
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 
ณ ห้องประชุม ๑๓๔๗ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

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. นาย วรานนท์ อินต๊ะธรรม  นักวิจัย ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 
๗. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์  นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

 

เร่ิมการประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ และวัตถุประสง ค ์         
การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เร่ืองประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 ๑.๑.  การประชุมของคณะอนุกรรมการสหกิจศึกษา 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ช้ีแจงถึงการเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการสหกิจศึกษาเมื่อวันศุกร์ที่             
๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ท าให้ทราบถึงการความเป็นมาและการพัฒนาศูนย์สหกิจศึกษา ซึ่งได้
เปลี่ยนแปลงรูปแบบในการเข้าร่วมของนักศึกษา โดยนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจ สามารถดาว์นโหลดแบบฟอร์มในการ
สมัครเข้าร่วมที่หน้าเว็บไซต์ของศูนย์สหกิจศึกษา และจะมีการอบรมอาจารย์นิเทศสหกิจที่เชียงใหม่ โดยดร.รวิภา ยงประยูรจะ
เป็นตัวแทนสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในการเข้าร่วมอบรมครั้งนี้ 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

 ๑.๒.  การร่วมจัดนิทรรศการ Lampang Happiness Showcase 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวถึงการเข้าร่วมจัดนิทรรศการร่วมกับพลังงานจังหวัดล าปาง ในงาน 
Lampang Happiness Showcase ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ มหาวิทยาลัยเนช่ันล าปาง ในส่วนของ
นิทรรศการที่น าไปแสดงนั้น ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมงานเป็นอย่างดี สามารถน ามาต่อยอดในงานวิจัย การบริการ
วิชาการ และการเรียนการสอนในช้ันเรียนต่อไป ในอนาคตจะมีการประชุมเพื่อจดเป็นอนุสิทธิบัตรต่อไป 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

 ๑.๓.  จ านวนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปี ๒๕๕๗ 



๒ 

 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวขึ้นการรับสมัครและรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาในสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นไปตามจ านวนที่ได้ลงทะเบียนกับทางมหาวิทยาลัย จ านวน ๒๕ คน 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๒ เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คร้ังท่ี ๑/๒๕๕๗ 
มติท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองสืบเนื่อง 
 ๓.๑.  ผลการออกบูธนิทรรศการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานในงานร่ืนเริงฤดูหนาวและของดีนครล าปาง
ประจ าปี ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๗ 
 จากการจัดงานที่ผ่าน ผลของการจัดงานเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาให้มีคนรู้จักมากขึ้น  
แม้จะยังไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจ าปี ๒๕๕๗ แต่ก็สามารถท าให้มีผู้คนใจเข้ามาเยี่ยมชมและ
สอบถามเป็นจ านวนมาก 

 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพ่ือทราบ 
 ๔.๑.  ความคืบหน้าของหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม โดยอาจารย์วราคม วงศ์ชัย 
 ได้ประสานงานกับสกอ.ไปแล้วในเบื้องต้นแล้ว ซึ่งก าลังรอให้หัวหน้างานตรวจอยู่ รอติดต่อกลับอีก ๒ อาทิตย์ 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

 ๔.๒.  การติดตามนักเรียนที่ลงชื่อสนใจเข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 แจ้งเรื่องการรับสมัครและท าเรื่องขอทุนการศึกษา เมื่อมีความประสงค์เข้าศึกษาต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 

มติท่ีประชุม 
 อาจารย์วราคม วงศ์ชัยรับเสนอในการติดต่อครั้งนี ้
 

 ๔.๓.  ความคืบหน้าในความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานกับ HTW, Berlin 
 ได้ด าเนินการลงนานในความร่วมมือเชิงวิชาการเรียบร้อยแล้ว 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 



๓ 

 

 ๔.๔.  การท า มคอ. ๓ ของหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน 
 จัดแบ่งรายวิชาให้อาจารย์ประจ าสาขาแต่ละคนตามเอกสารประกอบการประชุม ซึ่งได้แบ่งออกเป็นวิชาบังคับ กับวิชา
เลือก ซึ่งระยะเวลาในการจัดท าขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่จะเปิดสอน ซึ่งจะมีการติดตามอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอพิจารณา 
 ๕.๑.  จ านวนงบประมาณที่ต้องเร่งใช้ภายในไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ โดยดร.รวิภา ยงประยูร 
 จัดแบ่งโครงการเพื่อเร่งการใช้งบประมาณดังนี้ 

 โครงการส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน โดยอาจารย์วศินวิโรตม์ เนติศักดิ์ 

 โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยดร.รวิภา ยงประยูร 

 ซ่อมครุภัณฑ์ 
 ซ่อมแอร์ห้องพักอาจารย์ โดยอาจารย์วศินวิโรตน์ เนติศักดิ์ 

 วิจัยเพื่อสร้างสรรค์ท้องถิ่น โดยอาจารย์วราคม วงศ์ชัย และอาจารย์อดิศร ถมยา 

 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการ โดยอาจารย์อดิศร ถมยา 

 การบริการวิชาการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 กิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม โดยอาจารย์อดิศร ถมยา 

 จัดประชุมกรรมการบริหารสาขา โดยอาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 ระบบประกันคุณภาพ โดยดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ และอาจารย์วราคม วงศ์ชัย 

 วิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยดร.รวิภา ยงประยูร 
 

มติท่ีประชุม 
 รับทราบและเร่งด าเนินกิจกรรม 
  

ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอ่ืนๆ 
 ไม่มี 
 

ปิดประชุม ๑๑.๓๐ น. 
 
 
 
 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์       อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  
       ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม     ผู้ตรวจทาน 


