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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ ห้องประชุม ๑๓๔๗ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

************************************************************************************************** 
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร  ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๒. อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์  รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๓. อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย   เลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๔. อาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๕. อาจารย์ อดิศร ถมยา   กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 
๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 
เริ่มการประชุม ๑๒.๐๐ น. 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดย แจ้งที่มาความส าคัญ            
และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้างผลงานวิชาการรับใช้สังคม ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันศุกร์ที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๘ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงเรื่องการขอผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ซึ่งปกติการขอ
ผลงานวิชาการนั้นจะมีอยู่ ๒ ด้าน อันได้แก่ ด้านวิชาการแบบตีพิมพ์เผยแพร่ และ ด้านงานรับใช้สังคม       
จากการขอผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคมในครั้งนี้ เป็นการด าเนินงานเบื้องต้นของศูนย์ประสานงาน ที่ตั้งขึ้น 
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีบทบาทที่จะผลักดันคณาจารย์ให้เข้ามาขอผลงานด้านรับใช้สังคม โดยการพูดคุย
แลกเปลี่ยนในครั้งนี้ ทางศูนย์ฯ ได้น าผลงานของอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร เป็นกรณีศึกษาในการด าเนินงาน
ของขั้นตอนต่อไป เพ่ือเป็นแบบอย่างและแนวทางในการของผลงานด้านรับใช้สังคม ให้แก่คณาจารย์ท่านอ่ืนที่
ต้องการขอผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคมในล าดับต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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 ๑.๒. การประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group) การจัดท าแผนปฏิบัติการพลังงาน ในแผน
ยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดล าปาง ในวันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงจากการเข้าร่วมประชุมว่า ทางพลังงานจังหวัดล าปาง             
ได้น าเสนอแผนยุทธศาสตร์ประจ าปี ๒๕๕๙ ในการประชุมจังหวัด เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่แยกออกจากแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัดล าปาง ซึ่งในแผนยุทธศาสตร์ที่ทางพลังงานจังหวัดล าปาง น าเสนอในที่ประชุมนั้น มีทั้งหมด 
๔ แผน และคล้องรับกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด โดยต้องด าเนินการผ่านจังหวัดแล้วส่งไปยังกระทรวง เพ่ือขอ
งบประมาณในการสนับสนุนการด าเนินงานขั้นต่อไป หากได้รับการอนุมัติทั้งหมด ทางสาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงานนั้น จะเป็นหนึ่งในหน่วยงานให้การสนับสนุนและด าเนินงานร่วมกันกับพลังงานจังหวัดล าปาง          
และแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว นอกจากนั้นข้อมูลแผนงานดังกล่าวอาจน ามาใช้เพ่ือปรับเนื้อหางานวิจัยที่ทาง
คณาจารย์ในสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน จะด าเนินการของบวิจัย ประจ าปี ๒๕๖๐ ให้สอดคล้องกับหน่วยงาน
ระดับจังหวัดได้อีกทางหนึ่งด้วย 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๓. การขอใช้ระบบแก๊สซิไฟเออร์ของมหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อทดสอบการผลิตแก๊สเชื้อเพลิง
ทดแทน LPG และผลิตกระแสไฟฟ้า ณ อาคาร ๑๖ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงถึงการขอเข้าใช้ระบบแก๊สซิไฟเออร์ของอาจารย์ ดร.รัศมี สิทธิขันแก้ว 
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ในระหว่างวันที่ ๗ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ ณ อาคาร ๑๖ ที่ผ่านมา ซึ่งในการขอเข้า
ใช้ระบบครั้งนี้เป็นทางทดสอบเพ่ือเก็บข้อมูลศึกษาค้นคว้าในการใช้เชื้อเพลิงอัดแท่งจากหญ้าเนเปียร์ เพ่ือน ามา
ผลิตเป็นแก๊สทดแทน LPG และผลิตกระแสไฟฟ้า จากการที่มหาวิทยาลัยนเรศวรขอใช้พ้ืนที่ในการทดสอบครั้ง
นี้ ท าให้ทางสาขาวิชาฯ ได้เรียนรู้ถึงกระบวนการในการทดลองและทราบถึงปัญหาด้านเครื่องมือในการทดสอบ      
ทางสาขาวิชาฯ จึงได้น าข้อคิดเห็นทั้งหมดมาเพ่ือปรับปรุงในการให้บริการครั้งต่อไป และทางมหาวิทยาลัย
นเรศวรจะเข้ามาท าการทดสอบอีกครั้งในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ นี้ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๔. การประชุมงานจ้างวางผังแม่บท ออกแบบอาคารและระบบสาธารณูปโภค พื้นที่ ๑๐๐ ไร่ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงการประชุมว่า ทางบริษัทที่ได้น าเสนองานในครั้งนี้ ท าให้เห็น
ภาพโดยรวมของอาคารและระบบสาธารณูปโภคได้อย่างสวยงาม โดยงบประมาณที่คาดการณ์ด าเนินงานของ
โครงการเป็นจ านวนเงินประมาณ หนึ่งร้อยล้านบาท ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะน าเรื่องเข้าเสนอเข้าแผน
งบประมาณ ๒๕๖๐ ต่อไป 
 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ [๓] 

 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๕. การโอนเงินค่าตอบแทนวิทยากรในโครงการพลังงานจังหวัดให้เป็นทุนการศึกษา จ านวน ๒ ทุน 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงถึง ทุนการศึกษาที่ได้ส่งมอบให้ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
เป็นผู้จัดสรรให้แก่นักศึกษาประจ าสาขาวิชาฯ นั้น กล่าวถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้มอบให้นั้น มาจากส่วน
หนึ่งของโครงการที่ทางพลังงานจังหวัดได้เชิญให้ไปเป็นวิทยากรในให้ความรู้ด้านพลังงานแก่ชาวบ้านในชุมชน 
ต าบลปงเตา ซึ่งการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาประจ าสาขาวิชาฯ นั้น จะน ามาพิจารณาเป็นรายบุคคลไป 
เพ่ือความเหมาะสมและจัดสรรให้อย่างทั่วถึงกัน โดยการพิจารณานั้นจะน าไปประชุมและปรึกษาหารือกัน
ภายหลัง 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑. การยกเลิกขอเข้าใช้พื้นที่ชั้น ๘, ๙ และ๑๐ ของอาคารเรียนรวม ๑๐ ชั้น ของสาขาวิชา
เทคโนโลยีพลังงาน โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 จากที่ทางสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้ท าบันทึกขอใช้อาคารเรียนรวม ๑๐ ชั้นนั้น ขณะนี้ทาง
สาขาวิชาฯ ได้ขอยกเลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เหตุผลเนื่องจากพ้ืนที่ของอาคารนั้น ไม่เอ้ืออ านวยต่อครุภัณฑ์ของ
สาขาวิชาฯ และทางมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มขยายเวลาการใช้งานอาคาร ๑๖ ไปต่ออีกประมาณ ๒ ปี สืบเนื่อง
จากย้ายต าแหน่งที่ตั้งในการสร้างอาคารส านักงานอธิการบดี ดังนั้นทางสาขาวิชาฯ จึงยังคงสามารถใช้อาคาร 
๑๖ ในการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๓.๒. การศึกษาต่อระดับปริญญาเอก โดยอาจารย์ วราคม วงศ์ชัย และอาจารย์ อดิศร ถมยา 
 อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย ท าการชี้แจงถึงรายละเอียดการศึกษาต่ออยู่ในส่วนของขั้นตอนการศึกษาและ
ท าสรุปงานวิจัยเพื่อเตรียมตัวในการยื่นหัวข้อส่งให้คณะกรรมการเพื่อสอบวัดคุณสมบัติ แล้วจึงจะด าเนินงานใน
ขั้นตอนต่อไป ส่วนทางอาจารย์ อดิศร ถมยา ชี้แจงถึงรายละเอียดในการเข้าศึกษาต่อ หลังจากเข้าร่วมประชุม
ขั้นตอนการรับทุนการศึกษาจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยขั้นตอนที่จะด าเนินการต่อนั้นคือ การสมัครเรียน 
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ซึ่งต้องรอประกาศจากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในช่วงปีที่เปิดรับสมัคร แล้วจึงท าการสมัครซึ่งคาดว่าจะไป
เรียนต่อในภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๕๘ นี้ ซึ่งทางประธานสาขาวิชาฯ ต้องด าเนินพูดคุยกับทาง
คณบดีในเรื่องการลาศึกษาของอาจารย์ อดิศร ถมยา โดยรายละเอียดที่จะด าเนินการต่อไปภายหลังการพูดคุย 
คือการท าบันทึกแจ้งต่อมหาวิทยาลัยเพื่อขอลาศึกษาต่อแบบเต็มเวลา 
 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ อดิศร ถมยา ด าเนินการรงบรวมเอกสารพร้อมจัดท าบันทึกต่อไป 
 

๓.๓. ผลการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยอาจารย์      
ดร.รวิภา ยงประยูร และอาจารย์ อดิศร ถมยา 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงถึงกิจกรรมประชาสัมพันธ์หลักสูตรประจ าปี ๒๕๕๙ ที่ทาง
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้ท าเรื่องส่งตามโรงเรียนภายในจังหวัดล าปาง และล าพูน ซึ่งได้การตอบรับ
กลับมา ๕ โรงเรียนภายในจังหวัดล าปาง หลังจากการประชาสัมพันธ์หลักสูตร ทางสาขาวิชาฯ ได้ท าการฝาก
ใบสมัครโควตารับตรงของสาขาวิชาฯ ให้ไว้กับอาจารย์แนะแนว ซึ่งมีก าหนดการส่งภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เป็นตัวก าหนดในการคาดการณ์จ านวนนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาฯ เพ่ือให้สามารถ
คาดการณ์และวางแผนด าเนินการประชาสัมพันธ์ขั้นต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ติดตามใบสมัครฯ ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑. การหารือการขอใช้อาคาร ๑๖ เพิ่มเติม เพื่อติดตั้งครุภัณฑ์ปี ๕๙ จ านวน ๒ รายการ      
โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 เนื่องจากทางสาขาวิชาฯ ยังคงใช้อาคาร ๑๖ ในการด าเนินกิจกรรมของทางสาขาวิชาฯ จึงเล็งเห็นว่า
ควรให้มีการปรับปรุงและขยายห้องเพ่ิม ส าหรับติดตั้งครุภัณฑ์ในอาคาร ๑๖ เพ่ิมเติม โดยเล็งเห็นพ้ืนห้อง
ด้านหลัง ที่สามารถแบ่งกั้นเป็นอีกหนึ่งห้อง เพื่อสามารถน ามาใช้งานในการติดตั้งครุภัณฑ์ ปี ๕๙ ได้ แต่หากจะ
ด าเนินการขั้นต่อไปนั้น ทางสาขาวิชาฯ ต้องติดต่อประสานกับพัสดุในเรื่องสิ่งของที่ได้จัดเก็บภายในห้อง และ
ท าบันทึกขอเพ่ือปรับปรุงอาคารและสาธารณูปโภคกับมหาวิทยาลัยต่อไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูรเป็นผู้ด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 



รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยพีลังงาน ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ [๕] 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 
๕.๑. การปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหลักสูตร วท.บ.เทคโนโลยีพลังงาน โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
จากการที่อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย ได้ลาศึกษาเรียนต่อในระดับปริญญาเอก ท าให้เกิดความไม่สะดวก

ให้การด าเนินงานประจ าสาขาวิชาฯ ประกอบกับการส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
ทางสาขาวิชาฯ จึงได้ท าบันทึกเสนอสภาวิชาการเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตร จาก อาจารย์     
วราคม วงศ์ชัย เป็น อาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักด์ิ แทน เพื่อสะดวกต่อการดูแลหลักสูตร่วมกัน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และรอติดตามผลการประชุมของสภาวิชาการ 
 

๕.๒. การจัดท ารายวิชาเทียบโอน ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยอาจารย์ดร.รวิภา ยงประยูร 
ทางสาขาวิชาฯ ได้มีการปรึกษาหารือกับรองคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในเรื่องของจัดท า

รายวิชาเทียบโอน เพ่ือเป็นช่องทางให้นักเรียนปวส.ที่สนใจสามารถเข้าสมัครศึกษาต่อได้ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เป็นผู้ประสานงาน จัดท ารายละเอียด
การเทียบโนรายวิชา ในหลักสูตรที่เก่ียวข้อง ได้แก่ หลักสูตรเทคนิคพลังงาน และหลักสูตรไฟฟ้าต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

- ไม่มี - 
 
ปิดประชุม ๑๓.๓๐ น. 
 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


