
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ 

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

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 

๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

เริ่มการประชุม ๑๓.๓๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ            

และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑.  ผลการบริการวิชาการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงผลของการจัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนเสด็จวน

ชยางค์กูลวิทยาที่ผ่านมา ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ทางสาขาวิชาได้รับการประสานงานจากรองผู้อ านวยการ

โรงเรียนอาจารย์เฉลิมศักดิ์ นนทมาลย์ โดยกิจกรรมครั้งนี้ทางสาขา ได้น าองค์ความรู้ด้านพลังงานเกี่ยวกับการ

อบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และกิจกรรมการประดิษฐ์กล่องอบแห้งด้วยกล่องดับเบิ้ลเอ โดยมีนักศึกษาใน

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็นพ่ีเลี้ยงประจ ากลุ่ม ท าหน้าที่คอยดูแลและแนะน าในกิจกรรมพร้อมทั้งถือ

โอกาสทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยประเมินจากผลตอบรับจากแบบ

ประเมินด้านองค์ความรู้ของวิทยากร และกิจกรรมโดยภาพรวมของสาขา จากนักเรียนมัธยมที่เข้าร่วมกิจกรรม 

จ านวน ๑๐๐ คน ควบคู่กับการท าข้อสอบวัดความรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานอีกทางหนึ่งด้วย 

ซึ่งผลประเมินทีอ่อกมาในทางท่ีดี โดยจะน าผลไปเชื่อมโยงกับงานประกันคุณภาพของสาขาในล าดับต่อไป 



๒ 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๒.  ผลต่อเรื่องจากการเข้าศึกษาดูงานของส านักงานพลังงานจังหวัดสงขลา 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงการศึกษาดูงานในเรื่อง เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจาก

ชีวมวล ของส านักงานพลังงานจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้

งานในการทอดถั่วซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนในจังหวัดสงขลา ซึ่งหลังจากกิจกรรมการศึกษาดูงานสิ้นสุดลง ได้

มีการติดต่อประสานงานกลับมาเพ่ือขออบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล โดยสั่งท า

ระบบดังกล่าวอีกจ านวน ๑ เครื่อง เพ่ือน าไปติดตั้งและใช้งานให้แก่ชุมชนในพ้ืนที่ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๔ 

เมษายน ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  ผลการประชุมประธานและเลขานุการทุกสาขาวิชา ครั้งที่  ๑/๒๕๕๘ ในวันพุธที่           

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 ดร.รวิภา ยงประยูรได้มอบหมายให้อาจารย์วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ และดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ เป็น

ตัวแทนในการเข้าประชุมครั้งนี้ โดยอาจารย์วศิน์วิโรตม์ได้ชี้แจ้งรายละเอียดการประชุม ถึงก าหนดการของแต่

ละสาขาวิชาในการส่งมคอ.๒ที่ปรับแก ้และมคอ.๗ ภายในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โดยในส่วนเนื้อหาของมคอ.

๒ ทางคณะต้องการให้มีการปรับโครงสร้างด้านการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพ่ือลดความตึงเครียดให้แก่

นักศึกษาภายในสาขา เมื่อมีการปรับแก้มคอ.๒ ดังกล่าวแล้ว ขอให้ระบุสาเหตุในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่าง

ชัดเจน ในส่วนของมคอ.๗ ให้แต่ละสาขารายงานตามจริงเท่าที่มีข้อมูลอยู่ ซึ่งทางคณะได้น าแบบฟอร์มพ้ืนฐาน

ที่ต้องกรอกมาให้เป็นตัวอย่าง พร้อมทั้งเรื่องการจัดงานเทคโนโลยี ครั้งที่ ๓ ได้ก าหนดช่วงกลางเดือนสิงหาคม 

แตย่ังไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจน อีกทั้งรูปแบบของงาน ต้องรอปรึกษาและน ามาประชุมในรอบถัดไป โดยทางสาขา

สามารถเตรียมแผนงานเพ่ือน าเสนอและกิจกรรมที่จะจัดในงานดังกล่าวไว้ เพ่ือน าข้อมูลมาประชุมในครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และมอบหมายให้ทางประธานสาขาท าบันทึกชี้แจงการปรับโครงสร้างมคอ.๒ ประกอบการ

ยื่นเรื่องให้คณะในการประชุมคราวต่อไป 



๓ 

 

 ๑.๔.  ผลการประชุมคณะกรรมการอ านวยการโครงการกิจกรรม ๕ ส. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงผลของการประชุมว่าด้วย ที่มาและความส าคัญ

ของกิจกรรม ๕ ส. ประกอบกับพฤติกรรมของนักศึกษาของคณะ ว่าด้วยการท างานเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว มักไม่

เก็บอุปกรณ์ในเข้าที่เป็นส่วนใหญ่ ทางคณะจึงได้ก าหนดกิจกรรมนี้ขึ้นมา เพ่ือสร้างความตระหนักและสร้าง

ความรับผิดชอบ ซึ่งก าหนดของระยะเวลาในการท ากิจกรรมทางคณะยังไม่ได้ก าหนดเป็นที่แน่ชัด แต่ที่ต้องการ

เพ่ือประกอบการประชุมครั้งที่ ๒ นั้นต้องการ ให้แต่ละสาขาก าหนดพ้ืนที่ในการรับผิดชอบดูแลในส่วนต่างๆ 

เพ่ือน ามาเสนอในการประชุมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

๑.๕.  ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๘ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงตามเอกสารการประกอบการประชุม โดยใน

รายละเอียดจะเห็นได้ว่างบประมาณในเรื่องของงานวิจัยนั้น ทางดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ ก าลังท าเรื่องเสนอ

ต่อคณะในงบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ยังเหลืองบประมาณอีกส่วนหนึ่งส าหรับโครงการวิจัย จึงน าเสนอ

โครงการเกี่ยวกับแนวการประเมินศักยภาพและเปรียบเทียบเตานึ่งเห็ดแบบประหยัดพลังงานกับเตานึ่งเห็ด

แบบเดิมภายในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น ซึ่ง น าองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน ณ 

กลุ่มเพาะเห็ดจังหวัดก าแพงเพชร ภายใต้โครงการของพลังงานจังหวัดล าปาง มาขยายผลในขณะที่มีการติดตั้ง

การนึ่งเห็ดประหยัดพลังงานจ านวน ๙ เครื่อง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดบ้านทุ่งบ่อแป้น โดย

ทางสาขาต้องการน าผลที่ได้จากการใช้เตานึ่งเห็ดทั้งของเดิม และของใหม่ มาเปรียบเทียบกัน เพ่ือให้ชุมชนเห็น

ถึงภาพรวม และน าไปพัฒนาต่อไป อันน่าจะส่งผลดีกับโครงการวิจัยปี ๒๕๕๙ ของอาจารย์อดิศร ถมยา น าไป

ขยายผลต่อในส่วนของหมู่บ้านปางมะโอ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และมอบหมายให้ดร.รวิภา ยงประยูรเป็นผู้น าเสนอโครงการภายใต้ขอบเขตของงบประมาณ

ที่เหลืออยู่ 
 

 

 

 



๔ 

 

๑.๖.  การส่งแบบส ารวจผู้ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาเอก 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงบันทึกข้อความจากคณะเรื่องการส ารวจผู้ต้องการ

เรียนต่อระดับปริญญาเอก เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ โดยได้เสอนชื่อ อาจารย์วราคม วงศ์ชัย ในแบบ

ส ารวจความต้องการครั้งนี้ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

๑.๗.  ผลการศึกษาของนักศึกษาประจ าสาขา รหัส ๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงตามเอกสารการประชุม อันเป็นภาพรวมของเกรด

เฉลี่ยในเทอม ๑ ที่ผ่านมาของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัส ๕๗ โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องการกู้

ทุนกยศ. ต้องเกรดเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๒.๐ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑.  การรับนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 จากการประชุมครั้งก่อน ที่ได้มีการระดมความคิดในเรื่องการประชาสัมพันธ์ โดย เสนอให้นักศึกษา

สาขาวิชาเข้าไปฝากเรื่องเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้แก่รุ่นน้อง และอาจารย์แนะแนวในโรงเรียนเดิมแล้วยัง 

มีการน านักศึกษาสาขาวิชาไปออกรายการในสถานีวิทยุ ๘๙.๐ เพ่ือประชาสัมพันธ์เพ่ิมเติมในทุกๆ วันศุกร์ ซึ่ง

เป็นคลื่นวิทยุที่วัยรุ่นรับฟังกัน 
 

มติทีป่ระชุม 

 รับทราบ และติดตามให้รายละเอียดนักเรียนที่ได้โควตาและมีรายชื่อจากการประชาสัมพันธ์ของคณะ

เมื่อการสอบปลายภาคในโรงเรียนมัธยมศึกษาเสร็จสิ้นในช่วงต้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ 



๕ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  ผลการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ ๙ – 

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 อาจารย์อดิศร ถมยา เป็นตัวแทนสาขาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนและดูแล

นักกีฬา ประเภทเทควันโด ซึ่งผลการแข่งขันนั้นไม่สามารถคว้าเหรียญกลับมาได้ เนื่องจากนักกีฬา ขาดสมาธิ 

และประมาทในการแข่งขัน โดยโอกาสต่อไปนั้น จะน านักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เข้าฝึกฝนทักษะ

เพ่ือเป็นตัวแทนในการแข่งข้ันครั้งต่อไป ประมาณเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานให้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมมหาวิทยาลัย

ดังกล่าว 
 

๔.๒.  ผลการด าเนินงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานที่ประชุมได้ชวนคณาจารย์ประจ าสาขาร่วมชี้แจงพร้อมแจงความคิดใน

ประเด็นการด าเนินงานวิจัยที่รับผิดชอบดูแลของแต่ละคนดังนี้ ค้างสรุปงานวิจัยในส่วนปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

และรายงานความก้าวหน้าในปีงบประมาณ ๒๕๕๘, ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ ก าลังขึ้นโครงการปีงบประมาณ 

๒๕๕๘, อาจารย์วราคม วงศ์ชัย ก าลังด าเนินการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมอีกบางส่วน ในส่วนโครงการวิจัยงบปี 

๒๕๕๗ ซึ่งต้องจัดท ารายงานให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมส่งตีพิมพ์ในเดือนมีนาคม ส่วน

ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ก าลังท าเรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นต่อการท างาน เมื่อระยะเวลาครบ ๖ เดือนจึง

รายงานความก้าวต่อไป, อาจารย์อดิศร ถมยา งานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เพ่ิงรายงานความก้าวหน้า 

และเก็บขอมูลเรียบร้อยแล้ว และปีงบประมาณ ๒๕๕๘ อยู่ในขั้นตอนด าเนินงาน ส่วนโครงการของศูนย์วิจัย

และพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน ปี ๒๕๕๘ ก าลังจัดเตรียมอุปกรณ์ด้านอนุรักษ์พลังงานเพ่ือการจัดอบรมให้ความรู้

แก่ชุมชนเป้าหมาย คาดว่าจะเป็นช่วงเดือนมีนาคม และภายในเดือนเมษายน จะลงจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ใน

เป้าหมายให้แล้วเสร็จ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และเร่งด าเนินการงานวิจัยงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้แล้วเสร็จก่อน ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

 



๖ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

๕.๑.  ร่างรายละเอียดการตอบประกันคุณภาพระดับหลักสูตรองค์ที่ ๑ ถึง ๓ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้อธิบายถึงข้อมูลเบื้องต้นที่จะน าไปใช้ตอบประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ใน

ส่วนขององค์ที่ ๑ และ ๓ ที่ได้น าขึ้นเว็บไซต์สาขาวิชา เพ่ือให้อาจารย์ประจ าสาขาแต่ละท่านช่วย ให้

ข้อเสนอแนะและเพ่ิมเติมในส่วนต่างๆ ต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และให้อาจารย์แต่ละท่าน กลับไปศึกษารายละเอียดเพ่ิมเติมในเว็บไซต์ของสาขาวิชาต่อไป 

และน าข้อเสนอแนะพร้อมรายละเอียดกลับมาเสนอก่อนวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ 
 

๕.๒.  ร่างมคอ.๓ รายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงครั้งที่ ๑ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้ชี้แจงถึงที่มาในการเขียนมคอ.๓ รายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่ง

แต่เดิมที่อาจารย์แต่ละคนใช้นั้น สามารถที่จะปรับเปลี่ยนไปตามแนวทางการสอนที่ถนัดในแต่ละคน และใช้

ข้อสอบกลางในการทดสอบผลสัมฤทธิ์ที่จากการเรียนการสอน ทั้งนี้เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการเขียนมคอ.ใน

รายวิชาอ่ืนๆ ของสาขาวิชาต่อไป 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และปรับแก้มคอ.๓ ใหม่ ส่วนข้อสอบกลาง จะประชุมปรับแก้ในช่วงสิ้นเดือนมีนาคมอีกครั้ง 
 

๕.๓.  แนวทางการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในปี ๒๕๖๑ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้ชี้แจงถึงขั้นตอนและแนวคิดของการเปิดหลักสูตรปริญญาโท ที่สืบเนื่องมาจาก

การส ารวจความต้องการในการเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งมีผู้สนใจเป็นจ านวนหนึ่ง และมีความคิดใน

การเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทเพ่ือสร้างโอกาสให้กับกลุ่มผู้สนใจที่เป็นวัยท างานและเจ้าของกิจการ

ต่างๆ 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ และดร.รวิภา ยงประยูรท าหน้าที่ในการประสานงาน และน าเรื่องเข้าปรึกษากับคณบดีคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมในล าดับต่อไป 
 

 



๗ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

 ๖.๑.  การประชุมประเมินความเสี่ยง 

 อาจารย์วราคม วงศ์ชัย เป็นตัวแทนในการเข้าประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงหัวข้อที่ทางคณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มีความเสี่ยงมากที่สุด อันได้แก่ ๑.จ านวนนักศึกษาที่ไม่เป็นไปตามแผน, ๒.บุคลากรสนับสนุนที่

ไม่เพียงพอต่อภาระงาน, ๓.นักศึกษาแต่งการไม่เหมาะสม, ๔.เว็บไซต์ของคณะที่ขาดการเคลื่อนไหวและไม่มี

แรงดึงดูดความสนใจ, ๕.คุณภาพบัณฑิตไม่เป็นไปตามเป้า, ๖.การอบรมต่างๆ, ๗.งานวิจัยไม่เสร็จตามกรอบ

เวลาที่ก าหนด, ๘.การบูรณะการศิลปะและวัฒนธรรม, ๙.งานอัคคีภัย เป็นต้น 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๖.๒.  การให้รางวัลสายรหัสแก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน รหัส ๕๗ 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้น าเสนอแนวคิดในการจัดท ารางวัลต่างๆ มอบให้แก่นักศึกษาสาขาวิชา อัน

ได้แก่รางวัลสายรหัสเรียนเก่ง, ขวัญใจมหาชน, กิจกรรม ซึ่งทั้ง ๓ รางวัลนี้ในปีการศึกษาแรกนั้น จะเป็นการ

คัดเลือกโดยใช้ผู้ให้คะแนนเป็นอาจารย์ประจ าสาขาและอาจารย์ผู้สอนรายวิชาเป็นหลัก ในปีถัดไปนั้นจะต้อง

เป็นการผสมผสานการให้คะแนนในรางวัลดังกล่าว โดยให้นักศึกษารุ่นพ่ีเข้ามามีส่วนร่วมในการมอบให้

นักศึกษารุ่นน้อง 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 

 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


