
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวชิาเทคโนโลยพีลงังาน 

คร้ังที่ ๕/๒๕๕๖ 

วนัที่ ๑๑ ธนัวาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๑๔ อาคารคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภัฏล าปาง 

 

รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย ์ดร.รวิภา ยงประยรู  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๒. อาจารย ์ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย ์ รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๓. อาจารย ์วราคม วงศช์ยั  เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๔. อาจารย ์วศิน์วิโรตม ์เนติศกัดิ์   ผูช่้วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน 

๕. อาจารย ์อดิศร ถมยา  กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยพีลงังาน 

๖. นาย วรานนท ์อินต๊ะธรรม  นกัวิจยั ศูนยว์ิจยัและพฒันาพลงังานสู่ชุมชน 

๗. นางสาว อนัธิกา ป๋ิวสวสัด์ิ  นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ (ปฏิบติัการ) ศูนยว์ิจยัและพฒันาพลงังานสู่ชุมชน 
 

เร่ิมการประชุม ๑๐.๓๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความสําคัญ และวัตถุประสงค์           

การประชุม แก่ผูเ้ขา้ร่วมการประชุมทราบและดาํเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.  การรายงานตัวกลับมาปฏิบัติราชการของอาจารย์วศิน์วิโรตน์ เนติศักดิ์ 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ไดช้ี้แจงถึงการกลบัเขา้มารับราชการของอาจารยว์ศิน์วิโรตม์ เนติศกัด์ิ เม่ือวนัที่ 

๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ จากการศึกษาต่อในระดบัปริญญาเอก มหาวิทยาลยันเรศวร และสอนในรายวิชาพลงังานและการ

อนุรักษพ์ลงังาน กลุ่มเรียนที่ ๑๐ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๒.  การประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ช้ีได้แจงถึงรูปแบบการประชุมของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน             

มี 2 วาระ ไดแ้ก่ วาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลงังาน เป็นการประชุมเฉพาะคณาจารยป์ระจาํสาขา โดยจัดประชุม



๒ 

 

เดือนละคร้ัง และวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน เป็นการประชุมทั้งคณาจารยป์ระจาํ

สาขาและคณะกรรมการบริหารจากหน่วยงานภายนอก โดยการจดัประชุม เห็นตามแต่โอกาสที่เหมาะสม 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  การออกบูธนิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในงานร่ืนเริงและของดีเมืองล าปาง (งานฤดูหนาว)      

ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ – ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยรู ประธานการประชุม ได้มอบหมายให้อาจารยอ์ดิศร ถมยา เขา้ร่วมประชุมและรับฟังถึงจาก

ดาํเนินงานของการประชุมคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม และจะนาํรายละเอียดเขา้ร่วมประชุมที่ศาลากลางต่อไป 

โดยอาจารยอ์ดิศร ถมยา ไดช้ี้แจงถึงการประชุมท่ีผ่านมา ทางคณะเร่ิมจดับูธในวนัท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ณ เวลา 

๙.๐๐ น. โดยมีรถขนของรออยูท่ี่หน้าคณะ เพื่อทาํการขนยา้ยของไปที่งาน และเก็บของกลบัในวนัที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗    

ณ เวลา ๙.๐๐ น. ทางคณะจะจัดทาํแสตนไมไ้วร้องรับในการเดินเข้าชมในพื้นท่ีจัดแสดงของแต่ละสาขา และเพิ่มบูธ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจัดทาํเป็นซุ้มโรงหนัง  ในการรับผิดชอบและประสานงาน 

สาํนกังานคณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรมเป็นผูรับผิดชอบ ไดมี้การจัดตารางเวรในการเฝ้าบูธ และจ้างยามของมหาวิทยาลยั

นอนเฝ้าบูธ ในส่วนของค่าตอบแทนอาจารยไ์ม่สามารถเบิกได ้เบิกไดเ้ฉพาะส่วนของนกัศึกษาท่ีเฝ้าบูธเท่านั้น 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

๑.๔.  ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ 

ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ไดช้ี้แจงตามบนัทึกขอ้ความตามประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏลาํปาง  

เร่ือง “ตวับ่งช้ีเพิ่มเติมตามอตัลกัษณ์” 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 

 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเน่ือง 

 ๓.๑.  ความก้าวหน้าของโครงการวิจัยที่ร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก โดย ดร.รวิภา ยงประยรู 

- โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับปริญญาโทระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือกับสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

 ในโครงการความร่วมมือดา้นงานวิจัยระดบัปริญญาโท ทางดา้นนักศึกษา รบกวนให้ช่วยตรวจสอบ

 กระบวนการทดลองนํ้ามนัจากนํ้ามนัพลาสติก และอยูใ่นขั้นตอนการทาํหนงัสือขอความร่วมมือระหว่าง

 มหาวิทยาลยั 

- โครงการความร่วมมืองานวิจัยโครงการเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่ เหมาะสม ส าหรับการ

ประยกุต์ใช้งานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย งบสนพ.๕๖ 

 ในโครงการความร่วมมืองานวิจัยโครงการเทคโนโลยีระบบสะสมพลงังาน ขณะน้ีได้เซ็นต์เอกสาร       

 ในส่วนของลูกจา้งงานวิจยัของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

- โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน THAI – GERMAN 

  โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการดา้นพลังงาน อยู่ในช่วงเตรียมเอกสารของอ.นิวัติ กิจไพศาลสกุล         

  เพื่อเขา้ร่วมในโครงการดงักล่าว 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๓.๒.  ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน คร้ังที่ ๑/๒๕๕๖ โดย อาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 ไดก้ล่าวสรุปสาระสาํคญัของการประชุมคาํสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน โดยมี

รายละเอียดของโครงการที่จดัอยูใ่นแผนงบประมาณ ปี ๕๗ ซ่ึงมีบางโครงการสามารถร่วมมือในการทาํกิจกรรมร่วมกันได ้

โดยโครงการท่ีจะเร่ิมทาํเป็นอยา่งแรกคือ การบริการวิชาการร่วมกบัสวทช. ภาคเหนือ ในการส่งเสริมระบบแก๊สซิฟิเคชัน่

ตามโรงเรียน ในพื้นที่ที่ไดมี้การสํารวจศกัยภาพด้านพลงังานชีวมวล ซ่ึงมีอาํเภอวงัเหนือ, งาว, แม่ทะ, และอาํเภอเมือง 

ตามลาํดบัศกัยภาพดา้นพลงังานชีวมวล เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพื้นท่ีในโครงการของพลงังานจงัหวดัลาํปาง 

 

มติที่ประชุม 

 คน้หาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายใน ๓ อาํเภอ ได้แก่ อาํเภอวงัเหนือ, งาว, และแม่ทะ และทาํเร่ืองเสนอสวทช.

ภาคเหนือ และพลงังานจงัหวดัลาํปาง 
 

 

 



๔ 

 

 ๓.๓.  ผลการเข้าร่วมประชุมวิชาการ TREC-6 ณ มหาวทิยาลัยมหาสารคาม ณ วันที่ ๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

โดย อาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 งานประชุมวิชาการ ไดมี้ ดร.รวิภา ยงประยูร, อาจารย ์วราคม วงศ์ชัย, และอาจารย ์อดิศร ถมยา เขา้ร่วมในการ

ประชุมคร้ังน้ี ซ่ึงงานประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพลงังานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยจัดข้ึนปีละ ๑ คร้ัง ซ่ึงในคร้ัง

ต่อไป จดัที่มหาวิทยาลยัราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๓.๔.  ความคบืหน้าหลักสูตรเทคโนโลยพีลังงานในการขอยืน่อนุมัติต่อ สกอ. โดย อาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 ไดร้ายงานความกา้วหน้าของหลกัสูตรเทคโนโลยีพลงังานท่ียื่นต่อสกอ. ว่าอยู่ในขั้นตรวจสอบรูปแบบ คาํผิด      

คาํถูก โดยจะรับหนา้ที่ประสานงานและติดต่อกบัสกอ. เป็นระยะ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  งานเล้ียงปีใหม่ของคณะเทคโนโลยอุีตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 ทางคณะไดเ้ลื่อนการจดังานออกไปจากวนัที่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงจะมีการประชุมหารืออีกคร้ัง โดยทางคณะ

ไดข้อใหแ้ต่ละสาขาออกเงิน จาํนวน ๑,๐๐๐ บาท และของขวญัในการแลกเปลี่ยน ราคาไม่ตํ่ากว่า ๑๐๐ บาท และในวนัที่  

๒๖ ธนัวาคม ๒๕๕๖ เป็นงานเลี้ยงของมหาวิทยาลยั  

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอพิจารณา 

 ๕.๑.  การเตรียมความพร้อมหมวดวิชาเฉพาะด้าน ทั้งในส่วนวิชาบังคบั และวิชาเลือกของสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน 

- จัดท ามคอ.๓ 

- จัดท าเอกสารประกอบการสอน 

 ขณะน้ีหลกัสูตรกาํลงัอยูใ่นขบวนการของสกอ. จึงควรมีการเตรียมความพร้อมล่วงหนา้ตามประกนัคุณภาพ โดยมี

การจดัทาํมคอ.๓ กบัแผนบริหารการสอนประจาํวิชา ตามรายวิชาที่บรรจุอยูใ่นมคอ.๒ รหสัวิชาข้ึนตน้ดว้ย ๕๖๘ และมีการ



๕ 

 

เสนอแปลหนงัสือเรียนจากต่างประเทศ ดา้นพลงังาน ที่ดร. ธานินทร์ คูพูลทรัพย ์ไดด้าวน์โหลดไว ้โดยจะแบ่งตามเน้ือหาท่ี

สอดคลอ้งตามรายวิชา 
 

มติที่ประชุม 

 แบ่งอาจารยท์ี่จะรับผิดชอบรายวิชา เพื่อจดัทาํมคอ.๓ และเอกสารประกอบการสอน 
 

 ๕.๒.  การปรับปรุงเว็บไซต์สาขาส าหรับงานประกันคุณภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

 ...................................................................................................................................................................................  
 

มติที่ประชุม 

 สามารถแจง้ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมไดท่ี้นางสาว อนัธิกา ป๋ิวสวสัด์ิ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 

ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น. 

 

 

 

 

นางสาว อนัธิกา ป๋ิวสวสัด์ิ       อาจารย ์ดร.รวิภา ยงประยรู  

       ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทาน 


