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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
4013506 การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนเซนเซอร์สําหรับการทดลองฟิสิกส์
Smartphone Sensors Application for Physics Experiment
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต 3(2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
3.1 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
3.2 ประเภทของรายวิชา หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเอกเลือก/เลือกเสรี
4. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
4.1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชา ดร.ชาติ ทีฆะ
4.2 อาจารย์ผสู้ อน คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ตอ้ งเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
13 กรกฎาคม 2561
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มคอ. 3
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1 พุทธิพสิ ัย (ความรู้ที่ได้รบั จากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่าง
ลึกซึ้ง ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
2. เพื่อให้นักศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า องค์ความรู้ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 ทักษะพิสัย (ความสามารถ ทักษะการปฏิบัติ การใช้ IT ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด
ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัด การเรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน
และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับ
มัธยมศึกษา
2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนางานและพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
3. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ
และสถิติเพื่อการวิจัยในด้านการสอนฟิสิกส์ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอ
ข้อมูล และการแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
5. เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถบู ร ณาการข้ อ มู ล เพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งเป็ น ระบบด้ ว ยสื่ อ และ
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อ
สื่อสารการเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตและการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
1.3 จิตพิสัย (ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ที่ได้รับจากการเรียน)
1. เพื่อให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เพื่อให้นักศึกษามีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจใน
ผู้อื่น เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
3. เพื่อให้นักศึกษาเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เนื่องจากเซนเซอร์อัจฉริยะต่าง ๆ บนสมาร์ตโฟนในปัจจุบันมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีความ
ทัน สมัยในการประยุกต์ใช้ เป็นอุ ปกรณ์และหรือเครื่องมือวัดต่าง ๆ ในการทดลองทางวิทยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยเฉพาะการนํามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือวัดในการทดลองทางฟิสิกส์ที่ให้ผลการทดลอง
มีความแม่นยําสูงและน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทางหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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มคอ. 3
ฟิสิกส์จึงขอเปิดรายวิชานี้ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ของเซนเซอร์
ต่าง ๆ ที่มีอยู่บนสมาร์ตโฟนในระบบปฏิบัติการต่าง ๆ
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการทํางานของเซนเซอร์วัดความเร่ง การหมุน เสียง ความดัน สนามแม่เหล็ก และแสง บน
สมาร์ตโฟน การติดตั้งโปรแกรม (แอปพลิเคชัน) การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนเซนเซอร์เป็นเครื่องมือวัดในการ
ทดลองฟิสิกส์ของการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงด้วยความเร่งคงที่ การตกอิสระ การเคลื่อนที่แบบวงกลม การ
เคลื่อนที่แบบหมุน การกลิ้งของวัตถุ ความดันของของไหล คลื่นและเสียง การเคลื่อนที่แบบออสซิเลชัน
แม่เหล็กไฟฟ้า และทัศนศาสตร์ การออกแบบการทดลองฟิสิกส์โดยใช้สมาร์ตโฟนเซนเซอร์
The principles of Acceleration Sensor, Gyroscope Sensor, Acoustic Sensor, Barometer
Sensor, Ambient Light Sensor, and Magnetometer Sensor, Installation application, The
smartphone sensors application for physics experiments in linear motion, free–fall, rotation
motion, rolling, pressure in fluid, wave and sound, oscillation motion, electromagnetics, and
optics. Experimental physics design by using smartphone sensors
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก

สอนเสริม

30 ชั่วโมง

ไม่มี

ปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
3.1 นักศึกษานัดวันเวลาล่วงหน้า หรือมาพบตามเวลา
3.2 อาจารย์ประจําวิชาประกาศเวลาให้คําปรึกษาใน Line ของชั้นปี
3.3. อาจารย์จัดเวลาให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล/กลุ่มตามความต้องการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะ
รายที่ต้องการ)
3.4 นักศึกษาและอาจารย์สามารถแลกเปลี่ยนความรู้และแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Line
ชื่อ-สกุล อาจารย์
สถานที่
อีเมล
โทรศัพท์
ดร.ชาติ ทีฆะ
ห้องหลักสูตร ศษ.บ.
chat.teeka@gmail.com 084-6683724
ฟิสิกส์ และ
02-4239442
ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรม ที่ต้องพัฒนา
2) มีคุณธรรมจริยธรรมที่เสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน
3) มีความกล้าหาญทางจริยธรรมกล้าแสดงออกในสิ่งที่เหมาะสมด้วยความเข้าใจในผู้อื่น
เข้าใจโลกและมีจิตสาธารณะ
5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
1.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Diallectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
สังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
2) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning)
3) การใช้กรณีศึกษา (Case study)
1.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
2) วัดและประเมินจากกลุ่มเพื่อน
3) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
3) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง
ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้
4) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า องค์ความรู้ และ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ
2.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method)
2) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี
4) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพื่อประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้
ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง
2.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้
2) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้
3) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี
4) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
1) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพื่อพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง
4) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และ
หลักการที่เกี่ยวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัด การเรียนรู้แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการ
วิ จัยต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ มีค วามเป็ น ผู้ นํา ใน การปฏิบั ติง านอย่ า งมี วิสั ย ทั ศ น์ ใ นการพั ฒ นาการระดั บ
มัธยมศึกษา
3.2 วิธีการสอน
1) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม
(Problem-based learning)
2) การทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) การออกแบบและสร้างชุดทดลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ
วิชาชีพ และทางสังคม
2) วัดและประเมินจากผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
3) วัดและประเมินจากผลการออกแบบและสร้างชุดทดลอง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4) มีความไวในการรับรู้ความรู้สกึ ของผูอ้ ื่น มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
สังคม เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ
4.2 วิธกี ารสอน
1) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action)
2) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ
3) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective thinking)
4.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ
2) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์
3) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติ
เพื่อการวิจัยในด้านการสอนฟิสิกส์ เพื่อการสื่อสาร การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมข้อมูลและนําเสนอข้อมูล และ
การแก้ปัญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
3) สามารถใช้ภาษาพูด ภาษาเขียน เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถิติเพื่อการวิจัยเพื่อสื่อสาร
การเรียนรู้ การเก็บรวบรวมและการนําเสนอข้อมูล และการแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตและการจัดการเรียน
การสอนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
4) สามารถบูรณาการข้อมูลเพื่อการสื่อสารอย่างเป็นระบบด้วยสื่อและเทคโนโลยีเพื่อ
การสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 วิธีการสอน
1) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าวหรือ
แหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย
2) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผล
1) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน
การศึกษา
2) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดย
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อเรื่อง
1

แนะนํารายวิชา
บทที่ 1 หลักการทํางานของ
เซนเซอร์บนสมาร์ตโฟน

จํานวน
อาจารย์
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
ผู้สอน
4
กิจกรรมการเรียนการสอน
ดร.ชาติ
- แนะนํ ารายวิ ชาและวิ ธีการเรี ยน กฎ ทีฆะ
และ ระเบียบการเข้าชั้นเรียน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- เปิด VDO หลักการทํางานของ
เซนเซอร์ต่าง ๆ บนสมาร์ตโฟน
- การติดตั้ง applications บน สมาร์ต
โฟนและวิธีการสืบค้น/เลือกใช้
applications
- ทดลองใช้งาน applications ที่ติดตั้ง
บนสมาร์ตโฟน
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

2

สรุปเนื้อหา
บทที่ 2 การเคลื่อนที่ในแนว
เส้นตรงด้วยความเร่งคงที่
บทที่ 3 การตกอิสระ
บทที่ 4 กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

4

3

สรุปเนื้อหา
บทที่ 5 โมเมนตัมและการชนและ
สัมประสิทธิ์การสะท้อนกลับ
บทที่ 6 การเคลื่อนที่แบบหมุน

4

4

สรุปเนื้อหา
บทที่ 7 การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง
บทที่ 8 ความดันของของไหล

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1
- เอกสารบรรยาย power point
- VDO หลักการทํางานของเซนเซอร์ต่าง
ๆ บนสมาร์ตโฟน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ศึกษาตั วอย่ างงานวิจั ย จากบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
- VDO การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้อง
- นั ก ศึ ก ษาออกแบบและทดลองใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 2
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ศึกษาตั วอย่างงานวิจั ย จากบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
- VDO การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้อง
- นั ก ศึ ก ษาออกแบบและทดลองใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 3
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ศึกษาตั วอย่างงานวิจั ย จากบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์
ผู้สอน

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ
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สัปดาห์ที่

หัวข้อเรื่อง

จํานวน
ชั่วโมง

5

สรุปเนื้อหา
บทที่ 9 คลื่นและเสียง
บทที่ 10 การเคลื่อนที่แบบคาบ
และออสซิลเลชัน

4

6

สรุปเนื้อหา
บทที่ 11 แม่เหล็กไฟฟ้า
บทที่ 12 ทัศนศาสตร์

4

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- VDO การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้อง
- นั ก ศึ ก ษาออกแบบและทดลองใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 4
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ศึกษาตั วอย่างงานวิ จั ย จากบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
- VDO การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้อง
- นั ก ศึ ก ษาออกแบบและทดลองใน
หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 5
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ผู้สอนบรรยายด้วย PPT ถามตอบและ
อภิปรายร่วมกับผู้เรียน
- ศึกษาตั วอย่างงานวิจั ย จากบทความ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง
- VDO การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์ในการทดลองที่เกี่ยวข้อง
- นั ก ศึ ก ษาออกแบบและทดลองใน
หั ว ข้ อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยใช้ ส มาร์ ต โฟน
เซนเซอร์เป็นเครื่องมือในการวัดต่าง ๆ
(งานกลุ่ม 4 – 6 คน)
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 6
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา

อาจารย์
ผู้สอน

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ
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สัปดาห์ที่

จํานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
ชั่วโมง
กิจกรรมการเรียนการสอน
7
การสอนโดยใช้ Project – Based 4
- ทดสอบก่ อนทําโครงงานเป็ นข้อสอบ
Learning
ปรนัย 4 ตัวเลือก
Pre–test ใช้เวลา 1 ซม.
- แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม ๆ ละ 3 –
ขั้ น ที่ 1 การคิ ด และการเลื อ กหั ว
4 คน ให้เลือกหัวข้อที่จะดําเนินโครงการ
เรื่อง
โดยผู้สอนกําหนดหัวข้อไว้ 10 หัวข้อ
เรื่องประกอบด้วย 1) การเคลื่อนที่ใน 1
มิติ 2) กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน 3) โม
เมนตัมและการชน 4) การเคลื่อนที่แบบ
หมุน 5) การเคลื่อนที่แบบกลิ้ง 6)
แรงดันในของไหล 7) คลื่นและเสียง 8)
การเคลื่อนที่แบบแกว่งกวัด 9)
แม่เหล็กไฟฟ้า และ 10) แสงและการ
มองเห็น
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 7
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
8 – 9 การสอนโดยใช้ Project – Based 8
- นักศึกษาแต่ละกลุ่มศึกษาเอกสารที่
Learning
เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดของ
ขั้นที่ 2 การศึกษาเอกสารที่
โครงงาน
เกี่ยวข้อง
- เขียนกรอบแนวคิดโครงงานและ
ขั้นที่ 3 การเขียนเค้าโครง
นําเสนอกรอบ
- นําข้อเสนอแนะจากผู้สอนไปปรับปรุง
เค้าโครงให้สมบูรณ์
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 8
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
10 – 12 การสอนโดยใช้ Project – Based 12 กิจกรรมการเรียนการสอน
Learning
- นักศึกษาทุกกลุ่มลงมือทําโครงงาน
ขั้นที่ 4 การปฏิบัติโครงงาน
ตามที่ได้เสนอกรอบแนวคิดไว้
- บันทึกผลการทดลอง รวมทั้งรวบรวม
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
สื่อการเรียน
หัวข้อเรื่อง

อาจารย์
ผู้สอน
ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ
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สัปดาห์ที่

จํานวน
ชั่วโมง

หัวข้อเรื่อง

13

การสอนโดยใช้ Project – Based
Learning
ขั้นที่ 5 การเขียนรายงาน

4

14

การสอนโดยใช้ Project – Based
Learning
ขั้นที่ 6 การแสดงผลงาน

4

15

Post–test ใช้เวลา 1 ซม.

4

16

สอบปลายภาค

อาจารย์
ผู้สอน

กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 9
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
กิจกรรมการเรียนการสอน
เขียนรายงานผลการทดลองในรูปแบบ
การเขียนบทความสรุปผล
สื่อการเรียน
- เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 10
- เอกสารบรรยาย power point
- บทความวิจัยใช้เป็นกรณีศึกษา
- ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน และนําเสนอรายงานผล
หน้าชั้นเรียน
- คณะกรรมการประเมินให้คะแนน
ผลงาน
กิจกรรมการเรียนการสอน
- ให้นกั ศึกษาแต่ละกลุ่มจัดนิทรรศการ
นําเสนอผลงาน และนําเสนอรายงานผล
หน้าชั้นเรียน
- คณะกรรมการประเมิ น ให้ ค ะแนน
ผลงาน

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ

ดร.ชาติ
ทีฆะ

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2
3

ผลการเรียนรู้
1.1, 1.3, 1.5

วิธีการประเมิน

ความตรงต่อเวลาและการ
เคารพต่อกฎระเบียบ
2.3, 2.4, 3.1, - รายงานผลการทดลอง
3.4, 5.3
- การนําเสนอผลการทดลอง
- สอบปลายภาค
4.4, 5.1, 5.3, ผลการนําเสนอการออกแบบ
5.4
และสร้างชุดทดลองการ
ประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟน
เซนเซอร์

ทุกสัปดาห์

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
5%

2 - 13
2 - 13
16
14 – 15

25 %
20 %
20 %
30 %

สัปดาห์ที่ประเมิน
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การประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้โดยใช้คะแนนอิงกลุ่ม ในสัดส่วน คะแนนเก็บ (80) : สอบปลายภาค (20)
เกณฑ์การให้คะแนน (Rubric Score)
ความรับผิดชอบ
หมายถึง การยึดมั่นในภาระผูกพันในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเพียรพยายามอย่างละเอียดรอบคอบ
ยอมรับผลการกระทํา และปรับปรุงการปฏิบัติ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้แบบประเมินความรับผิดชอบ ที่มี
เกณฑ์การให้คะแนน 5 ระดับ
เกณฑ์การให้คะแนนความรับผิดชอบ วิชัย วงษ์ใหญ่ : 2560
5
4
3
2
1
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ผูกพัน
ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ เพียร ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่
เพียรพยายาม
เพียรพยายาม
พยายาม ละเอียด
เพียรพยายาม
ละเอียดรอบคอบ ละเอียดรอบคอบ
รอบคอบ
ยอมรับผลการกระทํา
ยอมรับผลการ
ปรับปรุงการปฏิบัติ
กระทํา
นิยามศัพท์ “คุณภาพของการเขียนรายงาน”
การนําเสนอองความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากแหล่งต่างๆ อย่างมีความถูกต้องของเนื้อหาสาระ
มีการจัดระบบการนําเสนอ สะท้อนกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้
เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ (มารุต พัฒผล : 2560)

เกณฑ์การให้คะแนนคุณภาพของการเขียนรายงาน
มิติการประเมิน
การศึกษาค้นคว้า
จากแหล่งข้อมูล
ความถูกต้อง ของ
เนื้อหาสาระ

ปรับปรุง
ขาดการศึกษา
ค้นคว้า ข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆ
เนื้อหาสาระยังไม่
สมบูรณ์ ขาด
ความถูกต้อง

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้
ดี
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งใดแหล่ง จากแหล่งต่างๆ ใน
ประเทศ
หนึ่ง เพียงแหล่ง
เดียว
เนื้อหาสาระมีความ เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้อง แต่ยังไม่
ถูกต้อง เป็น
เป็นข้อมูลปัจจุบัน ปัจจุบัน ทันสมัย

ดีมาก
ศึกษาค้นคว้าข้อมูล
จากแหล่งต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศ
เนื้อหาสาระมีความ
ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน ทันสมัย มี
องค์ความรู้ใหม่ๆ
เพิ่มเติม
13

มคอ. 3
การจัดระบบ
การนําเสนอ

การวิเคราะห์

การสังเคราะห์

นําเสนอเนื้อหา
สาระ ยังไม่เป็น
ระบบที่ชัดเจน มี
ความสับสนในการ
อ่าน
ขาดการวิเคราะห์
ในการนําเสนอ
รายงาน

นําเสนอเนื้อหา
สาระ ในภาพรวม
เป็นระบบ แต่ใน
รายละเอียดยังไม่
เป็นระบบ
มีการวิเคราะห์ใน
การนําเสนอ แต่ยัง
ขาดความถูกต้อง
และความ
สมเหตุสมผล

นําเสนอเนื้อหา
สาระ เป็นระบบที่
ชัดเจน ทั้งใน
ภาพรวมและ
รายละเอียด
มีการวิเคราะห์ใน
การนําเสนอ อย่าง
ถูกต้อง
สมเหตุสมผล

นําเสนอเนื้อหา
สาระทั้งหมด เป็น
ระบบชัดเจน และ
อ่านเข้าใจได้ง่าย

มีการวิเคราะห์ใน
การนําเสนอ อย่าง
ถูกต้อง
สมเหตุสมผล และ
เชื่อมโยงกับบริบท
ต่างๆ
มีการสังเคราะห์
มีการสังเคราะห์
ขาดการสังเคราะห์ มีการสังเคราะห์
เนื้อหาสาระที่
เนื้อหาสาระ ที่
เนื้อหาสาระ ที่
เนื้อหาสาระที่
นําเสนอในรายงาน นําเสนอในรายงาน นําเสนอ ในรายงาน
นําเสนอ ใน
มีประเด็นการ
มีประเด็นการ
แต่ประเด็นยังไม่
รายงาน
สังเคราะห์ชัดเจน สังเคราะห์ ชัดเจน
ชัดเจน
และเชื่อมโยงกับ
บริบทต่างๆ
มารุต พัฒผล : 2560

นิยามศัพท์ “ความสามารถในการปฏิบัติงานกลุ่ม”
การทํางานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มผู้เรียน ที่มีการทํางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสะท้อนผลไปสู่การพัฒนา ซึ่งประเมินได้โดยการใช้ เกณฑ์การให้คะแนน 4
ระดับ (มารุต พัฒผล : 2560)
เกณฑ์การให้คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานกลุม่
เกณฑ์การให้คะแนน
มิติการประเมิน
ปรับปรุง
พอใช้
ดี
ต่างคนต่างทํางาน ร่วมมือกันทํางาน ร่วมมือกันทํางาน
การทํางานเป็นทีม ที่ตนเองรับผิดชอบ ในบางกิจกรรม มี ในกิจกรรมต่างๆ มี
ขาดการช่วยเหลือ การช่วยเหลือซึ่งกัน การช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน
และกัน
ซึ่งกันและกัน
การมีส่วนร่วม

ขาดการมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติงาน
กลุ่ม ทํางานตาม
คําสั่งของหัวหน้า

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการกําหนด
บทบาท หน้าที่ของ
สมาชิกกลุ่ม

สมาชิกมีส่วนร่วม
ในการกําหนด
เป้าหมาย และ
วางแผนการ

ดีมาก
ร่วมมือกันทํางาน
ช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน ร่วมกัน
แก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น
สมาชิกมีส่วนร่วม
ในความรับผิดชอบ
งาน และผลลัพธ์
จากการทํางาน
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ความรับผิดชอบ

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

การสะท้อนผล

ปฏิบัติงาน
สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง
จนทํางานเสร็จตาม
หน้าที่

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ จน
ทํางานเสร็จตาม
หน้าที่และ
ช่วยเหลือสมาชิก
คนอื่น
สมาชิกทุกคนใน
สมาชิกขาดการ
สมาชิกในกลุม่ บาง สมาชิกทุกคน มี
กลุ่ม มีการ
การแลกเปลี่ยน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ คน มีการ
ซึ่งกันและกัน
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เรียนรู้ซึ่งกันและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ซึ่งกันและกัน และ
กัน
ซึ่งกันและกัน
นําไปสู่การพัฒนา
งาน
มีการสะท้อนผล
มีการสะท้อนผล
ขาดการสะท้อนผล มีการสะท้อนผล
ของการปฏิบัติงาน ของการปฏิบัติงาน ของการปฏิบัติงาน ของการปฏิบัติงาน
กลุ่ม แต่ประเด็น กลุ่ม มีประเด็นการ กลุ่ม และนําผลมา
กลุ่ม
ใช้พัฒนาการ
สะท้อนชัดเจน
กระจัดกระจาย
ปฏิบัติงาน
มารุต พัฒผล : 2560
สมาชิกขาดความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง

สมาชิกมีความ
รับผิดชอบ ใน
หน้าที่ของตนเอง
แต่ยังทํางานไม่
เสร็จตามหน้าที่

นิยามศัพท์ “การนําเสนอผลงาน”
การรายงานผลการศึกษาค้นคว้าหรือผลการปฏิบัติงานของผู้เรียน ที่สะท้อนถึงการลําดับการนําเสนอที่เป็นระบบ มี
ความถูกต้อง ของเนื้อหาสาระ ใช้สื่อประกอบการนําเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ฟัง และมีความ
สร้างสรรค์ในการนําเสนอ ซึ่งประเมินได้โดยการใช้เกณฑ์การให้คะแนน 4 ระดับ
(มารุต พัฒผล : 2560)

เกณฑ์การให้คะแนนการนําเสนอผลงาน
มิติการประเมิน
ลําดับนําเสนอ

เนื้อหาสาระ

ปรับปรุง
ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
นําเสนอได้ยาก
เพราะการ
เรียงลําดับการ
นําเสนอ
ยังขาดความ
ต่อเนื่องเชื่อมโยง
เนื้อหาสาระขาด
ความชัดเจน

เกณฑ์การให้คะแนน
พอใช้
ดี
นําเสนอได้อย่าง
ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
เป็นระบบ ผู้ฟัง
นําเสนอได้
สามารถติดตาม
โดยต้องมีการ
เนื้อหาสาระได้
ซักถามในบาง
ประเด็นของการ อย่างเข้าใจ
นําเสนอ

ดีมาก
นําเสนอได้อย่าง
เป็นระบบ
มีการอธิบายขยาย
รายละเอียด
ผู้ฟังมีส่วนร่วมใน
การนําเสนอ

ผู้ฟังเข้าใจสิ่งที่
นําเสนอได้

นําเสนอได้อย่าง
เป็นระบบ มีการ

นําเสนอได้อย่าง
เป็นระบบ ผู้ฟัง
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การใช้สื่อ

ปฏิสัมพันธ์
กับผู้ฟัง

การสร้างสรรค์

อธิบายขยาย
รายละเอียด ผู้ฟังมี
ส่วนร่วมในการ
นําเสนอ
อธิบายขยาย
อธิบายขยาย
รายละเอียด จาก รายละเอียด
จากสื่อที่เตรียมมา
สื่อที่เตรียมมา
พร้อมยกตัวอย่าง อย่างน่าสนใจ
พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ
ประกอบ
ขาดการสบสายตา มีการสบสายตากับ มีการสบสายตากับ มีการสบสายตากับ
ผู้ฟัง อย่างทั่วถึง
ผู้ฟัง อย่างทั่วถึง
ผู้ฟัง
กับผู้ฟัง
เฉพาะบางกลุ่ม มี ผู้ฟังมีส่วนร่วม ใน ผู้ฟังมีการตั้งคําถาม
ผู้ฟังนั่งนิ่งๆ ไม่มี
และตอบคําถาม
การตอบคาถาม
การพูด
การพูด
ระหว่างการ
หรือสนทนาโต้ตอบ หรือสนทนาโต้ตอบ
นําเสนอ
บางคน
ขาดการนําเสนอ มีการนําเสนอสิ่ง มีการนําเสนอสิ่ง มีการนําเสนอสิ่ง
ใหม่ หรือแนวคิด ใหม่
สิ่งใหม่ หรือแนวคิด ใหม่
ใหม่ ต่อยอดจาก หรือแนวคิดใหม่
หรือแนวคิดใหม่
ใหม่
ที่พัฒนามาจาก
ที่ปรับปรุงมาจาก ของคนอื่น
แนวคิดของตนเอง
ของเดิม

มีผิดพลาดในบาง
จุด
เป็นการคัดลอกมา
นําเสนอ
ใช้การอ่านจากสื่อที่
เตรียมมา
โดยไม่มีการอธิบาย
ขยายรายละเอียด
หรือยกตัวอย่าง

โดยต้องมีการ
ซักถามในบาง
ประเด็นของการ
นําเสนอ
ใช้การอ่านจากสื่อ
ที่เตรียมมา
แต่มีการอธิบาย
เพิ่มเติม
บ้างในบางประเด็น

สามารถติดตาม
เนื้อหาสาระได้
อย่างเข้าใจ

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
ชาติ ทีฆะ. (2560). การประยุกต์ใช้สมาร์ตโฟนเซนเซอร์สําหรับการทดลองฟิสิกส์. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
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หมวดที่ 7 การประเมิน และการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์เป็นรายบุคคลผ่านระบบออนไลน์ ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
- สังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักศึกษา
- กระบวนการกลุ่ม/coaching
- การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักศึกษาและการทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนร่วมกันระดมสมองกําหนดกลยุทธ์วิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทํา มคอ. 5 รายงานรายวิชาทุกภาคการศึกษา
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ดําเนินการโดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4.1 ประเมินและตรวจสอบข้อสอบในแต่ละรายวิชาให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
รายวิชาโดยพิจารณาควบคู่ไปกับแนวการสอน
4.2 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทั้งในภาพรวม และรายบุคคลโดยเฉพาะนักศึกษาที่
มีผลการเรียนต่ํากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
4.3 ทวนสอบโดยการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาร่วมกันกับอาจารย์ประจํารายวิชา
4.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ประชุมร่วมกับอาจารย์ประจําในแต่ละรายวิชาเพื่อรับรองผลคะแนน
ของนักศึกษาในภาคเรียนนั้น ๆ
4.5 นําผลที่ได้จากการทวนสอบไปปรับปรุง มคอ. 3 และแจ้งให้อาจารย์ประจํารายวิชาทราบเพื่อนําไปสู่
การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนสร้างระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดย
พิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอน หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาภายในหลักสูตร และนําเข้าที่ประชุมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ระดับหลักสูตรโดยผ่าน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอน ผลการประชุมการ
ทบทวนผลสัมฤทธิ์ และกลยุทธ์การสอนที่ใช้ เพื่อสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสําหรับใช้ในปีการศึกษาถัดไป
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