
แบบ มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา
เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องและเป็นไปตามที่วางแผนไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต่ละรายวิชาจะ
ก าหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และรายละเอียดของเนื้อหาความรู้ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝังทักษะ
ต่างๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได้รับการพัฒนาให้ประสบความส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของรายวิชา       
มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา 
ตลอดจนหนังสืออ้างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค้นคว้าได้ นอกจากนี้ยังก าหนดยุทธศาสตร์ในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง 

ประกอบด้วย ๗ หมวด ดงันี้ 

หมวดที่  ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่ ๒  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
หมวดที่  ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
หมวดที่  ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
หมวดที่  ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่  ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่  ๗ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ.๓  รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา           วิทยาลัยพลังงงานทดแทน 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๐๐๑๒๗๖ พลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว (Energy and Technology around Us) 

๒. จ านวนหน่วยกิต 
๓ (๒-๒-๕)  หน่วยกิต 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

ดร.สุขฤดี สุชใจ 
 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา  

๑. ดร.สุขฤดี สุขใจ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย 
๓. ดร.ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์ 

                     ๔.  ดร.สหัถยา ทองสาร                 
                     ๕.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์ ธนารักษ์ 
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ผู้ช่วยสอนรายวิชา 
                     ๑.  ดร.สุขฤด ีสุขใจ                     
                     ๒.  ผศ.ดร.นิพนธ์ เกตุจ้อย               
                     ๓.  ดร.ฉัตรชัย ศิริสัมพันธ์วงษ์            
                     ๔.  ดร.สหัถยา ทองสาร 
                     ๕.  ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพิธาริ์  ธนารักษ์                  
                     ๖.  นายมรพุงศ ์กอนอยู่                   
                     ๗.  นายคงฤทธิ์ แม้นศิริ                    
                     ๘.  นายศุภจักร สุทธิ                      
                     ๙.  นายไพฑูรย์ เหล่าดี                     
                     ๑๐.น.ส.พัชราภรณ์ พรถึง    
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 

ภาคเรียนต้น  ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

๖. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (pre-requisite)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๗. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (co-requisites)  (ถ้ามี) 
ไม่มี 

๘. สถานที่เรียน   
วันอังคาร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. ห้องเรียนปราบไตรจักร ๖๒,ห้องเรียนปราบไตรจักร C และวันพฤหัสบดี 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๕๐ น. หอ้งเรียนปราบไตรจักร ๖๒,ห้องเรียนปราบไตรจักร L  อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัย
นเรศวร 
๙. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

วันที่ปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

   
 

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
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๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

เมื่อนิสิตเรียนรายวิชานี้แล้ว  นิสิตมีความสามารถดังต่อไปนี้ 
๑) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับพลังงานและเทคโนโลยีที่อยู่รอบๆตัว รวมทั้งผลดี และผลเสีย 
๒) เข้าใจ และทันต่อเหตุการณ์ และสถานการณ์ด้านพลังงาน รวมถึงแนวโน้มการพัฒนาในอนาคต 
๓) มีความรู้ในแนวทางการประหยัดพลังงานอย่างเหมาะสม 
๔) สังเกตุ และวิเคราะห์พฤติกรรมของตนในการใช้พลังงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการใช้พลังงาน 

เทคโนโลยีต่างๆ รวมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางที่ดีขึ้น 

 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือเตรียมพร้อมการรับนิสิตในภาคเรียนต้น ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการปรับการจัดการเรียนการสอนปฏิบัติการให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น 

 
 

 

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา  
             ความรู้พื้นฐานด้านพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัว ที่มาของพลังงาน พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชื้อเพลิง พลังงาน
ทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางอ้อม สถานการณ์พลังงานกับสภาวะโลกร้อน 
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยี  การอนุรักษ์พลังงานอย่างมีส่วนร่วม การใช้พลังงานอย่างฉลาด การ
เตรียมความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน 
             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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 
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๒๔ ช่ัวโมง 
    ( ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ) 

               - ๓๐ ช่ัวโมง 
    ( ๒ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ) 

๗๕ ช่ัวโมง 
       ( ๕ ช่ัวโมง/สัปดาห์ ) 

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
             ๓.๑ อาจารยผ์ู้สอนจดัเวลาให้นสิิตซักถามท้ายช่ัวโมงบรรยาย เป็นเวลา 10 นาที 
              ๓.๒ อาจารยผ์ู้สอนเปดิโอกาสนสิิตปรึกษาได้ทาง Social Media 

    ๓.๓ อาจารยผ์ู้สอนสื่อสารกับนิสิตทั้งรายบุคคลและรายกลุม่ได้โดยตรงผ่านทางระบบของกองบริการการศึกษา ( E- Registrar ) 
 

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

๑.  คุณธรรม จริยธรรม 
       ๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
             ความรับผิดชอบ กล้าหาญ เสียสละ อดทน  ขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ท ากิจกรรมที่มุ่งสู่ความส าเร็จของงาน และ
มีจิตสาธารณะ 
 
      ๑.๒   วิธีการสอนที่จะใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
             บรรยายโดยมีการยกตัวอย่างสอดแทรก โดยเนื้อหาการสอนเชื่อมโยงระหว่างพฤติกรรมและผลกระทบจากการ
ใช้พลังงาน และแนะน าทางเลือกท่ีเหมาะสมในการด าเนินชีวิต เน้นย้ าให้เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ 
 
๑.๓  วิธีการประเมินผล 
           ประเมินจากพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต่อเวลาในการเข้าเรียน ส่งงานครบตามก าหนดเวลา มีส่วนร่วม
รับผิดชอบในการท ากิจกรรม 
 

๒.  ความรู้ 
       ๒.๑   ความรู้ที่จะได้รับ  
                 ได้รับความรู้ มีความเข้าใจในเนื้อหารายวิชาและรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณ์พลังงานโลก 
ในปัจจุบันและในอนาคต  ตระหนัก รู้เท่าทันต่อการด าเนินชีวิตที่เก่ียวข้องกับพลังงานและเทคโนโลยีใกล้ตัวที่สัมพันธ์กับ
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
 

       ๒.๒   วิธีการสอน 
                บรรยาย ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎี ทั้งหมดในรายวิชา โดยเน้นการน าหลักทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และให้นิสิตท ากิจกรรมในและนอกชั้นเรียน และให้ท าการบ้านที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา 
 

       ๒.๓   วิธีการประเมินผล 
                ประเมินผลจากการสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และประเมินผลจากการท ากิจกรรม การบ้าน/เอกสาร
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ใบงานของนิสิต 
 

๓.  ทักษะทางปัญญา 
       ๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
             การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริง แยกวิเคราะห์ปัญหาบนหลักการและเหตุผล มีวิจารณญาณคิดแบบองค์รวม
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียน มีทัศนคติเชิงบวก และผลงานนวัตกรรม  
 

       ๓.๒   วิธีการสอน 
             บรรยาย โดยเน้นตวัอย่างอธิบายในลักษณะ การวิเคราะห์ปัญหาบนหลักการและเหตุผล เพื่อสนับสนุนให้เกิด
การคิดอย่างเป็นระบบ และให้นิสิตท ากิจกรรมในชั้นเรียน การบ้าน ที่สนับสนุนให้นิสิตเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพ่ือให้
เห็นมุมมองในการด าเนินชีวิตประจ าวัน และจัดให้นิสิตได้ท ากิจกรรมกลุ่มนอกห้องเรียนที่สัมพันธ์กับเนื้อหารายวิชาและ
ชีวิตประจ าวันโดยเน้นส่งเสรมิให้นิสิตใฝ่เรียน สร้างทัศนคติเชิงบวกและนวัตกรรม  
       ๓.๓   วิธีการประเมินผลทักษะทางปัญญาของนักศึกษา 
              ประเมินผลโดยการสังเกตในระหว่างเรียน และประเมินผลจากการท ากิจกรรม การบ้าน/เอกสารใบงาน 
 

๔.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       ๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องการพัฒนา  
            มีความรับผิดชอบ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง พัฒนาตนเองทั้งร่างกาย อารมณ์และจิตใจ 
       ๔.๒   วิธีการสอน 
                มอบหมายงานให้กิจกรรมเป็นกลุ่ม และบรรยายเน้นให้นิสิตเข้าใจถึงพฤติกรรมการใช้และอนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วมสนับสนุนให้นิสิตตระหนักถึงการมีความรับผิดชอบในสังคม 
 
       ๔.๓   วิธีการประเมิน 
            ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  
 

 

๕.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
            ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์/อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล และน าเสนอได้  
 

       ๕.๒   วิธีการสอน 
             มอบหมายงานที่ต้องสืบค้น  บรรยายเกี่ยวกับเทคโนโลยีใกล้ตัวที่ทันสมัย ใช้ในการสืบค้นข้อมูลได้และแนะน า
นิสิตเกี่ยวกับเครื่องมือที่นิสิตสามารถน ามาใช้ในการศึกษาได้ 
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       ๕.๓   วิธีการประเมิน  
 

                  ประเมินผลจากการสอน  กิจกรรม และการบ้าน/ใบงาน 

 

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
 

 

๑.  แผนการสอน 
 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด จ านวน*  
(ชั่วโมง)  

กิจกรรมการเรียนการสอน
และสื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ -  ภาพรวมและประโยชน์ของ
การศึกษา 
-  แนวทางการจัดการเรียนการ
สอน 

กิจกรรม ๑: กิจกรรมที่ต้องใช้
ไฟฟ้า 
การบ้าน ๑: เครื่องใช้ไฟฟ้าที่
นิสิตใช้  

๒ บรรยาย/กิจกรรมและ
การบ้าน 

ดร.สุขฤดี 
พัชราภรณ์ 
ศุภจักร 
 

 สถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน 

- สถานการณ์พลังงานของโลก 

- สถานการณ์พลังงานของ
ประเทศ 

- แนวโน้มของพลังงานในอนาคต 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ดร.สุขฤดี 
ไพฑุรย์ 
คงฤทธิ์ 

๒ พลังงานไฟฟ้า 

- วิธีค านวณค่าไฟฟ้าด้วยตนเอง 

- ส่งการบ้าน ๑: เพ่ือใช้ท า
กิจกรรมที่ ๒ 

- กิจกรรมที่   ๒: ความสิ้นเปลือง
ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า 

- การบ้าน ๒ : ระบบไฟฟ้าใน
ห้องพัก 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/
อภิปราย/การบ้าน 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
มรุพงศ์ 
คงฤทธิ์ 
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 - ที่มาของพลังงาน 

- ที่มาของพลังงานไฟฟ้าและ
ความส าคัญของพลังงานไฟฟ้า 

- การผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย 

- วัตถุดิบในการผลิตไฟฟ้า 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/ ดร.ฉัตรชัย 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 
 

๓ - อุปกรณ์ไฟฟ้าในชีวิตประจ าวัน 

- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า
ภายในที่พักอาศัย 

- ส่งการบ้าน ๒: เพ่ือใช้ในการ 
discussion 

- กิจกรรม ๓ : Discussion เรื่อง
ระบบไฟฟ้าในห้องพักของนิสิต 

- การบ้าน ๓: แนวทางในการ
อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/
กิจกรรม/การบ้าน 

ดร.ฉัตรชัย 
พัชราภรณ์ 
ศุภจักร 

 - แนวทางการเลือกซ้ือและใช้งาน
อุปกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน 

- การจัดการและการดูแลรักษา
ระบบไฟฟ้า (ระบบไฟฟ้าใกล้ตัว,
การจ่ายไฟฟ้า,การควบคุมไฟฟ้า,
ภาระทางไฟฟ้า,ความปลอดภัย)  

- ส่งการบ้าน ๓ :  
 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/ ดร.ฉัตรชัย 
ศุภจักร 
มรุพงศ์ 

๔ พลังงานเชื้อเพลิง 
-สถานการณ์พลังงานเชื้อเพลิง 
-ประเภทพลังงานเชื้อเพลิงและ
เทคโนโลยีที่เก่ียวข้อง การ
ก าหนดราคาเชื้อเพลิง 
-การบ้าน ๔ : เชื้อเพลิงที่บริโภค 
 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง/
การบ้าน 

ดร.สหัถยา 
มรุพงศ์ 
คงฤทธิ์ 
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 -ความปลอดภัยในการใช้
พลังงานเชื้อเพลิง 
-การใช้พลังงานเชื้อเพลิงอย่าง
ชาญฉลาด 
-ส่งการบ้าน ๔ 

๒  ดร.สหัถยา 
คงฤทธิ์ 
พัชราภรณ์ 
 
 

๕ -มลพิษจากโรงไฟฟ้าและ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
-มลพิษจากการผลิตพลังงาน
เชื้อเพลิงและการใช้พลังงานเชื่อ
เพลิง 
กิจกรรม ๔ : มลพิษใกล้ตัวและ
แนวทางการลดมลพิษ 

๒ บรรยาย/กิจกรรม ดร.สหัถยา 
พัชราภรณ์ 
ศุภจักร 
 

 Waste Energy 
 

 
 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ดร.สหัถยา 
ศุภจักร 
ไพฑูรย์ 

๖ Climate Change 
กิจกรรม ๕ : Climate Change  

๒ กิจกรรม ผศ.ดร.ประพิธาร์ 
ไพฑูรย์ 
คงฤทธิ์ 

 Climate Change 
-การเกิดภาวะโลกร้อน 
-ผลกระทบจากการเกิดภาวะ
โลกร้อน 

 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ผศ.ดร.ประพิธาริ์ 
ศุภจักร 
มรุพงศ์ 

๗ Climate Change 
กิจกรรม ๖ : ฉันกับภาวะโลก
ร้อน 

   (ท าอย่างไรจึงจะช่วยลดภาวะ
โลกร้อนได้บ้าง) 
 

๒ กิจกรรม ผศ.ดร.ประพิธาริ์ 
มรุพงศ์ 
พัชราภรณ์ 
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 พลังงานทางเลือก 

- พลังงานแสงอาทิตย์ และ
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ ๑ 

 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

๘ สอบกลางภาค ๒๖ ก.ย.-
๔ ต.ค. 58 

   

 - พลังงานแสงอาทิตย์ และ
เทคโนโลยีพลังงาน
แสงอาทิตย์ ๒ 

 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ผศ.ดร.นิพนธ์ 
คงฤทธิ์ 
ศุภจักร 

๙ - พลังงานชีวมวลและ
เทคโนโลยีพลังงานชีว
มวล ๑ 

 

๒ บรรยาย/ ยกตัวอย่าง ดร.สหัถยา 
ศุภจักร 
พัชราภรณ์ 

 - พลังงานชีวมวลและ
เทคโนโลยีพลังงานชีว
มวล ๒ 

 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ดร.สหัถยา 
พัชราภรณ์ 
มรุพงศ์ 

๑๐ - พลังงานจากน้ า และ
เทคโนโลยีพลังงานจากน้ า 

 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ผศ.ดร.นิพนธ์ 
มรุพงศ์ 
คงฤทธิ์ 

 - พลังงานลม และ
เทคโนโลยีพลังงานลม 

 
 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ดร.ฉัตรชัย 
คงฤทธิ์ 
ศุภจักร 
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๑๑ - พลังงานความร้อนใต้
พิภพ และเทคโนโลยี
พลังงานความร้อนใต้
พิภพ 

- หินน้ ามัน, ทรายน้ ามัน 
และ Shale gas 

๒ บรรยาย/ยกตัวอย่าง ดร.สุขฤดี 
ไพฑูรย์ 
พัชราภรณ์ 

 กิจกรรม ๗ : ไฟฟ้ามาจากไหน 
กิจกรรม ๘ : ภาวะโลกร้อนจริง
หรือ ? 

๒ กิจกรรม ณ Energy Park 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

ดร.ฉัตรชัย 
พัชราภรณ์ 
มรุพงศ์ 

๑๒ กิจกรรม ๙ : Waste to Energy 
กิจกรรม ๑๐ : Solar Home 

๒ กิจกรรม ณ Energy Park 
วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

ผศ.ดร.นิพนธ์ 
พัชราภรณ์ 
คงฤทธิ์ 
 
 

 กิจกรรม ๑๑ : Smart Grid 
   กิจกรรม ๑๒ : ไฟรักษ์น้ า 

 

๒ กิจกรรม ณ 
Energy Park วิทยาลัย

พลังงานทดแทน 

ดร.ฉัตรชัย 
ศุภจักร 
ไพฑูรย์ 

๑๓ กิจกรรม ๑๓ : พลังงานกับไส้
กรอกมหัศจรรย์ 
กิจกรรม ๑๔ : Biomass Stove 
 

 

๒ กิจกรรม ณ 
Energy Park วิทยาลัย

พลังงานทดแทน 

ดร.ประพิธาริ์ 
คงฤทธิ์ 
พัชราภรณ์ 

 - เทคโนโลยีใกล้ตัวและการ
บริโภคพลังงาน 

 

๒ บรรยายสรุป/กิจกรรม/ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดร.สุขฤดี 
มรุพงศ์ 
ศุภจักร 

๑๔ - การเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านพลังงาน 

กิจกรรม ๑๕ : สรุปผลที่ได้รับ
จากกิจกรรมในรายวิชานี้ 

๒ บรรยายสรุป/กิจกรรม/ 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

ดร.สุขฤดี 
ผศ.ดร.นิพนธ์ 
ดร.ฉัตรชัย 
ผศ.ดร.ประพิธาริ์ 
พัชราภรณ์ 
ศุภจักร 
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 สอบปลายภาค (๒๘ พ.ย.- ๖ 
ธ.ค. 58) 

   

หมายเหตุ สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนเป็น Power point presentation, Video และใบงานกิจกรรมและการบ้าน 
             รวมทั้งระบบสาธิตทางพลังงานทดแทนใน Energy Park  
๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

ผลการเรียนรู้*  วิธีการประเมิน**  สัปดาห์ที่ประเมิน   สัดส่วนของการประเมิน 

ความรับผดิชอบและการมี 
วนิยัในชั้นเรียน 

(๑.๑),(๔.๒) 

การเขา้ฟังบรรยายและมีส่วนร่วม 
 

ตลอดภาคเรียน ๑๐% 

ความมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ในชั้นเรียน (๒.๓,๓.๔) 

 
 

 
กิจกรรม ๑-๑๕ 

๒,๓,๕,๖,๗,๑๓,๑๔
,๑๕ 

๒๕% 

การสร้างความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัเน้ือหาท่ีเรียน 
(๒.๑,๒.๒,๓.๑,๓.๒,๕,๓) 

การบา้น ๑-๔ ๒,๓,๔,๕ ๑๐% 

การวดัผลการเรียนรู้ 
(๒.๑,๒.๒,๒.๓,๓.๑,๓.๔) 
 

สอบกลางภาค ๘ ๒๕% 

การวดัผลการเรียนรู้ 
(๒.๑,๒.๒,๒.๓,๓.๑,๓.๔) 
 

สอบปลายภาค ๑๖-๑๗ ๓๐% 
 

รวม ๑๐๐% 
 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

๑.  ต าราและเอกสารหลัก 

     ๑.๑ พลงังานหมุนเวยีน,๒๕๕๓,วรนุช แจง้สวา่ง,ส านกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, ๒๔๗ หนา้ 
     ๑.๒ พลงังานทดแทน ๑,๒๕๔๑ อนุตร จ าลองกุล : ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองจกัรกลเกษตร คณะวศิวกรรม 
           และเทคโนโลยกีารเกษตร สถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล คลองหก 
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     ๑.๓ คู่มือการประหยดัพลงังาน ๒๕๕๐ : เช้ือเพลิงและผลิตภณัฑด์า้นการอนุรักษพ์ลงังานไฟฟ้าสถาบนัวจิยั 
           และพฒันาพลงังาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
     ๑.๔ เอกสารประกอบการเรียนการสอน ผูส้อนรายวชิา ๐๐๑๒๗๖ พลงังานและเทคโนโลย ี

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

     ๒.๑ สาระน่ารู้เก่ียวกบัพลงังานไฟฟ้า ๒๕๕๒ คณะวศิวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
     ๒.๒ พลงังานหมุนเวยีน ๒๕๕๑ ไกรพฒัน์ จีนขจร สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยไีทย-ญ่ีปุ่น 
 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

DEDE. (๒๐๐๑a).การเลือกใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า (A Guideline for Electrical Appliances). Bangkok: 
Department of Alternative Energy Development and Efficiency. 
DEDE.(๒๐๐๑b). พลงังานความร้อนและพลงังานไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทิตย ์(Heat and Electricity 
from Solar Energy). Bangkok: Development of Alternative Energy Development and 
Efficiency. 
EPPO.(๒๐๐๐a). การประหยดัพลงังานในบา้น (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 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

๑.๑ ใหนิ้สิตเขียนแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการจดักระบวนการเรียนการสอนในสัปดาห์สุดทา้ย 
๑.๒ สอบถามความคิดเห็นจากนิสิตอยา่งไม่เป็นทางการในระหวา่งการจดัการเรียนการสอน 
 
๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 

จดัประชุมระดมความคิดเห็นจากผูส้อนปลายภาคการศึกษา 
๓.  การปรับปรุงการสอน 

๓.๑ น าผลจากการประเมินมาใชป้รับปรุงการสอน 
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๓.๒ กลุ่มผูส้อนจดัอภิปราย/สัมมนาเพื่อพฒันารายวชิาให้มีวาระวชิาและแนวทางการจดักิจกรรมให้ 
      เหมาะสมและน่าสนใจและร่วมกนัจดัท าเอกสารประกอบการเรียนการสอน 
๓.๓ กลุ่มผูส้อนคน้ควา้ขอ้มูลองคค์วามรู้ใหม่ๆน ามาใชใ้นการสอน 
๓.๔ ส ารวจความสนใจของนิสิตเก่ียวกบัพลงังานทดแทนต่างๆ ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคการศึกษา 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษา 

๔.๑ สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในระหวา่งการเรียนการสอน 
๔.๒ ใหนิ้สิตมีโอกาสตรวจสอบคะแนน 

๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

      น าผลท่ีไดจ้ากการประเมินของนิสิต คะแนนสอบของนิสิต การอภิปราย/สัมมนาของผูส้อน น ามาสรุปผลและพฒันา
รายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาหนา้ 

 


