
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 

วันที่ ๓ มิถุนายน 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 วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๕. อาจารย์ อดิศร ถมยา   กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 
๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 
เริ่มการประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โ ดยแจ้งที่มาความส าคัญ            
และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.  จ านวนนักศึกษาปี ๒๕๕๘ ที่มารายงานตัว 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงจ านวนนักศึกษาที่เข้ามาสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงาน ทั้งรอบโควตา และรอบรับตรง โดยจ านวนดังกล่าวนี้ เป็นผู้ที่มารายงานตัวกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว ๑๖ คน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๒.  การจัดกิจกรรมของสาขาวิชาในช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียนที่  ๒/๒๕๕๘           
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานว่า ในกิจกรรมหลักส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ     
ที่อาจารย์แต่ละคนรับผิดชอบ และมีการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี ๒           
ซึ่งอาจารย์อดิศร ถมยา เป็นผู้สอน ซึ่งที่ประชุมอยากจะให้อาจารย์แต่ละท่านบันทึกภาพระหว่างท ากิจกรรม
เพ่ือน ามาเผยแพรแ่ละประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของสาขาวิชาฯ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 



๒ 

 

 ๑.๓.  การก าหนดวิชาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงการจัดสอบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ ของนักศึกษาประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัส ๕๗ โดยคาดว่าจะด าเนินจัดสอบในช่วงเปิด 
ภาคเรียน ก่อนรับใบลงทะเบียนจากอาจารย์ที่ปรึกษา และค่อยปรึกษาเรื่องรายวิชาที่จะท าการจัดทวนสอบใน
วาระท่ี ๕.๑ ต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๔.  ก าหนดการส าเร็จการศึกษาของอาจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงการด าเนินการสอบวิทยานิพนธ์ของอาจารย์      
วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ นี้ หลังจากนั้นจึงเข้ามาช่วยงานด้านรถประหยัด
พลังงานและภาระการเรียนการสอน ได้อย่างเต็มที่ต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑.  เรื่องจากอาจารย์วราคม วงศ์ชัย เรื่องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 ขณะนี้ได้เซ็นต์สัญญาทุนเรียนต่อเรียบร้อยแล้ว และเปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘      
โดยค่าใช้จ่ายในการเรียนสามารถเบิกได้ตามใบส าคัญรับเงินที่ทางมหาลัยวิทยาลัยเป็นผู้ออกให้ ซึ่งหัวข้อใน 
การท าวิทยานิพนธ์ได้ก าหนดกรอบโดยรวมไว้คราวๆ แล้ว และจ าน าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาอีกที 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะน ามาเสนอต่อไป 
 

๓.๒.  เรื่องจากอาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร เรื่องเอกสารประกอบการสอนรายวิชาพลังงานและ
การอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้ชี้แจ้งถึงการด าเนินงาน แก้ไขเอกสารประกอบการสอนรายวิชาพลังงานและ
การอนุรักษ์พลังงาน เพ่ือสะดวกในการเรียนการสอนแก่อาจารย์จากสาขาอ่ืนที่จะน าไปใช้สอน จึงน ามาเสนอ
ให้อาจารย์ประจ าสาขาตรวจสอบเนื้อหาของเอกสาร และเมื่อเอกสารประกอบการสอนเสร็จสมบูรณ์ จะน า
แนวข้อสอบมาปรับต่อไป 



๓ 

 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ และตรวจสอบเอกสารประกอบการสอนรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน          
ถ้ามีข้อเสนอแนะ จะน ามาปรึกษาและปรุมนอกรอบต่อไป 
 

๓.๓.  เรื่องจากอาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร เรื่องการให้รางวัลสายรหัสแก่นักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน รหัส ๕๗ ได้แก่ ๑) สายรหัสกิจกรรมเด่น นายทศพร ปัญญาชัย และนายปฏิพัฒน์ 
ยอดดี ๒) สายรหัสขวัญใจมหาชน นายณัฐนันท์ นาโพธิ์ตอง และนางสาวพิสมัย สุทธิโวหาร   ๓) สาย
รหัสเรียนเก่ง นางสาวสุจินต์ แช่ใจ 
 โดยเกณฑ์การคัดเลือกในการมอบรางวัลแต่ละประเภทนั้น ใช้วิธีการดังต่อไปนี้ สายรหัสกิจกรรมเด่น 
เป็นการลงคะแนนความเห็นของคณาจารย์ภายในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในการช่วยเหลือและร่วมกัน  
ท ากิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกที่อาจารย์ประจ าสาขาแต่ละท่านเป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบ สายรหัส
ขวัญใจมหาชน คัดเลือกจากการลงคะแนนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละวิชาที่นักศึกษาสาขาวิชาลงเรียนทั้งหมด
ประจ าปี ๒๕๕๗ และน าคะแนนของผู้ที่ได้รับเลือกมากที่สุด เป็นการตัดสิน สายรหัสเรียนเก่ง คัดเลือกจาก  
ผลการเรียนเฉลี่ยประจ าปี ๒๕๕๗ ซึ่งในกิจกรรมเหล่านี้เพ่ือเป็นการประกาศยกย่องให้เป็นแบบอย่างและ
แรงจูงใจในกลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นักศึกษาที่ได้รับรางวัล จะได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
และถ้วยรางวัล เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ตนเองและสามารถน าไปเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบสมัครงานใน
อนาคตต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑.  เรื่องจากอาจารย์วราคม วงศ์ชัย เรื่องการเข้ารอบโครงการ STISA 8th 
 อาจารย์วราคม วงศ์ชัย ได้ชี้แจ้งถึงผลการด าเนินงาน หลังจากการประกาศผลและได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการ STISA 8th ซึ่งก าลังอยู่ในช่วงปรับแก้โครงร่างพร้อมเขียนโครงการทั้งหมด ส่งภายในวันที่       
๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ และถ้าผ่านก็จะได้รับเงินส่วนหนึ่งมาสมทบในการทดลอง แล้วจึงน าผลการทดลองที่ได้
ไปท าเสนอให้แก่โครงการ ซึ่งก่อนน าเสนอแก้โครงการต้องมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาสาขาวิชาฯ    
ที่เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวก่อน  ทีมที่ผ่านการคัดเลือกนั้นมีจ านวนประมาณ ๒๐ ทีม โดยทางสาขาวิชาฯ   
ได้ใช้ชื่อทีมว่า Green Energy for Life ในการเข้าร่วมครั้งนี้ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 



๔ 

 

๔.๒.  เรื่องจากอาจารย์อดิศร ถมยา เรื่องการสมัครรับทุนรัฐบาลปี ๒๕๕๘ 
 อาจารย์อดิศร ถมยา ชี้แจงว่า เอกสารในการสมัครทั้งหมดได้ผ่านจากทางมหาวิทยาลัยแล้ว         
และยื่นเอกสารเข้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้ว หลังจากนี้รอประกาศผลตัดสิน หากได้รับเลือก    จะ
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ และสอบสัมภาษณ์ต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และด าเนินการติดตามเรื่อง โดยโทรสอบถามเดือนละ ๑ ครั้ง 
 

๔.๓.  เรื่องจากอาจารย์ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ เรื่องโครงการวิจัยปี ๒๕๕๘ งบประมาณ 
๕๐,๐๐๐ บาท 
 อาจารย์ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัยพ์ ชี้แจงที่การปรับแก้โครงการและผ่านการอนุมัติเป็นที่เรียบร้อย
หลังจากนี้ ตรวจสอบเงิน และด าเนินงานวิจัยต่อไป ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยน ารายงานการวิจัยต่างๆ 
มาประเมินและวิเคราะห์มูลค่าในการด าเนินโครงการด้านพลังงานเป็นส่วนใหญ่ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และเตรียมข้อมูลเผื่อการ KM ของคณะต่อไป 
 

๔.๔.  เรื่องจากอาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร เรื่องการด าเนินการจัดท าศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงาน
สู่ชุมชน ในพื้นที่ ๑๐๐ ไร่ 
 อาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงพ้ืนที่ในการท าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังง านแสงอาทิตย์      
โดยด าเนินการขอจากทางมหาวิทยาลัยในการอนุเคราะห์พ้ืนที่ส่วนหนึ่งเพ่ือน ามาจัดตั้งโครงการเพ่ือผลิต
ก าลังไฟฟ้า ๑ เมกกะวัตถ์ ซึ่งต้องรอผลการประชุมของมติสภา เพ่ือขอเอกสารต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูรเป็นผู้ด าเนินในการติดตาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

๕.๑.  รายวิชาที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
อาจารย์อดิศร ถมยา ชี้แจงถึงผลการเข้าร่วมประชุมของคณะ ในเรื่องการทวนสอบวิชาเอกของสาขา 

ให้เป็นวิชาที่อาจารย์ประจ าสาขาเป็นผู้สอนนักศึกษาสาขา และไม่ต่ ากว่า ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งจะได้แก่รายวิชา
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน หลักฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี ๑  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 



๕ 

 

๕.๒.  กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปี ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) 
 ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาประจ าปี ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  
โดยทางสาขาวิชาฯ จัดท าตารางเวลาในการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาฯ เพ่ือให้นักเรียนที่เข้ามาสมัครเข้าใจและ
รับรู้ถึงระบบการเรียนการสอนของสาขา 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๕.๓.  กลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาปี ๒๕๕๙ 
 การประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาประจ าปี ๒๕๕๙ ได้มีการพูดคุยเบื้องต้นระหว่างสาขาวิศวกรรม
ซอฟแวร์ในการออกไปประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียน เริ่มแรกอาจจะเป็นการส่งแผ่นพับแนะน าสาขาไปยัง
โรงเรียนต่างๆ ก่อน ภายหลังค่อยติดต่อในการขออนุญาตเข้าไปแนะน าที่โรงเรียน หรือรวบรวมแผ่นพับและ
เอกสารแนะน าสาขาต่างๆ ไปรวมไว้ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์นักศึกษาของมหาวิทยาลัย และส่งเอกสาร
ประชาสัมพันธ์สาขาผ่านทางโรงเรียนที่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจบมา 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๕.๔.  (ร่าง) มคอ.๗ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 อาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบการประชุม ถึงร่างมคอ.๗ ที่ได้มีการเพ่ิมเติม
ข้อมูลบางส่วน และต้องการให้อาจารย์แต่ละท่านช่วยกันพิจารณา ซึ่งแบบฟอร์มยังคงเป็นแบบเดิม โดยทาง
มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินปรับแก้แบบฟอร์มใหม่ และจะประกาศในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และรอการปรับแก้แบบฟอร์มใหม่ แล้วจึงค่อยปรับรูปแบบตาม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑.  KM คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 เป็นเรื่องของวิธีการสอน โดยจะปรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป ซึ่งมีทั้งหมด ๓ วิธี คือ ๑.การท างาน
ปฏิบัติจริง,  ๒.สร้างบรรยากาศการเรียน, และ๓.การเรียนเชิงเป็นกลุ่ม ซึ่งจะน ามาใช้จริงในการเรียนการสอน 
ให้ระบุลงในมคอ.๓ พร้อมบอกวิธีที่เลือกใช้ เพ่ือน าตัวชี้วัดมาสรุป และสรุปว่าวิธีในเหมาะสมที่สุด  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และเตรียมปรับมคอ.๓ 
 

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น. 
นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


