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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งท่ี ๒ / ๒๕๕๖ 

วันพุธท่ี  ๒๔  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๑๕ อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

๑. อาจารย์ ดร. รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

๒. อาจารย์ ดร. ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ รองประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๓. อาจารย์วราคม วงศ์ชัย เลขานุการวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๔. อาจารย์อดิศร ถมยา กรรมการวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

๕. นางสาวพรทิพย์ ประสงค์ นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน 

๖. นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ(ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนา

 พลังงานสู่ชุมชน 

 

เริ่มการประชุม ๐๙.๓๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ และวัตถุประสงค์

การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑. ที่มาและพัฒนาการของหลักสูตรด้านพลังงาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงเรื่องที่มาและพัฒนาการของหลักสูตรด้านพลังงาน คณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังน้ี เดิมหลักสูตรด้านพลังงานฯ จัดต้ังเป็นหลักสูตรวิศวกรรมพลังงาน แต่ไม่สามารถเปิด

สอนหลักสูตรน้ีได้เน่ืองจากขณะน้ันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางไม่ได้ยื่นฎีกาขอเปิดวุฒิวิศวกรรม จึงมีปรับ

หลักสูตรเป็นวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต และรวมอยู่ในสาขาการจัดการอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อสาขาวิชา เทคโนโลยี

การจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน ต่อมาได้มีการจ้างอาจารย์ประจ าหลักสูตร ๒ ท่านและปรับเป็นหลักสูตร

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานในปัจจุบัน การด าเนินงานด้านพลังงานของสาขาฯ มีสัดส่วน ดังน้ีคือ ด้านการอนุรักษ์

พลังงาน ร้อยละ ๖๐ และด้านเทคโนโลยีพลังงาน ร้อยละ ๔๐    
 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 



 

๒ 
 

 ๑.๒. แนวทางปฏิบัติในการท างานของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานการประชุม ได้ชี้แจงแนวทางปฏิบัติในการท างานของสาขาวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน ดังน้ี ๑) ปัจจุบันในส่วนงานสารบรรณหรืองานด้านธุรการของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานยังไม่มี

ต าแหน่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานด้านสารบรรณและธุรการอย่างเป็นทางการ แต่ทางประธานสาขาเห็นควรให้ น.ส.

พรทิพย์ ประสงค์ นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ) ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชนเป็นผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานสาร

บรรณ/ธุรการ ของสาขาฯ เพื่อบริหารจัดการงานหนังสือ/เอกสาร เช่น การรับ-ส่ง จัดเก็บ ค้นหา ร่าง-โต้ตอบ เวียน 

หนังสือ ของสาขาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ๒) ในการขอเลขหนังสือหรือบันทึกข้อความของสาขาฯ ต้องระบุ

เรื่องของหนังสือหรือเรื่องของบันทึกข้อความน้ันๆ เพื่อความชัดเจนและความสะดวกในการประสานงานหรือ

ติดตามเรื่องจากทางคณะฯหรือหน่วยงานต่างๆที่หนังสือน้ันไปถึง และให้ท าการส าเนาเรื่องเก็บไว้ที่สาขาฯด้วย 

จ านวน ๑ ฉบับ 
 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  

  รับรองการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 ๓.๑. ความคืบหน้าในการน าเสนอกรอบหลักสูตรผ่านสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ และ

การน าเสนอผ่านคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖  

 ผ่านการเป็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริการคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แล้วเม่ือ

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ที่ผ่านมา และได้มีข้อแนะน าให้แก้ไขเน้ือหาบางส่วน ดังน้ี  

 หน้าปก  ให้ตัดค าว่า (ร่าง) เหลือเพียง หลักสูตรวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเปลี่ยน พ.ศ. 

   ๒๕๕๖ เป็น พ.ศ. ๒๕๕๗  

 เน้ือหา  ในส่วนของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้เปล่ียนเป็น ประวัติ 

   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 ในการเปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานจะสามารถเปิดรับในภาคเรียนที่ ๑ ปี

การศึกษา ๕๗ เป็นต้นไป  

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 



 

๓ 
 

 ๓.๒. ความคืบหน้าในการด าเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร ของ สวทช.

ภาคเหนือ  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ได้กล่าวถึง การด าเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตรของ

หน่วยงาน สวทช และได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยส่งตัวแทนชุมชนต าบลปงยางคก คุณอรุณ ปินใจ เข้าร่วม

โครงการประกวดนวัตกรรมฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อน าผลงานนวัตกรรมด้านการเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมการประกวด

ในครั้งน้ี และอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการ และคาดว่าจะทราบรายชื่อผู้

ได้รับการคัดเลือกเข้าประกวดภายในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นต้นไป  

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 
 

 ๓.๓. การด าเนินงานโครงการประกวดส่ือด้านนวัตกรรมพลังงาน – ส่ิงแวดล้อม 

 ในการด าเนินงานประกวดสื่อด้านนวัตกรรมพลังงาน – สิ่งแวดล้อม จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อการ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน ซึ่งในขณะน้ีการด าเนินงานโครงการอยู่ในช่วงการส่งผลงานชิ้น

สมบูรณ์ของนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมการประกวด และเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการซึ่งจะ

พิจารณาให้คะแนนด้านเน้ือหาและรูปแบบการผลิตสื่อฯ ต่อไป 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 
 

 ๓.๔. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและรายชื่อคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยี

พลังงาน 

 ยกเป็นวาระสืบเน่ืองในการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

มติที่ประชุม  

  ไม่มีมติที่ประชุม 
 

 ๓.๕. ผลการอบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์และแนวทางการน ามาใช้ประโยชน์  

 หลักสูตรที่ปรึกษาวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นการอบรมส าหรับผู้ที่สนใจขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษา
วิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โดยผู้ที่สามารถขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
ดังกล่าวได้น้ันจะต้องผ่านการอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprinting) 
และการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ทั้ง ๒ หลักสูตร ซึ่งทางสาขา
เทคโนโลยีพลังงาน โดยมีอาจารย์วราคม วงศ์ชัย และอาจารย์อดิศร ถมยา ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว 
 ในการอบรมการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (Product Carbon Footprinting) ณ โรงแรม     
มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ เม่ือวันที่ ๑๑-๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาทางอาจารย์วราคม วงศ์ชัย และอาจารย์
อดิศร ถมยา ได้เข้าร่วมการอบรมดังกล่าวเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และต้องเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ในการอบรมรอบต่อไป เพื่อขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฯและได้ใบรับรอง



 

๔ 
 

การจบหลักสูตรจากทางหน่วยงาน  เม่ือจบหลักสูตรก็จะสามารถเป็นที่ปรึกษาด้านคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ให้แก่
หน่วยงานต่างๆได้  
มติที่ประชุม  

  รับทราบ 
 

 ๓.๖. ก าหนดการโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน ทั้งในส่วนมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่

 ก าหนดการโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน ในวันที่ ๕ กันยายน ๕๖ โดยมีผู้เชี่ยวชาญจาก

ประเทศเยอรมัน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านแก๊สซิฟิเคชั่น เพื่อมาแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านงานวิจัยของศูนย์วิจัย

และพัฒนาพลังงานสูชุมชน และสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เพื่อหาแนวทางในการ

ประสานความร่วมมือกันทางดานงานวิจัยและการศึกษา 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  ผลการอบรมการใช้โมเดล SEM และ PLS 1 ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

 เม่ือวันที่ ๑๐ – ๑๒ กรกฎาคม ๕๖ที่ผ่านมา อาจรย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ ได้เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

การใช้โมเดล SEM และ PLS 1 ณ ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรุงเทพฯ โดยการอบรมดังกล่าวเป็น

การอบรมเก่ียวกับการใช้โมเดล SEM (Structural Equation Modeling)  และ PLS 1 ซึ่งเป็นระบบวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ เป็นวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยใช้วัดความสัมพันธ์

ระหว่างตัวแปรที่สังเกตได้กับตัวแปรแฝงหรือวัดความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงตั้งแต่สองตัวขึ้นไป เพื่อใช้ใน

งานวิจัยเชิงจิตวิทยาที่ไม่ได้มีหน่วยวัดอย่างชัดเจน ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถสร้างแบบจ าลองความสัมพันธ์ของ

ข้อมูลได ้ 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 
 

 ๔.๒. การด าเนินงานบริการวิชาการด้านอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ต าบลปงยางคก อ าเภอห้างฉัตร พื้นที่

ต าบลนาแก้ว อ าเภอเกาะคา และพื้นที่ต าบลวังเงิน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

 การด าเนินงานบริการวิชาการด้านการอนุรักษ์พลังงานในพื้นที่ ๓ อ าเภอ ในจังหวัดล าปาง รับผิดชอบโดย 

อาจารย์อดิศร ถมยา ได้ด าเนินการจัดอบรมในพื้นที่เสร็จสิ้นแล้ว ขณะน้ีก าลังท าเล่มสรุปโครงการส่งคณะฯ ภายใน

วันที่ ๒๖ มิถุนายนน้ี  

 



 

๕ 
 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

  

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน หลักสูตรใหม่ ปี ๒๕๕๖ มีการปรับแก้ในรายละเอียด ดังน้ี 

หน้า ๕   ปรับแก้เน้ือหาในส่วนปรัชญาของหลักสูตรเป็น “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้   

   ความสามารถ มีทักษะและเจตคติท่ีดี ..”  

หน้า ๘   เน้ือหาในส่วนของการจัดการศึกษา ปรับแก้เหลือเพียง ภาคเรียนปกติ ๒ ภาคเรียน โดย

   การตัดภาคเรียนฤดูร้อนออก        

หน้า ๙   แผนการรับนักศึกษา เพิ่มจ านวนรับนักศึกษาจากเดิม ๓๕ คน เพิ่มเป็น ๔๐ คน 

หน้า ๑๓   หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเน้ือหาได้เพิ่มรายวิชาคณิตศาสตร์ส าหรับเทคโนโลยีฯ, 

   รายวิชาวัสดุศาสตร์, รายวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชาสัมมนาเทคโนโลยี

   พลังงาน 

หน้า ๑๕   หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเลือก ได้เพิ่มรายวิชาการออกแบบระบบอุณหภาพ 

หน้า ๑๕   แก้ไขวงเล็บในรายวิชาการออกแบบระบบอุณหภาพ 

หน้า ๑๙   ตารางแผนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

   แก้ไขจ านวนหน่วยกิตรายวิชา จาก ๘ หน่วยกิจ แก้ไขเป็น ๕ หน่วยกิต 

หน้า ๖๙   หมวด ง แก้ไขข้อมูลภาระงานสอน  

หน้า ๗๑   แก้ค าผิด ในส่วนของข้อมูลประสบการณ์ฝึกอบรม ค าว่า “ประเมิร” แก้เป็น  

   “ประเมิน” ใน การประเมิรคาร์บอนฟุตฟริ้นของผลิตภัณฑ์  

หน้า ๗๓  แก้ค าผิด ในส่วนของข้อมูลประสบการณ์ฝึกอบรม ค าว่า “ประเมิร” แก้เป็น  

   “ประเมิน” ใน การประเมิรคาร์บอนฟุตฟริ้นของผลิตภัณฑ์  

หน้า ๙๕   แก้ค าผิดในส่วนค าอธิบายรายวิชาหลักฟิสิกส์ “โมเมนต์ตัมอละกฎการ  

   เคลื่อนที”่ แก้เป็น   “โมเมนต์ตัมและกฎการเคลื่อนที่”  

หน้า ๑๐๑  แก้ไขค าอธิบายในรายวิชาการจัดการพลังงานในระบบขนส่ง 

หน้า ๑๐๑  แก้ค าผิดในส่วนค าอธิบายรายวิชาการออกแบบระบบอุณหภาพ “ทางานให้ 

   เหมาะสม” แก้เป็น “ท างานให้เหมาะสม” และค าว่า “แบบจาลอง” แก้เป็น  

   “แบบจ าลอง” 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

  



 

๖ 
 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 ไม่ม ี

 

ปิดประชุม ๑๐.๔๕ น. 

 

 

 

 

                  นางสาวพรทิพย์ ประสงค ์     อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

 ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจทาน 

 
 

 


