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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา   พลงังานทางเลือก (มศว 143)  

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

ภาคเรียนที ่2  ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. รหสัและช่ือรายวิชา  

มศว 143 พลงังานทางเลือก 

2. จ านวนหน่วยกิต 

       3(2-2-5) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา   
     หลักสตูร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ประเภทรายวิชา  วิชาพ้ืนฐาน 

 

4. อาจารยผู์ร้บัผิดชอบรายวิชาและอาจารยผู์ส้อน 

 

 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน : ภาคการศึกษาที่  2 ปีการศึกษา 2557/ ชั้นปีที่ 1 

6. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

 

7. รายวิชาท่ีตอ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisite) (ถา้มี) 

ไม่ม ี

8. สถานท่ีเรียน 

อาคารเรียนรวม มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร  
9.วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

4 ธนัวาคม 2557 

 

 

 

 

 

 

 

 นิสิต(จ านวน) อาจารยป์ระจ ากลุ่ม e-mail address 

B01 SC11,13 (58 คน) อ.นฤภัทร ตั้งมั่นคงวรกูล 081-614-4861/ naruephat@swu.ac.th 

B02 SC1GA,B (58 คน) อ.มาลินี ลีโทชวลิต 084-680-7659/ waan_malinee@yahoo.com 

mailto:naruephat@swu.ac.th
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หมวดท่ี 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

 

1. วตัถุประสงค ์(หรือจุดมุ่งหมาย) ของรายวิชา 
          1.1 เพ่ือให้นิสติเข้าใจถงึผลกระทบจากการใช้พลังงานหลักที่เกี่ยวข้องกบัวิถชีีวิตและสิ่งแวดล้อม  

          1.2 เพ่ือให้นิสติเข้าใจถงึสถานการณพ์ลังงานและความมั่นคงด้านพลังงานที่มผีลต่อเศรษฐกจิ สงัคม 

และความย่ังยนืของประเทศ 

          1.3 เพ่ือให้นิสติเข้าใจรปูแบบของพลังงานทางเลือกที่ทดแทนการใช้พลังงานหลัก 

          1.4 เพ่ือให้นิสติทราบถงึแนวคดิการใช้พลังงานทางเลือกที่เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกจิและสงัคมไทย ตามแนว  

                พระราชด าริเศรษฐกจิพอเพียง 

          1.5 เพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้จากภมูปัิญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นในการปรับเปล่ียนรปูแบบการใช้พลังงาน

รปูแบบที่เหมาะสมเพ่ือสร้างภมูคุ้ิมกนัให้กบัชุมชนและสภาพแวดล้อม 

 

2. วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

2.1 เพ่ือให้สอดคล้อง กระบวนการเรียนการสอน และสื่อการสอนให้มคีวามเหมาะสมกบัผู้เรียน  เพ่ือให้ผู้เรียน

มคีวามรู้ พ้ืนฐาน และแนวทางในการพัฒนาความรู้ ด้านพลังงานอย่างยั่งยืน 

2.2 เพ่ือจัดกจิกรรมการเรียนการสอน และงานมอบหมายกจิกรรมกลุ่ม/ เดี่ยวให้มีความเหมาะสมกบัผู้ เรียน  

โดยสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างเหมาะสม 

2.3 เพ่ือให้การวัดและประเมนิผลการเรียนรู้สอดคล้องกบัจุดมุ่งหมายรายวิชา 
 

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
ศึกษาผลกระทบจากการใช้พลังงานกระแสหลักที่เกี่ยวข้องกบัปรากฏการณโ์ลกร้อน ภาวะเรือนกระจก และความ

ไม่ยั่งยืนทางเศรษฐกจิ  ความหมายและความส าคญัของการใช้พลังงานทางเลือก  การปรบัระบบคดิหรือ

กระบวนทศัน์ที่มต่ีอการจัดการพลังงานให้มคีวามเป็นมติรกบัสิ่งแวดล้อม มคีวามย่ังยืนของชุมชนมากกว่า

เป้าหมายทางเศรษฐกจิเพียงอย่างเดยีว  การสร้างภมูคิุ้มกนัให้เกดิขึ้นในระบบพลังงาน  การสร้างภมูปัิญญาและ

เทคโนโลยีในการใช้ทรัพยากรที่มอียู่ในท้องถิ่น เพ่ือส่งผลต่อการด าเนนิชวีิตที่สนัตสิขุและย่ังยืน 

 

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 

 

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 ส่งงานที่มอบหมาย/งานเดี่ยว/

กลุ่ม บรรยาย 

 

 

  

 

พฤตกิรรมในชั้นเรียน  มสี่วนร่วมในชั้นเรียน น าเสนอ

รายงาน/อภปิราย/งานที่มอบหมาย การน าเสนอ

รายงาน  

 

 

 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 
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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 

3.1 วเิคราะห์การใช้

ประโยชน์/ประยุกตใ์ช้กบั

ชีวิตประจ าวัน 

3.2. วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบ 

3.3.วิเคราะห์แนวทาง

แก้ปัญหาและสามารถ

สรปุอย่างเป็นเหตผุล 

มอบหมายงาน กรณศีึกษา  ระดม

สมอง 

 

บรรยาย กรณศีึกษา (จากวีดทีศัน์) 

การค้นคว้าด้วยตนเอง 

บรรยาย กรณศีึกษา มอบหมายงาน 

การคดิแก้ปัญหาจากกจิกรรมในชั้น

เรียน 

รายงานกลุ่ม อภปิราย พฤตกิรรมระหว่างการท า

กจิกรรม 

 

รายงาน(เดี่ยว/กลุ่ม)/การน าเสนอรายงาน/อภิปราย 

 

งานที่มอบหมาย การน าเสนอรายงาน สอบปลายภาค 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

4.1.พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดกีบั

ผู้อื่น 

4.2. มีภาวะความเ ป็น

ผู้น าและผู้ตามที่ดีในการ

ท างานเป็นทีม  พร้อมทั้ง

เป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้อื่น 

และสงัคม 

4.3 มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค ์

 

มอบหมายงานกลุ่ม อภิปราย 

 

 

กรณศีึกษา งานเดี่ยว/งานกลุ่ม 

กจิกรรมกลุ่ม อภิปราย 

 

 

 

กรณศีึกษา อภิปราย งานเดี่ยว/งาน

กลุ่ม 

รายงาน การน าเสนอ ความสนใจในระหว่างการ

อภิปราย น าเสนองาน 

 

พฤตกิรรมระหว่างเรียน/การน าเสนองาน รายงาน

กลุ่ม 

พฤตกิรรมระหว่างท างานกลุ่ม มสี่วนร่วมในชั้นเรียน 

น าเสนอ/รายงาน 

 

รายงานผลการแก้ไขปัญหาจากปัญหาที่ก  าหนด 
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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 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 6 
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1. แผนการสอน 

 

   แผนการสอน  

สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(1) 

12 ม.ค.

58 

 

1) มีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกบัจุดมุ่งหมายและ

การเรียนการสอนวิชา มศว 

143 

2.1.7 2)รู้หลักการ ความส าคัญ 

องค์ประกอบ ที่มาของ

พลังงาน 

 

-ปฐมนิเทศ  แนะน า

รายวิชา  ช้ีแจง

จุดประสงค์ กจิกรรม 

การวัดผล และเกณฑก์าร

ประเมินผล 

-ความหมายละรปูแบบ

ของพลังงานหลักและ

พลังงานทางเลือก 

1.อ า จ า ร ย์ แ จ ก  course 

syllabus   

2.บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศกึษาประกอบโดยใช้สื่อ

พาวเวอร์พอยด ์

-ใบประวัติ  ให้นิสติกรอก

ข้อมูล   

-แบ่งกลุ่มเพ่ืออภปิราย

กรณีศกึษา 

(2) 

19 ม.ค.

58 

 

1) วิเคราะห์ปัญหาและ

ผลกระทบและวิเคราะห์

แนวทางแก้ปัญหาและ

สามารถสรปุอย่างเป็น

เหตุผล 

 

2) พัฒนาทกัษะในการ

สร้างสมัพันธภาพอนัดีกบั

ผู้อื่น 

 

-สถานการณ์พลังงานโลก

และพลังงานในประเทศ

ไทย 

 

1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศกึษาประกอบโดยใช้สื่อ

พาวเวอร์พอยด ์

 

 

 

2.จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายกรณีศกึษาและ

วิเคราะห์แก้ปัญหาโจทย์ที่ได้ 

กจิกรรม1. ให้นิลิตแต่ละคน

ค านวณคาร์บอนฟุตปร้ินทจ์าก 

(10 คะแนน) 

กจิกรรมที่2. ให้นิสติแบ่งกลุ่ม

เพ่ือประเมินการใช้คาร์บอนของ

สมาชิกในแต่ละคนในกลุ่ม

พร้อมทั้งเสนอแนะวิธกีารลด

ปริมาณคาร์บอนที่ใช้ในแต่ละวัน

โดยเตรียมสื่อซีดีเพ่ือน าเสนอ

กลุ่มละ 10 นาท ี ในสปัดาห์ที่3 

(15 คะแนน) 

(3) 

26 ม.ค. 

 

58 

1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

2) มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ 

2) กจิกรรมพิเศษ 

-ให้นิสติบันทกึรายละเอยีด

การน าเสนอแต่ละกลุ่มและ

น าส่งอาจารย์ 

-ให้นิสติค้นคว้าพลังงาน

ทางเลือกที่ใช้ในปัจจุบันจาก

เอกสารประกอบการสอน 

(4) 

2 ก.พ. 

58 

2.1.8 1) รู้หลักการ ความส าคัญ 

องค์ประกอบ ที่มาของ

พลังงานทางเลือก 

2) เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์และสงัเคราะห์ /

คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิดเพ่ือ

ตัดสนิใจ/คิดเพ่ือสร้างองค์ 

พลังงานทางเลือกได้แก่ 

พลังงานแสงอาทติย์ 

พลังงานลม พลังงานน า้ 

พลังงานความร้อนใต้

พิภพ  

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศกึษา 

 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

-ให้นิสติทบทวนเนื้อหา 

(5) 

9 ก.พ. 

58 

2.1.9 1) รู้หลักการ ความส าคัญ 

องค์ประกอบ ที่มาของ

พลังงานธรรมชาติ 

2) เน้นกระบวนการคิด

วิเคราะห์และสังเคราะห์ /

คิดเพ่ือแก้ปัญหา/คิดเพ่ือ

ตัดสนิใจ/คิดเพ่ือสร้าง 

พลังงานทางเลือกได้แก่ 

พลังงานถ่านหิน พลังงาน

จากแร่นิวเคลียร์ และ

พลังงานไฮโดรเจน 

1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง

กรณีศกึษา 

 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

กจิกรรมที่3 ให้นิสติแต่ละคน

ท าการสบืค้นเทคโนโลยี

พลังงานทางเลือกที่

มอบหมายหัวข้อในแต่ละกลุ่ม

มาพิจารณาวางแนวทางใน

การน าเสนอกบัอาจารย์ผู้สอน 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
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สปัดาห ์ จุดมุ่งหมาย หวัขอ้/รายละเอียด 
กิจกรรม การเรียนการสอน 

และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(6) 

16 ก.พ. 

58 

1) มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศใน

การสบืค้นข้อมูลและการใช้

สื่อในการน าเสนอ 

คน้ควา้ดว้ยตนเอง   

(7) 

 

23 ก.พ. 

58 

1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

2)  มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ 

2) กจิกรรมพิเศษ2. ให้นิสติ

บันทกึรายละเอยีดการ

น าเสนอแต่ละกลุ่มและน าส่ง

อาจารย ์

 

(8) 

2 มี.ค.

58 

1) ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียนและมุ่งเน้นใน

คุณค่า และคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ และ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

2) วิเคราะห์แนวทาง

แก้ปัญหาและสามารถสรปุ

อย่างเป็นเหตุผล 

-ทดสอบย่อย 1) ทดสอบย่อย (20 

คะแนน) 

 

 

9-13 

มี.ค.58 
สอบกลางภาค 

(9) 

16 มี.ค.

58 

2.1.10 1) เน้นการรู้ประโยชน์ 

รู้ เท่าทนั รู้ถึงผลกระทบและ

การน าไปประยุกต์ใช้ 

2) มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

2.1.11  

-เทคโนโลยีพลังงาน

ชุมชนและพลังงาน

ทางเลือกที่เหมาะสมกบั

เศรษฐกจิและสงัคมไทย 

 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

 

(10) 

23 มี.ค.

58 

นิสติฝึกทกัษะสื่อสารและได้

เรียนรู้ ผ่านกจิกรรม 

นิทรรศการ จัดงานตั้งแต่

วันพุธ-ศกุร์ 

นิสติเข้าร่วมงานนิทรรศการ  

(11) 

30 มี.ค.

58 

2.1.12 1) เน้นการรู้ประโยชน์ 

รู้ เท่าทนั รู้ถึงผลกระทบและ

การน าไปประยุกต์ใช้ 

2) มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

2.1.13  

-เทคโนโลยีพลังงาน

ชุมชนและกรณีศกึษา:

โครงการอบรมพลังงาน

ทดแทนเพ่ือส่งเสริม

อาชีพทางการเกษตรใน

ครัวเรือนในพ้ืนที่จังหวัด

สระแก้ว 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

ให้นิสติค้นคว้าพลังงานชุมชน

จากเอกสารประกอบการสอน 

(12) 

20 เม.ย.

58 

1) เน้นการรู้ประโยชน์ 

รู้ เท่าทนั รู้ถึงผลกระทบและ

การน าไปประยุกต์ใช้ 

2) มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ 

-การแยกขยะ การ

อนุรักษ์พลังงานแบบมี

ส่วนร่วม 

1) บรรยายพร้อม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษา 

2) จัดนิสตินั่งเป็นกลุ่มเพ่ือ

อภปิรายและให้แต่ละกลุ่ม

ยกตัวอย่างกรณีศกึษาจาก

หัวข้อที่เรียน 

กจิกรรมที่4 ให้นิสติท าการ

สบืค้นเทคโนโลยีพลังงานชุมชน

ในรปูแบบต่างๆ การแยกขยะ 

และการประหยัด พลังงาน 

ตามที่ได้รับมอบหมายและ

น าเสนอส่งในสปัดาห์ที่ 12 

(งานกลุ่ม 30 คะแนน) 

 

 

 

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
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 การเรียนการ

สอน และสื่อที่ใช ้
งานมอบหมาย 

(13) 

27 เม.ย.

58 

1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

2) มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ  

2) กจิกรรมพิเศษ3.  

-ให้นิสติบันทกึรายละเอยีด

การน าเสนอแต่ละกลุ่มและ

น าส่งอาจารย์ 

 

 

(14) 

4 พ.ค.

58 

1) มีทกัษะในการสื่อสารทั้ง

การพูด การฟัง การอ่าน 

การเขียน เพ่ือให้ผู้อื่นเข้าใจ

ได้อย่างถ่องแท้ 

2) มีทกัษะในการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและ

การใช้สื่อในการน าเสนอ 

-นิสติแต่ละกลุ่มออกมา

น าเสนอ 

1) นิสติแต่ละกลุ่มน าเสนอ  

2) กจิกรรมพิเศษ3.  

-ให้นิสติบันทกึรายละเอยีด

การน าเสนอแต่ละกลุ่มและ

น าส่งอาจารย์ 

 

 

(15) 

11 พ.ค.

58 

1) ประเมินผลเกี่ยวกบั

เน้ือหาที่เรียนและมุ่งเน้นใน

คุณค่า และคุณธรรม

จริยธรรม เสยีสละ และ

ซ่ือสตัย์สจุริต 

2.1.14 2) การประยุกต์ใช้กบั

ชีวิตประจ าวัน/ผู้อื่นและ

สงัคมและสามารถ บูรณา

การเช่ือมโยงความรู้กบั

ศาสตร์อื่น 

 

สอบปลายภาค   
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แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

 

สาระการประเมิน ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

ภาคเนื้อหา -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

ทดสอบย่อย  

สอบปลายภาค 

 

 

20% 

30% 

ภาคกจิกรรม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ความรู้ 

-ทกัษะการวเิคราะห์เชงิตวัเลข  

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-ทกัษะทางปัญญา 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

รายงานกลุ่ม                         

งานเดี่ยว  

30% 

10% 

              

ภาคการมสี่วนร่วม -คุณธรรม/จริยธรรม 

-ทกัษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคล 

และความรับผดิชอบ 

การมสี่วนร่วม และการเข้า

ชั้นเรียน 

10% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ต าราและเอกสารหลกั 

1.เอกสารประกอบการบรรยายสื่อพาวเวอร์พอยต ์หัวข้อต่อไปนี้  

2.เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

1.เอกสารประกอบค าสอนวิชา มศว 143 พลังงานทางเลือก โดย คณาจารย์ผู้สอน 

2.หนงัสอื “ทศิทางพลังงานไทย” ของกระทรวงพลังงาน 

3.หนงัสอื “เทคโนโลยีพลังงานชุมชน” ของกระทรวงพลงังาน  

4.หนงัสอื “การพัฒนาพลังงานที่ย่ังยืนส าหรับประเทศไทย” 

 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

     1. หนงัสอื “ จากขยะสู่น า้มนั” โดย ศิริรัตน์ จิตการค้า 

    2. หนังสอื “พลังงานธรรมชาต”ิ โดย ตตยิา ใจบุญ 

 

 

 

 



มคอ. 3 

ส านกันวตักรรมการเรียนรู ้ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ หนา้ 11 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนกัศึกษา 
     การประเมนิประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมนิผู้สอนโดยนิสติ   

2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

การประเมนิการสอนพิจารณาจาก 

2.1  ผลการประเมนิวิทยากรจากนิสติ 

2.2  ผลการเรียนของนิสติโดยข้อสอบย่อยปลายภาค 

2.3  คุณภาพของรายงานเดี่ยวและกลุ่มจากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

2.4  ประเมนิจากกจิกรรมต่างๆ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

การประเมนิประสทิธผิลของรายวิชาพิจารณาจากผลการประเมนิผู้สอนโดยนิสติ   

4. การทบทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 
- การก าหนดขั้นตอนการแก้ไขปัญหา/เกณฑก์ารให้คะแนนโครงงาน/รายงาน/ข้อสอบ และการให้คะแนน

พฤตกิรรมในชั้นเรียน 

- มกีารประชุมตดัเกรด 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
          - การวางแผนปรับปรงุประสทิธผิลของรายวชิาพิจารณาจากผลการประเมนิข้อ 1, 2 และ 3 เพ่ือด าเนนิการ 

          ปรับปรงุกจิกรรมการเรียนการสอนตามข้อเสนอแนะจากการประเมนิการสอนในข้อ 2 


