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รายงานการประชุมสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๕๖ 

วันจันทร์ท่ี  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๖ 

ณ ห้องประชุม ๑๓๑๒ 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 ๑๕.๓๐ น. 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาฯ/ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม โดยแจ้งที่มาความส าคัญ 

และวัตถุประสงค์การประชุม แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมทราบและด าเนินการประชุมตามวาระการประชุม 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

 ๑.๑. กรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๕ ปี ของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาฯ ได้ชี้แจงเรื่องกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๕ ปี ของสาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน ในที่ประชุม ดังน้ี จุดประสงค์ของการตั้งกรอบหลักสูตรฯเพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ทราบ

ถึงแผนการด าเนินงานของสาขาฯในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการภายในสาขาฯ การพัฒนา

บุคลากร และแผนการด าเนินงานในด้านพลังงาน 

 ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนตามกรอบยุทธศาสตร์การด าเนินงาน ๕ ปี ได้มีโครงการที่ได้

ด าเนินการไปแล้ว ได้แก่ โครงการจัดการเรียนการสอนภายใต้ความร่วมมือ Green CUP โดยได้รับการสนับสนุน

และความร่วมมือทางวิชาการจากเครือข่าย ๗ มหาวิทยาลัย ทั้งทางด้านการสนับสนุนนักวิชาการ/อาจารย์พิเศษใน

หลักสูตร การสนับสนุนห้องปฏิบัติการในงานวิจัย (LAB) ความร่วมมือในการใช้สถานที่ศึกษาดูงานและความ

ร่วมมือด้านโครงการวิจัยร่วมกัน  
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 แนวทางการพัฒนาบุคลากรของสาขาฯ ในการไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกเพื่อการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรในการผลิตบัณฑิตน้ัน ทางสาขาวิชาฯต้องด าเนินการเปิดสอนนักศึกษาอย่างน้อย ๑ ปี จึงสามารถท าเรื่อง

ขอลาไปศึกษาต่อได้ ในแผนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามกรอบยุทธศาสตร์ฯ จะด าเนินการรับ

นักศึกษาภายในป ี๕๗ และสามารถส่งบุคลากรในสาขาฯเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกได้ในปี ๕๘ จ านวน ๑ คน  

 ส าหรับการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะบุคลากร ที่เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานการ

อบรมคาร์บอนฟุตพริ้นท์ Carbon Footprint ในวันที่ ๑๑ – ๑๓ มิถุนายน ๕๖ โดยมีอาจารย์วราคม วงศ์ชัยและ

อาจารย์อดิศร ถมยา เป็นผู้เข้าร่วมการอบรม ในส่วนของการอบรมน้ีสามารถขอใช้งบกลางของมหาวิทยาลัยในส่วน

ของงบพัฒนาบุคลากรได้ โดยแนะให้ปรึกษากับ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (รองฯ สมชัย โกศล) หรือ ผู้อ านวยการ 

ส านกังานอธิการบดี (ผอ.ปรีชา ไชยโย) ที่ดูแลและรับผิดชอบด้านการอนุรักษ์พลังานและงบกลางของมหาวิทยาลัย  

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 ๑.๒. แนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก ด้านงานวิจัย การบริการวิชาการและการ

เรียนการสอน  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาฯ ได้ชี้แจงแนวทางในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ (นอก

สถาบัน) ว่าควรมีการท าบันทึกแจ้งส านักงานคณบดีเพื่อให้ทางผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับทราบ

ถึงการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ถือเป็นการแสดงภาระงานด้านงานวิจัย ส าหรับโครงการหรืองานวิจัยใดๆก็

ตามที่ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วแต่ไม่ได้แจ้งมหาวิทยาลัยทราบ ให้ท าเรื่องเขียนรายงานโครงการที่ผ่านมาถึง

อธิการบดีมหาวิทยาลัย โดยแจ้งชื่อโครงการที่ได้ด าเนินการ รายชื่อคณะท างานและงบประมาณคร่าวๆในการ

ด าเนินงาน  

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองการประชุม  

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเน่ือง 

 ไม่มี 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&hs=gp9&rls=org.mozilla:th:official&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=r7WtUc3YEczOrQfT0YGwBA&ved=0CCkQvwUoAA&biw=1280&bih=895
https://www.google.co.th/search?client=firefox-a&hs=gp9&rls=org.mozilla:th:official&q=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1+%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C&spell=1&sa=X&ei=r7WtUc3YEczOrQfT0YGwBA&ved=0CCkQvwUoAA&biw=1280&bih=895


 

๓ 
 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ 

 ๔.๑.  กรอบหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 อาจารย์วราคม วงศ์ชัย ได้ชี้แจงเรื่องการน าเสนอกรอบหลักสูตรสาขาฯ และ มคอ. ๒ ในที่ประชุมสภา

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาว่า ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ในที่ประชุมสภาฯเสนอให้มีการ

ปรับแก้เน้ือหาหลักสูตรบางส่วน ดังน้ี  

 ๑) หลักสูตรควรเน้นในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานให้มากขึ้น  

 ๒) เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตร ยังมีข้อจ ากัดและมีความขัดแย้งในตัวของหลักสูตร 

 ๓) ควรแก้ไขตารางแสดงข้อมูลความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามในด้านรูปแบบของหลักสูตร

วิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางให้ชัดเจน 

 ๔) ควรปรับชื่อสาขาวิชาจากสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน เป็น สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีพลังงาน

หรือไม่   

 ๕) ควรเพิ่มเน้ือหาเก่ียวกับ Low Cost Automation ไว้ในหลักสูตรด้วย  

 ๖) ควรระบุทรัพยากรด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ของกหน่วยงานเพิ่มเติม ตามที่ทางหลักสูตรได้ตกลงลง

นามความร่วมมือระหว่างกันด้วย 

 ๕) ควรระบุระยะเวลาของการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรให้ชัดเจน 

 โดยมีมติจากที่ประชุมสภาฯ เห็นชอบการเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีพลังงาน โดยให้น าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขและด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนต่อไปเพื่อ

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 

 ๔.๒. การด าเนินงานบริการวิชาการร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ 

 อาจารย์อดิศร ถมยา ได้ชี้แจงเรื่องการด าเนินงานบริการวิชาการร่วมกับ สวทช.ภาคเหนือ ในโครงการผลิต

และพัฒนาถ่านอัดแท่งและเชื้อเพลิงอัดแท่งจากเศษก้อนวัสดุการเพาะเห็ดหอมปางมะโอ จัดขึ้นวันที่ ๑๗ , ๓๑ 

พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ส านักสงฆ์บ้านปางมะโอ ต าบลวังเงิน อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง โดยจัดอบรมเรื่องการท า

ถ่านอัดแท่งและแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากก้อนเพาะเห็ดหอมที่ใช้แล้ว ในการอบรมจะมีการสอนวิธีท าด้วยเครื่องอัด

และการเผาถ่านอัดแท่งด้วยเตา ๒๐๐ ลิตร  

มติที่ประชุม 

 รับทราบ 
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 ๔.๓. โครงการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร  

  นางสาวพรทิพย์ ประสงค์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน ได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการ

ประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร เป็นโครงที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน สวทช.ภาคเหนือ เป็น

การประกวดท าการเกษตรบนพื้นที่ตั้งแต่ ๓ – ๒๐ ไร่ ในรอบ ๑ ปี สนับสนุนให้มีการบันทึกและต่อยอดองค์ความรู้

ด้านการเกษตรอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ยั่งยืน และขยายผลได้ในวงกว้าง เน้นการท าเกษตรกรรม

ชาวบ้านหรือเกษตรผสมผสานไม่เน้นเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม  

 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมชาวบ้านด้านการเกษตร สามารถส่งข้อเสนอโครงการพร้อมแผ่นซีดี

ข้อมูลไปยังโครงการการประกวดฯ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ อาทิ สถานภาพปัจจุบันก่อน

การประกวด แผนการด าเนินงานโครงการฯ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอ

โครงการฯได้จากเว็บไซต์ http://www.nstda.or.th/folk     

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 ๔.๔. การด าเนินงานด้านส่ือประชาสัมพันธ์เว็บไซต์สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 

 นางสาวอันธิกา ปิ๋วสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบระบบสารสนเทศของสาขาวิชาเทคโนโลยี
พลังงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน ได้ชี้แจงการด าเนินงานปรับรูปแบบเว็บไซต์สาขาฯ โดยเพิ่มเติม
ในส่วนของ ข่าวสารข้อมูลกิจกรรม และสร้าง Energy Technology Channel เพื่อการประชาสัมพันธ์และเพิ่ม
ช่องทางในการติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของสาขาวิชาฯและศูนย์พลังงานฯ 
มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 ๕.๑. โครงสร้างคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้เสนอร่างโครงสร้างคณะกรรมการบริหาร

ของสาขาฯ ดังน้ี 

http://www.nstda.or.th/folk
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 ส าหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาพลังงานสู่ชุมชน ได้ท าเรื่องขอจ้างบุคลากร ๒ ต าแหน่ง คือ ต าแหน่ง

นักวิชาการการศึกษา จ านวน ๑ คน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน ๑ คน พร้อมทั้งได้ด าเนินการผ่านคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ไปตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ทั้งน้ีต้องรอผลการประชุม กบม. ในวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๖ 

โดย ประธานสาขาจะติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อท าให้โครงสร้างการบริการงานของหน่วยงานสมบูรณ์ที่สุดก่อนการ

เปิดรับนักศึกษา 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 ๕.๒. รายช่ือคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ได้เสนอร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (วท.บ.) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดังน้ี 

 อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานกรรมการ 

 อาจารย์ ดร.ธานินทร์ คูพูลทรัพย์ รองประธานกรรมการ 

 อาจารย์อดิศร ถมยา กรรมการ 

 อาจารย์ ดร.วรจิตต ์ เศรษฐพรรค์ กรรมการ 

 นายพันธวัฒน์ ไชยวรรณ์ กรรมการ 

 นายอธิภูม ิ ก าธรวรกุล กรรมการ 

 นางสายธาร ประสงค์ดี กรรมการ 

 อาจารย์วราคม วงศ์ชัย กรรมการและเลขานุการ 

 อาจารย์วศิน์วิโรตม ์ เนติศักดิ ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



 

๖ 
 

มติที่ประชุม  

 รับทราบ 

 ๕.๓. การก าหนดวันประชุมของสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน  

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาฯ เสนอให้มีการจัดประชุมสาขาวิชาฯ ช่วงบ่ายวันพุธในสัปดาห์สุดท้าย

ของทุกเดือน (ข้อยกเว้นในเดือนธันวาคมให้เลื่อนมาจัดประชุมช่วงกลางเดือน) เพื่อด าเนินการประชุมติดตามงาน

ของสาขาวิชา 

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ 

 ๖.๑. โครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงาน โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยตะวันออกเฉียงใต้ 

สถานทูตไทย และองค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการของเยอรมนี  DAAD 

 ดร.รวิภา ยงประยูร ประธานสาขาฯ ได้ชี้แจงโครงการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านพลังงานฯของ DAAD   

ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานจากประเทศเยอรมัน เข้ามาประชุมเก่ียวกับการท างานวิจัยร่วมกัน ในช่วงเดือน

กันยายน โดยมีก าหนดการประชุมในช่วงเช้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และช่วงบ่ายลงพื้นที่วิจัยในชุมชนบ้าน

ทุ่งบ่อแป้น ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง เพื่อเยี่ยมชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านพลังงาน – สิ่งแวดล้อมใน

ชุมชน  

มติที่ประชุม  

  รับทราบ 

 

ปิดประชุม ๑๗.๐๐ น. 

 

 

                  นางสาวพรทิพย์ ประสงค ์     อาจารย์ ดร.รวิภา ยงประยูร 

 ผู้พิมพ์และบันทึกรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจทาน 

 
 


