
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

คร้ังที่ ๓/๒๕๕๖ 

วนัที่ ๒๙ กนัยายน ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๑๔ อาคารคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย ์ดร.รวิภา ยงประยรู  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๒. อาจารย ์ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย ์ รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๓. อาจารย ์วราคม วงศช์ยั  เลขานุการวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๔. อาจารย ์อดิศร ถมยา  กรรมการวิชาการเทคโนโลยพีลงังาน 

๕. นางสาว พรทิพย ์ประสงค ์ นกัวิชาการศึกษา (ปฏิบติัการ) ศนูยว์ิจยัและพฒันาพลงังานสูชุมชน 

๖. นางสาว อนัธิกา ป๋ิวสวสัด์ิ  นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ (ปฏิบติัการ) ศูนยว์ิจยัและพฒันาพลงังานสู่ชุมชน 

 

เร่ิมการประชุม ๑๐.๐๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ และวัตถุประสงค์           

การประชุม แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑. การวางผัง/ผังโครงสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการ ๑๐๐ ไร่ 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ไดช้ี้แจงถึงที่มาของโครงการศูนยบ์ริการวิชาการ ๑๐๐ ไร่ เป็นโครงการ 

ท่ีเกิดข้ึนจากความต้องการของคณะผู ้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ที่ต้องการรวบรวมงานด้านบริการวิชาการ            

ไว้ท่ีเ ดียวกัน พื้นท่ีท่ีใช้สร้างโครงการนั้ น เป็นพื้นท่ีท่ีทางมหาวิทยาลัยราชภัฎล  าปางได้รับการบริจาคมา แต่เดิม               

ทางคณะผูบ้ริหารไดม้อบหมายให้ศูนยก์ารเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด าริ เป็นผูรั้บผิดชอบดูแลโครงการ     

แต่เน่ืองจากขาดบุคลากรในการดูแล จึงไม่สามารถดูแลโครงการต่อได ้ ซ่ึงไดม้อบหมายให้ศูนยว์ิจัยและพฒันาพลงังาน       

สู่ชุมชน ด าเนินการจดัตั้งศูนยบ์ริหารวิชาการ ในพื้นท่ี ๑๐๐ ไร่ดงักล่าว จึงเกิดการประชุมคร้ังน้ีเพื่อหารือ เร่ืองการวางผงั 

หรือโครงสร้างหอ้งต่างๆ ภายในอาคารของศูนยบ์ริการวิชาการว่าอะไรคือส่ิงจ าเป็นท่ีตอ้งมีอยู่ภายในตวัอาคาร อาทิเช่น 

ห้องทดลอง, ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อรวบรวมขอ้มูลทั้งหมด น าส่งให้คณะผูบ้ริหารรับทราบ ถึงผงัโครงสร้างที่จ  าเป็น   

ตอ้งมีภายในตวัอาคาร 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 



๒ 

 

 ๑.๒.   แบบฟอร์มของอนุญาตกการเดินทางไปราชการ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ช้ีแจงแนวปฏิบัติในการขออนุญาตการเดินทางไปราชการ              

ตามแบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการตามแบบ ปร .๑ และฟอร์มค าสั่ งมหาวิทยาลัย ให้ข้าราชการไปราชการ                     

เพื่อเป็นแนวทางในการขออนุญาตการเดินทางไปราชการ เน่ืองจากงบประมาณท่ีตอ้งเบิกใชใ้นการเดินทางไปราชการนั้น             

จะถูกบรรจุอยูใ่นงบประมาณของสาขาที่ไดรั้บไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  ช้ีแจ้งตารางสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ไดช้ี้แจงใหท้ราบถึงการจดัตารางการเรียนการสอน ในการวิชาพลงังาน

และการอนุ รักษ์พลังงานให้อาจ ารย์ประจ าส าขาได้ทราบถึ งจ านวน เฉลี่ ยของห้อง เ รียนที่ได้ท  า การสอน                                      

จ  านวน ๓ ห้อง/อาจารย์ประจ ารายวิชา  และจ าน วนเฉลี่ ยของนักศึกษา ท่ีต้องรับผิดชอบในรายวิชาทั้ งหมด                           

จ  านวน ๗๐ คน/อาจารยป์ระจ ารายวิชา 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๔.  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ไดแ้จงใหท้ราบถึงการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยี

พลงังาน ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

  อาจารย ์ดร. รวิภา ยงประยรู  ประธานกรรมการ 

  อาจารย ์ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย ์ กรรมการ 

  อาจารย ์อดิศร ถมยา  กรรมการ 

  อาจารย ์วศิน์วิโรตม ์เนติศกัดิ์   กรรมการ 

  นาย พนัธวฒัน์ ไชยวรรณ  กรรมการ 

  นาง สายธาร ประสงคค์วามดี  กรรมการ 

  อาจารย ์วราคม วงศช์ยั  กรรมการและเลขานุการ 

 สืบเน่ืองจากรายช่ือคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังานขา้งตน้น้ี ไดมี้การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 

โดยเพิ่ม คุณสายธาร ประสงค์ความดี พลังงานจังหวัดล  าปาง เ ป็นกรรมการ จึงได้มีการหารือด้านพลังงาน                         

และท าให้รับทราบถึงนโยบายของผูว้่าราชการจังหวดัล  าปางคนใหม่ ที่ยงัคงสนับสนุนงานดา้นพลงังาน โดยมีความคิด      

ที่จะให้จังหวัดล  าปางเป็นศูนย์กลางด้านพลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับพันธกิจของสาขาและมหาวิทยาลัย จึงส่งผลต่อ                



๓ 

 

การของบประมาณในงานวิจยัของอาจารย ์วราคม วงศช์ยั ในโครงการ ศึกษาพื้นท่ีส าหรับเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมะเยาหิน

และการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต ซ่ึงมีโอกาสที่จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยดังกล่าว           

จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัล  าปาง 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๕.  การไปราชการในงาน WSC ณ ประเทศออสเตรเลีย วันที่ ๒ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ไดช้ี้แจงรายละเอียดของงาน World Solar Challenge (WSC) ซ่ึงเป็นงาน

ท่ีจดัข้ึนทุกๆ ๓ ปี เป็นการไปศึกษาดูงานดา้นการประยกุตใ์ชพ้ลงังานไฟฟ้าส าหรับการคมนาคมขนส่ง เพื่อน ามาตอบโจทย์

ของสภาพสังคมปัจจุบันที่ เปลี่ยนไป เน่ืองด้วยงานด้านพลังงานในปัจจุบันจะเกี่ยว ข้องกับทุกกิจกรรมของมนุษย ์                

และมีแนวโนม้ในการหนัมาใชย้านพาหนะจากพลงังานไฟฟ้าเพิ่มข้ึน ตลอดจนการน ามาปรับใชใ้นหลกัสูตรเพื่อสนับสนุน

คุณลกัษณะของนกัศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน ใหก้ลายเป็นกิจกรรมเพื่อส่งเสริมนักศึกษาให้ใชอ้งค์ความรู้ที่ไดรั้บ

จากการเรียนการสอนมาประยกุตใ์ชใ้นงานดา้นพลงังาน ทั้งยงัเป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา ที่จะเปิดรับเขา้มา

ศึกษาในหลกัสูตรในปีการศึกษา ๒๕๕๗ น้ี 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

๑.๖.  เร่ืองการขอลาออกจากเป็นลูกจ้างของศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

เพื่อไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา ธุรกิจระหว่างประเทศ ของนางสาว พรทิพย์ ประสงค ์                           

โดยจะปฏิบติังานจนถึงวนั ศุกร์ ที่ ๒๗ กนัยายน ๒๕๕๖ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน คร้ังที่ ๒/๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
 

 

 

 

 



๔ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑.  ความคบืหน้าหลักสูตรเทคโนโลยพีลังงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ 

 เร่ืองกรอบหลักสูตรผ่านอนุกรรมการไปแล้ว ๑ คร้ัง และผ่านสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี ๔ กันยายน ๒๕๕๖                         

โดยมีอาจารย ์ดร.รวิภา ยงประยรู, อาจารย ์วราคม วงศช์ยั, และอาจารย ์วศิน์วิโรตม ์เนติศกัดิ์  เขา้ร่วมประชุม ซ่ึงในที่ประชุม

ไดล้งมติใหแ้กแ้บบฟอร์มของเน้ือหาและค าท่ีผิด แต่จะมีประเดน็หลกัใหญ่ๆ อยู ่๓ ประเดน็ดงัต่อไปน้ี 

  ๓.๑.๑.  ให้มีการเพิ่มในส่วนของรายวิชาชีววิทยา โดยมีการอา้งอิงในรายวิชาของสาขาวิทยาศาสตร์     

ซ่ึงเน้ือหานั้นไม่ตรงกบัสาขาเทคโนโลยพีลงังาน จึงไดจ้ดัตั้งเป็นรายวิชาใหม่ข้ึน ช่ือว่า “ชีววิทยาเชิงพลงังาน” โดยการเรียน

การสอนร่วมกนัจะจดักบัสาขาวิทยาศาสตร์ 

  ๓.๑.๒.  ใหป้รับเปลี่ยนคุณลกัษณะพิเศษของบณัฑิต แทนการใชก้ารสอบภาษาองักฤษเป็นตวัช้ีวดัและ

อาชีพของบณัฑิตที่จบการศึกษาไป 

  ๓.๑.๓.  ท้วงติงเร่ืองค าอธิบายรายวิชาท่ีมีเน้ือหายาวเกินไป ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อการเขียนต ารา             

หรือเอกสารประกอบการสอนรายวิชา ในกรณีที่จะใชร้ายวิชาดงักล่าวประกอบการยืน่ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

ในวนัที่ ๑๐ ต.ค. ๕๖ จะมีการน าเสนอหลกัสูตรเทคโนโลยพีลงังาน เขา้ที่ประชุมสภาวิชาการอีกคร้ัง ซ่ึงตวัรูปเล่ม

หลกัสูตรก าลงัอยูใ่นขั้นตอนการตรวจเน้ือหาเบ้ืองตน้ท่ีคุณบงกช เจา้หนา้ท่ีงานบริหารทัว่ไปของฝ่ายหลกัสูตร มหาวิทยาลยั

ราชภฏัล  าปาง 
 

มติที่ประชุม 

 มอบหมายใหอ้าจารย ์วราคม วงศช์ยั และอาจารย ์อดิศร ถมยา เขา้ร่วมประชุมสภาวิชาการ ในวนัที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

เพื่อช้ีแจง้การแกไ้ขหลกัสูตรเทคโนโลยพีลงังาน ตามท่ีประชุมสภาวิชาการ เม่ือวนัท่ี ๔ กนัยายน ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๒.  ผลการด าเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร ของ สวทช.ภาคเหนือ 

 ไม่ผ่านการพิจารณา เน่ืองจากองคป์ระกอบของช้ินงาน ยงัไม่ตรงกบัเกณฑก์ารตดัสินทั้งหมด 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๓.๓.  ผลการด าเนินโครงการประกวดส่ือด้านนวัตกรรมพลังงาน – ส่ิงแวดล้อม 

 ผลการประกาศรางวลัโครงการจดัท าส่ือเพื่อส่งเสริมนวตักรรมดา้นพลงังาน – ส่ิงแวดลอ้มในชุมชน มีดงัน้ี 

  รางวลัชนะเลิศ   ไดแ้ก่ ทีมAlpha โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๑  ไดแ้ก่ ทีมLKS โรงเรียนล าปางกลัยาณี 

  รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั ๒  ไดแ้ก่ ทีมหวักะทิ โรงเรียนเสดจ็วนชยางคก์ูลวิทยา 

  รางวลัชมเชย   ไดแ้ก่ ทีมVR Success มหาวิทยาลยัราชภฏัล  าปาง 



๕ 

 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของแต่ละโรงเรียน อาจารยจ์ากโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ให้ความสนใจ  

และเห็นด้วยกับการจัดงานคร้ังน้ี พร้อมทั้ งส่งเสริมและพร้อมให้ความช่วยเหลือในการจัดงานคร้ังต่อไป เน่ืองจาก             

เร่ืองของพลงังานก าลงัเป็นท่ีนิยม และเป็นเร่ืองใกลต้ัวสามารถน ามาประยุกต์ใชไ้ด ้ซ่ึงในการประกวดคร้ังต่อไปนั้ น         

จะเน้นการน าเสนอในเร่ืองของพลังงานที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน โดยมีการจัดกิจกรรมเป็นค่ายพลังงาน ๒ วัน ๓ คืน         

เพิ่มลกัษณะของการเขียนร่างโครงการ โดยการด าเนินงานกิจกรรมเป็นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรอีกทางหน่ึง โดยมีการ

วางแผนช่วงเวลาขอการน าเสนอผลงานจัดกิจกรรมในเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ ซ่ึงเป็นช่วงที่ครบรอบการสถาปนาเป็น

มหาวิทยาลยั ระยะเวลา ๑๐ ปีจึงมีการจดันิทรรศการแบบ Open house ข้ึนภายในมหาวิทยาลยั 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๓.๔.  ผลการประชุม THAI – GERMAN ในโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน 

 จากการประชุมเป็นผลท าใหไ้ดท้  า MOU. กบัทางเยอรมนั ในสัญญาระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – 

๒๕๖๑ เป็นการแลกเปลี่ยนคณะท างาน โดยในปีหน้าจะมีโครงการ Summer School ที่เยอรมัน ซ่ึงมีความเห็นว่า                      

จะส่งอาจารย ์อดิศร ถมยา เป็นตวัแทนในการแลกเปลี่ยนคณะท างานในคร้ังน้ี 
 

มติที่ประชุม 

 มอบหมายให้อาจารย ์อดิศร ถมยา เตรียมตวัในการแลกเปลี่ยน และอาจารย ์วราคม วงศ์ชยั ศึกษารายละเอียด

สาขาวิชาท่ีตอ้งการศึกษาเพิ่มเติมในระดบัปริญญาเอกต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  โครงการเปลี่ยนหลอด LED ในมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 อาจารย์ อดิศร ถมยา ไม่ได้ไปเข้าร่วมการประชุม เ น่ืองจากการระบุว ันที่ไม่ชัดเจนในบันทึกข้อความ                

และมีความคิดเห็นว่า การเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ ไม่เกิดผลกระทบที่ชดัเจน เพราะจากการท าวิจัยที่เกี่ยวกบัการประเมิน     

การใช้พลงังานในมหาวิทยาลัย พบว่ามีการใชพ้ลงังานในส่วนของแสงสว่างเพียง ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จากการใชพ้ลงังาน

ทั้งหมด น่าจะเนน้การใชม้าตรการอยา่งอื่นมากกว่า เช่น การเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายเุกิน ๑๐ ปี เป็นตน้ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๔.๒.  การประชุมยทุธศาสตร์ของคณะ ณ จ.เชียงราย 

 อาจารย ์วราคม วงศช์ยั ไดส้รุปเน้ือหาการประชุมยทุธศาสตร์ของคณะว่า มีการปรับเปลี่ยนขอ้ความ ใหส้อดคลอ้ง

และเช่ือมต่อการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมมากข้ึน 



๖ 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอพิจารณา 

 ๕.๑.  การจัดท าโครงการจัดท าส่ือเพื่อส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน – ส่ิงแวดล้อม ปี ๒ 

 ไดพ้ิจารณาในวาระสืบเน่ืองในหวัขอ้ ๓.๓. ผลการด าเนินโครงการประกวดส่ือดา้นนวตักรรมพลงังาน – 

ส่ิงแวดลอ้ม 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

 ๖.๑.  การปรับเปลี่ยนเว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

 ขอความร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขา  ส่งลิงค์เว็บไซต์ประจ าตัวของอาจารย์ เพื่อน าข้อมูลมาเช่ือมต่อกับ      

เวบ็ไซตข์องสาขา ซ่ึงจะเป็นการประชาสัมพนัธ์ผลงานท่ีผ่านมาของอาจารยแ์ต่ละท่าน และไดมี้การเพิ่มเติมในส่วนของ

ขอ้มูลหลกัสูตรเทคโนโลยพีลงังาน เพื่อเป็นการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๖.๒.  T-REC 6 แจ้งเตือนในการช าระเงินการเข้าร่วมงาน 

 คณะท างานการประชุมเชิงวิชาการ T-REC 6 ไดมี้การส่งอีเมลม์าทีอ่าจารย ์อดิศร ถมยา เร่ืองแจ้งก  าหนดการช าระ

เงินการเขา้ร่วมงานภายในส้ินเดือน ก.ย. ๒๕๕๖ น้ี 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ โดยประธานในที่ประชุมเสนอใหท้  าการลงทะเบียนเขา้ร่วมงานที่หนา้งาน T-REC 6 แทน ทั้งน้ีเพื่อรอ

การอนุมติังบประมาณปี ๒๕๕๗ จากมหาวิทยาลยั 
 

ปิดประชุม ๑๑.๐๐ น. 

 

 

นางสาว อนัธิกา ป๋ิวสวสัด์ิ       อาจารย ์ดร.รวิภา ยงประยรู  

       ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทาน 


