
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ 

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๔๘ 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 

เริ่มการประชุม ๑๓.๐๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิด การประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ            

และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.  รายช่ือพร้อมรหัสนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงถึงจ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนพร้อมรายงานตัวกับ

มหาวิทยาลัย จ านวน ๒๓ คน ได้รับพิจารณาทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ จ านวนทั้งสิ้น ..... คน 

แบ่งเป็นทุน ๗,๐๐๐ บาท จ านวน .... คน และทุน ๓,๔๐๐ บาท จ านวน .... คน โดยทุนการศึกษาดังกล่าวมา

จากการบริหารจัดการภายใต้โครงการ “ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (เขต๒) สัญญาเลขที่ รด.

๙๑/๒๕๕๗ รวมทั้งสิ้น ๗๓,๒๐๐ บาท 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๒.  ผลการด าเนินงานการจัดค่ายพลังงาน ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงบรรยากาศการจัดค่ายพลังงานให้กับนักศึกษาของ

สาขาวิชา ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะปรับทัศนคติผู้เรียนให้รับรู้รับทราบลักษณะงานที่สามารถประกอบอาชีพได้เมื่อ



๒ 

 

ส าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว โดยการจัดค่ายพลังงานให้วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ประกอบไปด้วย การ

อบรมให้ความรู้ในภาคเช้า ส่วนภาคบ่ายให้นักศึกษาน าความรู้ดังกล่าวมาจัดเป็นบอร์ดนิทรรศการ โดยมีการให้

คะแนนจากอาจารย์สาขาวิชา ส่วนการจัดกิจกรรมในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ นั้นเป็นการน านักศึกษาไป

ศึกษาดูงานในเครือข่ายงานต่างๆ ของสาขาวิชา ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ของบริษัท ห้างฉัตร โซลา 

แพลนท์ จ ากัด และศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานในต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  ผลการด าเนินงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้แจ้งผลการด าเนินงานในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฯ 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว คือนายวรานนท์ อินต๊ะธรรม นักศึกษา

ปริญญาโท สาขาวิชาพลังงานชุมชนและสิ่งแวดล้อม จากสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 

(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นระยะเวลา      

๓ เดือน ลักษณะงานที่มอบหมายให้ท า คือการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องอบแห้ง

พลังงานแสงอาทิตย์ ที่ติดตั้งและใช้งานจริงในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๒ แห่ง ได้แก่กลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น 

อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และกลุ่มหัวใจผักกาดบ้านร่องเคาะ อ าเภอวังเหนือ จังหวัดล าปาง 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรมอบหมาย นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ น าผลด าเนินการโครงการดังกล่าวเผยแพร่ใน website 

ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

 ๑.๔.  การจัดท าข้อสอบกลางรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานประจ าภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงที่มาและความส าคัญในการจัดท าข้อสอบกลาง

รายวิชา พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งเป็นหมวดศึกษาทั่วไป เพ่ือจะได้ท าการวัดและประเมินผลการเรียน

ได้อย่างมีประสิทธิผล เนื่องมาจากเนื้อหาสาระของรายวิชานี้ก็ได้ถูกก าหนดไว้แล้วตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๕ 
 

 

 

 



๓ 

 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรมอบหมาย อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย เป็นผู้เรียบเรียงและจัดท าข้อสอบกลางรายวิชาเสนอต่อผู้

ประสานงานรายวิชาดังกล่าว ในการน าส่งต้นฉบับให้กับส านักงานหมวดศึกษาทั่วไป ให้ทันกับการวัดและ

ประเมินผลในปี ๒๕๕๗ นี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุมได้ติดตาม มคอ.๓ รายวิชาจ านวน ๔ รายวิชา ดังนี้ 

 ๓.๑.  มคอ.๓ รายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา มีจ านวน ๔ คน ได้แก่ อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร, อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์, 

อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย, และอาจารย์ อดิศร ถมยา ได้จัดส่งเอกสาร มคอ.๓ พร้อมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรประสานน าส่ง คุณลาวัลย์ ศรีเดช เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๓.๒.  มคอ.๓ รายวิชาหลักฟิสิกส ์

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ อดิศร ถมยา ได้จัดส่งเอกสารมคอ.๓ พร้อมไฟล์ข้อมลูเรียบร้อยแล้ว 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรประสานน าส่ง คุณลาวัลย์ ศรีเดช เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

๓.๓.  มคอ.๓ รายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ได้จัดส่งเอกสารมคอ.๓ พร้อมไฟล์ข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 

มติทีป่ระชุม 

 เห็นควรประสานน าส่ง คุณลาวัลย์ ศรีเดช เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 



๔ 

 

๓.๔.  มคอ.๓ รายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับนักเทคโนโลยี ๑ 

 ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัยพ์ ได้จัดส่งเอกสารมคอ.๓ พร้อมไฟล์ข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว 
 

มติทีป่ระชุม 

 เห็นควรประสานน าส่ง คุณลาวัลย์ ศรีเดช เจ้าหน้าที่ของส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 การมอบทุนการศึกษาประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน ในวันพุธ ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ๑๓๑๕ จ านวน ๑๒ ทุน รวมทั้งสิ้น ๗๓,๒๐๐ บาทนั้น 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรให้แบ่งจ่ายเป็นงวดๆ ตามจ านวนชั่วโมงที่นักศึกษาได้เข้ามาช่วยงานของสาขาวิชา ทั้งนี้ขอให้

หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินเป็นจ านวนมาก เนื่องจากนักศึกษาอยู่ในช่วงการปรับตัวจากการเป็นนักเรียนมั ธยม จึง

อาจท าให้ขาดการวางแผนในการใช้จ่ายเงิน ดังนั้นเพ่ือเป็นการฝึกวินัยทางการเงิน และฝึกการรับผิดชอบต่อ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จีงมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร เป็นผู้ชี้แจ้งกฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติต่างๆ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

 แนวทางการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรให้สอดแทรกลงในกิจกรรมของรายวิชาที่ท าการสอนในปีการศึกษา ๑/๒๕๕๗ นี้ โดยอาจ

บูรณาการงานบางส่วนร่วมกับงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการ ของคณาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
  
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้แจ้งการได้รับพิจารณาทุนสนับสนุนการวิจัย จากสกว.

โครงการพัฒนานักวิจัย และงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) ประจ าปี ๒๕๕๗ จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมี

นายวรานนท์ อินต๊ะธรรม เป็นนักศึกษาผู้ช่วยวิจัยในหัวข้อ “การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องอบแห้งพลังงาน

แสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก ของกลุ่มวิสาหกิจชุมนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น อ าเภอห้างฉัตร 



๕ 

 

จังหวัดล าปาง” โดย ดร.รวิภา ยงประยูร, ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์, และนายนิวัติ กิจไพศาลสกุล ท าหน้าที่เป็น

กรรมการร่วมกันตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณการวิจัยในครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 

 เห็นควรให้อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร จัดท าเป็นค าสั่งแต่งตั้งกรรมการตรวจรับการจัดซื้อ จัดจ้าง

ของโครงการวิจัย พร้อมมีการลงนามแต่งตั้งให้ถูกต้อง เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิพลสูงสุดต่อการท างานใน

โครงการดังกล่าว 
 

ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น. 

 

 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


