
 

 

 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา          วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑.รหสัและชื่อรายวิชา 
    ๐๐๑๒๗๖ พลังงานและเทคโนโลยีใกลตั้ว 
๒.จํานวนหนว่ยกิต 
    ๓ (๒-๒-๕) 
๓.หลักสูตร และประเภทรายวิชา 
    รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก ภาคเรียนปลาย ปีการศึกษา  ๒๕๕๗ 
๔.อาจารย์ผูร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 
    ผู้สอน 
    ๑.ดร.สุขฤดี           สุขใจ                     
    ๒.ผศ.ดร.นิพนธ์       เกตุจ้อย                 
    ๓.ดร.ฉัตรชัย          ศิรสิมัพันธ์วงษ์         
    ๔.ดร.อนันต์           พงศ์ธรกุลพานิช       
    ๕.ดร.สหัถยา          ทองสาร                 
    ๖.ผศ.ดร.ประพิธาริ์   ธนารักษ์ 
    ผู้ช่วยสอน 
    ๑.ดร.สุขฤดี           สุขใจ                     
    ๒.ผศ.ดร.นิพนธ์      เกตุจ้อย               
    ๓.ดร.ฉัตรชัย         ศิริสมัพันธ์วงษ์            
    ๔.ดร.อนันต์          พงศ์ธรกุลพานิช           
    ๕.ดร.สหัถยา         ทองสาร 
    ๖.ผศ.ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์                  
    ๗.นายมรุพงศ์        กอนอยู่                   
    ๘.นายคงฤทธ์ิ        แม้นศิริ                    
    ๙.Mr.Visal           Veng                      
    ๑๐.นายไพฑูรย์        เหล่าดี                     
    ๑๑.น.ส.พัชราภรณ์  พรถึง                 
๕.ระดับการศกึษา / ชั้นปทีีเ่รียน 
     ปรญิญาตรี       ช้ันปีที่ ๑ 



๖.รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)             ไม่ม ี
๗.รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)          ไม่มี   
๘.สถานทีเ่รียน 
    อังคาร ๘.๐๐ – ๑๐.๕๐ น. และ พฤหัสบดี ๑๐.๐๐-๑๑.๕๐ น. ห้องปราบไตรจักร ๓๒ อาคารปราบไตร
จักร ๑๒ 
๙.วันที่จัดทาํรายละเอียดของรายวิชา หรอืวันที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุด 
    24 ธันวาคม ๒๕๕๗ 
 

หมวดที่  ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑.จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
         เพ่ือใหนั้กศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงที่มาของพลังงาน และความเก่ียวข้องกับ
เทคโนโลยีที่ใกล้ตัวนิสิต รวมทั้งเพ่ือให้นิสิตมีความตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการใช้
พลังงาน และเทคโนโลยีใกลตั้ว มีความเข้าใจในวิธีการอนุรักษ์พลังงาน และมีความเขา้ใจ และความพร้อม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการตัดสินใจเลือกใช้พลังงาน และเทคโนโลยี อย่างเหมาะสม 
๒.วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรบัปรงุรายวิชา 
        ๒.๑ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ และความเข้าใจเก่ียวกับพลังงานและเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัว รวมทั้งผลดี 
ผลเสีย 
        ๒.๒ เพ่ือให้นิสิตมีความเข้าใจ และทนัต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ด้านพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการ
พัฒนาในอนาคต 
        ๒.๓ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้ในแนวทางการประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม 
        ๒.๔ เพ่ือให้นิสิตได้สังเกต และวิเคราะห์พฤติกรรมของตนในการใช้พลังงาน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจา
การกระทําของตน และจากพฤติกรรม ในการใช้พลังงาน เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งทดลองปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนไปในทางที่ดีขึ้น 

หมวดที่ ๓ ลักษณะการดําเนนิการ 

๑.คําอธิบายรายวิชา 
              ความรู้พ้ืนฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกลตั้ว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า พลังงาน
เช้ือเพลิง พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม สถานการณ์
พลังงานกับสภาวะโลกร้อน สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรกัษ์พลังงานอย่างมีส่วน
ร่วม การใช้พลงังานอย่างฉลาด การเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
             Fundamental knowledge of energy and technology around us; energy sources and 
knowledge about electrical energy, fuel  energy and alternative energy; relationship between 
technology and energy consumption; direct and indirect energy consumption; global 
warming and related energy situation; current issues and relationship to energy and 
technology; participation in energy conservation; efficient energy use and proactive approach 
to energy issuers. 
 



๒.จํานวนชั่วโมงที่ใช้/ภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

๒๔ ช่ัวโมง 
( ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ) 

- ๓๐ ช่ัวโมง 
( ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ) 

๗๕ ช่ัวโมง 
( ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ )  

๓.จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์จะให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             ๓.๑ อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้นิสิตซักถามท้ายช่ัวโมงบรรยาย เป็นเวลา 10 นาที 
             ๓.๒ อาจารย์ผู้สอนเปิดโอกาสนิสิตปรึกษาได้ทาง Social Media 
             ๓.๓ อาจารย์ผู้สอนสื่อสารกับนิสิตทั้งรายบุคคล และรายกลุม่ได้โดยตรง ผ่านทางระบบ ของกอง
บริการการศึกษา ( E- Registrar ) 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

๑.คุณธรรม จริยธรรม 
             ๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
                    ๑.๑.๑ คุณธรรม และจริยธรรมในการดําเนินชีวิต 
                    ๑.๑.๒ มจีิตสาธารณะ 
             ๑.๒ วิธีการสอน 
                     บรรยายโดยมีการยกตัวอย่างสอดแทรก โดยเน้ือหาการสอนเช่ือมโยงระหว่างพฤติกรรมและ
ผลกระทบจา ก  การใช้พลังงาน และแนะนําทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินชีวิต เน้นยํ้าให้เป็นพลเมืองที่ดี 
มีจิตสาธารณะ 
             ๑.๓ วิธีประเมินผล  
                     ๑.๓.๑ ประเมินจากพฤติกรรมในช้ันเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ส่งงานครบตาม
กําหนดเวลา มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการทํากิจกรรม 
                     ๑.๓.๒ การพัฒนาการทางความคิดที่นิสติแสดงออก และการบรรยายด้วยการจดบันทึก 
๒.ด้านความรู ้
   ๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
           ๒.๑.๑ รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์โลก ในปัจจุบันและในอนาคต 
           ๒.๑.๒ รู้เท่าทันต่อการเป็นพลเมืองโลก 
           ๒.๑.๓ ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการดําเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จักรวาล 
           ๒.๑.๔ เรียนรู้สถานการณ์ ปัญหา อุปสรรค การแก้ไข โดยการเข้าใจมนุษย์ เขา้ใจธรรมชาติ 
   ๒.๒ วิธีการสอน 
           ๒.๒.๑ บรรยาย ครอบคลุมเน้ือหาทางทฤษฎี ทั้งหมดในรายวิชา โดยเน้นการนําหลักทฤษฎีมา
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 
          ๒.๒.๒ ให้นิสิตทํากิจกรรมในช้ันเรียน และให้ทําการบ้านที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับเน้ือหารายวิชา 
   ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๒.๓.๑ ประเมินผลจากการสอบกลางภาค และสอบปลายภาค 
          ๒.๓.๒ ประเมินผลจากการทํากิจกรรม การบ้าน/เอกสารใบงานของนิสิต 
 



๓.ด้านทักษะทางปัญญา 
   ๓.๑ ทักษาะทางปญัญา 
          ๓.๑.๑ สามารถแยกวิเคราะห์บนหลักการและเหตุผล 
          ๓.๑.๒ มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ 
          ๓.๑.๓ มุ่งศึกษาตลอดชีวิต 
   ๓.๒ วิธีการสอน 

           ๓.๒.๑ บรรยาย โดยเน้นตัวอย่างอธิบายในลักษณะ การวิเคราะห์ปัญหาบนหลักการและเหตุผล เพ่ือ
สนับสนุนให้เกิดการคิดอย่างเป็นระบบ 

           ๓.๒.๒ ให้นิสิตทํากิจกรรมในช้ันเรยีน การบ้าน ที่สนับสนุนใหนิ้สิตเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
เพ่ือให้เห็นมุมมองว่าในการดําเนินชีวิตประจําวันน้ัน นิสิตต้องมีการศึกษาอยู่ตลอดเวลา 

 
 
 
 

   ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๓.๓.๑ ประเมินผลจากการสอน 
          ๓.๓.๒ ประเมินผลจากการทํากิจกรรม การบ้าน/เอกสารใบงาน 
๔.ด้านทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล และ ความรบัผิดชอบ 
   ๔.๑ ทักษะความสัมพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
          ๔.๑.๑ เรียนรู้และความรับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
   ๔.๒ วิธีการสอน 
           ให้นิสิตทํากิจกรรมร่วมกันในช้ันเรียน และบรรยายเน้นให้นิสติเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้และอนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบในสังคม 
   ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
          ๔.๓.๑ การสอบวัดผล 
          ๔.๓.๒ ประเมินผลจากการทํากิจกรรม การบ้าน/เอกสารใบงาน 
๕.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
          ๕.๑.๑ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
          ๕.๑.๒ มีทักษะทางคณิตศาสตร์ พูด เขียน และปฏิสัมพันธ์ 
   ๕.๒ วิธีการสอน 
           บรรยายเก่ียวกับเทคโนโลยีใกล้ตัวทีท่ันสมัย ใช้ในการสื่อสารได้และแนะนํานิสิตเก่ียวกับเคร่ืองมือที่
นิสิตสามารถนํามาใช้ในการศกึษาได้ 
   ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
           ๕.๓.๑ ประเมินผลจากการสอน 
           ๕.๓.๒ ประเมินผลจากกิจกรรม และการบ้าน/ใบงาน 



หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรม
การเรียน
การสอน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑ อังคาร 
๖/๐๑/๕๘ 

-  ภาพรวมและประโยชน์ของการศึกษา 
-  แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

บรรยาย ดร.สุขฤดี 
ดร.อนันต์ 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

๒ พฤหัส 
๘/๐๑/๕๘ 

สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน 
- สถานการณ์พลังงานของโลก 
- สถานการณ์พลังงานของประเทศ 
- แนวโน้มของพลังงานในอนาคต 

กิจกรรม 1: กิจกรรมท่ีต้องใช้ไฟฟ้า 
การบ้าน 1: เคร่ืองใช้ไฟฟ้าท่ีนิสิตใช้  

 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง/
อภิปราย/
กิจกรรม
และ
การบ้าน 

ดร.สุขฤดี 
ดร.อนันต์ 
มรุพงศ์ 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

๓ อังคาร 
๑๓/๐๑/๕๘ 

พลังงานไฟฟ้า 
- วิธีคํานวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเอง 
- ส่งการบ้าน ๑: เพ่ือใช้ทํากิจกรรมท่ี ๒ 
- กิจกรรมท่ี   ๒: ความสิ้นเปลืองไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า 
- การบ้าน ๒ : ระบบไฟฟ้าในห้องพัก 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง/
กิจกรรม
และ
การบ้าน 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.สหัถยา 
มรุพงศ์ 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

๔ พฤหัส 
๑๕/๐๑/๕๘ 

- ท่ีมาของพลังงาน 
- ท่ีมาของพลังงานไฟฟ้าและความสําคัญของพลังงานไฟฟ้า 
- การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 
- วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ดร.อนันต์ 
ดร.ฉัตรชัย 
คงฤทธ์ิ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 

๕ อังคาร 
๒๐/๐๑/๕๘ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจําวัน 
- ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายในท่ีพักอาศัย 
- ส่งการบ้าน ๒: เพ่ือใช้ในการ discussion 
- กิจกรรม ๓ : Discussion เร่ืองระบบไฟฟ้าในห้องพักของนิสิต 
- การบ้าน ๓: แนวทางในการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง/
กิจกรรม/
การบ้าน 

ดร.ฉัตรชัย 
ดร.อนันต์ 
คงฤทธ์ิ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 

๖ พฤหัส 
๒๒/๐๑/๕๘ 

- แนวทางการเลือกซ้ือและใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

- การจัดการและการดูแลรักษาระบบไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าใกล้ตัว,
การจ่ายไฟฟ้า,การควบคุมไฟฟ้า,ภาระทางไฟฟ้า,ความปลอดภัย)  

- ส่งการบ้าน ๓ :  

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ดร.ฉัตรชัย 
ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ไพฑูรย์ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 
 
 
 
 
 



๗ อังคาร 
๒๗/๐๑/๕๘ 

พลังงานเชื้อเพลิง 
-สถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิง 
-ประเภทพลังงานเชื้อเพลิงและเทคโนโลยีท่ีเกี่ยวข้อง การกําหนด
ราคาเชื้อเพลิง 
-การบ้าน ๔ : เชื้อเพลิงท่ีบริโภค 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง/
การบ้าน 

ดร.สหัถยา 
ดร.อนันต์ 
พัชราภรณ์ 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 

๘ พฤหัส 
๒๙/๐๑/๕๘ 

-ความปลอดภัยในการใช้พลังงานเชื้อเพลิง 
-การใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่างชาญฉลาด 
-ส่งการบ้าน ๔ 

 ดร.อนันต์ 
ดร.สหัถยา 
มรุพงศ์ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 

๙ อังคาร 
๓/๐๒/๕๘ 

-มลพิษจากโรงไฟฟ้าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-มลพิษจากการผลิตพลังงานเชื้อเพลิงและการใช้พลังงานเชื่อเพลิง 
กิจกรรม ๔ : มลพิษใกล้ตัวและแนวทางการลดมลพิษ 

บรรยาย/
กิจกรรม 

ดร.อนันต์ 
ดร.สหัถยา 
มรุพงศ์ 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 

๑๐ พฤหัส 
๕/๐๒/๕๘ 

Waste Energy 
 

 
 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ดร.สหัถยา 
ดร.อนันต์ 
ไพฑูรย์ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 

๑๑ อังคาร 
๑๐/๐๒/๕๘ 

Climate Change 
กิจกรรม ๕ : Climate Change  

กิจกรรม ผศ.ดร.ประพิธาร์ 
ดร.สุขฤดี 
มรุพงศ์ 
คงฤทธ์ิ 
พัชราภรณ์ 

๑๒ พฤหัส 
๑๒/๐๒/๕๘ 

Climate Change 
-การเกิดภาวะโลกร้อน 
-ผลกระทบจากการเกิดภาวะโลกร้อน 

 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
ดร.สุขฤดี 
มรุพงศ์ 
Mr.Visal 
พัชราภรณ์ 

๑๓ อังคาร 
๑๗/๐๙/๕๗ 

Climate Change 
กิจกรรม ๖ : ฉันกับภาวะโลกร้อน 

   (ทําอย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะโลกร้อนได้บ้าง) 
 

กิจกรรม ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
ดร.สุขฤดี 
คงฤทธ์ิ 
มรุพงศ์ 
ไพฑูรย์ 
 

๑๔  สอบกลางภาค ๒๑ กพ. – ๒๘ กพ. 
 

  

๑๕ อังคาร 
๓/๐๓/๕๘ 

พลังงานทางเลือก 
- พลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ๑ 

 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.ฉัตรชัย 
พัชราภรณ์ 
ไพฑูรย์ 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 



๑๖ พฤหัส 
๕/๐๓/๕๘ 

- พลังงานแสงอาทิตย์ และเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ ๒ 
 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.ฉัตรชัย 
พัชราภรณ์ 
ไพฑูรย์ 
คงฤทธ์ิ 

๑๗ อังคาร 
๑๐/๐๓/๕๘ 

- พลังงานชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ๑ 
 

บรรยาย/ 
ยกตัวอย่าง 

ดร.สหัถยา 
ดร.ฉัตรชัย 
พัชราภรณ์ 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 

๑๘ พฤหัส 
๑๒/๐๓/๕๘ 

- พลังงานชีวมวลและเทคโนโลยีพลังงานชีวมวล ๒ 
 

บรรยาย/
ยกตัวอย่าง 

ดร.สหัถยา 
ดร.ฉัตรชัย 
มรุพงศ์ 
พัชราภรณ์ 
คงฤทธ์ิ 

๑๙ อังคาร 
๑๗/๐๓/๕๘ 

- พลังงานจากน้ํา และเทคโนโลยีพลังงานจากน้ํา 
 

บรรยาย/ 
ยกตัวอย่าง 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.สหัถยา 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
มรุพงศ์ 
คงฤทธ์ิ 

๒๐ พฤหัส 
๑๙/๐๓/๕๘ 

- พลังงานลม และเทคโนโลยีพลังงานลม 
 

บรรยาย/ 
ยกตัวอย่าง 

ดร.ฉัตรชัย 
ดร.สหัถยา 
มรุพงศ์ 
พัชราภรณ์ 
ไพฑูรย์ 

๒๑ อังคาร 
๒๔/๐๓/๕๘ 

- กิจกรรม ๗ : ไฟฟ้ามาจากไหน 
- กิจกรรม ๘ : ภาวะโลกร้อนจริงหรือ ? 

บรรยาย/ 
ยกตัวอย่าง 

ดร.ฉัตรชัย 
ดร.สหัถยา 
คงฤทธ์ิ 
พัชราภรณ์ 
มรุพงศ์ 

๒๒ พฤหัส 
๒๖/๐๓/๕๘ 

- พลังงานความร้อนใต้พิภพ และเทคโนโลยีพลังงานความ
ร้อนใต้พิภพ 

- หินน้ํามัน, ทรายน้ํามัน และ Shale gas 

บรรยาย/ 
ยกตัวอย่าง 

ดร.อนันต์ 
ดร.สุขฤดี 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

๒๓ อังคาร 
๓๑/๐๓/๕๘ 

กิจกรรม ๙ : Waste to Energy 
กิจกรรม ๑๐ : Solar Home 
 
 

 

กิจกรรม ณ 
Energy 
Park 

วิทยาลัย
พลังงาน
ทดแทน 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.ฉัตรชัย 
ดร.สหัถยา 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 
 
 
 



๒๔ พฤหัส 
๐๒/๐๔/๕๘ 

กิจกรรม ๑๑ : Smart Grid 
   กิจกรรม ๑๒ : Solar Cooling 

 

กิจกรรม ณ 
Energy 
Park 

วิทยาลัย
พลังงาน
ทดแทน 

ดร.ฉัตรชัย 
ดร.อนันต์ 
ดร.นิพนธ์ 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 

๒๕ อังคาร 
๗/๐๔/๕๘ 

กิจกรรม ๑๓ : พลังงานกับไส้กรอกมหัศจรรย์ 
กิจกรรม ๑๔ : Biomass Stove 
 

 

กิจกรรม ณ 
Energy 
Park 

วิทยาลัย
พลังงาน
ทดแทน 

ดร.อนันต์ 
ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.สหัถยา 
คงฤทธ์ิ 
ไพฑูรย์ 

๒๖ พฤหัส 
๙/๐๔/๕๘ 

- เทคโนโลยีใกล้ตัวและการบริโภคพลังงาน 
 

 ดร.สุขฤดี 
ดร.อนันต์ 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 
พัชราภรณ์ 

๒๗ พฤหัส 
๑๖/๐๔/๕๘ 

- การเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
พลังงาน 

กิจกรรม ๑๕ : สรุปผลท่ีได้รับจากกิจกรรมในรายวิชานี้ 
 
 
 

บรรยาย
สรุป/ 
กิจกรรม/
แลก 
เปลี่ยนความ 
คิดเห็น 

ดร.สุขฤดี 
ผศ.ดร.นิพนธ์  
ดร.อนันต์, 
ดร.สหัถยา 
ดร.ฉัตรชัย 
ผศ.ดร.ประพิธาร์ิ 

๒๘  สอบปลายภาค (๒๕ เมย. - ๑๐ พค.)   
  
 
  ๒.แผนการประเมินผลการเรยีนรู ้

กิจกรรม
ที่ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของ

การ
ประเมินผล 

๑ ความรับผิดชอบและการมี
วินัยในช้ันเรียน (๑.๓),(๔.๓) 

การเข้าฟังบรรยายและ
มีส่วนร่วม 

ตลอดภาค ๑๐% 

๒ ความมีส่วนร่วมในกิจกรรมใน
ช้ันเรียน (๒.๓),(๔.๓) 

กิจกรรม ๑-๑๕ ๒,๓,๕,๖,๗,๑๓,๑๔,๑๕ ๒๕% 

๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับเน้ือหาที่เรียน 
(๑.๓,๒.๓,๓.๓,๕,๓) 

การบ้าน ๑-๔ ๒,๓,๔,๕ ๑๐% 

๔ การวัดผลการเรียนรู้ 
(๒.๓,๓.๓) 

สอบกลางภาค ๘ ๒๕% 

๕ การวัดผลการเรียนรู้ 
(๒.๓,๓.๓) 

สอบปลายภาค ๑๖-๑๗ ๓๐% 

รวม  ๑๐๐% 



หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.ตําราและเอกสารหลัก 
    ๑.พลังงานหมุนเวียน,๒๕๕๓,วรนุช แจ้งสว่าง,สํานักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๔๗ หน้า 
    ๒.พลังงานทดแทน ๑,๒๕๔๑ อนุตร จําลองกุล : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรม
และเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คลองหก 
    ๓.คู่มือการประหยัดพลังงาน ๒๕๕๐ : เช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสถาบันวิจัย 
และพัฒนาพลงังาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    ๔.เอกสารประกอบการเรียนการสอน ผู้สอนรายวิชา ๐๐๑๒๗๖ พลงังานและเทคโนโลยี 
 
๒.เอกสารและข้อมูลสาํคญั 
   ๑.สาระน่ารู้เก่ียวกับพลังงานไฟฟ้า ๒๕๕๒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   ๒.พลังงานหมุนเวียน ๒๕๕๑ ไกรพัฒน์  จนีขจร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓.เอกสารและข้อมูลแนะนาํ 
DEDE. (๒๐๐๑a).การเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า (A Guideline for Electrical Appliances). Bangkok: 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency. 
DEDE.(๒๐๐๑b). พลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Heat and Electricity 
from Solar Energy). Bangkok: Development of Alternative Energy Development and 
Efficiency. 
EPPO.(๒๐๐๐a). การประหยัดพลังงานในบ้าน (Household Energy Conservation). Bangkok: Energy 
Policy and Planning Office. 
DEDE.(๒๐๐๔). Electric Power in Thailand ๒๐๐๔. Bangkok: Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency. 
 

 
 
 
 
 



หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 

๑.กลยุทธ์การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
       ๑.๑ ใหนิ้สิตเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดท้าย 
       ๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตอย่างไม่เป็นทางการในระหว่างการจัดการเรียนการสอน 
๒.กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้สอนปลายภาคการศึกษา 
๓.การปรับปรงุการสอน 
       ๓.๑ นําผลจากการประเมินมาใช้ปรับปรุงการสอน 
       ๓.๒ กลุม่ผู้สอนจัดอภิปราย/สัมมนาเพ่ือพัฒนารายวิชาให้มีวาระวิชาและแนวทางการจัดกิจกรรมให้
เหมาะสมและน่าสนใจและรว่มกันจัดทําเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
       ๓.๓ กลุม่ผู้สอนค้นคว้าข้อมูลองค์ความรู้ใหม่ๆ นํามาใช้ในการสอน 
       ๓.๔ สํารวจความสนใจของนิสิตเก่ียวกับพลังงานทดแทนต่างๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 
๔.การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
       ๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนรว่มในระหว่างการเรียนการสอน 
       ๔.๒ ใหนิ้สิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนน 
๕.การดําเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       นําผลที่ได้จากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การอภิปราย/สัมมนาของผู้สอน นํามาสรุปผล
และพัฒนารายวิชาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหน้า 

 
 
 
 

 

 


