
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งท่ี ๔/๒๕๕๖ 

วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๑๖ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๒. อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๓. อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย  เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๔. อาจารย์ อดิศร ถมยา  กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 

๕. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

 

เริ่มการประชุม ๑๕.๐๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ และวัตถุประสงค์           

การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ 

 ๑.๑. ค าสั่งแต่งตั้งและหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงค าส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ตามเอกสารค าส่ังเลขที่ ๓๙๑๖/๒๕๕๖

คณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานให้ที่ประชุมรับทราบ โดยมีคณะกรรมการบริหารดังต่อไปนี้ 

  อาจารย์ ดร. รวิภา ยงประยูร  ประธานกรรมการ 

  อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ กรรมการ 

  อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  กรรมการ 

  อาจารย์ อดิศร ถมยา  กรรมการ 

  นาย พันธวัฒน์ ไชยวรรณ  กรรมการ 

  นาง สายธาร ประสงค์ความดี  กรรมการ 

  อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย  กรรมการและเลขานุการ 

 พร้อมทั้งช้ีแจงถึงเรื่องการบริหารงานวิชาการ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ได้อาจารย์ได้รับทราบถึง

การท างานและเตรียมความพร้อมในการท างานต่อไป 

 
 



๒ 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๒.   โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยระดับปริญญาโท ระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับพื้นที่วิจัย “ปงยางคกโมเดล” ของศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้แจ้งถึงการเข้ามาขอรับค าปรึกษาและลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานของ

นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์และพลังงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันในเรื่องการหาสัดส่วนที่เหมาะสมของ

น้ ามันไพโรไลซิส จากถงุพลาสติกที่ใช้เพาะเห็ดแล้ว ผสมกับน้ ามันดีเซล ในการน าไปใช้กับเครื่องยนต์ทางการเกษตรของ

กลุ่มชาวบ้านทุ่งบ่อแป้น ในล าดับต่อไป 

 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยโครงการเทคโนโลยีระบบสะสมพลังงานที่เหมาะสมส าหรับการ

ประยุกต์ใช้งานในระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะของประเทศไทย งบประมาณปี ๕๖ ของสนพ. และงานบริการวิชาการ

โครงการ Solar Rooftop โดยงบประมาณปี ๕๖ ของพพ. ในส่วนของหน่วยงานราชการ กับวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ช้ีแจงให้ทราบถึงโครงการที่ทางมหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นเจ้าของ

โครงการทั้ง ๒ โครงการ โดยที่ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการครั้งนี้ ในการ

ท างาน เมื่อลงพื้นที่ส ารวจและตรวจสอบความเหมาะสมของหน่วยงานราชการ ใน ๙ จังหวัดของภาคเหนือตอนบนที่ได้มี

การก าหนดรายละเอียดเบื้องต้น จะมีการประชุมและอบรมให้ความรู้และช้ีแจงในเรื่องงานก่อนที่จะมีการเริ่มงานเชิงพื้นที่ 

โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศวรจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม 

 รับรองรายงานการประชุม 

 

 



๓ 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

 ๓.๑.  ความคืบหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงานในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ 

 เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๖ มีอาจารย์ วราคม วงศ์ชัย และอาจารย์ อดิศร ถมยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุม       

โดยได้ช้ีแจงการแก้ไขตามมติที่ประชุมคราวก่อนโดยในการประชุมครั้งนี้ มีการปรับแก้ในรายละเอียดดังนี้ 

หน้า ๑  ข้อ ๕.๔ หลักสูตรเฉพาะในมคอ. ๒ มีข้อความที่ขัดแย้งกัน โดยให้ตัดออก 

หน้า ๕  ข้อ ๒ น้ าหนักของข้อความเน้นไปทางผลิตบัณฑิตเกินไป โดยเปลี่ยนเป็น “ผลิตบัณฑิตที่มี 

ความรู้และศักยภาพทางวิชาการ มีความสามารถและสมรรถนะด้านเทคโนโลยีพลังงานและ 

การจัดการการอนุรักษ์พลังงาน...” 

หน้า ๑๔  ค าว่า “กลศาสตร์” ขัดแย้งกับหน้า ๙๙ ควรแก้ไขให้เหมือนกัน 

หน้า ๑๕  เพิ่มค าว่า “Factory” 

หน้า ๒๑  กรณีขาดแคลนบุคลากร อาจารย์พิเศษไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงการสอน 

หน้า ๑๐๐ ตัดข้อความเพื่อให้กระชับและเข้าใจมากขึ้น 

หน้า ๑๐๑ เพิ่มค าว่า “จุลชีวะ” 

หน้า ๑๐๒ ต้นก าลัง เว้นวรรคจาก เครื่องมือวัด 

มคอ. ๐๒  ปรับแก้เนื้อหาให้ตรงกับมคอ.๒ 

หน้า ๒  ในส่วนมคอ.๐๒ ให้ตัดค าว่า “Green CUP” ออก เป็นหลักสูตรเฉพาะสถาบัน 

หน้า ๔   ในส่วนมคอ.๐๒ เปลีย่นเป็น ๖ ภาคการศึกษา 

หน้า ๖  ในส่วนมคอ.๐๒ เปลี่ยนค าน าหน้าช่ือคณาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็น นาย/นางสาว 

หน้า ๑๑  ในส่วนมคอ.๐๒ ท าเครื่องหมายถูกหน้าข้อ ๗.๓ 
 

มติที่ประชุม 

 ปรับแก้ตามมติที่ประชุมตามสภาวิชาการ โดยมอบหมายให้อาจารย์ อดิศร ถมยา น าส่งที่คุณบงกช ก่อน เข้าสภา

มหาวิทยาลัยในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 
 

 ๓.๒.  ผลการด าเนินงานภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน THAI - GERMAN 

 ที่ประชุมมีมติเสนออาจารย์ นิวัติ กิจไพศาลสกุลเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ให้อ้างอิงความเกี่ยวข้องใน

หลักสูตรของการเป็นอาจารย์ผู้สอน 
 

มติที่ประชุม 

 ประสานงาน อาจารย์ นิวัติ กิจไพศาลสกุล จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการ 
 



๔ 

 

 ๓.๓.  ผลการด าเนินการขยายระยะเวลาความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่าง สกว . ท้องถิ่น โหนด ล าปาง                   

กับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 มีแนวคิดขยาย MOU สกว. โดยทางคณะมีงบประมาณมาเพิ่มในส่วนนี้ เพื่อมาพัฒนางานด้านท้องถิ่น ซ่ึงก าลังอยู่

ในขั้นตอนด าเนินการสรุปร่างโครงการ MOU ใน ๑ ปีที่ผ่านมา 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  ก าหนดการในการจัดงาน TREC 6 วันที ่๑๓ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ 

 อาจารย์ อดิศร ถมยา เสนอให้มีการจองรถตู้มหาวิทยาลัย เดินทางไปงาน TREC 6 ในวันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ซ่ึงก าลังรอเอกสารประกอบเรื่องการขอไปราชการอยู ่
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

 ๕.๑.  การประชุมคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่๑/๒๕๕๖ ในวันพุธที่ ๒๐ พฤศจิกายน 

๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. 

 มีจุดประสงค์เพื่อท าความรู้จักและช้ีแจ้งถึงบทบาทหน้าที่ในการท างานของคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน ในการท างานด้านวิชาการร่วมกัน 
 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 ไม่มี 
 

ปิดประชุม ๑๔.๐๐ น. 

 

 

 

 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์       อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  

       ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทาน 


