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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา พลงังานทางเลือก (มศว 143)  

หมวดวิชา ศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2555 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและชื่อรายวิชา  

มศว 143 พลงังานทางเลือก(ALTERNATIVE ENERGY)  
 

2. จ านวนหน่วยกิต 

       3(2-2-5) 
 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   

     หลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 
 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 
 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน : ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2555/ ช้ันปีที่ 1 
 

6. รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้ม)ี 

ไม่มี 
 

7. รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่มี 
 

8. สถานทีเ่รียน 

อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  
 

9.วนัทีจ่ดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

18 ตุลาคม 2555 

 

 

 

 

 

 

SEC นิสิต(จ ำนวน) อำจำรย์ประจ ำกลุ่ม e-mail address 
B01   SC1GA,SC1GB, SC11, SC13 (114 คน) อ.นฤภทัร ตั้งมัน่คงวรกลู 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th 
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้นิสติเข้าใจถงึผลกระทบจากการใช้พลังงานหลักที่เกี่ยวข้องกบัวิถชีีวิตและสิ่งแวดล้อม  

          1.2 เพ่ือให้นิสติเข้าใจถงึสถานการณพ์ลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานที่มผีลต่อเศรษฐกจิ สงัคม 

และตวามยั่งยนืของประเทศ  

         1.3 เพ่ือให้นิสติเข้าใจรปูแบบของพลังงานทางเลือกที่ทดแทนการใช้พลังงานหลัก 

         1.4 เพ่ือให้นิสติทราบถงึแนวคดิการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทย ตามแนว  

พระราชด ารเิศรษฐกจิพอเพียง 

         1.5 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภมูปัิญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นในการปรับเปล่ียนรปูแบบการใช้พลังงาน

รปูแบบที่เหมาะสมเพ่ือสร้างภมูคุ้ิมกนัให้กบัชุมชนและสภาพแวดล้อม 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียน 

มคีวามรู้ พ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความรู้ ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

     2.2 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรียน 

โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือให้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกบัปรากฏการณโ์ลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความ 

ไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกจิ ความหมายและความส าคัญของการใช้พลังงานทางเลือก การปรับระบบคิดหรือกระบวนทศัน์ที่มี

ต่อการจัดการพลังงานให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความยั่งยืนของชุมชนมากกว่าเป้าหมายทางเศรษฐกิจเพียง

อย่างเดยีว  การสร้างภมูคุ้ิมกนัให้เกดิขึ้นในระบบพลังงาน  การสร้างภมูปัิญญาและเทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มอียู่ใน

ท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนินชีวิตที่สนัตสิขุและยั่งยืน 

 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใชต่้อภาคการศึกษา 
     

บรรยาย 
มอบหมายงาน

โครงการ/กิจกรรม 

การเรียนรูจ้าก

กรณีศึกษา 

 

การเรียนรูโ้ดยใช้

ปัญหาเป็นฐาน 

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

25  30 20  20 40  
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3. ความรบัผดิชอบหลกั/ความรบัผิดชอบรอง   

รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรมและ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนัธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะหเ์ชิง

ตวัเลข การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 

มศว 143 


 


 






 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


  

 

4. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหท่ี์อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

    อาจารย์ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษา และแนะน าทางวิชาการแก่นิสตินอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการ  โดยการนัดหมายทาง อ-ีเมล์ หรือโทรศัพท ์ ตามที่ประกาศในเค้าโครงรายวิชา มศว 143 พลังงานทางเลือก 
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1. คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1.1 มคีุณธรรม จริยธรรม 

ซื่อสตัย์สจุริต 

 

 

1.2 มคีวามรับผดิชอบต่อ

ตนเอง มคีวาม

เสยีสละมวีนิัย ตรง

ต่อเวลา 

 

 

1.3 มคีวามรับผดิชอบต่อ

ผู้อื่นและสงัคม มี

ภาวะผู้น า 

 

  สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม

ในการใสใ่จสิง่แวดล้อมและการ

อนุรักษ์พลังงาน/การอ้างองิผลงาน

ทางวิชาการ 

สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม

ในขณะสอน และการท ากจิกรรมใน

ชั้นเรียน/มอบหมายงาน 

 

 

 

อภิปราย/กจิกรรมกลุ่ม 

 

 

สอบย่อย/ปลายภาค งานเดี่ยว/กลุ่ม เข้าชั้นเรียน/

ตรวจสอบการอ้างองิเอกสารเมอืมกีารท ารายงานสง่ 

 กจิกรรมกลุ่มและการน าเสนอรายงาน 

 

 เข้าชั้นเรียน/สอบ ส่งงานที่มอบหมายม งานเดี่ยว/

กลุ่ม บรรยาย 

 

 

  

 

พฤตกิรรมในชั้นเรียน  มสี่วนร่วมในชั้นเรียน น าเสนอ

รายงาน/อภปิราย/งานที่มอบหมาย การน าเสนอ

รายงาน  

 

 

2. ความรู ้

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

2.1.3 2.1.รู้หลักการ ความส าคญั 

องคป์ระกอบ ที่มาของ

พลังงาน 

2.1.4 2.2.รู้ประโยชน ์รู้ เท่าทนั รู้

ถงึผลกระทบและการน าไป

ประยุกตใ์ช้ 

2.1.5 2.3 รู้แนวทางแก้ปัญหา

และเข้าใจผลกระทบของ

ความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยี 

2.1.6 2.4 การประยุกตใ์ช้กบั

ชีวิตประจ าวัน/ผู้อื่นและ

สงัคม 

2.5 บูรณาการเชื่ อมโยง

ความรู้กบัศาสตร์อื่น 

บรรยาย อภิปราย มอบหมายงาน 

 

 

บรรยาย กรณศีึกษา มอบหมาย

งาน อภิปราย ระดมสมอง 

 

บรรยาย กรณศีึกษา  การน าเสนอ

งานหน้าชั้นเรียน 

 

 

กรณศีึกษา อภิปราย กจิกรรม

เดี่ยว/กจิกรรมกลุ่ม 

 

บรรยายอภิปราย กจิกรรมกลุ่ม 

กรณศีึกษา   

สอบปลายภาค งานเดี่ยว/งานกลุ่ม  

 

 

สอบปลายภาค รายงานเดี่ยว/กลุ่ม อภิปราย  

 

 

รายงาน(เดี่ยว/กลุ่ม)/การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 

มสี่วนร่วมในชั้นเรียน การตอบค าถามในชั้นเรียน 

 

 

 น าเสนอรายงาน/อภปิราย 

 

 

งาน(เดี่ยว/กลุ่ม)/การน าเสนอรายงาน 

 

  

3. ทกัษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

3.1วิเคราะห์การใช้ มอบหมายงาน กรณศีึกษา  ระดม รายงานกลุ่ม อภปิราย พฤตกิรรมระหว่างการท า

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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ประโยชน์/ประยุกตใ์ช้กบั

ชีวิตประจ าวัน 

3.2. วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบ 

3.3.วิเคราะห์แนวทาง

แก้ปัญหาและสามารถ

สรปุอย่างเป็นเหตผุล 

 

สมอง 

 

บรรยาย กรณศีึกษา (จากวีดทีศัน์) 

การค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย กรณศีึกษา มอบหมายงาน 

การคดิแก้ปัญหาจากกจิกรรมในชั้น

เรียน 

กจิกรรม 

 

รายงาน(เดี่ยว/กลุ่ม)/การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 

 

 งานที่มอบหมาย การน าเสนอรายงาน สอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1.พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดกีบั

ผู้อื่น 

 4.2. มีภาวะความเป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ

ท างานเป็นทีม  พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

และสงัคม 

4.3 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 

 

 มอบหมายงานกลุ่ม อภิปราย 

 

 

กรณศีึกษา งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 

กจิกรรมกลุ่ม อภิปราย 

 

 

 

กรณศีึกษา อภิปราย งานเดี่ยว/งาน

กลุ่ม 

4.1.รายงาน การน าเสนอ ความสนใจในระหว่างการ

อภิปราย น าเสนองาน 

4.2.พฤตกิรรมระหว่างเรียน/การน าเสนองาน 

รายงานกลุ่ม 

พฤตกิรรมระหว่างท างานกลุ่ม มสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

น าเสนอ/รายงาน 

 

 

รายงาน ผลการแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่ก  าหนด 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

5.1.มทีกัษะการค านวณ

และวเิคราะห์เชงิตวัเลข

จากตวัอย่างและ

กรณศีึกษา 

 

5.2มทีกัษะในการสื่อสาร

ทั้งการพูด การฟัง การ

อ่าน การเขยีน เพ่ือให้

ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

 

5.3 มทีกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

 

กจิกรรมเดี่ยว/กลุ่ม  อภิปราย 

 

 

 

 

 กจิกรรมกลุ่ม/ รายงาน 

 

 

 

 

กจิกรรมกลุ่ม/รายงาน 

พิจารณาจากรายงานและการน าเสนอผลงานหน้าชั้น 

 

 

 

 

สงัเกตการพัฒนาเชิงพฤติกรรมในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน และการเขียน จากรายงานและ

การน าเสนอในชั้นเรียน 

 

 

พิจารณาจากผลงาน  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ในการสืบค้นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์  และใช้สื่อที่

เหมาะสมในการน าเสนอข้อมูลต่างๆ ได้อย่างมี

ประสทิธภิาพ 
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1. แผนการสอน 

 

   แผนการสอน  

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียน

การสอน และสื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาน 

(1) 

1 พ.ย.55 

1)มคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบั

จุดมุ่งหมายและการเรียนการ

สอนวิชา มศว 143 

2.1.7 2)รู้หลักการ ความส าคญั 

องคป์ระกอบ ที่มาของพลังงาน 

 

-ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา  ชี้แจงจุดประสงค ์

กจิกรรม การวัดผล และ

เกณฑก์ารประเมนิผล 

-ความหมายละรปูแบบ

ของพลังงานหลักและ

พลังงานทางเลือก  

 

1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก 

course syllabus   

2.บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาประกอบ

โดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

-ใบประวัต ิ ให้นิสติกรอกข้อมูล   

-แบ่งกลุ่มเพ่ืออภิปรายกรณศีึกษา 

(2) 

8 พ.ย.55 

1)วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบและวิเคราะห์แนวทาง

แก้ปัญหาและสามารถสรปุอย่าง

เป็นเหตผุล 

2)พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพอนัดกีบัผู้อื่น 

-สถานการณพ์ลงังานโลก

และพลังงานในประเทศ

ไทย 

 

1. บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาประกอบ

โดยใช้สื่อพาวเวอร์

พอยด ์

2.แบ่งกลุ่มเพ่ือ

อภิปรายกรณศีึกษา 

 

 กจิกรรม1. ให้นิลิตแต่ละคน

ค านวณคาร์บอนฟุตปริ้นทจ์ากเวบ็ 

http://thaicfcalculator.tgo.or.th/f

aq.html   (10 คะแนน) 

 

(3) 

15พ.ย.55 

1) เน้นทักษะการค านวณและ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขจากตัวอย่าง

และกรณศีึกษา 

2)พัฒนาทกัษะในการสร้าง

สมัพันธภาพอนัดกีบัผู้อื่น 

- การประเมนิคาร์บอน

ฟุตพริ้นทใ์นชีวิตประจ าวัน 

1.ให้นสิติส่งงานและ

แบ่งกลุ่มเพ่ือ 

รวบรวมข้อมูลที่จะ

น าเสนอ 

 

กจิกรรมที่2. ให้นิสติแบ่งกลุ่มเพ่ือ

ประเมนิการใช้คาร์บอนของสมาชิก

ในแต่ละคนในกลุ่มพร้อมทั้ง

เสนอแนะวิธกีารลดปริมาณ

คาร์บอนที่ใช้ในแต่ละวนัโดยเตรียม

สื่อซีดเีพ่ือน าเสนอกลุ่มละ 10 นาท ี 

ในสปัดาห์ที่4 (20 คะแนน) 

(4) 

22พ.ย.55 

1)มทีกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขยีน 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

 

2) มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

 

 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1)นิสติแต่ละกลุ่ม

น าเสนอ 2)กจิกรรม

พิเศษ1. ให้นิสติ

บนัทกึรายละเอยีด

การน าเสนอของแต่

ละกลุ่มและน าสง่

อาจารย ์

-ให้นิสติค้นคว้าพลังงานจาก

ธรรมชาต ิ6 ประเภท 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียน

การสอน และสื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาน 

(5) 

29 พ.ย.55 

2.1.8 1)รู้หลักการ ความส าคญั 

องคป์ระกอบ ที่มาของพลังงาน

ธรรมชาต ิ

2)เน้นกระบวนการคดิวเิคราะห์

และสงัเคราะห์ /คดิเพ่ือ

แก้ปัญหา/คดิเพ่ือตดัสนิใจ/คดิ

เพ่ือสร้างองค ์

 

พลังงานจากธรรมชาต ิ6 

ประเภทได้แก่ พลงังาน

แสงอาทติย์ พลังงานลม 

พลังงานน า้ พลังงานความ

ร้อนใต้พิภพ พลงังานถ่าน

หิน และพลังงานจากแร่

นิวเคลียร์ 

1) บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษา 

 

2)จัดนิสตินั่งเป็น

กลุ่มเพ่ืออภิปราย

และให้แต่ละกลุ่ม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาจากหัวข้อ

ที่เรียน 

-ให้นิสติทบทวนเนื้อหา 

(6) 

6 ธ.ค.55 

2.1.9 1)รู้หลักการ ความส าคญั 

องคป์ระกอบ ที่มาของพลังงาน

ธรรมชาต ิ

2)เน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์

แ ล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห์  /คิ ด เ พ่ื อ

แก้ปัญหา/คดิเพ่ือตดัสนิใจ/คิด

เพ่ือสร้าง 

พลังงานอื่นๆ เช่นเอทา

นอล ไบโอดเีซล พลังงาน

จากขยะ พลงังานชวีมวล

และกา๊ซชีวภาพ 

1)บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษา 

 

2)จัดนิสตินั่งเป็น

กลุ่มเพ่ืออภิปราย

และให้แต่ละกลุ่ม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาจากหัวข้อ

ที่เรียน 

-ให้นิสติทบทวนเนื้อหาในหัวข้อที่

ได้เรียนมาเพ่ือทวนสอบในสปัดาห์

หน้า 

-กจิกรรมที่3 ให้นสิติแต่ละคนท า

การสบืค้นเทคโนโลยีที่มอบหมาย

หัวข้อในแต่ละกลุ่มเกี่ยวกบั

พลังงาน 

(7) 

 

13 

ธ.ค.55 

1)ประเมนิผลเกี่ยวกบัเนื้อหาที่

เรียนและมุ่งเน้นในคุณค่า และ

คุณธรรมจริยธรรม เสยีสละ 

และซื่อสตัย์สจุริต 

2)วิเคราะห์แนวทางแก้ปัญหา

และสามารถสรปุอย่างเป็น

เหตผุล 

-ทดสอบย่อย 1)ทดสอบย่อย(15 

คะแนน) 

2)ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

อภิปรายรวบรวม

และเลือกพลังงาน

ทางเลือกที่จะ

น าเสนอ 

กจิกรรมที่4 ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

รวบรวมและเลือกพลังงานทางเลอืก

ที่จะน าเสนอโดยเตรียมสื่อซีดเีพ่ือ

น าเสนอในสปัดาห์ที่ 8(งานกลุ่ม 

20 คะแนน) 

(8) 

20 ธ.ค. 

55 

1)มทีกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขยีน 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

2) มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1)นิสติแต่ละกลุ่ม

น าเสนอ 2)กจิกรรม

พิเศษ2. ให้นิสติ

บนัทกึรายละเอยีด

การน าเสนอแต่ละ

กลุ่มและน าส่ง

อาจารย ์

ให้นิสติค้นคว้าเกี่ยวกบัพลังงาน

ชุมชน 

24-28 

ธ.ค.55 

                                                         

                                                  

งดการเรียนการสอน

เนื่องจากสอบกลางภาค 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียน

การสอน และสื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาน 

(9) 

10 ม.ค.

ม.ค.56 

2.1.10 1)เน้นการรู้ประโยชน์ รู้เท่าทนั 

รู้ถงึผลกระทบและการน าไป

ประยุกตใ์ช้ 

2)มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 

2.1.11  

 

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน

และพลังงานทางเลือกที่

เหมาะสมกบัเศรษฐกจิและ

สงัคมไทย 

1)บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษา 

2)จัดนิสตินั่งเป็น

กลุ่มเพ่ืออภิปราย

และให้แต่ละกลุ่ม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาจากหัวข้อ

ที่เรียน 

 

(10) 

17 ม.ค.56 

2.1.12 1)เน้นการรู้ประโยชน์ รู้เท่าทนั 

รู้ถงึผลกระทบและการน าไป

ประยุกตใ์ช้ 

2)มคีวามคดิริเริ่มสร้างสรรค์ 

 

เทคโนโลยีพลังงานชุมชน

และพลังงานทางเลือกที่

เหมาะสมกบัเศรษฐกจิและ

สงัคมไทย 

1)บรรยายพร้อม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษา 

 

2)จัดนิสตินั่งเป็น

กลุ่มเพ่ืออภิปราย

และให้แต่ละกลุ่ม

ยกตวัอย่าง

กรณศีึกษาจากหัวข้อ

ที่เรียน 

-กจิกรรมที่5 ให้นิสติแต่ละกลุ่ม

ออกแบบท าโปสเตอร์ประกวดใน

หัวข้อ “แนวปฏบิตัทิี่ดเีพ่ือการใช้

พลังงานอย่างมปีระสทิธภิาพ สง่ใน

สปัดาห์ที่ 12 (งานกลุ่ม 20 

คะแนน) 

(11) 

24ม.ค.56 

1)เน้นทกัษะการค านวณและ

วิเคราะห์เชงิตวัเลขจากตวัอย่าง

และกรณศีึกษา 

2)เน้นพัฒนาทกัษะสื่อสารและ

การเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 - ค้นคว้าด้วยตนเอง 1)เรียนรู้ ด้วยตนเอง 

 

2) รวบรวมข้อมูลที่

จะน าเสนอ 

 

-นิสติรายงานความก้าวหน้า 

(12) 

31 ม.ค. 56 

1)มทีกัษะในการสื่อสารทั้งการ

พูด การฟัง การอ่าน การเขยีน 

เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถ่อง

แท้ 

2) มทีกัษะในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการใช้สื่อในการ

น าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1)นิสติแต่ละกลุ่ม

น าเสนอ พร้อม

โปสเตอร์ที่เข้าร่วม

ประกวด 

2)กจิกรรมพิเศษ 3 

ให้นิสติบนัทกึ

รายละเอยีดการ

น าเสนอแต่ละกลุ่ม

และน าสง่อาจารย ์

 

(13) 

7 ก.พ.56 

1)กระบวนการคดิวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ /คิดเพ่ือแก้ปัญหา/

คิดเพ่ือตัดสินใจ/คิดเพ่ือสร้าง

องคค์วามรู้ใหม่ 

ทบทวนสอบ 1)แจ้งเนื้อหาให้นิสติ

ทราบเกี่ยวกบัหัวข้อ

ที่จะสอบ 

2)ให้นิสติซักถาม

และทบทวนเนื้อหาที่

ได้เรียนก่อนสอบ 

-ทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาเพ่ือ

สอบปลายภาค(20 คะแนน)ใน

สปัดาห์ถดัไป 

http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
http://syllabus.swu.ac.th/view_listdesc.php?teach_seq_no=15
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด กิจกรรม การเรียน

การสอน และสื่อท่ี

ใช ้

งานมอบหมาน 

(14) 

14 ก.พ.56 

1)ประเมนิผลเกี่ยวกบัเนื้อหาที่

เรียนและมุ่งเน้นในคุณค่า และ

คุณธรรมจริยธรรม เสยีสละ 

และซื่อสตัย์สจุริต 

2.1.13 2)การประยุกตใ์ช้กบั

ชีวิตประจ าวัน/ผู้อื่นและสงัคม

และสามารถ บูรณาการ

เชื่อมโยงความรู้กบัศาสตร์อื่น 

สอบปลายภาค   
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมนิ ผลการเรียนรู้ วิธกีารประเมนิ สดัส่วนของการ

ประเมนิผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย  

สอบปลายภาค 

 

 

15 % 

20% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

รายงานกลุ่ม                         

งานเดี่ยว  

30% 

25% 

              

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การมสี่วนร่วม และการเข้า

ชั้นเรียน 

10  % 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1.เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต์ หัวข้อต่อไปนี้  

2.เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1.เอกสารประกอบค าสอนวิชา มศว 143 พลังงานทางเลือก โดย คณาจารย์ผู้สอน 

2.หนังสอื “ทศิทางพลังงานไทย” ของกระทรวงพลังงาน 

3.หนังสอื “เทคโนโลยีพลังงานชุมชน” ของกระทรวงพลังงาน  

4.หนังสอื “การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนส าหรับประเทศไทย” 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

     1. หนังสอื “ จากขยะสู่น า้มัน” โดย ศิริรัตน์ จิตการค้า 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

     การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสิต   

2. กลยุทธก์ารประเมินการสอน 

การประเมินการสอนพิจารณาจาก 

2.1  ผลการประเมินวิทยากรจากนิสติ 

2.2  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบย่อยปลายภาค 

2.3  คุณภาพของรายงานเด่ียวและกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.4  ประเมินจากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

การประเมินประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินผู้สอนโดยนิสติ   

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

- การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการ

ให้คะแนนพฤติกรรมในช้ันเรียน 

- มีการประชุมตัดเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

          - การวางแผนปรับปรุงประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมินข้อ 1, 2 และ 3 เพ่ือ

ด าเนินการ 

          ปรับปรุงกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมินการสอนในข้อ 2 


