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รายละเอียดของรายวิชา 

 

หมวดที่  1  ข9อมูลทั่วไป 

 

1.  รหัส ช่ือรายวิชา จำนวนหน6วยกิต รายวิชาท่ีต'องเรียนมาก6อน รายวิชาท่ีเรียนพร'อมกัน  

และคำอธิบายรายวิชา   

0214121  การโปรแกรมเชิงวัตถุ        3(2-2-5) 

Object Oriented Programming 

แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห5อหุ+ม การสืบทอดคุณสมบัติ การ 

พ+องรูป การเช่ือมต5อกับฐานข+อมูลเบ้ืองต+นด+วยแนวคิดเชิงวัตถุและการฝZกปฏิบัติ 

Concepts of object-oriented programming, class and object; encapsulation, 

inheritance, polymorphism; introduction to database connection in OOP concept and 

implement OOP applications 

 

2.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

ศึกษาท่ัวไป 

วิชาเฉพาะ 

วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด+าน (ถ+ามี) 

วิชาเอก 

þ  วิชาเอกบังคับ   

      วิชาเอกเลือก กลุ5มวิชาด+านการพัฒนาซอฟต@แวร@ 

วิชาโท  

วิชาประสบการเชิงปฏิบัติ (ถ+ามี) 

 

3.  อาจารยbผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยbผู'สอน 

อาจารย@ผู+รับผิดชอบรายวิชา อาจารย@ ดร.คณิดา สินใหม 

อาจารย@ผู+สอนรายวิชา  อาจารย@ ดร.คณิดา สินใหม 

 

5.  ภาคการศึกษา/ ช้ันปiท่ีเรียน 

ภาคเรียนท่ี 1 ป~การศึกษา 2563 / นิสิตช้ันป~ท่ี 4  

 

6.  สถานท่ีเรียน 
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วันอังคาร ห+อง SC1443 และ วันพุธ ห+อง SC1403 อาคารวิทยาศาสตร@ 1 คณะวิทยาศาสตร@ 

มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง 

 

     ห'องเรียนออนไลนb 

 Website: https://mis.csit.sci.tsu.ac.th/kanida/ 

 TSU MOOC:  

 ห+องเรียนออนไลน@ Cisco WebEx (หากจำเป�น)  

 

7.  วันท่ีจัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล6าสุด 

19 มิถุนายน 2563 

 

หมวดที่  2  จุดมุ@งหมายและวัตถุประสงคE 

 

1.  จุดมุ6งหมายของรายวิชา  

เพ่ือให+นิสิตเกิดการเรียนรู+/มีความสามารถ/สมรรถนะท่ีต+องการด+านต5าง ๆ  

1.1.  มีความรู+ ความเข+าใจถึงแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการห5อหุ+ม การสืบ

ทอดคุณสมบัติ การพ+องรูป 

1.2.  มีทักษะการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุและสามารถเช่ือมต5อกับฐานข+อมูลได+  

1.3.  สร+างสรรค@ชิ้นงานโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อให+ได+ระบบสารสนเทศสำหรับแก+ป�ญหาสถานการณที่กำหนด

ได+ 

 

2.  วัตถุประสงคbของรายวิชา 

     2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินท่ีผ6านมา 

วัตถุประสงค@ในการพัฒนารายวิชาน้ีเพื ่อพัฒนาหลักสูตรให+ทันสมัย ให+ทันกับสถานการณ@ทาง

วิทยาศาสตร@และเทคโนโลยี สนองต5อตลาดแรงงานด+านเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพัฒนาให+เป�นไปตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 ท้ังนี้เพื่อพัฒนาให+สอดคล+องกับความต+องการของสถาน

ประกอบการด+านสังคมดิจิทัล  

     2.2 การปรับปรุงอ่ืน ๆ (เช6น วิธีสอน/เพ่ิมเน้ือหางานวิจัย/พัฒนาทักษะการเรียนรู'ตลอดชีวิต) 

 วิธีสอน เน+นกระบวนการทำงานเป�นทีม วิพากษ@งาน เพื่อการสร+างชิ้นงานที่มีศักยภาพ โดยกำหนด

บทบาทสมมติให+นิสิต เพื่อให+เข+าใจบริบทของผู+ใช+แต5ละกลุ5มมากยิ่งขึ้น และได+สอดแทรกงานวิจัยของผู+สอน

ด+านการออกแบบส5วนติดต5อผู+ใช+และประสบการณ@ผู+ใช+ รวมทั้งการทำงานภายใต+สภาพแวดล+อมที่มีหลาย

จอภาพมาเป�นกรณีศึกษาสำหรับการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุเพื่อนำไปใช+ในด+านด5าง ๆ นอกจากนี้ยังเสริมหนุน
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ทักษะด+านการเรียนรู+ตลอดชีวิตให+แก5นิสิต ซึ่งเสริมสร+างทักษะ Soft Skills ให+นิสิตสามารถทำงานกับบุคคลอ่ืน 

เรียนรู+ และเข+าใจบริบทขององค@กร เพ่ือนร5วมงาน และสภาพแวดล+อมได+ ประกอบด+วยทักษะ CsRT:  

Communication: มีทักษะการส่ือสารและถ5ายทอดความรู+ 

Collaboration: มีทักษะการทำงานเป�นทีม  

Creativity: มีทักษะความคิดสร+างสรรค@ 

Curiosity: มีทักษะความใคร5รู+ อยากรู+ 

Reflection: มีทักษะการสะท+อนคิดเเก่ียวกับการกระทำท่ีผู+เรียนเห็นภายใต+บริบทจากประสบการณ@

การเรียนการสอนด+วยวิธีการเผชิญ เข+าใจ และแก+ไขป�ญหาจากการปฏิบัติงานจริงได+  

Time Management มีทักษะด+านการจัดการเวลา 

 

หมวดที่  3  ลักษณะการดำเนินการ 

 

1.  จำนวนช่ัวโมงท่ีใช'ต6อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝqกปฏิบัติ/การ

ฝqกงานภาคสนาม 
การศึกษาด'วยตนเอง 

จำนวนชั่วโมงต5อสัปดาห@ 

30 x 15 สัปดาห@ 

ตามความต +องการของ

ผู+เรียน 

จำนวนชั่วโมงต5อสัปดาห@ 

30 x 15 สัปดาห@ 

จำนวนชั่วโมงต5อสัปดาห@ 

75 x 15 สัปดาห@ 

  

2.  จำนวนช่ัวโมงต6อสัปดาหbและช6องทางในการให'คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก6นิสิตเปsนรายบุคคล 

กำหนดเวลา 2 ช่ัวโมงต5อสัปดาห@ โดยนิสิตสามารถติดต5อผ5านทาง e-Mail และช5องการส่ือสารออนไลน@

ช5องทางอ่ืนท่ีอาจารย@แจ+งให+ทราบในคาบเรียนท่ี 1 ซ่ึงจะประกอบด+วย Facebook Group และ Google 

Classroom เป�นต+น  

ช6องทางการติดต6อ: 

email: kanida@tsu.ac.th 

โทรศัพท@: +66 (0) 61 295 6709 
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู9ของนิสิต 

 

1. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบ   
 

ด#านคุณธรรม จริยธรรม ด#านความรู# 
ด#านทักษะทาง

ป8ญญา 

ด้านทักษะคว ามสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

ด้านทักษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

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 

 �   �  � � � �    �  �   � �   �   � �   

 

     

ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม   

 1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม 1) สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 

และจรรยาบรรณวิชาชีพในการสอน 

2) เน้นการเข้าชั้นเรียนตรงเวลาทั้ง

ห้องปฏิบัติการและห้องเรียน

ออนไลน์และการแต่งกายให้เป็นตาม

ระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3) มอบหมายให้นักศึกษาทำงานเป็น

กลุ่ม ฝึกการเป็นผู้นำ สมาชิกกลุ่ม 

ฝึกความรับผิดชอบ 

 

1) ประเมินจากการตรงเวลา

ของนิสิตในการเข้าชั้นเรียน 

การส่งงานตามกำหนด

ระยะเวลาที่มอบหมายและการ

ร่วมกิจกรรม 

2) ประเมินจากความ

รับผิดชอบในหน้าทีท่ี่ได้รับ

มอบหมาย ไม่คัดลอกงานผู้อื่น 

� 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามในการทำงาน

เป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

� 1.5 เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ของ

องค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้

คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

� 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

2. ด้านความรู ้   

� 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและ

ทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหาสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร ์

1) บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ

โดยใช้สไลด์ประกอบการบรรยาย 

(PowerPoint)   

2) ตัวอย่างการเขียนโปรแกรม 

3) ซักถาม ร่วมกันอภิปรายข้อ

ปัญหาและเขียนโปรแกรมทำ 

4) แบบฝึกหัดท้ายบท 

1)การทดสอบย่อยและการ

สอบปฏิบัต ิ

2) การสอบกลางภาคเรียนและ

ปลายภาคเรียน 

3) การทำโจทย์แบบฝกึหัด 

� 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และอธิบายความ

ต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ความรู้ 

ทักษะ และการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

� 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนา บำรุงรักษา 

และ/หรือ ประเมินระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตาม

ข้อกำหนด 

5) ฝึกปฏิบัติการเขียนโปรแกรม 

6) แบ่งกลุ่มศึกษา วิเคราะห์การ

เทคนิคการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถ ุ

 

4)การซักถามและสังเกตความ

สนใจ 

 5) การนำเสนอระบบงานที่

พัฒนา  2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและ

วิวัฒนาการคอมพิวเตอร์เพื่อการนำไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความชำนาญ

ทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

� 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการ

ประยุกต์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่ใช้งานได้จริง 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร์กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

� 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็น

ระบบ 

1) จัดกระบวนการเรียนการสอนที่

ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ

และเขียนโปรแกรม  

2) จัดกิจกรรมให้นิสิตมีโอกาสปฏิบัติ

และฝึกทักษะ 

 

1)  การสอบปฏิบัติ สอบกลาง

ภาคและปลายภาค  โดยใช้

โจทย์ประเภทวิเคราะห ์ 

2) ก า ร ใ ช ้ ข ้ อ ส อ บ ห รื อ

แบบฝึกหัดที ่ให้น ักศึกษาคิด

แก้ปัญหา 

3) การนำเสนองาน 

 

  3.2 สามารถสืบค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ 

เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุป

ประเด็นปัญหาและความต้องการ 

� 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ไข

ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

� 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายโดยใช้

ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1) จัดกิจกรรมให้มีการนำเสนอ

เทคโนโลยีใหม ่ๆ เพื่อกระตุ้นการ

เรียนรู ้

สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ การ

มีมนุษยสัมพันธ์ ฯลฯ 

2) มอบหมายงานกลุ่ม 

3) สร้างบทบาทสมมติเพื่อให้นิสิตเข้า

บทบาทของผู้ใช้แต่ละกลุ่ม 

1) สังเกตพฤติกรรมและการ

แสดงออกของนักศึกษาขณะ

ทำกิจกรรมกลุ่ม 

2) ประเมินความสม่ำเสมอของ

การเข้าเรียน 

3) ประเมินความ 

รับผิดชอบในหน้าที ่ท ี ่ได ้รับ

มอบหมาย 

  4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอำนวยความ

สะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุ่มทั้ง

ในบทบาทของผู้นำ หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

ทำงาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์มา

ชี้นำสังคมในประเด็นที่เหมาะสม 

� 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ

รับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู ้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.5 สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไข

สถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดง

จุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของ

ตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

� 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 

1) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารหลากหลายและ

เหมาะสม 

2) จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริม

การใช้เทคโนโลยีสำหรับการสืบค้น ศึกษา

ด้วยตนเองและการนำเสนอผลงาน 

1) ทักษะการสืบค้นและศึกษา

ด้วยตนเอง 

2) ทักษะการการแก้ปัญหา

โจทย์ทางคอมพิวเตอร ์

� 5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก้ไขปัญหาโดยใช้

สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือ 

การแสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่าง

สร้างสรรค์ 

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด

และการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 

สื่อการนำเสนออย่างเหมาะสม 

  5.4 สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้

อย่างเหมาะสม 
 
 

2. แผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบจาก PLOs ลงสู- CLOs 

 
ELOs ของหลักสูตร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0214326 การโปรแกรมเว็บขั้นสูง � � � � � � � � � � 

 

ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

วิธีการสอน/การประเมิน 

(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

� 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐานทาง

วิทยาการคอมพิวเตอร์ได ้

CLO 1: มีความรู# ความเข#าใจและสามารถ

อธิบายถึงแนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุ คลาสและวัตถุ หลักการหUอหุ#ม การ

สืบทอดคุณสมบัติ การพ#องรูป 

วธิีการสอน 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ แก้ไขโจทย์

ปัญหาที่กำหนดขึ้น 

วิธีการประเมิน 

สอบปฏิบัต ิ

� 2. สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหา

โดยใช้วิธีการทางวิทยาการ

คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

CLO 2: มีทักษะการเขียนโปรแกรมเชิง

วัตถุและสามารถเชื่อมตUอกับฐานข#อมูลได# 

วิธีการสอน 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ แก้ไขโจทย์

ปัญหาที่กำหนดขึ้น  
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

วิธีการสอน/การประเมิน 

(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

แบ่งกลุ่ม สืบค้น ค้นหาเกี่ยวกับความ

ปลอดภัย ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยของข้อมูล 

วิธีการประเมิน 

Quiz สอบปฏิบัติ อภิปราย 

� 3. สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบัน 

และเครื่องมือที่จำเป็นในการ

แก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร ์

CLO 3: สามารถใช้เครื่องมือและเทคนิค

การวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ เพื่อ

นำไปเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุอย่างมี

ประสิทธิภาพได้  

วิธีการสอน 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ แก้ไขโจทย์

ปัญหาที่กำหนดขึ้น  

แบ่งกลุ่ม สืบค้น และศึกษาเครื่องมือ 

ถ่ายทอดการใช้เครื่องมือไปยังสมาชิก

และนสิิตกลุ่มอื่น ๆ  

วิธีการประเมิน 

Quiz สอบปฏิบัติ อภิปราย 

 

 

� 4. สามารถออกแบบระบบ

คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศที่

ถูกต้องตามความต้องการ 

CLO 4: การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

และพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยการเขียน

โปรแกรมเชิงวัตถุได ้

วิธีการสอน 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ แก้ไขโจทย์

ปัญหาที่กำหนดขึ้น  

แบ่งกลุ่ม สืบค้น และศึกษากรณีศึกษา 

เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านการออกแบบ

ส่วนติดต่อผู้ใช้  

วิธีการประเมิน 

Quiz สอบปฏิบัติ นำเสนอชิ้นงาน 

วิพากษ์ชิ้นงาน 

� 5. สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 

และระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ

อย่างสร้างสรรค์ จากการประยุกต์

เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม ่

CLO 5: ทักษะการพัฒนาโปรแกรม โดยใช้

เครื่องมือที่เหมาะสมกับองค์กรได้  

วิธีการสอน 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ แก้ไขโจทย์

ปัญหาที่กำหนดขึ้น  

แบ่งกลุ่ม สืบค้น และศึกษากรณีศึกษา 

วิธีการประเมิน 

Quiz สอบปฏิบัติ นำเสนอชิ้นงาน 

วิพากษ์ชิ้นงาน 

� 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และ

วิชาชีพ ไม่คัดลอกงานผู้อื่น และมีการ

อ้างอิงแหล่ง ที่มา 

CLO 6: นิสิตมีความรับผิดชอบในงาน 

สร้างสรรค์ชิ้นงานโดยมีการอ้างอิง

แหล่งที่มา 

วิธีการสอน 
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสูตร CLOs 

วิธีการสอน/การประเมิน 

(อธิบายวิธีการสอนและวิธีการ

ประเมิน) 

บรรยายและลงมือปฏิบัติ สอดแทรก

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพในการสอน 

วิธกีารประเมิน 

Quiz สอบปฏิบัติ  

� 7. สามารถทำงานเป็นทีมและเป็น

เครือข่าย มีความรับผิดชอบ ในการ

ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

CLO 7: ทักษะการสื่อสาร การเป็นผู้นำ 

การใช้เครื่องมือสำหรับการทำงานเป็นทีม 

วิธีการสอน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้

ผู้เรียนเลือกใช้เครื่องมือการสื่อสาร

หลากหลายและเหมาะสม 

วิธีการประเมิน 

นำเสนอชิ้นงาน  

� 8. มีความใฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้า

ด้วยตนเอง ปรับตัวเข้ากับแนวโน้ม

เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 

CLO 8: ส่งเสริมให้นิสิตได้ใช้เทคโนโลยี

เพื่อศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง  

วิธีการสอน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสำหรับการสืบค้น ศึกษาด้วย

ตนเองและการนำเสนอผลงาน 

วิธีการประเมิน นำเสนอชิ้นงาน 

� 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ ในรูปแบบการพูดและ

การเขียน และสามารถถ่ายทอด

ความรู้ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่

เหมาะสม 

CLO 9: มีการศึกษาข้อมลูจากแหล่งข้อมูล

ที่น่าเชื่อถือและสามารถนำมาถ่ายทอดให้

สมาชิกในกลุ่มได้  

วิธีการสอน 

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสำหรับการสืบค้น ศึกษาด้วย

ตนเองและการนำเสนอผลงาน 

วิธีการประเมิน 

นำเสนอชิ้นงาน 

� 10. สามารถประยุกต์วิธีการทาง

คณิตศาสตร์ ในการแก้ปัญหาทางด้าน

การคำนวณ 

CLO 10: ความรู้ด้านการคำนวณเบื้องต้น

เพื่อแก้ปัญหาโจทย์คอมพิวเตอร์และให้

ระบบทำงานสมบูรณ ์

วิธีการสอน 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใช้

เทคโนโลยีสำหรับการแก้ไขโจทย์คอมพิวเตอร์ 

ให้ทดสอบระบบ 

วิธีการประเมิน 

นำเสนอชิ้นงาน และถ่ายทอดความรู้ 

 

  



- 9 - มคอ.3 

 

หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

 

สัปดาหb

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

1 - แนะนำรายวิชา 

- แนวคิดการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 

- ความแตกต5างการโปรแกรมแบบ

โครงสร+างและเชิงวัตถุ (CLO 1) 

- Software Implementation 

- .NET Framework   

(CLO 3) 

2 2 - ทบทวน 

- ถาม/ตอบความรู+ท่ี

นิสิตควรทราบมา

ก5อนเก่ียวกับการ

เขียนโปรแกรม 

- เตรียมเคร่ืองมือ

สำหรับการเขียน

โปรแกรม 

- บรรยาย  

- กิจกรรมกลุ5ม 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

2-3 The Unified Modelling Language 

(UML) 

- UML Class Diagrams 

- UML Syntax 

- UML Package Diagrams 

- UML Object Diagrams 

- UML Sequence Diagrams 

(CLO 4) 

4 4 - บรรยาย 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- ใบกิจกรรม 

- การบ+านและ

แบบฝZกหัด 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

4-6 - Inheritance and Method 

overriding 

- Generalization and 

specialization 

- Constructor rules 

- Access Control 

- Abstract Classes  

- Implementing in C# 

(CLO 1) 

6 6 - บรรยาย 

- ฝZกปฎิบัติ 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- ใบกิจกรรม 

- การบ+านและ

แบบฝZกหัด 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 
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สัปดาหb

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

7-8 - Class Types 

- Substitutability 

- Polymorphism 

- Extensibility 

- Interfaces 

- Implementing in C# 

(CLO 1) 

4 4 - บรรยาย 

- ฝZกปฎิบัติ 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- ใบกิจกรรม 

- การบ+านและ

แบบฝZกหัด 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

9-10 Overloading Methods 

(CLO 1) 

4 4 - บรรยาย 

- ฝZกปฎิบัติ 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- ใบกิจกรรม 

- การบ+านและ

แบบฝZกหัด 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

11 - Agile Programming 

- Database Connection 

- Case Study 

(CLO 2) 

2 2 - บรรยาย 

- ศึกษากรณีศึกษา 

วิเคราะห@ป�ญหา 

อภิปรายกลุ5ม 

- ฝZกปฎิบัติการ

เช่ือมต5อฐานข+อมูล 

- เอกสารประกอบการ

สอน 

- ใบกิจกรรม 

- การบ+านและ

แบบฝZกหัด 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

12-14 Coursework implementation 
(CLO 3, CLO4, CLO5-10) 

6 6 - ศึกษา วิเคราะห@ 

ออกแบบ และพัฒนา

ระบบโดยใช+เทค

นิกการโปรแกรมเชิง

วัตถุ  

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 
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สัปดาหb

ท่ี 
หัวข'อ/รายละเอียด 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือท่ีใช' 
ผู'สอน 

บรรยาย ปฏิบัติ 

15 - Presentation 
(CLO 7, CLO 9) 

2 2 - นำเสนอผลงาน 

วิพากษ@ และ

อภิปรายนช้ินงาน 

อ.ดร.คณิดา 

สินใหม 

รวม 30 30  

หมายเหตุกรณีสอนออนไลนb การสอนแบบบรรยาย อาจารย@ผู+สอนจะสอบแบบออนไลน@ในห+องเรียนท่ี

กำหนด โดยจะบันทึกการสอน (Record) เพื่อให+นิสิตสามารถเข+ามาศึกษาเพิ่มเติมได+หลังจากเรียนเสร็จ 

นอกจากนี้จะมีสื ่อการสอนที่บันทึกเป�นแบบวีดีโอให+ใน YouTube Channel ของผู+สอน โดยจะทำ Link 

เช่ือมโยงจาก TSU MOOC เพ่ือให+นิสิตสามารถเข+าถึงได+ง5าย 

        การสอบปฏิบัติ อาจารย@ผู +สอนให+นิสิตปฏิบัติการตามให+เอกสารประกอบการสอนหรือใบ

กิจกรรม และเรียกข+อดูหน+าจอของนิสิตเพ่ือดูช้ินงานของนิสิตได+ 

         ใบกิจกรรมและสอบย6อย จะบรรจุให+ใน TSU MOOC ที่สามารถกำหนดวันเวลาในการส5งงาน

ได+  

         การนำเสนองานและแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น จะใช+ช5องทางเดียวกับการสอนออนไลน@ 

นอกจากน้ีจะให+นิสิตบันทึกเป�นวีดีโอและส5งมายังผู+สอนได+ โดยให+เก็บข+อมูลท้ังหมดลงใน Google Drive  

 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู' 

 

ลำดับ 
ผลการเรียนรู' 

(TQF) 

 

ผลการเรียนรู' 

(CLO) 
วิธีประเมิน 

สัปดาหbท่ี

ประเมิน 

สัดส6วน

ของการ

ประเมินผล 

1 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1  
CLO1, CLO3, 

CLO4 
สอบกลางภาค ตามปฏิทิน 30% 

2 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 CLO1-CLO4 สอบปลายภาค ตามปฏิทิน 30% 

3 2.1 2.2 2.3 2.4 5.1 
CLO1-CLO4 สอบปฏิบัติและ

ทดสอบย5อย 
ตลอดเทอม 15% 

4 1.1 1.2 1.5 
CLO7-CLO8 การมีส5วนร5วมและ

การเข+าช้ันเรียน 
ตลอดเทอม 10% 

4 
2.7 3.1 3.3 3.4 4.1 4.6 

5.3 

CLO1-CLO10 งานท่ีมอบหมายและ

การนำเสนอ 
15 15% 

รวม 100 % 
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1.  ตำรา เอกสารหลัก และข'อมูลสำคัญ 

Simon Kendal. (2019). Object Oriented Programming: Using C#, Amazon.com Services LLC; 

2 edition (July 14, 2019) 

Brett D. McLaughlin, Gary Pollice, Dave West, (2 0 06) , Head First Object-Oriented Analysis 

and Design, O'Reilly Media; 1 edition (December 7, 2006) 

Ryan Vice, Muhammad Shujaat Siddiqi. (2012). MVVM Survival Guide for Enterprise 

Architectures in Silverlight and WPF. Packt Publishing; 1 edition (August 3, 2012) 

 

2.  เอกสารและข'อมูลแนะนำ 

เว็บไซต์ท่ีเก่ียวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา 

 

 

หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

1.  กลยุทธbการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

กลยุทธ์ท่ีใช้ในการประเมินรายวิชาน้ีจัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอนทาง

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

 

2.  กลยุทธbการประเมินการสอน 

แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป�นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ท่ีกำหนดให+มีการประเมินการ

สอนของอาจารย@ผู+สอน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา 

 

3.  การปรับปรุงการสอน 

อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดทำรายงาน

ผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา 

 

4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธbของนิสิตในรายวิชา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาทำหน้าท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชาโดย

ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 
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5.  การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 

 

 

 

 
อ.ดร.คณิดา  สินใหม 

19 มิถุนายน 2563 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้สอน 

 


