECTI เดิมและสมาชิกใหม่ที่มาจากผู้เข้ าร่วมโครงการ จะกระทําผ่านทางเว็บไซต์ของ
สมาคมฯ เป็ นหลัก โดยระบบการจัดการสมาชิก ECTI จะมีขนตอนการดํ
ั้
าเนินงานดังต่อไปนี ้
1) สมาชิกปั จจุบนั ที่ได้ ชําระค่าบํารุงสมาชิกประจําปี แล้ ว และอายุสมาชิกยังไม่หมด จะได้ รับอีเมลจากระบบฯ ให้ ทําการ
Log in เพื่อที่จะ Update ข้ อมูลของตนเองผ่าน ECTI Website โดยจะได้ รับ ECTI Credits เทียบเท่ากับค่าบํารุง
สมาชิกรายปี (5 ECTI Credits) เป็ นการตอบแทน
2) สมาชิกในอดีตที่หมดอายุแล้ วและยังไม่ได้ ชําระค่าบํารุงสมาชิกรายปี จะได้ รับอีเมลจากระบบฯ ให้ ทําการ Log in
เพื่อที่จะ Update ข้ อมูลของตนเองผ่าน ECTI Website โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าบํารุงสมาชิกรายปี เป็ นระยะเวลา 1
ปี นับจากวันที่ได้ Update ข้ อมูลของตนเองเป็ นการตอบแทน
3) ผู้ที่เคยช่วยเหลืองานสมาคม ECTI ในอดีต เช่น กรรมการต่างๆ ในการจัดงานประชุมวิชาการ หรื อผู้ประเมินบทความ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับงานของสมาคมฯ จะได้ รับอีเมลจากระบบฯ ให้ ทําการ Log in เพื่อที่จะ Update ข้ อมูลของ
ตนเองผ่าน ECTI Website โดยจะได้ รับการยกเว้ นค่าบํารุงสมาชิกรายปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ได้ Update
ข้ อมูลของตนเองเป็ นการตอบแทน
4) ผู้ที่ประสงค์จะเข้ าร่วมเป็ นสมาชิก ECTI หรื อช่วยเหลืองานของสมาคมฯ โดยได้ รับคําแนะนําจากสมาชิก ECTI เดิม
สามารถสมัครเป็ นสมาชิก ECTI ได้ ทนั ทีผา่ นทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ โดยทําการกรอกข้ อมูลผู้สมัครและจ่ายเงินค่า
บํารุงสมาชิกรายปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี หลังจากที่สมัครเป็ นสมาชิก ECTI สําเร็จแล้ ว จะได้ รับ ECTI Credits เทียบเท่า
กับค่าบํารุงสมาชิกรายปี เป็ นการตอบแทน เช่น 5 ECTI Credits สําหรับสมาชิกสามัญ หรื อ 1 ECTI Credit สําหรับ
สมาชิกนักศึกษา
สมาชิกที่ได้ Update ข้ อมูลของตนเองในระบบการจัดการสมาชิก ECTI แล้ วจะได้ รับการขึ ้นทะเบียนในฐานข้ อมูล
ECTI และสิทธิในการสืบค้ นข้ อมูลจากฐานข้ อมูล ECTI ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ นอกจากนี ้ยังได้ รับสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จาก
การเป็ นสมาชิก ECTI อาทิเช่น การยกเว้ นค่าบํารุงสมาชิกรายปี จาก ECTI Credits ที่สะสมไว้ ส่วนลดในการลงทะเบียนงาน
ประชุมวิชาการต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดและเกี่ยวข้ อง การแลกของชําร่วยของสมาคม ECTI รวมไปถึงสิทธิประโยชน์อื่นๆ ใน
อนาคต
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การหมดอายุสมาชิก (ECTI Member Expiration)
1. ก่อนอายุสมาชิกในปี ปั จจุบนั จะหมด 1 เดือน ระบบฯ จะส่งอีเมลเตือนถึงการหมดอายุสมาชิกและจะแนะนําให้ ทํา
การต่ออายุสมาชิกในปี ต่อไป
2. ในกรณีที่มีจํานวน ECTI Credits เพียงพอเทียบเท่ากับค่าบํารุงสมาชิกรายปี สมาชิกผู้นนสามารถใช้
ั้
ECTI Credits
ในการต่ออายุสมาชิกในปี ต่อไปได้ ทนั ทีผา่ นทางเว็บไซต์ของทางสมาคมฯ
3. ในกรณีที่จํานวน ECTI Credits ไม่เพียงพอหรื อเทียบเท่ากับค่าบํารุงสมาชิกรายปี สมาชิกผู้นนสามารถใช้
ั้
ECTI
Credits ที่เหลืออยูล่ ดค่าบํารุงสมาชิกในปี ต่อไปได้ ตามอัตราส่วนผ่านทางเว็บไซต์ของทางสมาคมฯ ตัวอย่างเช่น
สมาชิกสามัญที่มี ECTI Credits อยู่ 3 Credits สามารถใช้ ECTI Credits ที่มีอยู่ลดค่าบํารุงสมาชิกรายปี ได้ 600
บาทและจ่ายเป็ นเงินให้ ทางสมาคมฯ เพียง 400 บาท เป็ นต้ น
4. ในกรณีที่สมาชิกไม่ดําเนินการใดๆ หลังจากที่รับได้ อีเมลเตือนจากระบบฯ เมื่อถึงเวลาที่อายุสมาชิกหมดลง ระบบฯ
จะทําการตรวจสอบจํานวน ECTI Credits ของสมาชิกผู้นนั ้
• ถ้ ามีจํานวนเพียงพอสําหรับการต่ออายุสมาชิกในปี ต่อไป ระบบจะทําการหัก ECTI Credits และต่ออายุ
สมาชิกให้ โดยอัตโนมัติ
• ถ้ ามีจํานวนไม่เพียงพอสําหรับการต่ออายุสมาชิกในปี ต่อไป ระบบฯ จะส่งอีเมลติดตามอีก 2 ครัง้ ถ้ ายังไม่ได้
รับการติดต่อภายในเวลาที่กําหนด 1 เดือน ระบบฯ จะยกเลิกสถานะภาพเป็ นสมาชิก และยกเลิก ECTI
Credits ที่สะสมไว้ ของสมาชิกผู้นนโดยอั
ั้
ตโนมัติ

6

