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รายละเอียดของรายวิชา 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา   
0214121 การโปรแกรมเชิงวัตถุ       3(2-2-5) 
   Object Oriented Programming 
 บุรพวิชา : - 

  แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ 
การพ้องรูป การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วยแนวคิดเชิงวัตถุและการฝึกปฏิบัติ 

  Concepts of object-oriented programming, class and object; encapsulation, 
inheritance, polymorphism; introduction to database connection in OOP concept and 
implement OOP applications 

  
2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิชาเฉพาะด้าน หมวดวิชาบังคับ กลุม่เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟต์แวร ์

 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม 
อาจารยผ์ู้สอนรายวิชา อาจารย์ ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม 
 

5.  ภาคการศึกษา/ ชั้นปีท่ีเรียน 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ช้ันปีที่ 1  นิสิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 

6.  สถานท่ีเรียน 
ห้องเรียน SC1222 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
 

7.  วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
3 พฤศจิกายน 2562 ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ มคอ.5 ภาคเรียนที่ 2/2561 
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หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
เพื่อให้นสิิตเกิดการเรียนรู้/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ตอ้งการด้านต่าง ๆ ดังนี ้

1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม 
การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป 
1.2 มีทักษะในการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจด้านการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุมาสร้างคลาสและ
วัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ การพ้องรูป 
1.3 มีความรู้และทักษะด้านการเลือกใช้เครื่องมือสมัยใหม่ เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้
หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
1.4 มีความรู้และทักษะด้านการติดต่อกับฐานข้อมูลด้วยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
1.5 มีทักษะในการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์จ าลอง ด้วยหลักการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ 

 
2.  วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

รายวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ เป็นรายวิชาของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในการพัฒนากระบวนการคิด การ
ออกแบบและการโปรแกรมโดยใช้แนวคิดที่ทันสมัย การเลือกใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สมัยใหม่ เน้นการโปรแกรมเชิงวัตถุ การออกแบบคลาส แอททริบิวต์และเมธอดต่าง ๆ รวมถึงคุณสมบัติอื่น ๆ 
เช่น หลักการห่อหุ้ม การสืบทอด คุณสมบัติ การพ้องรูป การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลและเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาระบบสารสนเทศที่สามารถใช้งานได้จริงต่อไป 
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หมวดที่  3  ลักษณะการด าเนินการ 
  
1.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/การ
ฝึกงานภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 

30 ช่ัวโมง ตามความต้องการของนิสิต 30 ช่ัวโมง 75 ช่ัวโมง 
 ค าช้ีแจงภาคการศึกษาคิดเป็นไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห ์
 
2.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ี และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 
นิสิตสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 

-วันพุธตามที่ผูสอนก าหนดเปน Office Hours 2 ช่ัวโมง/สัปดาห  
-ชองทางการติดตอทาง Facebook กลุม 262_OOP_CS  
-อีเมลล visit@tsu.ac.th  
-เบอร์โทรศัพท์ 083-064-3078 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสติ 
 
1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ   
  

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะ 
ทางปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

                             
 

ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1. อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จริยธรรม ความเสียสละ มี
น ้าใจ จิตสาธารณะ รับผิดชอบและ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม  
2. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เน้นการเข้าชั นเรียนให้ตรงเวลา แต่ง
กายที่เป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย โดยผู้สอนปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง (Role Model) ในด้านต่างๆ 
3. มอบหมายให้ท้างานเดี่ยวและงาน
กลุ่มเพื่อฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น้า
กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม การ
วางแผนการท้างาน 

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
นิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ มี
น ้าใจ จิตสาธารณะ รับผิดชอบและ
ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
2. ประเมินจากการมีวินัย การแต่งกาย 
การตรงต่อเวลา การเคารพกฏ ระเบียบ 
ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตามใน
การท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน 

 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก
การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร 
และสังคม 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ 

2. ด้านความรู้   
 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

1. การบรรยายในชั นเรียน การ
ยกตัวอย่างประกอบการเกิดปัญหาใน
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
แก้ปัญหาด้วยการโปรแกรมเชิงวัตถุ 
การสาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา 

1. การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติในชั น
เรียน  
2. การสอบปฏิบัติ 
3. การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาคเรียน 
4. การมอบหมายให้ฝึกพัฒนาระบบ
สารสนเทศและท้ารายงาน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ
อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 
รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ
ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข
ปัญหา 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 
พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมิน
ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

2. การเปิดโอกาสให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การวิเคราะห์ปัญหาและร่วมแก้ปัญหา
โจทย์ที่ก้าหนด  
3. การมอบหมายงานให้นิสิตฝึกปฏิบัติ
ในห้องเรียน เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้
ความเข้าใจในหลักการโปรแกรมเชิง
วัตถุ การวิเคราะห์ปัญหา ออกแบบ
ระบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ 
4. มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า
นอกชั นเรียน เพื่อให้นิสิตสามารถ
วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบระบบ 
พัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือ
อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาโจทย์ที่
ได้รับมอบหมายได้ 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทาง
วิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อ
การน าไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 
ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่าง
ต่อเน่ือง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์และ
ฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   
 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 
1. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อมเฉลย
วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 
2. ก้าหนดโจทย์ปัญหาและให้นิสิตร่วม
แสดงความคิดเห็น ร่วมอภิปรายร่วม
แก้ปัญหา เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญเพื่อ
ประยุกต์ความรู้และทักษะในการหา
แนวทางในการคิดอย่างเป็นระบบ 

1. การมอบหมายงานให้ฝึกปฏิบัติในชั น
เรียน  
2. การสอบปฏิบัติ 
3. การสอบกลางภาคและการสอบปลาย
ภาคเรียน 
4. การมอบหมายให้ฝึกพัฒนาระบบ
สารสนเทศและท้ารายงาน 

 3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และ
ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ 
และสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะ
กับการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้
อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้ท ารายงานและมีการ
น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

1. ประเมินจากการส่งงานที่ได้รับ
มอบหมาย 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ
อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้งในบทบาท
ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 

2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้หลักการออกแบบเชิง
วัตถุและมีการน าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน  
3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การ
มีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารกับผู้อ่ืน 

2. ประเมินจากการน้าเสนอหน้าชั น
เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 
การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมชั นเรียน 
การสอบถามความเข้าใจในเนื อหา 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ
คอมพิวเตอร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็น
ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ
ส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่าง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเน่ือง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จ าเป็น

ที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานที่เก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ 

1. มีการฝึกปฏิบัติเพื่อแก้ไขโจทย์
ปัญหาในชั้นเรียน โดยสอดแทรก
ประเด็นการใช้สารสนเทศทาง
คณิตศาสตร์ 
2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ
สารสนเทศโดยใช้หลักการออกแบบ
และการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุโดย
ประยุกต์ใช้เครื่องมือที่มีอยู่อย่าง
เหมาะสม  
3. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองจากสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือ 
เว็บไซต์ Youtube ebook เป็นต้น 

1. ประเมินจากผลงานการออกแบบและการ
พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งที่มอบหมายใน
ชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน  
2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ โดยมีการ
เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 

 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแก้ไข
ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์
หรือ 
การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่
เก่ียวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 
เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง
เหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 
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ตารางการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 

ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214121 การโปรแกรมเชิงวัตถุ           

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ได ้
นิสิตสามารถอธิบายเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอด
คุณสมบัติ  การพ้องรูป การเ ช่ือมต่อกับฐานข้อมูล
เบื้องต้นด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ 

 2. สามารถวิเคราะห์ และแกป้ัญหาโดย
ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้
อย่างถูกต้อง 

นิสิตสามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาการพัฒนาระบบ
ด้วยหลักการ/แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เช่น
คลาสและวัตถุ หลักการห่อหุ้ม การสืบทอดคุณสมบัติ 
การพ้องรูป การเช่ือมต่อกับฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย
แนวคิดเชิงวัตถุ 

 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปจัจุบัน 
และเครือ่งมอืทีจ่ าเป็นในการแกป้ัญหา
ทางคอมพิวเตอร ์

สามารถใช้ทักษะการโปรแกรมภาษาจาวาและภาษาไพ
ธอน โดยใช้เครื่องมือ Netbeans และ PyCharm เพื่อ
พัฒนาระบบสารสนเทศโดยใช้หลักแนวคิดของการ
โปรแกรมเชิงวัตถุ ที่สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์
จ าลอง  

 4. สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์
และระบบสารสนเทศที่ถูกต้องตาม
ความต้องการ 

สามารถออกแบบระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมภาษา
จาวาและโปรแกรมภาษาไพธอน โดยใช้เครื่องมือ 
Netbeans และ PyCharm เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์จ าลอง 
ด้วยหลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 5. สามารถพฒันาระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศที่มปีระสิทธิภาพ
อย่างสร้างสรรค์ จากการประยุกต์
เครื่องมือและเทคโนโลยสีมัยใหม ่

สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยโปรแกรมภาษาจา
วาและโปรแกรมภาษาไพธอน โดยใช้เครื่ องมือ 
Netbeans และ PyCharm เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขนาดเล็กที่สามารถใช้งานได้จริงในสถานการณ์จ าลอง  

 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ
วิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมกีาร
อ้างอิงแหลง่ ที่มา 

ความรับผิดชอบในการเขาช้ันเรียน การสงงาน และ 
ความซื่อสัตย 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 
 7. สามารถท างานเป็นทีมและเป็น

เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ
ท างานใหบ้รรลเุป้าหมาย 

การท างานเปนทีมในการศึกษาคนควาในประเด็นที่ ได
รับมอบหมาย 

 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปรบัตัวเข้ากับแนวโน้ม
เทคโนโลยีในยุคดิจิทลั 

ทักษะในการแก ป ญหาโจทย ด วยตนเอง และใช
คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการศึกษาดวยตนเอง 

 9. สามารถสือ่สารภาษาไทยหรือภาษา 
อังกฤษ ในรูปแบบการพูดและการเขียน 
และสามารถถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการ
และเทคโนโลยทีี่เหมาะสม 

ทักษะการน าเสนองานที่มอบหมายโดยแสดงวิธีแก
ปญัหาหนาช้ันเรียน 

 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง
คณิตศาสตร์ ในการแก้ปญัหาทางด้าน
การค านวณ 

ประยุกตวิธีการเชิงตัวเลขในการแกปญหาทางคณิต
ศาสตรที่เกี่ยวของ 

 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
 
สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
1 หลักการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

คุณสมบัติของการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 
2 2 - ช้ีแจงรายละเอียด

วิชา 

- เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

2-3 การออกแบบคลาสด้วย UML Diagram 
- Class 
- Attribute 
- Method 
การสร้างวัตถุ 
Constructor 
Modifier 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 



11 
 

สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 
4-5 หลักการห่อหุ้ม 

- การดักจับ Error 
- การใช้งาน Setter / Getter 

2 2 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

6-7 การสืบทอดคุณสมบัติ 
- Class, Super Class 
- Extends 
- Interface 
- Multiple Interface 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

8-9 การพ้องรูป 
- Overloading 
- Overriding 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

10-11 การออกแบบและใช้งาน Abstract Class 
- Abstract Method 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

12-13 การเช่ือมต่อฐานข้อมูล 
- MySQL 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ท่ีสอน 

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวนชั่วโมง กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อท่ีใช้ 
ผู้สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

- บูรณาการงานวิจัย
ของ อ.ดร.วิสทิธ์ิ 
บุญชุม 

14-15 การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ ด้วยภาษา 
-จาวา 
-ไพธอน 

4 4 - เอกสาร
ประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการ
บรรยาย 

- แบบฝกึปฏิบัติใน
ช้ันเรียนและ
การบ้าน 

อ.ดร.วิสิทธ์ิ 
บุญชุม 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 
ล าดับ 

ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 1.2, 1.5, 1.7 1. การแต่งกาย การเข้าช้ันเรียน ความ

สนใจและการมีส่วนร่วมในช้ันเรียน 
2. การท างานและสง่งานที่ไดร้ับ
มอบหมายด้วยตนเอง 

ตลอดภาคเรียน 
 

ตลอดภาคเรียน 

10% 
 

10% 

2 2.1, 2.2, 2.3, 2.7 
 

1. การสอบกลางภาค 
2. การสอบปลายภาค 

ตามท่ีมหาวิทยาลัย
ก าหนด 

30% 
30% 

3 3.1, 3.4 1. การฝึกปฏิบัติในช้ันเรียน 
2. การพัฒนาระบบสารสนเทศที่ไดร้ับ
มอบหมาย (Mini Project) 

ตลอดภาคเรียน 
 

10% 
5% 

 
4 4.1, 4.4 16 5% 
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ล าดับ 
ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

5 5.1, 5.2 1. การน าเสนอรายงานและระบบ
สารสนเทศที่ได้รับมอบหมาย (Mini 
Project) 

รวม 100% 
 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทัง้หมดจงึจะมีสทิธิสอบปลายภาค กรณีไม่เข้าสอบปลายภาคจะตอ้งได้ผล
การเรียน F รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่น ๆ ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 

 80.00 – 100.00 ค่าระดับข้ัน A 53.00 – 60.99 ค่าระดับข้ัน C 
 74.00 – 79.99 ค่าระดับข้ัน B+ 47.00 – 52.99 ค่าระดับข้ัน  D+ 
 68.00 – 73.99 ค่าระดับข้ัน B 41.00 – 46.99 ค่าระดับข้ัน   D 
 61.00 – 67.99 ค่าระดับข้ัน C+ 0.00 – 40.99 ค่าระดับข้ัน F 

 
 

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรยีนการสอน 
 
6.1  ต ารา เอกสารหลัก และข้อมูลส าคัญ 
 1. Walter Savitch. (2012). Java An Introduction to Problem Solving & Programming.  6th Edition.   
  Pearson Education.  
 2. Ralph Bravaco and Shai Simonson.  (2010). Java Programming from the Ground Up. McGraw-
  Hill Companies. New York.  
 3. Zelle, John M.  (2017).  Python programming : an introduction to computer science.  
  Oregon: Franklin, Beedle & Associates, Inc,c2017. 
 4. Guttag, John V.  (2016).  Introduction to computation and programming using Python  
  with application to understanding data.  Cambridge, MA :The MIT Press. 
 

1. 6.2  เอกสารและข้อมูลแนะน า  
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา 
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หมวดที่  7  การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 
7.1  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

- นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนผ่านเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยด้วยแบบประเมินรายวิชา  
- ประเมินผู้สอน  

7.2  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
- ผลการประเมินผู้สอน  
- ผลการเรียนของนิสิต 
- การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู ้

7.3  การปรับปรุงการสอน 
- อาจารยผ์ูส้อนทบทวนและปรบัปรุงการสอนจากผลการประเมินรายวิชา  
- แลกเปลีย่นเรียนรูเ้กี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในการประชุมสาขาวิชา 
- จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 
- น างานวิจัยมาช่วยปรบัปรุงการสอน 

7.4  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 
- อาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณา มคอ.3 ของรายวิชา  
- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพขอสอบของหลกัสูตรท าหนาที่ทวนสอบขอสอบยอย ขอสอบ กลางภาคและ

ปลายภาค  
- คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชาท าหนาที่ทวนสอบผลการเรียน   
- การบันทึกคะแนนสอบลงในระบบทะเบียน แสดงผลในระบบ และใหนิสิตทวนสอบการใหคะแนน ภายใน 1 

สัปดาหหลังจากการแสดงผลในระบบ  
- อาจารยผรูับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณา มคอ.5 ของรายวิชา 

7.5  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
- คณะกรรมการผรูับผิดชอบหลักสูตรรวมกันพิจารณาขอเสนอแนะจาก มคอ.5 และเสนอแนะแนวทางการ 

ปรับปรงุแผนการสอนและประสทิธิผลของการสอน 
 
ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา : การโปรแกรมเชิงวัตถุ 

 (ผู้ช่วยศา สต       ราน 

(อ.ดร.วิสิทธ์ิ บุญชุม) 

ผู้รบัผิดชอบรายวิชา 

3 พฤศจิกายน 2562 


