
 
ก ำหนดกำรสอน 

(Course Syllabus) 
 
รหัสวชิำ :   3901 - 2005 
ช่ือวชิำ :   การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา  
จ ำนวน :   3  หน่วยกิต   5  ชัว่โมง 
 
หลกัสูตรกำรศึกษำ(Course status) : ปวส.1  (สทท.1) สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
   
ภำคเรียนที ่(Semester) :   2/2559  
วนั-เวลำที่เรียน(Class Meeting) :  วนัจนัทร์ 12.20 -14.20 น. และวนัพุธ 12.20-14.20 น. 
 
ช่ือผู้สอน(Instructor) :  นางสาวปิยมาส  แกว้อินตา  
ทีท่ ำงำน(Office) :  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ  ประเภทวชิาบริหารธุรกิจ   
 วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงราย 
โทรศัพท์(Phone) :   094-7575632  
อเีมล์(E-Mail) :   piyamas.kaew@gmail.com 
 
หนังสือเรียน(Text Book) :  

- 
แหล่งค้นคว้ำเพิม่เติม (Reference) :  
  อรพิน  ประวติับริสุทธ์ิ. คู่มือเขียนโปรแกรมด้วยภำษำ JAVA ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ : โปรวชิัน่,  2553. 

  http://www.mwit.ac.th/~cs/courseware/java/2_2556/TECH30102_ch2_2_2556.pdf 
  http://www.no-poor.com/JavaandAi/chapter1-java.html 
  http://www.thaicreate.com/java/java-gui-netbeans-event-action.html 
 
จุดประสงค์รำยวชิำ  เพื่อให้ 

1. มีความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
2. ปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
3. มีกิจนิสัยในการท างานดว้ยความประณีต  รอบคอบและปลอดภยั  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน และมีจริยธรรมใน

งานอาชีพ 
 



 
สมรรถนะรำยวชิำ 

1. ออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

 
ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
 ศึกษาและปฏิบัติเก่ียวกับการพฒันาโปรแกรมด้วยภาษา Java, หลักการของ Java Platform, โมดูลในภาษา Java 
Application Processing Interface (API), การติดตั้ งและการใช้งานโปรแกรม IDE และ Java Compiler ในการพัฒนา
โปรแกรม, ล าดับขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java, การสร้างและการใช้งาน Class, Object, References,  
และ Constructor, หลกัการ Inheritance, Polymorphism and Overloading ดว้ยภาษา Java, การสร้างและใชง้านดว้ย Abstract 
Class, Interfaces, Packages, รูปแบบและการใช้งาน Data Types and Variables, Operators, Expressions and Control Flow, 
Exception handling, Input/Output, การสร้างและเรียกใช ้Java Applets, การสร้างฟอร์มจดัการขอ้มูลดว้ย Abstract Window 
Toolkit (AWT) และ Swing, การเขียนค าสั่งแบบ Event Handling, การสร้าง Java Database Connectivity (JDBC) ในการ
เช่ือมต่อและใช้งานระบบฐานขอ้มูล, การก าหนดการเรียกใช้งาน Classes และการก าหนดรูปแบบการเขา้ถึงและเรียกใช้
ขอ้มูล 
 
สมรรถนะ (Competency) 
 ควำมรู้ 

1. อธิบายหลกัการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
 

 ทกัษะ 
1. สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุขนาดเล็กดว้ยเทคโนโลยจีาวาได ้

 
 คุณธรรม 

1. ความมีวนิยั – ความรับผดิชอบ     
2. ความซ่ือสัตย ์- ความสนใจใฝ่รู้ – ความมีมนุษยส์ัมพนัธ์ 

ตัวช้ีวดั(KPI : Key Performance Indicator) 
1. ผูเ้รียนอธิบายเก่ียวกบัโครงสร้างภาษาจาวาได ้
2. ผูเ้รียนสามารถใชง้านเคร่ืองมือในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาได ้
3. ผูเ้รียนผา่นการประเมินรายวิชาท่ีระดบัคะแนน 2.0 ข้ึนไป ร้อยละ 80  ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด  

 

 



 

เกณฑ์กำรให้คะแนน(Mark Allocation) 
เกณฑ์กำรให้คะแนน มี 4 ส่วน   100% 

   1. เวลาเรียนการแต่งกายและความประพฤติ    20% 
2. การสืบคน้และรายงานกลุ่ม        20% 
3. เก็บสะสมระหวา่งเรียน                   40% 

   4. การสอบประมวลความรู้      20% 

วธีิกำรสอน(Instructional Strategies) 
การจดัการเรียนการสอนแบบผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มุ่งให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ 

ทั้งทางดา้นร่างกาย สติปัญญา สังคม และอารมณ์ ดงัน้ี 
1. บรรยายและใหน้กัศึกษาท าการคน้ควา้จากหนงัสือ เอกสารประกอบการเรียน และอินเตอร์เน็ต 
2. ฝึกปฏิบติัการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษา จาวา 
3. วเิคราะห์ปัญหา เพื่อพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษาจาวา 
4. การสอนทุกคร้ังเน้นกระบวนการคิดแบบคอมพิวเตอร์  โดยใช้ภาพน่ิง Power point และภาพเคล่ือนไหว 

ประกอบการบรรยาย 

กำรมอบหมำยงำนให้นักศึกษำค้นคว้ำ(Work Assignments) 
ให้นักศึกษาน าความรู้จากการเรียนวิชา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 3 รวบรวมเป็นความรู้ สร้างเป็นโปรแกรมข้ึนมา  

1 ช้ินงานพร้อมทั้งจดัท ารายงาน กลุ่มละ 1 เล่ม โดยมีสมาชิกกลุ่มละ 2 คน พร้อมน าเสนอรายงาน 

เกณฑ์กำรประเมินผล (Assessment) 

ระดับ
คะแนน 

ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย  ระดับคะแนน ระดับผลกำร
เรียน 

ควำมหมำย 

80 - 100 4.0 การเรียนดีเยีย่ม  60 - 64 2.0 การเรียนพอใช้ 
75 - 79 3.5 การเรียนดีมำก  55 - 59 1.5 การเรียนอ่อน 
70 - 74 3.0 การเรียนดี  50 - 54 1.0 การเรียนอ่อนมำก 
65 - 69 2.5 การเรียนดีพอใช้  0 - 49 0 การเรียนขั้นต ่ำ 

หมายเหตุ: 1. ผูเ้รียนตอ้งเขา้เรียนไม่นอ้ยกวา่ 80%   2. ผูเ้รียนตอ้งส่งงานไม่นอ้ยกวา่ 60%  3. ผูเ้รียนตอ้งเขา้รับการสอบ
ประเมินความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบติัทุกชุด 
 
 
 
 
 



 
รำยละเอยีดก ำหนดกำรสอน ช่ือวชิำ : กำรโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีำวำ     11 หน่วย   90 ช่ัวโมง 

 

ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

1-2 หลกัการพฒันาโปรแกรม 

ฟังครูแนะน าการเรียน 
และบรรยาย 
ถึงภาพรวมในการ
เรียน 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

Pre-Test, 
ประเมิน ตาม
สภาพจริง 

ทราบถึงหลกัการ
พฒันาโปรแกรม 

3-4 
ภาษาคอมพิวเตอร์และการใช้
โปรแกรมเชิงวตัถุเบ้ืองตน้ 

ผูส้อนอธิบาย 
ภาษาคอมพิวเตอร์และ
การใชโ้ปรแกรมเชิง
วตัถุเบ้ืองตน้: CI 

Power Point, 
Computer, Sheet-
assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

แสดงความรู้
ภาษาคอมพิวเตอ
ร์และการใช้
โปรแกรมเชิง
วตัถุเบ้ืองตน้ 

5 
แนะน าการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 
ดว้ยภาษาจาวา 

ผูส้อนอธิบาย แนะน า
การเขียนโปรแกรมเชิง
วตัถุดว้ยภาษาจาวา: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

6 การด าเนินการทางคณิตศาสตร์ 
อธิบาย การด าเนินการ
ทางคณิตศาสตร์: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

7-8 
ค าสั่งควบคุมแบบทางเลือก
(Condition) 

อธิบายและสาธิต การ
ใชค้  าสั่งควบคุมแบบ
ทางเลือก(Condition) 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

9-10 ค าสั่งควบคุมแบบท าซ ้ า (Loop) 

อธิบายและสาธิต การ
ใชค้  าสั่งควบคุมแบบ
ท าซ ้ า(Loop) 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

11-12 ตวัแปรชนิดอาร์เรย ์

อธิบายและสาธิต การ
ใช ้
ค าสั่ง ตวัแปรชนิด
อาร์เรย:์ CI 
 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 
 
 



ที่ หัวข้อ 
กจิกรรมและ

กระบวนกำรสอน 
ส่ือกำรสอน 

กำร
ประเมินผล 

สมรรถนะของ
ผู้เรียน 

13-14 
การรับและแสดงผลในโหมด
กราฟิกดว้ย Swing 

อธิบายและสาธิต การ
ใชก้ารรับและ
แสดงผลในโหมด
กราฟิกดว้ย Swing: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 
 
 
 

15 การจดัการไฟล์ 
อธิบาย สาธิตวิธีการ
จดัการไฟล ์ 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

16-17 โปรแกรมแบบเชิงวตัถุ 
อธิบายโปรแกรมแบบ
เชิงวตัถุ 
: CI 

Power Point, 
Computer,  
Sheet-assign 

งานท่ีส่ง, 
ประเมินตาม
สภาพจริง 

ฝึกปฏิบติัตามใบ
งาน 

18 สอบปลายภาค Post-Test    

 
หมำยเหตุ 

รายละเอียดก าหนดการสอน  ช่ือวชิา : การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
กระบวนการจดัการเรียนการสอน ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง (CIPPA Model) มีความหมาย ดงัน้ี 
C (Construction)   คือ  ผูส้อนจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนมีโอกาสสร้างความรู้ดว้ยตนเอง 
I (Interaction)   คือ  ผูเ้รียนท ากิจกรรมท่ีเปิดโอกาสใหมี้ปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมกบับุคคล และ 
   แหล่งความรู้ท่ีหลากหลาย 
P (Physical Participation) คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้คล่ือนไหวร่างกาย 
P (Process Learning)   คือ  จดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้กระบวนการต่าง ๆ เช่นกระบวนการคิด  

   กระบวนการแกปั้ญหากระบวนการท างานให้เกิดผลส าเร็จ 
 A (Application)   คือ     การจดักิจกรรมท่ีใหผู้เ้รียนไดน้ าความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจ าวนั 


