มคอ.3
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที 1 ข้ อมูลโดยทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
4124112

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
Object-Oriented Programming

2. รหัสและชือรายวิชา
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
- หลักสูตร
วิทยาการคอมพิวเตอร์
- ประเภทของรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก)
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
อาจารย์ชวาลศักดิA เพชรจันทร์ ฉาย
5. ภาคการศึกษา / ชัน3 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาทีD 1 / ชันปี
F ทีD 3
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรางนํ Fา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง3 ล่ าสุด
30 เมษายน 2556
หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพืDอให้ ผ้ ูเรี ยนมีความรู้ ความเข้ าใจ เกีDยวกับหลักการและเทคนิครู ปแบบการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ เรี ยนรู้ หลักการและคุณลักษณะทีDสําคัญของโปรแกรมเชิงวัตถุ การศึกษาการทํางานและการ
เขียนโปรแกรมแบบใช้ เหตุการณ์เป็ นตัวขับเคลืDอน ฝึ กเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษา
ใดภาษาหนึงD
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา / ปรั บปรุ งรายวิชา
เพืDอให้ นกั ศึกษามี ความรู้ ความเข้ าใจเกีD ยวกับการเขี ยนโปรแกรมเชิงวัตถุ การมองงานต่างๆ
และองค์ประกอบต่างๆของระบบเป็ นวัตถุ ตลอดจนเข้ าใจในการเขียนโปรแกรมแบบใช้ เหตุการณ์
เป็ นตัวขับเคลืDอน
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการและเทคนิครูปแบบการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ เรี ยนรู้ หลักการและคุณลักษณะทีDสําคัญ
ของโปรแกรมเชิ ง วัตถุ การศึก ษาการทํ างานและการเขี ยนโปรแกรมแบบใช้ เ หตุการณ์ เ ป็ นตัว
ขับเคลืDอน ฝึ กเขียนโปรแกรมด้ วยภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึงD
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

บรรยาย 30 ชัวD โมงต่อ สอนเสริ มตามความ
ภาคการศึกษา
จําเป็ นโดยพิจารณา
จากผลการประเมิน
สัมฤทธิAผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษา
หลังการสอบ
ระหว่างภาคเรี ยน

การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วย
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
ตนเอง
ฝึ กปฏิบตั งิ าน 30 ชัวD โมงต่อ การศึกษาด้ วย
ภาคการศึกษา ทังนี
F F
ตนเอง 75 ชัวD โมง
อาจารย์ผ้ สู อนจะจัดชัวD โมง ต่อภาคการศึกษา
เพืDอการให้ คําแนะนํา หรื อ
คําปรึ กษาเกีDยวกับงานกลุม่
ทีDมอบหมายให้ ไปค้ นคว้ า
เพิDมเติมในแต่ละกลุม่

3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ 4 ชม.ต่อสัปดาห์
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หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมทีต้ องพัฒนา
พัฒนาผู้เรี ยนให้ มีความรับผิดชอบ มีวินยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้ อมูลส่วน
บุคคล การไม่เปิ ดเผยข้ อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิAทางซอฟท์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิAทางปั ญญา
มี ความซืD อสัตย์ ใ นการเขี ยนโปรแกรมอย่างมี คุณ ภาพ โดยมี คุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติ
หลักสูตร ดังนี F
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซืDอสัตย์สจุ ริ ต
- มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- เคารพกฎระเบียบและข้ อบังคับต่างๆขององค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้ อมยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาเกีDยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมทีDเกีDยวข้ องกับการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทางทีDผิด
1.3 วิธีการประเมินผล
- การเข้ าเรี ยนและส่งงานทีDได้ รับมอบหมายตามขอบเขตทีDให้ และตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
- มีความรู้และความเข้ าใจเกีDยวกับหลักการและทฤษฎีในเนื FอหาทีDศกึ ษา
- เข้ าใจและสามารถนําความรู้ เกีDยวกับด้ านเทคโนโลยีสืDอผสมไปสร้ างระบบงานและสามารถ
ประยุกต์ความรู้ ทักษะ และการใช้ เครืD องมือทีDเหมาะสมกับการแก้ ไขปั ญหา
- นําความรู้ตา่ ง ๆ มาบูรณาการคิดสร้ างสรรการออกแบบโปรแกรมด้ วยเทคนิคโอโอพีได้
- สามารถติดตามความก้ าวหน้ าทางวิชาการของหลักการการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การทํ า งานกลุ่ ม ทํ า แบบฝึ กทัก ษะ การนํ า เสนอโครงงาน โดยเน้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้ วยข้ อสอบทีDเน้ นการวัดหลักการ ทฤษฎี และ
ปฏิบตั ิ
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- นําเสนอโครงงาน
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาทีต้ องพัฒนา
คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็ นระบบ เพืDอใช้ ในการแก้ ไขปั ญหาอย่างสร้ างสรรค์ สามารถ
สรุป สามารถประยุกต์ความรู้และทักษะกับการแก้ ไขปั ญหาทางคอมพิวเตอร์ ได้ อย่างเหมาะสม
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายให้ นกั ศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- ฝึ กทักษะการสร้ างงานด้ านเทคโนโลยีสืDอผสม
- การสะท้ อนแนวคิดเชิงพฤติกรรม
3.3 วิธีการประเมินผล
- นําเสนอโครงงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยนด้ วยกัน
- พัฒนาการเรี ยนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานทีDมอบหมายให้ ครบถ้ วนตาม
กําหนดเวลา
- มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบกับเพืDอนได้
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุม่ ในการฝึ กทักษะเกีDยวกับเทคโนโลยีสืDอผสม
- มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เช่น การสร้ างงานตามหลักการการสร้ างงานด้ าน
เทคโนโลยีสืDอผสม
- การนําเสนอโครงงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานทีDนําเสนอ พฤติกรรมการทํางาน
- รายงานการศึกษาด้ วยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสือสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ อง
พัฒนา
- พัฒนาทักษะในการคิดและวิเคราะห์โจทย์แบบฝึ กหัด
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- พัฒนาทักษะการวิเคราะห์และออกแบบระบบทางด้ านซอฟต์แวร์
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครืD องมือ และเทคโนโลยีทีDเหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสืDอสารทังการพู
F
ด การฟั ง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและ
นําเสนอในชันเรี
F ยน
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายโครงงาน
- นําเสนอโดยใช้ รูปแบบและเทคโนโลยีทีDเหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดโครงงาน และนําเสนอด้ วยสืDอเทคโนโลยี
- การมีสว่ นร่วมในการนําเสนอและวิธีการอภิปราย
หมวดที 6 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

1

- หลักการเขียนโปรแกรมเชิง
วัตถุ

5

2

คลาสและวัตถุ (1)

5

3

คลาสและวัตถุ (2)

5

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สือทีใช้
(ถ้ ามี)
1.บรรยายในชันเรี
F ยน
2. แบบทดสอบก่อน
เรี ยน-หลังเรี ยน
1. ผู้สอนบรรยาย และ
ตัวอย่างการเขียน
โปรแกรม
2. ตังคํ
F าถาม เพืDอตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. ทําแบบฝึ กหัด
1. ผู้สอนบรรยาย และ
ตัวอย่างการเขียน
โปรแกรม
2. ตังคํ
F าถาม เพืDอตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน

ผู้สอน

อ.ชวาลศักดิA
เพ็ชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย
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สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สือทีใช้
(ถ้ ามี)
3. ทําแบบฝึ กหัด
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
2. ฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. ตังคํ
F าถาม เพืDอตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน
3. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
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ผู้สอน

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

4

ประโยคควบคุม

5

5

ประโยคควบคุม

5

6

การรับทอด

5

Z. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
3. ส่งงานชิ FนทีD 1

7

สอบกลางภาค

5

การทดสอบทฤษฎีและ อ.ชวาลศักดิA
ปฏิบตั ิ (30 %)
เพชรจันทร์ ฉาย

8

การห่อหุ้มและการซ่อน
รายละเอียด

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
2. ตังคํ
F าถาม เพืDอตอบ
ข้ อซักถามร่วมกัน

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

9

การนํากลับมาใช้ ใหม่

5

1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. ตังคํ
F าถาม เพืDอตอบ

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย
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สัปดาห์
ที

หัวข้ อ/รายละเอียด

จํานวน
ชัวโมง

กิจกรรมการเรี ยน
การสอน สือทีใช้
(ถ้ ามี)
ข้ อซักถามร่วมกัน
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
1. ผู้สอนบรรยาย และ
นําเสนอตัวอย่าง
ระบบงานทีDเกีDยวข้ อง
2. นักศึกษาฝึ กปฏิบตั ิ
นักศึกษานําเสนอ
ผลงาน (20%)
การทดสอบแบบอัตนัย
(30 %)

10

กระแสข้ อมูลการนําเข้ าและ
ส่งออก (1)

5

11

กระแสข้ อ มู ล การนํ า เข้ า และ
ส่งออก (2)

5

12

การจัดการความผิดปกติ

5

13

การสร้ างหน้ าต่าง

5

14

เหตุการณ์และการจัดการ

5

15

สายโยงใย (Thread)

5

16

สอบปลายภาค

มคอ.3
ผู้สอน

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย
อ.ชวาลศักดิA
เพชรจันทร์ ฉาย

7
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2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรม ผลการเรี ยนรู้
ที
Z
2.1, 3.1,4.1,5.1
2.1, 3.1,4.1,5.1
2
1.1,2.1,3.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
3.
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1
1.1,2.1,3.1,4.1,5.1

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การนําเสนอโครงงาน
การทําแบบฝึ กหัด
การส่งงานตามทีDมอบหมาย
การเข้ าชันเรี
F ยน
การมีสว่ นร่วม เสนอความ
คิดเห็นในชันเรี
F ยน

สัปดาห์ ที สัดส่ วนของ
ประเมิน การประเมินผล
7
30%
16
30%
ตลอด
20%
ภาค
10 %
การศึกษา
5%
ตลอด
5%
ภาค
การศึกษา

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
Horton, I (2000), Beginning Java 2 (JDK 1.3 Edition), Wrox
ธีรวัฒน์ ประกอบผล และ ปิ ยะ นากสงค์ (2554), คู่มือการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา
Java ซิมปลิฟาย
ชวาลศักดิa เพชรจันทร์ ฉาย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ 2556
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หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี F ทีDจดั ทําโดยนักศึกษา ได้ จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษา ได้ ดงั นี F
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา
- ข้ อเสนอแนะผ่านเว็ปบอร์ ด ทีDอาจารย์ผ้ สู อนได้ จดั ทําเป็ นช่องทางการสืDอสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพืDอประเมินการสอน ได้ มีกลยุทธ์ ดังนี F
- การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 1 และ a จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้ อมูลเพิDมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี F
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชันเรี
F ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิaของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิAในรายหัวข้ อ ตามทีDคาดหวังจาก
การเรี ยนรู้ ในรายวิชา ได้ จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึง
พิจารณาจากผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการสอบทวนผลสัมฤทธิA
โดยรวมในวิชาได้ ดงั นี F
- การทวนสอบการให้ คะแนนจากการสุม่ ตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อืDน หรื อ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ทีDไม่ใช่อาจารย์ประจําหลักสูตร
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
F
ชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู้ของนักศึกษา โดย
ตรวจสอบข้ อสอบ รายงาน วิธีการให้ คะแนนสอบ และกรให้ คะแนนพฤติกรรม
- ข้ อคิดเห็นสัมฤทธิAผลการเรี ยนรู้จากอาจารย์ผ้ สู อนในวิชาต่อเนืDอง
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนผลสัมฤทธิAประสิทธิผลรายวิชา ได้ มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพืDอให้ เกิดคุณภาพมากขึ Fน ดังนี F
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิAตามข้ อ 4
9
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