
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนเรศวร
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตพิษณุโลก

หมวดที่๑ ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา 001276 พลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว (Energy and Technology around Us)
2. จำนวนหนวยกิต  3 (2-2-5) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา หลายหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาวิทยาศาสตร
4. อาจารยที่รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน

4.1 ดร. สิริมาส  เฮงรัศมี   คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผูประสานงานรายวิชา และอาจารยผูสอน

4.2 รศ.สมชาย  กฤตพลวิวัฒน คณะวิทยาศาสตร  อาจารยผูสอน
4.3 ผศ.ดร.สุชาติ แยมเมน  คณะวิศวกรรมศาสตร  อาจารยผูสอน
4.4 ผศ.ดร.ดลเดช ตั้งตระการพงษ คณะวิศวกรรมศาสตร  อาจารยผูสอน
4.5 ผศ.สุทัศน  เยี่ยมวัฒนา  คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารยผูสอน
4.6 ดร.สันต จันทรสมศักดิ ์  คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารยผูสอน
4.7 ดร.นัฎฐิกา นวพันธุ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารยผูสอน
4.8 ดร.สิทธิพงษ  เพิ่มพิทักษ  คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารยผูสอน
4.9 อาจารยกรธิชา  อุนไพร  คณะสถาปตยกรรมศาสตร อาจารยผูสอน

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน  ภาคการศึกษาตน
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite)  -ไมม-ี
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co- requisites)   -ไมมี-
8. สถานที่เรียน  กลุมเรียน 1  ภาคบรรยาย QS4102  ภาคปฏิบัติ ปราบไตรจักร 52

กลุมเรียน 2  ภาคบรรยาย QS4103  ภาคปฏิบัติ ปราบไตรจักร 52
กลุมเรียน 3  ภาคบรรยาย QS4212  ภาคปฏิบัติ ปราบไตรจักร 52

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ 26 กรกฎาคม 2556

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

เพื่อใหนักศึกษา มีความรู ความเขาใจและตระหนักถึงที่มาของพลังงาน และความเกี่ยวของ กับ
เทคโนโลยีที่ใกลตัวนิสิต รวมทั้งเพื่อใหนิสิตมีความตระหนักถึงผลกระทบ ที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรม การใช
พลังงาน และเทคโนโลยีใกลตัว  มีความเขาใจในวิธีการอนุรักษพลังงาน และมีความเขาใจ และความพรอม
สำหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และการตัดสินใจเลือกใชพลังงาน และเทคโนโลยี อยางเหมาะสม
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2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
2.1 เพื่อใหนิสิตมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับพลังงานและเทคโนโลยีที่อยูรอบๆ ตัว รวมทั้งผลดีผลเสีย
2.2 เพื่อใหนิสิตมีความเขาใจ และทันตอเหตุการณ และสถานการดานพลังงาน  รวมถึงแนวโนมการ

พัฒนาในอนาคต
2.3 เพื่อใหนิสิตมีความรูในแนวทางการประหยัดพลังงานอยางเหมาะสม
2.4 เพื่อใหนิสิตไดสังเกต และวิเคราะหพฤติกรรมของตนในการใชพลังงาน และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การกระทำของตน และจากพฤติกรรม ในการใชพลังงาน เทคโนโลยีตาง ๆ รวมทั้งทดลองปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมของตนไปในทางที่ดีขึ้น

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ
1. คำอธิบายรายวิชา

ความรูพื้นฐานดานพลังงานและเทคโนโลยีใกลตัว  ที่มาของพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง 
พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีและการบริโภคพลังงาน การบริโภคพลังงานทางออม สถานการณ พลังงานกับ
สภาวะโลกรอน สถานการณที่เกี่ยวของกับพลังงานและเทคโนโลยี การอนุรักษพลังงาน อยางมีสวนรวม การ
ใชพลังงานอยางฉลาด การเตรียมพรอมสำหรับการเปลี่ยนแปลงดานพลังงาน 

2. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย:  30 ชั่วโมง
สอนเสริม:  -ไมมี-
การฝกปฏิบัติงาน:  30
การศึกษาดวยตนเอง: 75 ชั่วโมง

3. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
3.1  อาจารยผูสอนจัดเวลาใหนิสิตซักถามทายชั่วโมงบรรยาย เปนเวลา 10 นาที
3.2  อาจารยผูสอนเปดโอกาสนิสิตปรึกษาไดทางจดหมายอิเลคโทรนิกส
3.3  อาจารยผูสอนสื่อสารกับนิสิตทั้งรายบุคคล และรายกลุมไดโดยตรง ผานทางระบบ ของกองบริการ 

การศึกษา (E-Registrar)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม

1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

1.1.1 คุณธรรม และจริยธรรมในการดำเนินชีวิต  (● 1.1/2A: 18)
1.1.2 มีจิตสาธารณะ (○ 1.2/2B: 3.1)

 1.2 วิธีการสอน
1.2.1 การบรรยาย โดยเนนการยกตัวอยาง และการชี้ประเด็นที่มีความใกลชิดกับชีวิตประจำวัน

ของนิสิต เพื่อใหนิสิตสามารถเทียบเคียงสาระความรูกับการปฏิบัติจริงได
1.2.2 การบรรยาย และเนื้อหาการสอนเนนความเชื่อมโยงระหวางพฤติกรรม และผลกระทบทาง

สิ่งแวดลอม เพื่อใหนิสิตสามารถเขาใจและเชื่อมโยงความรู และแนะนำทางเลือกที่เหมาะ
สมในการดำเนินชีวิตที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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1.3 วิธีการประเมินผล
1.3.1 การเขาเรียน และการตรงตอเวลาของนิสิตในการเขาเรียนในรายวิชา รวมถึงการสงงาน

กิจกรรม การบาน และบันทึกทายเลมในสมุดบันทึกรายวิชา การแสดงความคิดเห็น และ
การแสดงออกของนิสิตในชั้นเรียน วามีความเขาใจ มากนอยเพียงใด

1.3.2 จากพัฒนาการทางความคิดของนิสิตที่แสดงออกผานการแสดงความคิดเห็น การอธิบาย 
และการบรรยายในสมุดบันทึกตลอดภาคการศึกษา

2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.1.1 รูเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง ของสถานการณโลก ในปจจุบันและอนาคต (● 2.1/2D: 5.4)
2.1.2 รูเทาทันตอการเปนพลเมืองโลก (● 2.2/1A: 8.4)
2.1.3 ตระหนัก รูเทาทันตอการดำเนินชีวิตที่เกี่ยวของ กับธรรมชาติ สิ่งแวดลอม จักรวาล 

(● 2.5/2D: 15)
2.1.4! เรียนรูสถานการณ  ปญหา อุปสรรค การแกไข โดยการเขาใจมนุษย เขาใจธรรมชาติ 

(● 2.6/2D: 8.3)
2.2 วิธีการสอน

2.2.1 การบรรยาย และปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหาทางทฤษฎีทั้งหมดในรายวิชา รวมถึงการเนน
ทางดานการนำหลักทฤษฎีมาประยุกตใช

2.2.2 กิจกรรมในชั้นเรียน และการบานที่มีความสอดคลองกับเนื้อหาการสอน
2.3 วิธีการประเมินผล

2.3.1 ประเมินผลจากการสอบวัดผล
2.3.2 ผลของพัฒนาการทางความคิด ความเขาใจ และความเชื่อมโยงตางๆ ที่แสดงออกผาน

กิจกรรม การบาน และการบรรยายในสมุดบันทึกของรายวิชา
3. ทักษะทางปญญา

3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา

3.1.1 สามารถแยกแยะ วิเคราะห บนหลักการและเหตุผล   (● 3.1/1E: 16)

3.1.2 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (○ 3.2/2C: 6)
3.1.3 มุงศึกษาตลอดชีวิต (○ 3.5/3C: 2)

3.2 วิธีการสอน
3.2.1 การสอนภาคบรรยาย เนนการอธิบายในลักษณะการวิเคราะห ยกตัวอยางความสัมพันธใน

ลักษณะองครวม รวมทั้งกรณีศึกษา โดยเนนการอธิบายผลกระทบที่มีความตอเนื่องจาก
ผลกระทบโดยตรงสูผลกระทบโดยออม และการขยายสูมุมมองในวงกวาง รวมทั้งเนนการ
ยกตัวอยางเพื่อใหนิสิตไดเห็นถึงมุมมองที่หลากหลายที่เกิดขึ้นกับเรื่องราวเดียวกัน เพื่อ
สนับสนุนใหเกิดการคิดอยางเปนระบบและแนวทางการแสดงความคิดเห็นอยางมีหลักการ

3.2.2 กิจกรรมการสอน และการบานสนับสนุนการวิเคราะหการสงผลกระทบ ทั้งในมุมที่แคบ 
(ระดับบุคคล) สูมุมมองที่กวางในระดับสังคม รวมทั้งสนับสนุนความคิดริเริ่มสรางสรรคที่มี
ความเกี่ยวของกับการลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

 3.3 วิธีการประเมินผล
3.3.1 ประเมินผลจากการสังเกตุการณของผูสอน 
3.3.2 จากบทวิเคราะห และบทสุปตางๆ ในกิจกรรม และการบานที่นิสิตสง
3.3.3 การสอบวัดผล
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา

4.1.1 เรียนรูและมีความรับผิดชอบในการอยูรวมกันในสังคม  (○ 4.1/2D: 6.6)
4.2 วิธีการสอน

4.2.1 การเรียนการสอนในรายวิชาใหความสำคัญมากในการแสดงความคิดเห็นของตนเอง เนนให
นิสิตเขาใจพฤติกรรมในการใชพลังงานและเทคโนโลยีของตนเอง ผานสมุดบันทึก โดยนิสิต
ไดฝกหัดทั้งกระบวนการคิด และการสื่อสารโดยใชทักษะตางๆ

4.3! วิธีการประเมินผล
4.3.1 ผลสำเร็จของกิจกรรม และการบาน รวมทั้งพัฒนาการที่เกิดขึ้นโดยศึกษาผานการจดบันทึก

ประจำวันและบทวิเคราะห

5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา

5.1.1 สามารถติดตอสื่อสารไดอยางมีประสิทธิผล (○ 5.1/1E: 4)

5.1.2 มีทักษะทางคณิตศาสตร พูด เขียน และปฏิสัมพันธ (○ 5.4/1E: 7.4)
5.2 วิธีการสอน

5.2.1! มีการแนะนำเทคโนโลยี และเครื่องมือที่สามารถชวยเหลือนิสิตไดในการศึกษา 
5.3 วิธีการประเมินผล

5.3.1 ประเมินจากประสิทธิภาพของผลงานในกิจกรรม และการบาน 

6. ทักษะพิสัย
5.1 ทักษะพิสัยที่ตองพัฒนา

-ไมม-ี
5.2 วิธีการสอน

-ไมม-ี
5.3 วิธีการประเมินผล

-ไมม-ี
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน 
สัปดาหสัปดาห หัวขอการสอน รายละเอียด/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ

1 20.08.56 แนะนำรายวิชา ภาพรวมและประโยชนของการศึกษา/แนวทางการจัดการเรียนการสอน/
แนะนำการใชงานสมุดบันทึก 

ดร.สิริมาส
อ.กรธิชา
ดร.นัฎฐิกา

1 20.08.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 1
พลังงานจากอาหาร/พลังงานไฟฟา/พลังงานเชื้อเพลิง

ดร.สิริมาส
อ.กรธิชา
ดร.นัฎฐิกา

1

22.08.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2

บทนำ พลังงานไฟฟาและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน
ปริมาณการใชไฟฟาของเครื่องใชไฟฟาแตละชนิด
กิจกรรม 2: สำรวจตนเองในวันหนึ่งๆ กิจกรรมใดบางที่นิสิตจำเปนตอง
พึ่งพาไฟฟา
(สั่งการบาน 1: เครื่องใชไฟฟาที่นิสิตใช แตละเครื่องกินไฟเทาใด?)

ดร.สิทธิพงษ
ดร.สิริมาส
ดร.นัฎฐิกา

2 27.08.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3
กิจกรรม 2: Discussion 
ที่มาของพลังงานไฟฟาและความสำคัญของพลังงานไฟฟา/สถานการณ
พลังงานไฟฟา/อัตราการใชไฟฟาระดับครัวเรือน (จุลภาค)/การผลิตไฟฟาใน
ประเทศไทย/วัตถุดิบในการผลิตไฟฟา/อุปกรณไฟฟาในชีวิตประจำวัน/
ลักษณะพิเศษ/ปริมาณการใชไฟฟา/อุปกรณไฟฟาในชีวิตประจำวัน 
แนวทางการเลือกซื้อ แนวทางการใชงานเพื่อการอนุรักษพลังงาน, แนวทาง
การ ยืดอายุการใชงาน, ฯลฯ

ดร.สิทธิพงษ
ผศ.ดร.สุชาติ
อ.กรธิชา

2

29.08.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 4
สงการบาน 1 เพื่อใชทำ 
กิจกรรม 3: ปริมาณการใชเครื่องใช ไฟฟา (ชั่วโมง/เครื่อง/เดือน) จากเครื่อง
ใชไฟฟาที่นิสิตเปนเจาของแยกชนิด
กิจกรรม 4: ระบบไฟฟาในหองของฉัน

ดร.สิทธิพงษ 
ผศ.ดร.สุชาติ
ดร.สิริมาส

3 03.09.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 5
กิจกรรม 3-4: Discussion
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟาภายในบานพักอาศัย/การจัดการและการ
ดูแลรักษาระบบไฟฟา (ระบบไฟฟาใกลตัว, การจายไฟ, การควบคุมไฟ, 
Load, Safety, ฯลฯ)
กรณีศึกษา ขอควรระวังในการใชไฟฟา อันตรายจากการ ใชไฟฟาผิดวิธี ขอ
ควรรู ฯลฯ
(สั่งการบาน 2)

ผศ.ดร.สุชาติ
ผศ.สุทัศน
อ.กรธิชา

3

05.09.56

พลังงานและ
เทคโนโลยีในชีวิต
ประจำวัน

พลังงานและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 6
คาไฟฟา (องคประกอบของคาไฟฟา/การคิดคาไฟฟา/การประมาณคาไฟฟา
ตอเดือน)/เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชวยในการคำนวณคาไฟ
สงการบาน 2: คาไฟตามจริง เพื่อใชทำกิจกรรมในชั่วโมง  
กิจกรรม 5: ประมาณการคาไฟฟาตอเดือนจากปริมาณการใช เครื่องใชไฟ
ฟาทิ่นิสิตมี (จากการบาน 1 และกิจกรรม 3) คาไฟที่นิสิตประมาณการมี
ความคาดเคลื่อนจากที่ตองจายจริงเพียงใด? นิสิตคิดวาเปนเพราะเหตุใด?

ดร.สันต
ผศ.ดร.สุชาติ
อ.กรธิชา

5



สัปดาหสัปดาห หัวขอการสอน รายละเอียด/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
4 10.09.56 มลพิษจากการผลิต

ไฟฟาและเทคโนโลยี
ใกลตัวกับขยะ

กรณีศึกษา มลพิษจากการผลิตไฟฟา และเทคโนโลยีใกลตัว
มลพิษจากโรงไฟฟา และผลกระทบตอสิ่งแวดลอม/มลพิษจากขยะมีพิษ 
ขยะอีเลคโทรนิกส LCA
กรณีศึกษา สถานการณปจจุบันในการจัดการขยะอันตราย และขยะอีเลคโท
รนิกส/นโยบายการจัดการขยะอันตราย และขยะอีเลคโทรนิกส
(สั่งการบาน 4)

ผศ.ดร.ดลเดช
ดร.สิริมาส
อ.กรธิชา

4

12.09.56 ภาวะโลกรอน 
บทบาทของการใช
พลังงานและ
เทคโนโลยี

ภาวะโลกรอน 1
ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาวะโลกรอน
กิจกรรม 1: สำรวจตนเอง carbon counting

ดร.สันต
ดร.สิริมาส
ดร.นัฎฐิกา

5 17.09.56

ภาวะโลกรอน 
บทบาทของการใช
พลังงานและ
เทคโนโลยี ภาวะโลกรอน 2 

การเกิดภาวะโลกรอน (สาเหตุ ภาพกวาง-แคบ)/ผลกระทบจากการเกิด
ภาวะโลกรอน/ความสัมพันธระหวางมนุษยกับภาวะโลกรอน 
สงการบาน 4: ฉันกับขยะอันตรายและขยะอีเลคโทรนิกส/ Discussion

ดร.สันต
ดร.สิริมาส
ดร.นัฎฐิกา

5

19.09.56 การอนุรักษพลังงาน
ไฟฟา

การอนุรักษพลังงานไฟฟา 1
การปรับปรุงสภาวะแวดลอมเพื่อการอนุรักษพลังงานไฟฟา
กิจกรรม 6: สภาวะแวดลอมของหองของฉัน

อ.กรธิชา
ดร.สิทธิพงษ
ผศ.สุทัศน

6 24.09.56

การอนุรักษพลังงาน
ไฟฟา

การอนุรักษพลังงานไฟฟา 2
กิจกรรม 6: Discussion
เทคโนโลยีประหยัดพลังงาน (ไฟฟาแสงสวาง, พลังงาน ไฟฟา, ระบบปรับ
อากาศ, ระบบสนับสนุนอื่นๆ, ฯลฯ)/การปรับปรุงสภาวะแวดลอมเพื่อการ
อนุรักษพลังงานไฟฟา (กรอบอาคาร, micro climate modification, 
ฯลฯ)/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชไฟฟา

อ.กรธิชา
ดร.สันต
ผศ.สุทัศน

6

26.09.56

การอนุรักษพลังงาน
ไฟฟา

การอนุรักษพลังงานไฟฟา 3
การประหยัดพลังงาน
การบาน 3: บรรยายแนวทางในการอนุรักษพลังงาน ไฟฟา ที่นิสิตสามารถ
กระทำได/ Discussion

อ.กรธิชา
ดร.สิทธิพงษ
ผศ.สุทัศน

7 01.10.56 ที่มาของพลังงานเชื้อ
เพลิงและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน/การ
อนุรักษพลังงานเชื้อ
เพลิง

พลังงานเชื้อเพลิง 1
ที่มา กรรมวิธีการผลิตและความสำคัญของพลังงานเชื้อเพลิง/สถานการณ
พลังงานเชื้อเพลิง/ประเภทพลังงานเชื้อเพลิง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 
(อุตสาหกรรม, ยานยนต, การหุงตมฯลฯ)/ประเภทพลังงานเชื้อเพลิง การตั้ง
ราคา เศรษฐศาสตรที่เกี่ยวของกับพลังงานเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีการอนุรักษ
พลังงานเชื้อเพลิง/แนวทางการอนุรักษพลังงานเชื้อเพลิงจากการใชงานใน 
ชีวิตประจำวัน (ยานยนต, การหุงตม, ฯลฯ)/การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
ใชพลังงานเชื้อเพลิง

ดร.สิริมาส
ผศ.สุทัศน 
ดร.นัฎฐิกา

7

03.10.56

ที่มาของพลังงานเชื้อ
เพลิงและเทคโนโลยี
ในชีวิตประจำวัน/การ
อนุรักษพลังงานเชื้อ
เพลิง

พลังงานเชื้อเพลิง 2
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชพลังงานเชื้อเพลิง
กิจกรรม 7: สำรวจตนเอง carbon counting ดานการใช ยานพาหนะ
การบาน 5: บรรยายแนวทางในการอนุรักษพลังงาน เชื้อเพลิง ที่นิสิต
สามารถกระทำได

ดร.สิริมาส
ดร.สันต
ดร.นัฎฐิกา

8 08.10.56
การสอบกลางภาคการสอบกลางภาคการสอบกลางภาค

8
10.10.56

การสอบกลางภาคการสอบกลางภาคการสอบกลางภาค

6



สัปดาหสัปดาห หัวขอการสอน รายละเอียด/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
9 15.10.56 มลพิษจากพลัง งาน

เชื้อเพลิง และ
เทคโนโลยี ใกลตัว

กรณีศึกษา สถานการณปจจุบันกับมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานเชื้อเพลิง
มลพิษจากการความตองการพลังงานเชื้อเพลิง และการใช พลังงานเชื้อ
เพลิง/ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ผลกระทบตอมนุษย VOCs/ความปลอดภัย
ในการใชพลังงานเชื้อเพลิง Safety/Waste Energy

ผศ.ดร.ดลเดช
ผศ.ดร.สุชาติ
ดร.นัฎฐิกา

9

17.10.56 การใชพลังงานทาง
ออม

พลังงานทางออม 1
สินคา/ขยะ และความสัมพันธกับพลังงาน 1
การบาน 6: การนับขยะที่นิสิตผลิตในชีวิตประจำวัน

ดร.นัฎฐิกา
ดร.สันต
ดร.สิริมาส

10 22.10.56

การใชพลังงานทาง
ออม

พลังงานทางออม 2
สงการบาน 6/ การบาน 6: Discussion
การบริโภคพลังงานทางออม (Secondary energy consumption) จาก
การบริโภคสินคา และบริการ/สินคา อุปโภค และบริการใกลตัว กับการใช
พลังงาน/สินคา และขยะ และความสัมพันธกับพลังงาน

ดร.นัฎฐิกา
ดร.สิริมาส
อ.กรธิชา

10

24.10.56

การใชพลังงานทาง
ออม

พลังงานทางออม 3
สินคา/ขยะ และความสัมพันธกับพลังงาน 2
กิจกรรม 8: สำรวจตนเอง พฤติกรรมการกิน ลักษณะ โภชนาการของนิสิต 
และขยะที่เกิดจากพฤติกรรมการกิน

ดร.นัฎฐิกา
ดร.สันต
ดร.สิริมาส

11 29.10.56

การใชพลังงานทาง
ออม

พลังงานทางออม 4
กรณีศึกษา พลังงานในการผลิตสินคาและบริการ
สินคาอุปโภค และบริการใกลตัว กับการใชพลังงานทางออมในกระบวนการ
ผลิตสินคา การบรรจุหีบหอ และการขนสง Embodied Energy

ผศ.ดร.สุชาติ
ดร.สิริมาส
ดร.นัฎฐิกา

11

31.10.56

การใชพลังงานทาง
ออม

พลังงานทางออม 5
สินคา/ขยะ และความสัมพันธกับพลังงาน 3 
กิจกรรม 8: เปรียบเทียบกับ การบาน 6

ดร.นัฎฐิกา
ดร.สันต
ดร.สิริมาส

12 05.11.56 พลังงาน จากอาหาร กิจกรรม 8: Discussion 
พลังงานพื้นฐานของมนุษยในการดำรงชีวิต/การผลิตอาหาร พลังงานที่ใชใน
การผลิตอาหาร ผลกระทบของการใชพลังงานในการผลิตอาหาร/พฤติกรรม
การกินกับผลกระทบทางสิ่งแวดลอม

ดร.นัฎฐิกา
ดร.สิริมาส
ดร.สันต

12

07.11.56 สถานการณ พลังงาน
ไฟฟา แนวโนม
พลังงานทดแทนและ
แนวทางการผลิต
พลังงานฟาในอนาคต

สถานการณพลังงานไฟฟา/พลังงานทดแทน/พลังงานฟาในอนาคต 1
การบาน 7: ถานิสิตประหยัดการใชพลังงานไฟฟาของตน ลง 10% จะเหลือ
ปริมาณการใชไฟเทาได? และจะทำอยางไร จึงลดลงได? และถาคนไทยทั้ง
ประเทศใชไฟฟา เทานิสิตเราจะ ลดการใชพลังงานไฟฟาลงไปเทาใด?

รศ.สมชาย
ผศ.สุทัศน
อ.กรธิชา

13 12.11.56

สถานการณ พลังงาน
ไฟฟา แนวโนม
พลังงานทดแทนและ
แนวทางการผลิต
พลังงานฟาในอนาคต สถานการณพลังงานไฟฟา/พลังงานทดแทน/พลังงานฟาในอนาคต 2

การบาน 7: Discussion
สถานการณพลังงานไฟฟา (จุลภาค และมหภาค)/การคาดการณความ
ตองการการใชพลังงานไฟฟา/แนวทางการลดความตองการในการเพิ่มอัตรา
การผลิตไฟฟา/เทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟาในอนาคต/นโยบายการ
ผลิตพลังงานไฟฟาของไทย/สถานการณนโยบายพลังงานทดแทน จาก
รัฐบาล/นวัตกรรมดานพลังงานทดแทน 1: พลังงานทดแทน และเทคโนโลยี
การผลิต (biogas, biomass, etc.)

รศ.สมชาย
ผศ.สุทัศน
ผศ.ดร.สุชาติ

13

14.11.56

สถานการณ พลังงาน
ไฟฟา แนวโนม
พลังงานทดแทนและ
แนวทางการผลิต
พลังงานฟาในอนาคต

สถานการณพลังงานไฟฟา/พลังงานทดแทน/พลังงานฟาในอนาคต 3
นโยบายการผลิตพลังงานไฟฟาของไทย
กิจกรรม 10: ถาฉันเปนนายกรัฐมนตรี ฉันจะ...

รศ.สมชาย
ผศ.สุทัศน
ผศ.ดร.สุชาติ

7



สัปดาหสัปดาห หัวขอการสอน รายละเอียด/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ
14 19.11.56 สถานการณ พลังงาน

ไฟฟา แนวโนม
พลังงานทดแทนและ
แนวทางการผลิต
พลังงานฟาในอนาคต

สถานการณพลังงานไฟฟา/พลังงานทดแทน/พลังงานฟาในอนาคต 4
กิจกรรม 10: Discussion
นวัตกรรมดานพลังงานทดแทน 2: พลังงานทดแทน และเทคโนโลยีการผลิต 
(nuclear power, solar power, wind power, etc.)/ การผลิต และการ
ใชพลังงานทดแทนที่เปนไปไดระดับประชาชน

ผศ.สุทัศน
รศ.สมชาย
ผศ.ดร.สุชาติ

14

21.11.56

สถานการณ พลังงาน
ไฟฟา แนวโนม
พลังงานทดแทนและ
แนวทางการผลิต
พลังงานฟาในอนาคต

สถานการณพลังงานไฟฟา/พลังงานทดแทน/พลังงานฟาในอนาคต 5
พลังงานทดแทนในชีวิตประจำวัน
กิจกรรม 11: ฉัน กับพลังงานทดแทน

ผศ.สุทัศน
รศ.สมชาย
ผศ.ดร.สุชาติ

15 26.11.56 สถานการณพลังงาน
เชื้อเพลิงในอนาคต 
และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการใช
พลังงานเชื้อเพลิงใน
อนาคต

สถานการณพลังงานเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 1
สถานการณพลังงานเชื้อเพลิง/แนวทางการลดความตองการการใชงาน
พลังงานเชื้อเพลิง/ระบบขนสงมวลชนประสิทธิภาพสูง/เทคโนโลยียานยนต/
พลังงานเชื้อเพลิงในอนาคตและพลังงานทดแทน (อธิเชน biodiesel, 
gasohol, electricity for vehicles, hydrogen, fuel cell)

รศ.สมชาย
ผศ.สุทัศน
ผศ.ดร.สุชาติ

15

28.11.56

สถานการณพลังงาน
เชื้อเพลิงในอนาคต 
และเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับการใช
พลังงานเชื้อเพลิงใน
อนาคต สถานการณพลังงานเชื้อเพลิง/เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ 2

แนวทางการลดความตองการการใชงานพลังงานเชื้อเพลิง
สงการบาน 8: สรุปคาน้ำมันรถ และปริมาณน้ำมันที่นิสิตใช ตอเดือน ถา
นิสิตลดปริมาณการใชรถสวนตัวลง 50% จะลดคาใชจายตอเดือนลงเทาได? 
ประหยัดน้ำมันไดเทาใด? และจะทำอยางไรจึงจะลดการใชลงได? จงอธิบาย

รศ.สมชาย
ดร.สันต
อ.กรธิชา

16 03.12.56 สถานการณอาหาร
สรุปผลการเรียนรู

สถานการณอาหารและแนวโนมของสถานการณอาหารของประเทศไทย
และทั่วโลก/สถานการณการใชพลังงานในการผลิตอาหาร/สถานการณการ
แยงชิงพื้นที่ในการผลิตพลังงาน และการ ผลิตอาหารเพื่อการบริโภค/
ปริมาณการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกและผลกระทบ
กิจกรรม 9: ขาว กับฉัน

สรุปผลการเรียนรู
กิจกรรม 12: บันทึกทายเลม

เขารวมกิจกรรมกลุมวิทยาศาสตร Extra Points Activity (นอกเวลา)

ดร.สิริมาส
ดร.สันต
ดร.นัฎฐิกา

16

05.12.56 หยุดวันพอแหงชาติหยุดวันพอแหงชาติหยุดวันพอแหงชาติ

17 09.12.56
20.12.56 สอบปลายภาคสอบปลายภาคสอบปลายภาค

18

09.12.56
20.12.56 สอบปลายภาคสอบปลายภาคสอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของการประเมินผล

1 การเขาฟงบรรยายและมีสวนรวม ตลอดภาค 14%
2 กิจกรรม 1-12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16 24%

3 การบาน 1-8 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 15 16%

4 ความสมบูรณของบันทึกประจำวัน 17 หรือ 18 16%

5 การสอบกลางภาค 8 16%

6 การสอบปลายภาค 17 หรือ 18 14%

7 Extra Points Activity เขารวมกิจกรรมกลุมวิชาวิทยาศาสตร (5)

รวมรวมรวม 100%

ประเมินผลแบบอิงเกณฑ; 80 ขึ้นไป=A/ 75-79=B+/ 70-74=B/ 65-69=C+/ 60-64=C/ 55-59=D+/ 50-54=D/ ต่ำกวา 49=Fประเมินผลแบบอิงเกณฑ; 80 ขึ้นไป=A/ 75-79=B+/ 70-74=B/ 65-69=C+/ 60-64=C/ 55-59=D+/ 50-54=D/ ต่ำกวา 49=Fประเมินผลแบบอิงเกณฑ; 80 ขึ้นไป=A/ 75-79=B+/ 70-74=B/ 65-69=C+/ 60-64=C/ 55-59=D+/ 50-54=D/ ต่ำกวา 49=Fประเมินผลแบบอิงเกณฑ; 80 ขึ้นไป=A/ 75-79=B+/ 70-74=B/ 65-69=C+/ 60-64=C/ 55-59=D+/ 50-54=D/ ต่ำกวา 49=F
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หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา

1.1 แบบประเมินผู้สอน
1.2 แบบประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา

2. กลยุทธการประเมินการสอน
2.1 การออกแบบประเมินผลการเรียนรูในรายวิชา เพื่อสอบถามนิสิต
2.2 ผลของกิจกรรมในหองเรียน
2.3 ผลของการบาน และความสมบูรณของสมุดบันทึก
2.4 การปรึกษา และสังเกตุการของทีมผูรวมสอน

3. การปรับปรุงการสอน
3.1 การนำผลจากการประเมินรายวิชามาใชเปนฐานขอมูลในการปรับปรุงการสอน
3.2 การสัมมนาเพื่อรวมแสดงความคิดเห็นและหาแนวทางการแกไข ระหวางผูรวมทีมสอน เพื่อ

ประโยชนในการปรับปรุงรายวิชา
3.3 การวิจัยชั้นเรียน

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
เกณฑการใหคะแนน และตัดเกรดเปนไปตามแนวทางการวัดผลที่มหาวิทยาลัยยอมรับ มีความ

โปรงใส สามารถตรวจสอบไดถึงรายละเอียดของการใหคะแนน และเกณฑการใหคะแนน ในหมวดตางๆ 
ได  โดยผลประเมินคะแนน และเกรดจะตองผานมติของทีมผูรวมสอน โดยทั้งนี้ ทีมผูรวมสอนสามารถทวน
สอบความเหมาะสมของมาตรฐานได

5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จัดใหมีการทบทวน และปรับปรุงประสิทธิภาพของประมวลรายวิชาทุกป จากผลการประเมินผล

การเรียนรู และตามที่ทีมผูสอนไดทำการประชุมกัน
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