
๑ 

 

ระเบียบวาระการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ 

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม 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 วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์  ผู้ช่วยเลขานุการสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
๕. อาจารย์ อดิศร ถมยา   กรรมการสาขาวิชาการเทคโนโลยีพลังงาน 
๖. นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์   นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและ 

 พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 
เริ่มการประชุม ๑๓.๐๐ น. 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โ ดยแจ้งที่มาความส าคัญ            
และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 ๑.๑.  จ านวนนักศึกษาปี ๕๗ และ ปี ๕๘ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงจ านวนนักศึกษาในปัจจุบันของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน นักศึกษา   
ปี ๕๗ จ านวน ๑๑ คน และ นักศึกษาปี ๕๘ จ านวน ๑๕ คน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๒.  มติที่ประชุมกบม. ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เรื่องการขอใช้พ้ืนที่ชั้น ๘, ๙, และ ๑๐ ของอาคารเรียน
รวม ๑๐ ชั้นของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 
 ดร.รวิภา ยงประยูร กลา่วถึงมติในท่ีประชุมกบม.ว่า มีการอนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ดังกล่าวได้ตามที่ขอเสนอ
ไปนั้นคือ ชั้น ๘, ๙, และ ๑๐ แต่มีข้อเสนอแนะและให้ปฏิบัติตามในที่ประชุมคือ ในส่วนของพ้ืนที่ชั้นที่ ๑๐   
ในการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น ขอให้คงความเป็นสนามเทนนิสแบบเดิมไว้ เพ่ือป้องกันการตรวจสอบ           
ในภายหลัง 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ออกแบบในส่วนของการติดตั้ง 
 



๒ 

 

 ๑.๓.  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมที่จะเสนอสกอ.ด าเนินความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อมกับมหาวทิยาลัยคาร์ลตัน ประเทศแคนาดา 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงถึงหนังสือจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง ความร่วมมือ
ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี และนวัตกรรมกับมหาวิทยาลัยคาร์ลตัน ประเทศแคนาดา จึงได้มีการเสนอ
โครงการและกิจกรรมตามงานที่ทางสาขาวิชาฯ ได้ท าอยู่ ให้แก่ทางส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ตามตารางโครงการและกิจกรรมดังต่อไปนี้ 

โครงการ/กิจกรรม คณะ/หน่วยงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
BIPV – Monitoring and Evaluation Energy Technology, LPRU Training Program 
The Optimization of Fuel Cell in Thailand Energy Technology, LPRU Ph.D Research 
The Evalation of carbon foot print in 
Energy Technology project 

Energy Technology, LPRU Training Program 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๔.  การเริ่มงานด้าน ECO-CAR/ ชมรมรถประหยัดพลังงาน ของอาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
 อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ชี้แจงว่า ยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษากระบวนการ และประเมินศักยภาพ
งานภายในสาขาอยู่ และจะจัดต้ังชมรมข้ึน หลังจากท าการย้ายวัสดุและอุปกรณ์ไปยังอาคารเรียนรวม ๑๐ ชั้น 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ด าเนินการขั้นต่อไป 
 
 ๑.๕.  การเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจการจัดอุตสาหกรรมเกษตรของ
นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ 
 นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ กล่าวถึงระบบการเรียนเป็นภาคพิเศษ เสาร์ – อาทิตย์ และเริ่มเรียนตั้งแต่
วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๑.๖.  การจัดผู้สอนรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร ชี้แจงในการจัดผู้สอนรายวิชาประจ าปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ ตามรายวิชาที่ได้
ประมาณการภาระงานการสอนของอาจารย์ ตามความถนัดและเหมาะสม ดังตารางต่อไปนี้ 
 
 
 



๓ 

 

ประมาณการภาระงานการสอนของคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘ 

รายช่ือ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาเอกบังคับ วิชาเอกเลือก 
รวมภาระงาน 

ไม่ต่ ากว่า 
๑๘ หน่วยชม. 

อ.ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ 
+๑ เนื่องจากสอน 

๒ วิชาขึ้นไป 

พลังงาน 
และการอนุรักษ์ฯ 
๑ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

คณิตศาสตร์ฯ ๑ 
๑ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖)

สถิติเชิงอุสาหกรรม 
๑ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

 ๑๘+๓=๒๑ 

อ.ดร.รวิภา ยงประยูร 
+๑ เนื่องจากสอน 

๒ วิชาขึ้นไป 

พลังงาน 
และการอนุรักษ์ฯ 
๒ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 

*จีน ๑ ไทย ๑ 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

เทคโนโลยีพลังงาน 
๑ กลุ่ม ๓ (๒-๒-๕) 
(๑x๔=๔๔x๒=๘) 

แหล่งพลังงานและ
การแปรรูปพลังงาน 
๑ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

 ๒๐+๓=๒๓ 

อ.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 

พลังงาน 
และการอนุรักษ์ฯ 
๒ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๒x๓=๖๖x๒=๑๒) 

 

เทคโนโลยี 
พลังงานแสงอาทิตย์ 
๑ กลุ่ม ๓ (๒-๒-๕) 
(๑x๔=๔๔x๒=๘) 

๒๐+๒=๒๒ 

อ.วราคม วงศ์ชัย 

พลังงาน 
และการอนุรักษ์ฯ 
๓ กลุม่ ๓ (๓-๐-๖) 
(๓x๓=๙๙x๒=๑๘) 

  ๑๘+๒=๒๐ 

อ.อดิศร ถมยา 
+๑ เนื่องจากสอน 

๒ วิชาขึ้นไป 

พลังงาน 
และการอนุรักษ์ฯ 
๑ กลุ่ม ๓ (๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

หลักฟิสิกส์ 
๑ กลุ่ม ๓ (๒-๒-๕) 
(๑x๔=๔๔x๒=๘) 

อุณหพลศาสตร์ 
๑ กลุ่ม ๓(๓-๐-๖) 
(๑x๓=๓๓x๒=๖) 

 ๒๐+๓=๒๓ 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 



๔ 

 

 ๑.๗.  การเข้าศึกษาดูงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรมของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในโครงการประกวด
นวัตกรรมปี ๒๕๕๘ 
 ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงการเข้าศึกษาดูงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ในโครงการประกวด
นวัตกรรมปี ๒๕๕๘ ได้ส่ง เครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล และ เครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์ เข้าร่วม
ประกวด และทางกระทรวงวิทยาศาสตร์เข้ามาศึกษาดูงานสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ซึ่งขณะนี้ก าลังรอหนังสือยืนยันจากทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ โดยในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ นี้จะมีกิจกรรม 
๓ กิจกรรม โดยจะขอแบ่งผู้รับผิดชอบดังนี้ ๑.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานของกระทรวงวิทย์ฯ โดยอาจารย์     
ดร.รวิภา ยงประยูร เป็นผู้รับผิดชอบ, ๒.) น านักศึกษาออกไปดูงานภายใต้กิจกรรมค่ายพลังงานปี ๕๘ โดย
อาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ เป็นผู้รับผิดชอบ, ๓.) ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา โดย
อาจารย์อดิศร ถมยา เป็นผู้รับผิดชอบ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับรองรายงานการประชุม 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 

๓.๑.  การจัดการเรียนการสอนช่วงภาคเรียนที่ ๓/๒๕๕๗ ปัญหา – อุปสรรค - แนวทางแก้ไข  
โดยอาจารย์ อดิศร ถมยา 
 เนื่องจากเป็นช่วงปิดภาคเรียนปกติ อาจารย์จึงน าเวลาส่วนใหญ่ไปจัดกิจกรรมและด าเนินโครงการ
ต่างๆ เป็นหลัก จึงท าให้เวลาสอนไม่เพียงพอ และนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนไว้ มาไม่ตรงเวลาเรียนเป็นส่วนใหญ่ 
จึงท าให้มีการแก้ไขปัญหา โดยการนัดเวลาเรียน จากนั้นโทรตามนักศึกษาโดยตรง และเพ่ิมเวลาในการเรียน
ก่อนจบเทอม และสอบปลายภาคภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จากปัญหาทั้งหมดจึงท าให้ตระหนักถึง
ช่วงการสอนภาคเรียนที่ ๓ นั้น หากมีการลงทะเบียน จีงอยากให้เป็นอาจารย์ประจ าสาขาเป็นผู้สอน เพ่ือเป็น
การควบคุมนักศึกษา 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๓.๒.  การก าหนดวันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 วันทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จะก าหนดให้มีการทวนทวนช่วงเปิดภาคเรียนการศึกษาที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ 
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ วิชาที่ใช้ในการทวนสอบครั้งนี้ มีทั้งหมด ๓ วิชา ได้แก่ ๑.) คณิตศาสตร์ส าหรับ               
นักเทคโนโลยี ๑ โดยอาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ ๒.) พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน โดยอาจารย์         



๕ 

 

ดร.รวิภา ยงประยูร ๓.) หลักฟิสิกส์ โดยอาจารย์ อดิศร ถมยา ส่วนข้อสอบที่ใช้ในการสอบครั้งนี้ จะมีทั้งหมด 
๑๐ ข้อต่อ ๑ รายวิชา และรวบรวมเป็นข้อสอบชุดเดียว  
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และส่งข้อสอบภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ 
 

๓.๓.  การส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ หลักสูตรวท.ด.พลังงานทดแทน 
 เรื่องการส าเร็จการศึกษา ได้ด าเนินการสอบเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว และล าดับต่อไปคือ สภาอนุมัติ
จากนั้นประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ จึงจะเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๓.๔. การศึกษาต่อระดับปริญญาเอกของอาจารย์ วราคม วงศ์ชัย หลักสูตรปร.ด.วิศวกรรม
พลังงาน 
 การเปิดภาคเรียนในวันที่  ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และปฐมนิเทศในวันที่  ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘          
ส่วนรายละเอียดการเรียนนั้น ต้องรอทางสาขาวิชาฯ ชี้แจ้งในวันปฐมนิเทศ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๓.๕. การจัดท าเอกสารประกอบการสอนและข้อสอบกลางรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์
พลังงาน โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 การจัดท าเอกสารประกอบการสอนและข้อสอบกลางรายวิชาพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน         
ได้ด าเนินการรวบรวมเป็นรูปเล่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในเรื่องข้อสอบกลาง อาจจะรอและสอบถามเพ่ิมเติม
กับทางกองบริการการศึกษา ซึ่งได้เชิญประชุมในรายวิชาหมวดศึกษาท่ัวไป ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 ๓.๖. การเข้าร่วมโครงการ STISA 8th  โดยอาจารย์ วราคม วงศ์ชัย 
 ตัวโครงการที่เสนอไป ไม่ผ่านการพิจารณาเข้ารอบที่ ๒ ของโครงการ STISA 8th   
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 



๖ 

 

 ๓.๗. ความก้าวหน้าการสมัครรับทุนรัฐบาลปี ๒๕๕๘ โดยอาจารย์ อดิศร ถมยา 
 มตผิ่านคณะกรรมการประชุมในครั้งที่ ๑ เรียบร้อยแล้ว และก าลังส่งเรื่องต่อให้คณะกรรมการประชุม
ครั้งที่ ๒ ซึ่งรอติดต่อกลับภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และให้อาจารย์ อดิศร ถมยา ติดตามผลการประชุมต่อไป 
 
 ๓.๘. การด าเนินการในที่ ๑๐๐ ไร่ ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน โดยอาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 ในการประชุมกบม. เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา ทางบริษัทที่รับผิดชอบโครงการ           
ได้น าเสนอต่อที่ประชุม แผนการด าเนินงานซึ่งแบ่งการด าเนินงานทั้งหมด ๓ ไตรมาส โดยไตรมาสที่ ห๑            
จะเริ่มก่อสร้าง อาคารส านักงาน และสาธารณูปโภคต่างๆ ก่อน ส่วนพื้นที่ป่าอนุรักษจ์ านวน ๖๐ เปอร์เซ็นต์นั้น 
ได้มีการเสนอให้ทางมหาวิทยาลัย เชิญบริษัท ปตท. เข้าร่วมหุ้น เพ่ือท าโครงการคล้ายๆ กับป่ากลางกรุง       
ที่ทางบริษัท ปตท. ได้ด าเนินการอยู่แล้ว 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 ๔.๑.  ผลการเข้าร่วมการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน โดยอาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ 
 มีการตกลงให้แต่ละสาขาสลับกันประเมินคุณภาพหลักสูตรในสาขาใกล้เคียงกัน โดยตรวจประเมินกัน
ที่สาขา ซึ่งมคอ.๗ นั้น สามารถแก้ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ และช่วงระยะเวลาในการตรวจประเมินนั้น    
อยู่ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๔.๒.  ผลการเข้าร่วมประชุมวางแผนกลยุทธ์ร่วมกับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์ 
อดิศร ถมยา และอาจารย์ วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ 
 หัวข้อหลักที่ได้เสนอน าคณะไป ได้แก่เรื่องของการเพ่ิมเติมโครงการปรับพ้ืนฐานนักศึกษา, โครงการ
ทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะให้สอดคล้องกับช่วงเปิดเทอมของ
โรงเรียนมัธยม 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
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๔.๓.  การโอนเงินในโครงการวิจัยเพื่อให้ทางสาขาวิชาด าเนินการจัดสรรเป็นทุนการศึกษา โดย
อาจารย์ วราคม วงศ์ชัย 
 ด าเนินการโอเงินเพ่ือเป็นทุนการศึกษาจ านวน ๗,๐๐๐ บาท จ านวน ๓ ทุน ให้แก่นักศึกษาปี ๕๘     
ซึ่งการพิจารณาให้ทุนนั้นควรจะจัดท าภายหลังจากที่นักศึกษาเรียนไปได้ระยะหนึ่ง โดยจะประเมินพฤติกรรม 
และควรจ าแนกประเภทของการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา เพ่ือให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยจะประกาศ
รายละเอียดให้นักศึกษาทราบในวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ทางสาขาวิชาฯจัดกิจกรรมค่ายพลังงาน          
อีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

๔.๔.  ผลการออกนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือประจ าปี ๒๕๕๘ โดย
อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร กล่าวถึงการจัดนิทรรศในงานประชุมวิชาการ สวทช.ภาคเหนือประจ าปี 
๒๕๕๘ ร่วมกับโรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ โดยน าเครื่องผลิตแก๊สเชื้อเพลิงจากชีวมวล จัดแสดงนิทรรศการ    
ในครั้งนี ้เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประสบผลส าเร็จและผ่านไปเรียบร้อยดี 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอพิจารณา 

๕.๑.  รายละเอียดกิจกรรมค่ายพลังงานปี ๕๘ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการดูงานจากเดิมคือ บริษัท แอ๊ดวานช์ ไบโอ เอเชีย จ ากัด เป็นบริษัท 

สหโคเจน กรีน จ ากัด โดยเปลี่ยนแปลงก าหนดการ ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ พานักศึกษาดูงานที่บริษัท       
สหโคเจน กรีน จ ากัด และในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ เป็นปฐมนิเทศนักศึกษาแทน 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ ประสานแจ้งการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 

๖.๑.  การจัดกิจกรรมโครงการ การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมในโรงเรียนของ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาพลังงานสู่ชุมชน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยอาจารย์อดิศร ถมยา 
 จากการประสานงานได้ข้อสรุปพร้อมก าหนดการจ านวน ๔ โรงเรียนได้แก่ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยาคม, วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนปงแสนทอง, วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ 
โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา, วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนแม่ทะประชาสามัคคี, และวันที่ ๑๔ สิงหาคม 



๘ 

 

๒๕๕๘ ณ โรงเรียนเกาะคาวิทยาคม ซึ่งโรงเรียนแม่ทะวิทยาคมแจ้งจ านวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ทั้งหมด ๒๐๐ คน จึงต้องการก าลังคนเพิ่มเติมเพ่ือช่วยในการจัดกิจกรรม 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ และมอบหมายให้นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานรหัส ๕๗ และรหัส ๕๘ ได้แก่       
นายปฏิพันธ์ ยอดดี, นายทศพร ปัญญาชัย, และนายธนวัฒน์ ดอนค า เป็นผู้ช่วยในกิจกรรมครั้งนี้ 
 
ปิดประชุม ๑๖.๐๐ น. 
 
 

นางสาว อันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์      อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 
   ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม       ผู้ตรวจทาน 


