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รายละเอียดของรายวิชา 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต และค าอธิบายรายวิชา 

 0214324  การโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming) 3(2-2-5) 
 บุรพวิชา – 
 แนวคิดการโปรแกรมภาษาจาวา ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์และตัวด าเนินการ ค าสั่งการน าข้อมูลเข้าและ
การแสดงผล ค าสั่งควบคุม แถวล าดับ แฟ้มข้อมูล คลาส แอททริบิวต์เมท็อด การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้
และการฝึกปฏิบัติ 
 Java programming concepts; variable, data type, expression and operator; input and 
output statement, control statements; array; file; class, attribute, method; graphical user 
interface (GUI) components and programming practices 
 
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิชาเฉพาะด้าน – รายวิชาเลือก 

3. อาจารยผู้์รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา   อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม หอ้งพัก SC1424 

 อาจารย์ผู้สอน                    อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม หอ้งพัก SC1424  

4. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ 2/2562 ชั้นปีที่ 2, 3 นิสิตหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

5. สถานที่เรียน 

 ห้องเรียน IT302 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

6. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

 3 พฤศจิกายน 2562 ปรับปรุงโดยการเพ่ิม Lab ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ 
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ 

 แนวคิดการโปรแกรมภาษาจาวา ตัวแปร ชนิดข้อมูล นิพจน์และตัวด าเนินการ  

 ค าสั่งการน าข้อมูลเข้าและการแสดงผล  

 ค าสั่งควบคุม แถวล าดับ แฟ้มข้อมูล คลาส แอททริบิวต์ เมท็อด  

 การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้และการฝึกปฏิบัติ 

2. วัตถุประสงค์ของรายวิชา 

รายวิชานี้พฒันาขึ้นเพ่ือเป็นรายวิชาเลือกของหลักสูตร วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเปน็ไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา (มคอ.1) สาขาคอมพิวเตอร์ 

 

หมวดที่ 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
 

1. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

60 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ตามความต้องการ

ของนิสิตเฉพาะราย 
- 75 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา 

 

2. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์และช่องทางในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตเป็นรายบุคคล 

 นิสิตสามารถปรึกษาอาจารย์ผู้สอนได้ตามช่องทางต่อไปนี้ 
-วันพุธตามท่ีผูสอนก าหนดเปน Office Hours 2 ชั่วโมง/สัปดาห  
-ชองทางการติดตอทาง Facebook กลมุ 262_JAVA_CS 

     -อีเมลล visit@tsu.ac.th 
     -เบอร์โทร 083-064-3078 
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หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต 

 

1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

  

รายวิชา 

ELO 

ของ 

หลักสูตร 

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ด้านความรู้ 

3. ด้านทักษะ

ทางปัญญา 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 

0214324 การ

โปรแกรมภาษาจาวา  

1,2,3, 

4,5,6,9 
                    

 

รายวิชา 
ELO ของ 

หลักสูตร 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 

0214324 การ

โปรแกรมภาษาจาวา 

1,2,3, 

4,5,6,9 
           

 
ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

 1.1 ตระหนักในคณุธรรม จรยิธรรม 1. อาจารย์ผูส้อนสอดแทรกเรื่อง

คุณธรรม จรยิธรรม ความเสียสละ มี

น ้าใจ จิตสาธารณะ รับผดิชอบและ

ซื่อสัตยต์่อตนเองและสังคม  

2. ปลูกฝังให้นิสิตมีระเบียบวินัย โดย

เน้นการเข้าชั นเรียนให้ตรงเวลา แต่ง

กายที่เป็นไปตามระเบียบของ

มหาวิทยาลยั โดยผู้สอนปฏิบัตตินเป็น

แบบอย่าง (Role Model) ในด้าน

ต่างๆ 

3. มอบหมายให้ท้างานเดี่ยวและงาน

กลุ่มเพื่อฝึกใหรู้้หน้าที่ของการเป็นผู้น้า

1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม

นิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 

มีน ้าใจ จิตสาธารณะ รับผิดชอบและ

ซื่อสัตยต์่อตนเองและสังคม 

2. ประเมินจากการมีวินัย การแตง่กาย 

การตรงต่อเวลา การเคารพกฏ 

ระเบียบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง

และสังคม   

 1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ

รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

 1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผูต้าม

ในการท างานเป็นทีม 

 1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความ

คิดเห็นของผู้อื่น 

 1.5 เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับ

ต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

 1.6 สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจาก

การใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องคก์ร 

และสังคม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ 

กลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม การ

วางแผนการท้างาน 

2. ด้านความรู้   

 2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการและทฤษฎีทีส่ าคัญในเนื้อหา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์

1. การบรรยายในชั นเรียน การ

ยกตัวอย่างประกอบการเกิดปญัหาใน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

แก้ปัญหาด้วยการโปรแกรมภาษาจา

วา การสาธิตตัวอย่างและกรณีศึกษา 

2. การเปิดโอกาสให้นิสติมสี่วนร่วมใน

การวิเคราะห์ปญัหาและร่วมแก้ปญัหา

โจทย์ที่ก้าหนด  

3. การมอบหมายงานให้นสิิตฝึก

ปฏิบัติในห้องเรียน เพื่อให้นิสิตไดม้ี

ความรู้ความเข้าใจในหลักการ

โปรแกรมภาษาจาวา การวิเคราะห์

ปัญหา ออกแบบระบบและพัฒนา

ระบบสารสนเทศ 

4. มอบหมายงานให้นิสิตศึกษาค้นคว้า

นอกชั นเรียน เพื่อให้นิสิตสามารถ

วิเคราะหป์ัญหา ออกแบบระบบ 

พัฒนาระบบและประยุกต์ใช้เครื่องมือ

อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ปญัหาโจทยท์ี่

ได้รับมอบหมายได ้

1. การมอบหมายงานใหฝ้ึกปฏิบตัใิน

ชั นเรียน  

2. การสอบปฏิบตั ิ

3. การสอบกลางภาคและการสอบ

ปลายภาคเรยีน 

4. การมอบหมายใหฝ้ึกพัฒนาระบบ

สารสนเทศและท้ารายงาน 

 2.2 สามารถวิเคราะห์ปัญหา และ

อธิบายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ 

รวมทั้งประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการ

ใช้เครื่องมือท่ีเหมาะสมกับการแก้ไข

ปัญหา 

 2.3 สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ 

พัฒนา บ ารุงรักษา และ/หรือ ประเมิน

ระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

 2.4 สามารถติดตามความก้าวหน้า

ทางวิชาการและวิวัฒนาการ

คอมพิวเตอร์เพื่อการน าไปประยุกต์ 

 2.5 รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ 

ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อยา่ง

ต่อเนื่อง 

 2.6 มีความรู้ในแนวกว้างของ

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เล็งเห็น

การเปลีย่นแปลง และเข้าใจผลกระทบ

ของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.7 มีประสบการณ์ในการพัฒนา

และ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวรแ์ละ

ฮารด์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 2.8 สามารถบูรณาการความรู้ใน

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์กบั

ความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 

3. ด้านทักษะทางปัญญา   

 3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ

และอย่างเป็นระบบ 

1. ยกตัวอย่างกรณีศึกษาพร้อมเฉลย

วิธีการคิดอย่างเป็นระบบ 

2. ก้าหนดโจทย์ปัญหาและให้นิสติร่วม

แสดงความคดิเห็น ร่วมอภิปรายรว่ม

แก้ปัญหา เน้นผูเ้รียนเป็นสา้คัญเพือ่

ประยุกตค์วามรู้และทักษะในการหา

แนวทางในการคิดอย่างเป็นระบบ 

1. การมอบหมายงานใหฝ้ึกปฏิบตัใิน

ชั นเรียน  

2. การสอบปฏิบตั ิ

3. การสอบกลางภาคและการสอบ

ปลายภาคเรยีน 

4. การมอบหมายใหฝ้ึกพัฒนาระบบ

สารสนเทศและท้ารายงาน 

 3.2 สามารถสืบค้น ตคีวาม และ

ประเมินสารสนเทศ เพื่อใช้ในการแก้ไข

ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห ์

และสรุปประเด็นปัญหาและความ

ต้องการ 

 3.4 สามารถประยุกต์ความรู้และ

ทักษะกับการแก้ไขปญัหาทาง

คอมพิวเตอรไ์ด้อย่างเหมาะสม 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

 4.1 สามารถสื่อสารกับกลุ่มคน

หลากหลายโดยใช้ภาษาไทยได้อยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

1. มอบหมายให้ท ารายงานและมกีาร

น าเสนอหน้าช้ันเรียน  

2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้หลักการออกแบบ

และมีการน าเสนอผลงานหน้าช้ันเรียน  

3. สอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบ 

การมีมนุษยสัมพันธ์ การสื่อสารกบั

ผู้อื่น 

1. ประเมินจากการส่งงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

2. ประเมินจากการน้าเสนอหน้าชั น

เรียนโดยสังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร 

การมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมชั นเรยีน 

การสอบถามความเข้าใจในเนื อหา 

 4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกแก่การแก้ปญัหา

สถานการณ์ต่าง ๆ ในกลุม่ทั้งในบทบาท

ของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีม

ท างาน 

 4.3 สามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการ

คอมพิวเตอร์มาช้ีน าสังคมในประเด็นที่

เหมาะสม 

 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระท า

ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 
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ผลการเรียนรู้ วิธีการสอน วิธีการประเมินผล 

 4.5 สามารถเป็นผูร้ิเริ่มแสดงประเด็น

ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและ

ส่วนรวม พร้อมท้ังแสดงจุดยืนอยา่ง

พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพ

อย่างต่อเนื่อง 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 5.1 มีทักษะในการใช้เครื่องมือท่ี

จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันในการท างานท่ี

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร ์

1. มีการฝึกปฏิบัติเพื่อแก้ไขโจทย์

ปัญหาในช้ันเรียน โดยสอดแทรก

ประเด็นการใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร ์

2. มอบหมายให้พัฒนาระบบ

สารสนเทศโดยใช้หลักการออกแบบ

และการเขียนโปรแกรมภาษาจาวาโดย

ประยุกต์ใช้เครื่องมือท่ีมีอยู่อย่าง

เหมาะสม  

3. มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้าด้วย

ตนเองจากสื่อต่าง ๆ เช่นหนังสือ 

เว็บไซต์ Youtube ebook เป็นตน้ 

1. ประเมินจากผลงานการออกแบบและการ

พัฒนาระบบสารสนเทศทั้งที่มอบหมายใน

ช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน  

2. ประเมินจากการฝึกปฏิบัติ โดยมีการ

เลือกใช้เครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 5.2 สามารถแนะน าประเด็นการแกไ้ข

ปัญหาโดยใช้สารสนเทศทาง

คณิตศาสตร์หรือ 

การแสดงสถิติประยุกตต์่อปัญหาที่

เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค ์

 5.3 สามารถสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน 

เลือกใช้รูปแบบของสื่อการน าเสนออย่าง

เหมาะสม 

 5.4 สามารถใช้สารสนเทศและ

เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

 
ตารางการถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 

 
ELOs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0214324 การโปรแกรมภาษาจาวา           
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ผลการเรียนรู้ตาม ELOs ของหลักสตูร CLOs 
 ELO1: สามารถอธิบายทฤษฎีพ้ืนฐานทางวิทยาการ
คอมพิวเตอร์ได้ 

นิสิตสามารถอธิบายหลักการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ได้ 

 ELO2: สามารถวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโดย 
ใช้วิธีการทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

นิสิตสามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาโครงสร้าง
ภาษาจาวา ชนิดข้อมูลและตัวแปร ตัว
ด าเนินการได้ 

 ELO3: สามารถใช้ทักษะ เทคนิคปัจจุบันและ
เครื่องมือที่จ าเป็นในการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์ 

นิสิตสามารถใช้ทักษะ เทคนิคและเครื่องมือใน
การน าข้อมูลเข้าและการแสดงผล ค าสั่ง
ควบคุมการท างานของโปรแกรม คลาสและแอ
ททริบิวต์ และการจัดการไฟล์ได้ 

 ELO4: สามารถออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ 
และระบบสารสนเทศท่ีถูกต้องตามความต้องการ 

นิสิตสามารถออกแบบค าสั่งควบคุมการท างาน
ของโปรแกรม คลาสและแอททริบิวต์ 
การสร้างและการใช้งานเมธอด และการจัดการ
ไฟล์ได้ 

 ELO5: สามารถพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย่างสร้างสรรค์ จากการ
ประยุกตเ์ครือ่งมือและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

นิสิตสามารถพัฒนาระบบด้วยค าสั่งควบคุม
การท างานของโปรแกรม คลาสและแอททริ
บิวต์ การสร้างและการใช้งานเมธอด 
สตริงค์เมธอด อาร์เรย์ การจัดการไฟล์ 

 ELO6: มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ และวิชาชีพ ไม่
คัดลอกงานผู้อื่น และมีการอ้างอิงแหล่ง ที่มา 

นิสิตมีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ การสร้างและ
การใช้งานเมธอด สตริงค์เมธอด อาร์เรย์  
การจัดการไฟล์ 

 ELO7: สามารถท างานเป็นทีมและเป็นเครือข่าย มี
ความรับผิดชอบ ในการท างานให้บรรลุเป้าหมาย 

นิสิตสามารถท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบ
ในหัวข้อสตริงค์เมธอด อาร์เรย์ การจัดการไฟล์ 

     ELO8: มีความไฝ่รู้ สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ปรับตัวเข้ากับแนวโน้มเทคโนโลยียุคดิจิทัล 

 

 ELO9: สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ในรูปแบบการพูดและการเขียน และสามารถถ่ายทอด
ความรู้ด้วยวิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

นิสิตสามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ 
การจัดการไฟล์ 

     ELO10: สามารถประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์ ใน
การแก้ปัญหาทางด้านการค านวณ 
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หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

1 
 

ชี้แจงประมวลรายวิชา 
บทที่ 1 หลักการโปรแกรม  
          คอมพิวเตอร์ 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- ชี้แจงรายละเอียดวิชา 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง  

- แนะน าวิธีการใช้เครื่องมือที่ 
ใช้เขียนโปรแกรมภาษาจาวา 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประมวลรายวิชา 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans  

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

2 
 

บทที่ 2 โครงสร้างโปรแรมภาษา 
          จาวา 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด  

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 

3 
 

บทที่ 3 ชนิดข้อมูลและตัวแปร 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

4 บทที่ 4 ตัวด าเนินการ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

5 บทที่ 5 การน าเข้าข้อมูลและการ 
          แสดงผล 

 

4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- ฝึกเขียนโปรแกรม 

- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- สไลด์ประกอบการบรรยาย 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

6-7 บทที่ 6 ค าสั่งควบคุมการท างาน
ของโปรแกรม 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- ฝึกเขียนโปรแกรม 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 
- โจทย์แบบฝึกหัด Project 
Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

8-9 บทที ่7 คลาสและแอททริบิวต์ 
 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

10-11 บทที่ 8 การสร้างและการใช้งาน 
          เมธอด 

 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- ฝึกเขียนโปรแกรม 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด Project 
Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

12 บทที่ 9 สตริงค์เมธอด 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- อธิบายตัวอย่างและฝึกเขียน
โปรแกรม 

- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 
- โจทย์แบบฝึกหัด 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน* 
(ชั่วโมง) 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
และสื่อที่ใช้ 

ผู้สอน 

13 บทที่ 10 อาร์เรย์ 4 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- ฝึกเขียนโปรแกรม 

- การทดสอบย่อยในชั้นเรียน 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 
- โจทย์แบบฝึกหัด Project 
Base Learning 

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

14-15 บทที่ 11 การจัดการไฟล ์
 

8 กิจกรรมการเรียนการสอน 

- บรรยาย อภิปรายตัวอย่าง 

- ฝึกเขียนโปรแกรม 
สื่อที่ใช้ 

- เอกสารประกอบการสอน 

- โปรแกรม NetBeans 

- โจทย์แบบฝึกหัด Project 
Base Learning 

- การบรูณาการงานวิจัยของ
อาจารย์ ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม  

อ.ดร.วิสิทธิ์ 
บุญชุม 
 

 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้  

 

ล าดับ ผลการเรียนรู้ วิธีประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1 2.1.3, 2.1.6 สอบกลางภาค ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 30% 
2 2.1.3, 2.1.6 สอบปลายภาค ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 30% 

3 
1.1.2, 1.1.5, 2.1.3, 
2.1.6 

แบบฝึกหัดในชั้น
เรียน 

ตลอดภาคเรียน 10% 
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4 
1.1.2, 1.1.5, 2.1.3, 
2.1.6 

การบ้านและ
รายงาน 

ตลอดภาคเรียน 10% 

5 
1.1.2, 1.1.5, 2.1.3, 
2.1.6, 5.1.3 

Mini Project  16 10% 

6 1.1.2, 1.1.5 การเข้าชั้นเรียน ตลอดภาคเรียน 10% 
 
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
( : ประเมินเฉพาะความรับผิดชอบหลัก) 

นิสิตจะต้องเข้าเรียน 80% ของเวลาทั้งหมดจึงจะมีสิทธิสอบปลายภาค รวมถึงปฏิบัติตามข้อก าหนดอื่น ๆ 
ของการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมินผลการเรียน 
 80.00 – 100 ได้เกรด  A 53.00 – 60.99 ได้เกรด  C  
 74.00 – 79.99 ได้เกรด  B+ 47.00 – 52.99 ได้เกรด  D+  
 68.00 – 73.99 ได้เกรด  B 41.00 – 46.99 ได้เกรด  D  
 61.00 – 67.99 ได้เกรด  C+ 0.00 – 40.99 ได้เกรด  F  

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. ต ารา เอกสารหลักและข้อมูลแนะน า  

   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. สุดา เธียรมนตรี. (2555). คู่มือการเรียนเขียนโปรแกรมภาษา Java ฉบับสมบูรณ์.  
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 เอกสารประกอบการสอน 

 -เอกสารประกอบการสอนวิชา การโปรแกรมภาษาจาวา 
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต 

 กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินรายวิชานี้จัดโดยมหาวิทยาลัยทักษิณได้ให้นิสิตประเมินผลการเรียนการสอน

สอนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยทักษิณด้วยแบบประเมินรายวิชา ประเมินผู้สอน และประเมินนิสิตผู้เรียน 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ใช้กลยุทธ์ในการเก็บข้อมูลเพ่ือประเมินการสอนจากผลการประเมินผู้สอน ผลการเรียนของนิสิตและการ

ทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 

 อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา จัดท ารายงาน

ผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) ทุกภาคการศึกษา โดยในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้เพ่ิมเนื้อหาและ 

MiniProject 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา 

 กรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาท าหน้าที่ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา โดย

ประเมินคุณภาพของข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนนตลอดจนพิจารณาระดับคะแนนในรายวิชา 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

 จากผลการประเมินและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชาได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชาเพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน โดยมีการปรับปรุงรายวิชาทุก 2 ปี 

 
(ผู้ช่วยศาสต       ร าจารย์ส เธียรมน 

  (อ.ดร.วิสิทธิ์ บุญชุม) 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

3 พฤศจิกายน 2562 

 


