
           มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

หมวดที ่ 1   ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  
 7132502 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
                               Object-Oriented Programming 
 

2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (2-2-5) 
 

3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 

3.1 หลักสูตร     วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3.2 ประเภทของรายวิชา  หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มเฉพาะด้านบังคับ 

 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

4.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อ.ศัลย์พงศ์ วิชัยดิษฐ 
4.2 อาจารย์ผู้สอน    ผศ.นันทิยา หลิมศิโรรัตน์ 

 

5. ภาคการศึกษา /ชั้นปีที่เรียน 
ภาคการศึกษาที ่1/2558   ชัน้ปีที่ 3 
 

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
ไม่มี 

 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites) 
 ไม่มี 
 

8. สถานที่เรียน   
 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 



 2 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
25 มิถุนายน พ.ศ. 2554 

 
 

หมวดที ่ 2   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
หลังจากเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษามีความสามารถดังต่อไปนี้ 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2) สามารถน าหลักการเขียนโปแกรมเชิงวัตถุมาพัฒนาซอฟต์แวร์ขั้นพ้ืนฐานได้ 
3) เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเบื้องต้น และสามารถน าไปประยุกต์ ใน

การเรียนรู้ภาษาเชิงวัตถุอ่ืนๆต่อไปได้ 
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับแนวคิดและหลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ โดยสามารถน าไปใช้เป็น
พ้ืนฐานในการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุภาษาอ่ืน หรือศึกษาต่อในรายวิชาที่เก่ียวข้องได้ 

 
 

หมวดที่  3   ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1.  ค าอธิบายรายวิชา  
นิยามและคุณสมบัติของภาษาเชิงอ็อบเจ็กต์  ออบเจ็กต์และคลาส เอ็นแคบซูเลชัน อินเฮอริแทนซ์ และโพลี

มอร์ฟิซึม   พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจ็กต์ แนวคิดพ้ืนฐานการวิเคราะห์และออกแบบอ็อบเจ็กต์    
การใช้ภาษาจ าลองแบบยูเอ็มแอล ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคนิคเชิงอ็อบเจ็กต์ 
 

2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง กิจกรรมเพิ่มเติม 

บรรยาย  30 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 

 การฝึกปฏิบัติ 30 
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา 

การศึกษาด้วยตนเอง  
5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

ไม่มี 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

ผู้สอนจัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือกลุ่มตามความต้องการของนักศึกษา 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
หรือตามกรณี 



 3 

หมวดที ่ 4   การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านที่มุ่งหวังจะพัฒนานักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม 
จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีมและสามารถ
แก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับความส าคัญ 
1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพใน
คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 
1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กร
และสังคม 
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

-  บรรยายและยกตัวอย่าง
เกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรม 
โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สุจริต หรือ
จากมิจฉาชีพ 
-  สนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนกับ
ผู้สอนเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

-  พฤติกรรมการเข้าเรียน ความมี
วินัย การแต่งกาย ที่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
-  การส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
ก าหนดเวลา  และมีการอ้างอิง
เอกสารอย่างถูกต้อง 
-  การทุจริตในการสอบ หรือการ
คัดลอกงานเพ่ือน 

 
2.  ความรู้ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
2.1 รู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหา
ที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจ
และอธิบายความต้องการทาง
คอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 
ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 

-  บรรยายหลักการและทฤษฏี  
ฝึกปฏิบัติเขียนโปรแกรม  ท างาน
เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม ค้นคว้า
หรือประยุกต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องมา
พัฒนาซอฟต์แวร์ขึ้นใช้เอง โดย
เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
(Student Center) 

-  สอบกลางภาค สอบปลายภาค 
ด้วยข้อสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์ 
เพ่ือเน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 
-  น าเสนอการพัฒนาซอฟต์แวร์
อย่างง่ายที่คิดขึ้นเอง หรือน างานอื่น
ที่สนใจมาต่อยอดได้ 
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ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้
ตรงตามข้อก าหนด 
2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและวิวัฒนาการ
คอมพิวเตอร์ 
2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเนื่อง   
2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ
สาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบ
ของเทคโนโลยีใหม่ๆ   
2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา
และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้
งานได้จริง 
2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
3.  ทักษะทางปัญญา 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
3.1 คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่าง
เป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการ
แก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา 
วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาและ
ความต้องการ 
3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ
ทักษะกับการแก้ไขปัญหาทาง
คอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

-  การมอบหมายงานให้นักศึกษา
ฝึกปฏิบัติ 
-  อภิปรายกลุ่ม 

-  สอบกลางภาคและปลายภาค โดย
เน้นข้อสอบที่มีการคิดวิเคราะห์ 
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4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 

4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายและสามารถสนทนาทั้ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆในกลุ่ม ทั้งใน
บทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้
ร่วมทีมท างาน 
4.3 สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มา
ชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 
4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ท้ังส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 
4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

-  มอบหมายงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล  การน าตัวอย่างการใช้
งานที่เก่ียวข้องกับรายวิชา 
-  การน าเสนอรายงาน 

-  ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วย
แบบฟอร์มที่ก าหนด 

 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผล 
5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่
จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างาน
ที่เก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 
5.2 สามารถแนะน าประเด็นการ
แก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติ
ประยุกต์ต่อปัญหาที่เก่ียวข้องอย่าง
สร้างสรรค ์
5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการ
เขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ

-  มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง จาก website สื่อการ
สอน e-learning และท ารายงาน 
โดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติ
อ้างอิง จากแหล่งที่มาข้อมูลที่
น่าเชื่อถือ 
-  น าเสนอโดยใช้รูปแบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

-  การจัดท ารายงาน และน าเสนอ
ด้วยสื่อเทคโนโลยี 
-  การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและ
วิธีการอภิปราย 
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น าเสนออย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดอ้ย่างเหมาะสม 

 
ค่านิยม 12 ประการ 

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 
8. มีระเบียบ วินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  

 
หมวดที่    5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน  

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 

จ านวน
ชั่วโมง 
 
 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

ความสอดคล้อง 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้

(TQF) 

ค่านิยม 

12 ประการ 

(ระบุข้อท่ี
สอดคล้อง) 

1 

แนวคิดและหลักเขยีนโปนแกรมเชิงวัตถุ 
- การห่อหุ้ม (Encapsulation) 
- การรับทอด (Inheritance)  
- โพลีมอร์ฟิซึม (Polymorphism)  
การติดตั้ง และใช้งานจาวาด้วย NetBeans 
- พัฒนาการของภาษาจาวา 
- การติดตั้งโปรแกรมภาษาจาวา 
- การติดตั้ง การคอมไพล์และการรันด้วย 
NetBeans 

4 

1.1 แจกแนวการจัดการเรียนรู้
และช้ีแจง 
1.2 บรรยายเรื่อง “แนวคิด
และหลักการเขยีนโปรแกรม
เชิงวัตถ”ุ 
1.3 บรรยายเรื่องพัฒนาการ
ของภาษาจาวา การติดตั้ง
โปรแกรม การคอมไพล์ และ
การรันโปรแกรม ด้วย 
NetBeans พร้อมนักศึกษา

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 
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ปฏิบัติการกับเครื่อง
คอมพิวเตอร ์

2 

โครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา 
- การเขียนคอมเมนท์ 
- กฎการตั้งช่ือ 
- ชนิดข้อมูลแบบดั้งเดมิ 
- โครงสร้างโปรแกรมภาษาจาวา 
- ค าสั่ง package และ import 
- คลาสและเมธอด main() 
ค าสั่งรับและแสดงผลข้อมูล 
- การแสดงผลข้อมูลด้วยค าสั่ง 
System.out.print 
- การรับและแสดงผลค าสั่งด้วยคลาส 
JOptionPane 

4 

1.1 ทบทวนการคอมไพล์และ
การรันโปรมแกรมด้วย 
NetBeans 
1.2 บรรยาย พร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบ ในเรื่องโครงสร้าง
โปรแกรมภาษาจาวา และ
ค าสั่งรับและแสดงผลข้อมูล 
1.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

3 

- ข้อมูลชนิดสตริง(string) และการค านวณ 
 ข้อมูลชนิดสตริง 
 การแปลงชนิดข้อมลู 
 ตัวด าเนินการ 

4 

1.1 ทบทวนโครงสร้าง
โปรแกรมภาษาจาวา และ
ค าสั่งรับและแสดงผลข้อมูล 
1.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
โปรแกรมประกอบในเรื่อง
ข้อมูลชนิดสตริง การแปลง
ชนิดข้อมูล และการค านวณ 
1.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

4-5 
 

 ค าสั่งเงื่อนไขและวงรอบ 
- ค าสั่งเงื่อนไข 
- ค าสั่งวงรอบ 
- ค าสั่ง break 
- ค าสั่ง continue 

8 

1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่องค าสั่งเงื่อนไข  
วงรอบ และค าสั่งอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 
1.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

6-7 
 

อาร์เรย ์
- อาร์เรย์ 1 มิติ  
- อาร์เรย์หลายมติ ิ

8 

1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่องของตัวแปร
อาร์เรย ์
1.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 
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8 สอบกลางภาคเรียน   1,2,3,5 2,4,6,8,911 

9-10 

การห่อหุ้ม 
- การสร้างคลาส 

 ฟิลด์ (field) 
 คอนสตรัคเตอร์ (constructor) 
 เมธอดและการผ่านค่า 

- การสร้างอินสแตนท ์

8 

1.1 ทบทวนหลักการเขียน
โปรแกรมเชิงวัตถุ 
1.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่อง การสร้าง
คลาส การสร้างอินสแตนท์ 
1.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

11 -12 

- หลักของการห่อหุ้ม 
- ส่วนขยาย(Modifier) ที่ควรทราบ  

 private 
 public 
 package 
 static 

- ค าสั่ง this 

8 

1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่อง หลักของการ
ห่อหุ้ม ส่วนขยาย และ ค าสั่ง 
this 
1.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

13-14 

การรับทอด 
- ซุปเปอร์คลาสและซับคลาส 
- การรับทอดทางเดียว 
- ส่วนขยาย protected 

8 

1.1 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่อง ซุปเปอรแ์ละ
ซับคลาส การรับทอดทางเดียว 
การเข้าถึงสมาชิกแบบ 
protected 
1.2 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

15 

- การเขียนโอเวอรไ์รดิงเมธอด 
- ค าสั่ง super 

4 

1.1 ทบทวนเนื้อหาการรับทอด 
และซักถาม ตอบข้อสงสัยของ
นักศึกษา 
1.2 บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่อง การเขยีนโอ
เวอร์ไรดิงเมธอด และค าสั่ง 
super 
1.3 นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกบั
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 

16 
โพลีมอร์ฟิซมึ 
- การผูกค่าแบบคงที่และไม่คงที่ 

4 
1. บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง
ประกอบในเรื่องการผูกค่า

1,2,3,4,5 2,4,8,9,12 
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- โพลีมอร์ฟิซึม 

 การเข้าถึงฟิลด ์
 การเข้าถึงเมธอดและการผ่าน

ค่าพารามิเตอร ์

แบบคงที่และไม่คงที่ การมอง
วัตถุหลากหลายรูปแบบจาก
การรับทอด(โพลีมอร์ฟิซมึ) 
2. นักศึกษาฝึกปฏิบัติการกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
แบบฝึกหัดที่ก าหนด 
3. สรุปเนื้อหาและตอบข้อ
สงสัย 

17 สอบปลายภาคเรียน   1,2,3,5 2,4,6,8,911 
 

หมายเหตุ  ไม่จ าเป็นต้องสอดคล้องกับ “ค่านิยมหลัก 12 ประการ” ทุกสัปดาห ์

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ Curriculum Mapping ของ มคอ.2) 

ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการประเมิน 

(รวม 100%) 

1.2 
 

การเข้าชั้นเรียน 
- การขาดเรียน ได้ไม่เกิน 3 ครั้ง หาก
มากกว่านั้น ถือว่าสอบตก ยกเว้นกรณีมี
ใบรับรองแพทย์หรือจดหมายรับรอง จะ
ถือว่าไม่เป็นการขาดเรียน ทุกสัปดาห์ 15% 

ความประพฤติ 
- การแต่งกาย 
- การพูดจาไม่สุภาพ 
- ความประพฤติอ่ืนๆ เช่น การสูบบุหรี่ 

1.7,2.1,2.2,2.3,2.7,3.3,
3.4,4.4,5.1 

แบบฝึกหัดในชั้นเรียน ทุกสัปดาห์ 20% 

พัฒนาซอฟต์แวร์ ค้นคว้า การน าเสนอ
รายงาน 

สัปดาห์ที่ 13-16 15% 

การสอบกลางภาคและปลายภาค สัปดาห์ที่ 8,17 50% 
หมายเหตุ ให้ระบุรายละเอียดของการประเมิน โดยไม่จ าเป็นต้องประเมินทุกสัปดาห์ 
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หมวดที ่ 6    ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1.  ต าราและเอกสารหลัก 
 สุดา เธียรมนตรี, คู่มือเรียนการเขียนโปรแกรมภาษา Java  ฉบับสมบูรณ์, ไอดีซีฯ, 2555. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

นันทิยา หลิมศิโรรัตน์, การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาจาวา, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม, 
นครปฐม, 2549. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 Barry Burd, Beginning Programming with Java. Canada : Wiley, 2012. 
 Patrick Niemeyer, Daniel Leuck, Learning Java. USA : O’Reilly Media , 4th Edition, 

2013.  
 James Gosling, Bill Joy, Guy L. Steele Jr. Gilad Bracha, Alex Buckley, The Java 

Language Specification, Java SE 7 Edition. New York:ORACLE, 2014. 
 http://www.oracle.com/technetwork/java/index.html 
 https://netbeans.org/kb/docs/java/gui-functionality.html 

 
 

หมวดที ่ 7   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและความเห็น

จากนักศึกษาได้ดังนี้ 
 -  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 
 -  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 
 -  ข้อเสนอแนะผ่านกลุ่มในเฟซบุ๊ก ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา 

 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้ 
 -  การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน 
 -  ผลการสอบต่างๆ 
 -  การน าเสนอและการท ารายงาน และแฟ้มสะสมงาน  
 -  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 -  การทวนสอบประเมินผลการเรียนรู้ 
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3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากสอนครบตามแนวการจัดการเรียนรู้แล้ว น าบันทึกหลังการสอนในแต่ละสัปดาห์ที่ได้จากการ
สังเกต มาระดมสมองระหว่างผู้สอนและผู้เรียน และอาจารย์ในโปรแกรม ตลอดจนหาข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ใน
การปรับปรุงการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรู้
ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังนี้ 
 -  การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 -  มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
 
5.  การด าเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน 
และรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 
 -  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
 -  เปลี่ยนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้มากยิ่งข้ึน 

 
 

หมวดอื่นๆ  
 

1.  การบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน    
ไม่มี 

 
2.  การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับกระบวนการเรียนการสอน (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
 


