
รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ [๑] 

 

รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๑๓๔๗ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************************************************************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๒. อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์  รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๓. อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย   เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๔. อาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๕. อาจารย์ อดิศร ถมยา   กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 
๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 
เริ่มการประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแ จ้งที่มาความส าคัญ            
และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑. การเข้าร่วมการประชุมระดมความคิดเห็นเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษา ๙ ภูมิภาค เพื่อใช้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการน ากรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๕) 
และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่  ๑๑ (๒๕๕๕ -๒๕๖๐) ระยะครึ่ งแผนหลัง                             
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงเรื่องกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว ๑๕ ปี ซึ่งมีเรื่องที่เป็น
ประเด็นสอดคล้องกับทางสาขาวิชาฯ อยู่ในกรอบท่ีวางไว้ของสกอ. ในเรื่องของพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีประ
ประเด็นในเรื่องของการพิจารณาผลบัณฑิตในหลักสูตรที่คล้ายคลึงกัน เพ่ือค านวณต้นทุนในการผลิตบัณฑิต 
และมุ่นเน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ เพ่ือให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ โดยมีการท างานร่วมกับ
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือน าองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยทางสกอ. จะมีการเปิดให้ยื่น
หนังสือเพ่ือขอท าโครงการที่จะท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรม มาทางสกอ. โดยสามารถของบประมาณสนับสนุน
ไดโ้ครงการละ ไม่เกิน สองแสนบาท 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ [๒] 

 

 ๑.๒. การเข้าร่วมการประชุมการจัดงานรื่นเริงฤดูหนาว และของดีนครล าปางประจ าปี ๒๕๕๙          
ณ ศาลากลางจังหวัดล าปาง วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงจากการเข้าร่วมประชุมว่า ทางจังหวัดก าหนดการจัดงาน
ระหว่างวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาจังหวัดล าปาง ในส่วนภาคมหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปางนั้น ในส่วนของผู้บริหารได้ลงความเห็น ไม่ขอเข้าร่วมจัดงาน แต่ในส่วนของทางสาขาวิชาฯ ยังคง
ได้รับเชิญ และร่วมจัดนิทรรศการกับทางพลังงานจังหวัดล าปาง เหมือนปีที่ผ่านมา ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จะมี
การจัดเวรของนักศึกษาในการเฝ้านิทรรศการ และฝากอาจารย์ประจ าสาขาควบคุมดูแล ในเรื่องของสถานที่จะ
มีการเชิญประชุมอีกครั้งในภายหลัง 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 ๑.๓. การเข้าร่วมการจัดบูธสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในการประชุมของครูแนะแนว ในวันที่            
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมโอฬารรมย์ ตั้งแต่เวลา ๘.๐๐ น.เป็นต้นไป 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงการจัดกิจกรรมดังกล่าวว่า ทางสาขาวิชาฯ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานเข้าร่วม โดยการแจกของที่ระลึกให้แก่อาจารย์ประจ าโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่ง ณ ปัจจุบัน มีนักเรียนที่ให้ความสนใจและสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ จ านวน ๑๔ คน 
ซึ่งช าระเงินแล้ว ๓ คน ส่วนนักเรียนโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ ที่ได้ท าการสมัคร ทางอาจารย์ประจ าโรงเรียน ได้
มีการขอเจรจาผ่อนผันในการช าระเงิน ซึ่งจะน ามาช าระภายหลังหมดเขตรับสมัคร 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 ๑.๔. การจัดท างบประมาณ ปี ๒๕๕๙ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร แจกแจงรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมในเรื่องการจัดท า
งบประมาณ ปี ๒๕๕๙ และเรื่องครุภัณฑ์ท่ีได้มีการยื่นเสนอ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 ๑.๕. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ –  
๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงถึง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ซึ่งเป็นเวลาทั้งหมด ๑ ปี โดยมีการเปลี่ยนแปลงแค่ต าแหน่งของ อาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ จาก 
กรรมการ เป็น กรรมการและเลขานุการ และอาจารย์ วราคม วงศ์ชัย จาก กรรมการและเลขานุการ เป็น 
กรรมการ จากของเดิม 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ [๓] 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑. เรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย 

 อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย ชี้แจงถึงการเตรียมตัวสอบ โดยจะมีการยื่นสอบประมาณต้นเดือนธันวาคมนี้ 
โดยสัญญาทุนการศึกษาอยู่ ภายในเวลา ๓ ปี จึงชี้แจงว่าอาจมีการลงภารการศึกษาพิเศษเพ่ิม เนื่องจากเป็น
ระบบเหมาจ่าย เลยสามารถลงได้ เพ่ือท ากิจกรรมผ่านทางวิชาการ แต่ไม่นับหน่วยกิต 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

๓.๒. เรื่องการรับทุนเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของ อาจารย์ อดิศร ถมยา 
 ก าลังอยู่ในขั้นตอนการสมัคร และรอประกาศผล ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ จากนั้นจึงจะสามารถ
น าประกาศผล มายื่นเรื่องขอศึกษาต่อเต็มเวลากับทางมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดยเห็นควรให้ท าบันทึกข้อความออกจากสาขาฯ จะได้เห็นเป็นภาพรวมที่ขับเคลื่ อนจาก
ความต้องการของหลักสูตรโดยแท้จริง 

๓.๓. เรื่องการจัดท าหลักสูตรเทียบโอน ปวช.เทคนิคพลังงาน โดยอาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
 การจากรวบรวมและศึกษาในเรื่องหลักสูตร ๒ ปีต่อเนื่อง (เทียบโอน) นั้น เมื่อเทียบกับของหลักสูตร
อาชีวะเทคนิคพลังงานแล้ว มีบางรายวิชาที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่เนื่องจากอาชีวเทคนิคพลังงาน จะเน้นใน
ส่วนของภาคปฏิบัติมากกว่า จึงท าให้การเปรียบเทียบค่อนข้างยาก จึงต้องมีการศึกษาดูรายละเอียดเพ่ิมเติมให้
มากกว่านี้ ทั้งเรื่องของหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชาในแต่ละท่ี 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ประสานงานกับรองวิชาการคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ในการท าหลักสูตรเทียบโอนต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑. การขยายผลเทคโนโลยีไพโรไลซิสไปสู่การท าโครงงานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนและการเสริม
ผลิตภัณฑ์จากเตาเผาขยะในค่ายทหาร โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 เป็นกิจกรรมที่อบรมให้แก่ โรงเรียนบุญญาวาทย์วิทยาลัย ซึ่งจะน าไปต่อยอดเพ่ือเข้าประกวดใน
โครงการวิทยาศาสตร์ของบ.บางจาก ที่เกี่ยวกับการแปลงขยะเป็นทองค า ซึ่งเงินสนับสนุนจากกิจกรรมทาง
โรงเรียนจะท าไปสร้างเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกับไพโรไรซิส เพ่ือเก็บข้อมูลน้ ามันไปวิเคราะห์ 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ [๔] 

 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 
๕.๑. การจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน กับมหาวิทยาลัยยูนาน 

ประเทศจีน โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ โดยมอบหมายให้อาจารย์ ดร.รวิภร ยงประยูรท าการประสานกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศ
สัมพันธ์เพื่อด าเนินการต่อไป 

๕.๒. การเสนอชื่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาในปีการศึกษา ๒/๒๕๕๘ ตามหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 
๑. รายวิชาเทคโนโลยีอบแห้ง  มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
๒. วัสดุศาสตร์    มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

 ๓. กลศาสตร์ของไหลและการถ่ายเทความร้อน มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 ๔. ระบบการวัดและควบคุมเชิงพลังงาน  มอบหมายให้ อาจารย์ อดิศร ถมยา 
 ๕. คณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยี ๒  มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ 
 ๖. เขียนแบบวิศวกรรม   มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รวิวศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
 ๗. พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน  มอบหมายให้ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาฯ ทุกท่าน 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
- ไม่มี - 

ปิดประชุม ๑๓.๓๐ น. 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


