
 
 
 
 

 
แผนการจดัการเรียนรู้  หลกัสูตรฐานสมรรถนะ 

 
วชิา การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา (รหสัวชิา  3901-2005) 

จาํนวน 3  หน่วยกิต   5  คาบ / สปัดาห์ 
 
 
 

โดย 
อาจารยสุ์ธารัตน์   ทองใหม่ 

 
 
 
 
 
 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิยพ์ณิชยการ  

 
หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพ (ปวส ) พทุธศกัราช 2557     

 



คาํนาํ 
 แผนการจดัการเรียนรู้ประกอบรายวิชาการโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา (รหัสวิชา  
3901-2005) เล่มน้ี จดัทาํข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการเรียนการสอน สาํหรับอาจารยผ์ูส้อนและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งท่ีจะ
สามารถนาํไปใชใ้นดา้นการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 แผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี แบ่งออกเป็น  8   บท / หน่วย  ประกอบดว้ย 
 1. ความหมายและความเป็นมาของภาษาจาวา 
 2. ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา 
 3. ประเภทของขอ้มูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 
 4. โครงสร้างของชนิดวตัถุตวัแปรท่ีใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุและการจดักลุ่มของวตัถุ  
 5. วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 
 6. การจดัการขอ้ผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา  
 7. การเขียนโปรแกรมเพ่ือติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
 8. วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการทาํงานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา 
 
 ผูจ้ดัทาํขอขอบคุณผูท่ี้เก่ียวขอ้งทุกคนท่ีมีส่วนร่วมในการจดัแผนการจดัการเรียนรู้เล่มน้ี  หากมี
ขอ้บกพร่องประการใด ขอความกรุณาให้ขอ้คิดเห็นและคาํแนะนํา เพื่อจะนําไปสู่การปรับปรุงในการจดัทาํ
แผนการจดัการเรียนรู้ในรายวิชาการโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 ใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไป และหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่า แผนการจดัการ
เรียนรู้เล่มน้ีจะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย ์นกัศึกษา ตลอดจนบุคคลทัว่ไป 
 
 

 
 

ลงช่ือ.................................................. 
                                                                                                                            ( นางสาวสุธารัตน์   ทองใหม่ ) 

 
 



 
สารบัญ 

คาํอธิบายรายวชิา  จุดประสงค์รายวชิา มาตรฐานรายวชิา  
สมรรถนะรายวชิา 
ตารางวเิคราะห์หลกัสูตร  
ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา 
หน่วยการสอนทฤษฎแีละปฏิบัต ิ
แผนการจัดการเรียนรู้ 
 หน่วยที ่ 1 ความหมายและความเป็นมาของภาษาจาวา 
         หน่วยที ่ 2 ออกแบบและศึกษาข้ันตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 
 หน่วยที ่ 3 ประเภทของข้อมูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 
 หน่วยที ่ 4 โครงสร้างของชนิดวตัถุตัวแปรทีใ่ช้สําหรับอ้างถึงวตัถุและการจัดกลุ่มของวตัถุ 
 หน่วยที ่ 5 วธีิการจัดกลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 
 หน่วยที ่ 6 การจัดการข้อผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 
 หน่วยที ่ 7 การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 
 หน่วยที ่ 8 วธีิการแก้ปัญหาและทดสอบการทาํงานของโปรแกรมทีพ่ฒันาด้วยภาษาจาวา  
ภาคผนวก 
 1.  ใบงาน 
 2.  ช้ินงานนกัศึกษา (ผลงาน) 
 3.   แบบทดสอบบทท่ี 1- 8 
  - หลงัเรียน 
  - ก่อนเรียน 
 
 
 



 
 
 

แผนการจัดการเรียนรู้ 
รหสั 3901-2005 วิชาการโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา ท-ป-น   1-4-3 
ระดบัชั้น ประกาศนียบตัรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ  
ทฤษฎี  1   คาบ ปฏิบติั 4  คาบ รวม  72  คาบ 
คาํอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและปฏิบติั เก่ียวกบัการพฒันาโปรแกรมดว้ยภาษา  Java ,หลกัการของ  Java Platform, โมดูลในภาษา 
Java - Application Processing Interface (API),การติดตั้งและการใชง้านโปรแกรม IDE และ  Java Program, 
Operators, Expression and Control Flow, Class, Object and References, Inheritance, Abstract Class and 
Interfaces, Packages, Exception Handling, Input/Output, Abstract Window Toolkit (AWT), Applets, 
Multithreading and Networking, Java Database Connectivity (JDBC), Foundation Classes and Security. 
จุดประสงคร์ายวิชา 

1. มีความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
2. ปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
3. มีกิจนิสยัในการทาํงานดว้ยความประณีต  รอบคอบและปลอดภยั  ตระหนกัถึงคุณภาพของงาน  และมี

จริยธรรมในงานอาชีพ 
              
มาตรฐานรายวิชา 

1. ออกแบบเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

 
 



 
สมรรถนะรายวชิา การโปรแกรมเชิงด้วยเทคโนโลยจีาวา 

 เม่ือผูเ้รียนเรียนจบหลกัสูตรในรายวิชา การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยีจาวา(รหัส 3901-2005)น้ี
แลว้ ผูเ้รียนสามารถปฏิบติักิจกรรมต่างๆ ดงัน้ีได ้
 1. อธิบายความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัหลกัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยภาษา Javaได ้
 2. บอกลกัษณะโครงสร้างของการออกแบบเชิงวตัถุดว้ยภาษา Javaได ้
 3. เลือกใชค้าํสัง่ไดต้ามโจทยท่ี์กาํหนด 
 4. ออกแบบฟอร์มตามการใชง้านได ้  
 5. สร้างโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 
 6. ทดสอบการใชง้านโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษา Javaท่ีสร้างข้ึน  
 7. พฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java ใหส้ามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
  
การวดัและการประเมินผลการเรียน 
1.  วธีิการ  
 การดาํเนินการวดัผลการเรียนวิชาน้ี จะแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วนคือ 1.  การทดสอบกลางภาค กบั
การสอบปลายภาคเรียน  2.  การกาํหนดคะแนนระหวา่งภาค กบั คะแนนปลายภาค ดงัน้ี 
 1.1  งานท่ีมอบหมายในระหวา่งเรียนก่อนสอบกลางภาค  15  คะแนน 
  - Pre-test สอบวดัความรู้ก่อนเรียน 
  - แบบฝึกรายจุดประสงค ์(5) 
  - รายงานท่ีไดรั้บมอบหมายช้ินงาน (10) 
  - รายงานกลุ่มและการนาํเสนอผลงาน (10) 
  - Post – test สอบวดัความรู้หลงัเรียน (5) 
* คะแนนงานท่ีมอบหมาย (คะแนนเกบ็ทั้งหมด ÷ 2) 
 1.2   งานท่ีมอบหมายในระหวา่งเรียนก่อนสอบปลายภาค  15 คะแนน 
  - Pre-test สอบวดัความรู้ก่อนเรียน 
  - แบบฝึกรายจุดประสงค ์(5) 
  - รายงานท่ีไดรั้บมอบหมายช้ินงาน (10) 
  - รายงานกลุ่มและการนาํเสนอผลงาน (10) 
  - Post – test สอบวดัความรู้หลงัเรียน (5) 
* คะแนนงานท่ีมอบหมาย (คะแนนเกบ็ทั้งหมด ÷ 2) 
 1.3  จิตพิสยัและการร่วมกิจกรรม     20  คะแนน 
 
 
 
 
 
 



 
เกณฑ์การประเมินการพจิารณาพฤติกรรมผู้เรียน (ด้านจิตพสัิย) 

คะแนนเตม็ 5 จาํนวน 12 รายการ คะแนนเตม็ 60 คะแนน คิดเป็นคะแนนจิตพิสยั 20 คะแนน (คะแนนท่ีได÷้3) 
รายการการประเมิน 

1. รับผดิชอบ 7. มีวินยั 
2. ขยนั 8. สะอาด 
3. ประหยดั 9. สุภาพ 
4. ซ่ือสตัยสุ์จริต 10. เวน้อบายมุข 
5. จิตอาสา 11. กตญัญู 
6. สามคัคี 12. เช่ือมัน่ในตวัเอง 

  
2.   เกณฑ์การผ่าน 
 ผูท่ี้สอบผา่นรายวิชาน้ี จะตอ้งผา่นเกณฑด์งัน้ี 
 2.1  มีเวลาเรียนไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ต่อ 1 ภาคเรียน 
 2.2  งานท่ีมอบหมายจะตอ้งผา่นเกณฑร้์อยละ 60 ของคะแนนท่ีมอบหมาย  
 2.3  ผลรวมของคะแนนทั้งหมด ตอ้งไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 60 
 
3.  เกณฑ์การให้เกรดตามค่าระดับคะแนน  
 ร้อยละ 80 – 100  ไดเ้กรด  4.00 
 ร้อยละ 75 – 79  ไดเ้กรด  3.50 
 ร้อยละ 70 – 74 ไดเ้กรด  3.00 
 ร้อยละ 65 – 69 ไดเ้กรด 2.50 
 ร้อยละ 60 – 64 ไดเ้กรด 2.00 
 ร้อยละ 55 -59 ไดเ้กรด 1.50 
 ร้อยละ 50 – 54 ไดเ้กรด 1.00 
 ร้อยละ  0 – 49 ไดเ้กรด 0.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.   วธีิการประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 
ด้านพุทธิพสัิย   (40  คะแนน)    

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 

 
จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จํานวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียน
ตอบ 

10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  

 
 
ด้านทกัษะพสัิย  (40  คะแนน)   
                       –  การนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม    5 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม    5 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการนาํโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   40 คะแนน 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางวิเคราะห์หลกัสูตร 

รหสั 3901 - 2005 วิชา การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

ชั้น ปวส.1 สาขา/กลุ่มวิชา เทคโนโลยสีารสนเทศ 
             พฤติกรรม 
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1. ความหมายและความเป็นมา
ของภาษาจาวา 

1 1 1 0 0 1 4 2 10 4 4 

2. ออกแบบและศึกษาขั้นตอน
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย

ภาษาจาวา 

1 1 1 1 0 1 4 2 11 3 4 

3. ประเภทของขอ้มูลและ
ประโยคควบคุมในภาษาจาวา 

1 1 1 0 0 1 5 2 11 3 8 

4. โครงสร้างของชนิดวตัถุตวั
แปรท่ีใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุและ

การจดักลุ่มของวตัถุ 

1 1 1 1 0 1 5 3 13 2 8 

5. วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและ
การสืบทอดความสามารถของ

วตัถุ 

1 1 1 1 0 1 4 2 11 3 4 

6. การจดัการขอ้ผดิพลาดของ
การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย

ภาษาจาวา 

1 1 1 1 0 1 5 3 13 2 8 

7. การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อ
กบัฐานขอ้มูล 

1 1 1 1 1 1 8 4 18 1 20 

8.วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบ
การทาํงานของโปรแกรมท่ี

พฒันาดว้ยภาษาจาวา 

1 1 1 1 1 1 5 2 13 2 8 

สอบกลางภาค           4 
สอบปลายภาค           4 
รวม 8 8  8 6 2 8 30 20 100    72 
ลาํดบัความสาํคญั 1 1 1 2 3 1      



 
 

 
 หน่วยการสอนทฤษฎแีละปฏิบัต ิ

รหสั 3901 - 2104             วิชา  การโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 
ทฤษฎี  24    คาบ                      ปฏิบติั 48  คาบ รวม  72  คาบ 
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ความหมายและความเป็นมาของภาษาจาวา 
ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา 

ประเภทของขอ้มูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 
โครงสร้างของชนิดวตัถุตวัแปรท่ีใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุและการจดั

กลุ่มของวตัถุ 
วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 
การจดัการขอ้ผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา 
การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการทาํงานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย

ภาษาจาวา 
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

(Key Purpose) (Key Roles) (Key Functions) (Units of Competency) (Elements of Competency) K S A

เพื่อให้มีความคิดวเิคราะห์ พฒันาโปรแกรมประยกุต์ 1.ออกแบบเชิงวตัถุดว้ยภาษา Java  1.1 ความหมายและความเป็นมา 1.1.1 อธิบายความเป็นมาและความหมายของการเขียน 

แกป้ัญหา สร้างสรรค์ ดว้ยโปรแกรมเชิงวตัถุ  ของภาษาจาวา โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยจาวาได้

และนาํเทคโนโลยมีาใช้  1.1.2 แยกแยะลกัษณะและโครงสร้างของโปรแกรม 

ในการพฒันางานเทคโน  เชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวาได้  

โลยสีารสนเทศ  1.1.3 เห็นคุณค่าของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย 

 ภาษาจาวา

1.1.4 สามารถแนะนาํการทาํงานของภาษาจาวาได้ 

1.2 ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียน 1.2.1 เขา้ใจขั้นตอนการออกแบบและการเขียนโปรแกรม 

โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา เชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา

1.2.2  สามารถออกแบบและเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย 

ภาษาจาวาได้

1.2.3 มีความความติดสร้างสรรคแ์ละตระหนกัถึงขั้นตอน 

 การออกแบบการทาํงานของโปรแกรมเชิงวตัถุ

ดว้ยภาษาจาวา

1.2.4 แยกแยะชนิดขอ้มูลพื้นฐานได้ 

1.2.5 เขา้ใจการใชสู้ตรคณิศาสตร์ในการทาํงานร่วมกบั 

การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวา

จุดประสงค์

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ

ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา (Standard of Competency)

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วชิา การโปรแกรมเชิงดว้ยเทคโนโลยจีาวา   รหสัวชิา  3901-2005 หน่วยกิต 3
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

(Key Purpose) (Key Roles) (Key Functions) (Units of Competency) (Elements of Competency) K S A

จุดประสงค์

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ

ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา (Standard of Competency)

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วชิา การโปรแกรมเชิงดว้ยเทคโนโลยจีาวา   รหสัวชิา  3901-2005 หน่วยกิต 3

เพื่อให้มีความคิดวเิคราะห์ พฒันาโปรแกรมประยกุต์ 1.ออกแบบเชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 1.2 ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียน 1.2.6 เขา้ใจการเก็บขอ้มูลในรูปแบบอาร์เรยใ์นการเขียน 

แกป้ัญหา สร้างสรรค์ ดว้ยโปรแกรมเชิงวตัถุ โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยจาวา

และนาํเทคโนโลยมีาใช้ 1.2.7 เขา้ใจการประกาศตวัแปรแบบอีนมัและการประกาศ 

ในการพฒันางานเทคโน ตวัแปรแบบชนิดขอ้มูลพื้นฐาน

โลยสีารสนเทศ 2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย 2.1  ประเภทของขอ้มูล 2.1.1 เขา้ใจความหมายของประเภทขอ้มมูลและประโยค 

ภาษา Java ประโยคควบคุมในภาษาจาวา ควบคุม รวมถึงการใชง้านของปรเภทขอ้มูลและประโยค

ควบคุมในภาษาจาวา

2.1.2 สามารถใชง้านประเภทขอ้มูลและประโยคควบคุม 

ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของโปรแกรมเชิงวตัถุที่เขียน

ดว้ยภาษาจาวา

2.1.3 มีความรอบคอบในการใชป้ระเภทขอ้มูลและโยค 

ควบคุมเพื่อประสิทธิภาพของโปรแกรมเชิงวตัถุที่ได้

พฒันาขึ้น

2.2 โครงสร้างของชนิดวตัถุ 2.2.1 เขา้ใจความหมายของชนิดวตัถุ(Class) และตวัแปร 

ตวัแปรที่ใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุ และ ที่ใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุ(References)สายอกัขระ

การจดักลุ่มของวตัถุ รวมวธิีการจดักลุ่มของวตัถุ(Package)

2.2.2 สามารถเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุและเลือกใชต้วัแปร 
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

(Key Purpose) (Key Roles) (Key Functions) (Units of Competency) (Elements of Competency) K S A

จุดประสงค์

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ

ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา (Standard of Competency)

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วชิา การโปรแกรมเชิงดว้ยเทคโนโลยจีาวา   รหสัวชิา  3901-2005 หน่วยกิต 3

เพื่อให้มีความคิดวเิคราะห์ พฒันาโปรแกรมประยกุต์ 2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย 2.2 โครงสร้างของชนิดวตัถุ ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของโปรแกรม รวมทั้งสามารถ  

แกป้ัญหา สร้างสรรค์ ดว้ยโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาษา Java ตวัแปรที่ใชส้าํหรับอา้งถึงวตัถุ และ แยกประเภทของชนิดวตัถุและจดักลุ่มของชนิดวตัถุได้

และนาํเทคโนโลยมีาใช้ การจดักลุ่มของวตัถุ 2.2.3 มีความรอบคอบในการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 

ในการพฒันางานเทคโน และการเลือกใชต้วัแปรรวมถึงการจดักลุ่มของวตัถุเพื่อ

โลยสีารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของโปแกรม

2.3 วธิีการจดักลุ่มของวตัถุ 2.3.1 เขา้ใจวธิีการจดักลุ่มวตัถุที่มีความสามารถเหมือนกนั 

และการสืบทอดความสามารถของ (Interfaces)  และการสือบทอดความสามารถของวตัถุ

วตัถุ (Inheritance)

2.3.2 สามารถประยกุตก์ารใชง้านวธิีการจดักลุ่มวตัถุที่มี 

 ความสามารถเหมือนกนั(Interfaces) และการใชง้านการ

สืบทอดความสามารถของวตัถุ(Inheritance)

ให้เหมาะสมกบัลกัษณะของโปรแกรม

2.3.3 มีความรอบคอบในการเลือกใชง้าน วธิีการจดักลุ่ม 

วตัถุที่มีความสามารถเหมือนกนั(Interfaces) และวธิีการ

สืบทอดความสามารถของวตัถุ(Inheritance) เพื่อเพิ่ม

 ประสิทธิภาพการทาํงานของโปรแกรม
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

(Key Purpose) (Key Roles) (Key Functions) (Units of Competency) (Elements of Competency) K S A

จุดประสงค์

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ

ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา (Standard of Competency)

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วชิา การโปรแกรมเชิงดว้ยเทคโนโลยจีาวา   รหสัวชิา  3901-2005 หน่วยกิต 3

เพื่อให้มีความคิดวเิคราะห์ พฒันาโปรแกรมประยกุต์ 2. เขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ย 2.4 การจดัการขอ้ผดิพลาด 2.4.1 เขา้ใจวธิีการจดัการขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้นในการ 

แกป้ัญหา สร้างสรรค์ ดว้ยโปรแกรมเชิงวตัถุ ภาษา Java ของการเขียนโปรแกรม พฒันาโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา

และนาํเทคโนโลยมีาใช้ เชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวา 2.4.2 สามารถจดัการกบัขอ้ผดิพลาดที่เกิดขึ้นในระหวา่ง 

ในการพฒันางานเทคโน การเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาและระหวา่งการนาํ

โลยสีารสนเทศ ไปใชง้าน

2.4.3 ตระหนกัถึงขอ้ผดิปกติที่จะเกิดขึ้นในระหวา่งการ 

เขียนโปรแกรมและการในไปใชง้าน

2.5  การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั 2.5.1 เขา้ใจวธิีการเชื่อมต่อฐานขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรม 

ฐานขอ้มูล เชิงวตัถุภาษาจาวา

2.5.2  เขียนโปรแกรมภาษาจาวาเพื่อติดต่อฐานขอ้ 

มูลโดยใช ้JDBC ได้

2.5.3  นาํความรู้ที่ไดไ้ปประยกุตก์ารใชใ้นการทาํงาน 

ดา้นการเขียนโปรแกรมฐานขอ้มูลได้

3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุ 3.1 วธิีการแกป้ัญหาและ 3.1.1 เขา้ใจวธิีการแกป้ัญหาและการทดสอบโปรแกรม 

ที่เขียนดว้ยภาษา Java ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม ที่พฒันาขึ้นดว้ยภาษาจาวา

ที่พฒันาดว้ยภาษาจาวา 3.1.2 ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและแกป้ัญหา 
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ความมุ่งหมายหลัก บทบาทหลัก หน้าที่หลัก หน่วยสมรรถนะ สมรรถนะย่อย

(Key Purpose) (Key Roles) (Key Functions) (Units of Competency) (Elements of Competency) K S A

จุดประสงค์

วทิยาลยัเทคโนโลยอีรรถวทิย์พณิชยการ

ตารางวเิคราะห์มาตรฐานสมรรถนะรายวชิา (Standard of Competency)

หลกัสูตรประกาศนียบตัรวชิาชีพชั้นสูง  พุทธศกัราช 2557

ประเภทวชิา เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ

วชิา การโปรแกรมเชิงดว้ยเทคโนโลยจีาวา   รหสัวชิา  3901-2005 หน่วยกิต 3

ที่เกิดขึ้นจากการใชง้านโปรแกรมที่พฒันาขึ้นดว้ยภาษาจาวา

เพื่อให้มีความคิดวเิคราะห์ พฒันาโปรแกรมประยกุต์ 3. ทดสอบการใชโ้ปรแกรมเชิงวตัถุ 3.1 วธิีการแกป้ัญหาและ 3.1.3 มีความรอบคอบในการทดสอบการทาํ

แกป้ัญหา สร้างสรรค์ ดว้ยโปรแกรมเชิงวตัถุ ที่เขียนดว้ยภาษา Java ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม งานของโปรแกรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม 

และนาํเทคโนโลยมีาใช้ ที่พฒันาดว้ยภาษาจาวา ที่จะนาํไปใชง้านจริง

ในการพฒันางานเทคโน 3.1.4 เขา้ใจการเขียนโปรแกรมโดยใช ้Control AWT และ

โลยสีารสนเทศ Applets 

* K = Knowledge (ความรู้), S = Skill (ทกัษะ), A=Attitude (เจคติ)
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สัปดาห์ที่  1 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  1 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ความหมายและความเป็นมาของภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ประวติัของภาษาจาวา 
2. ขอ้ดีของภาษาจาวา 
3. จาวาแพลต็ฟอร์ม 
4. การคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวา 

2. สาระส าคญั 
         ประวติัความเป็นมาของภาษาจาวา ขอ้ดีของภาษาจาวา จาวาแพลต็ฟอร์ม การคอมไพลแ์ละรัน
โปรแกรมภาษาจาวา การเขียนโปรแกรมในรูปแบบตวัอกัษรและแบบกราฟิก 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธิบายประวติัของภาษาจาวาได ้
2. สามารถอธิบายขอ้ดีของภาษาจาวา ได ้
3. สามารถอธิบายจาวาแพลต็ฟอร์มได ้
4. สามารถคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวาได ้

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. รู้ประวติัของภาษาจาวา 
2. รู้ขอ้ดีของภาษาจาวา 
3. รู้จาวาแพลต็ฟอร์ม 
4. รู้การคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวา 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. สามารถอธิบายประวติัของภาษาจาวาได ้

2. สามารถอธิบายขอ้ดีของภาษาจาวา ได ้

3. สามารถอธิบายจาวาแพลต็ฟอร์มได ้

4. สามารถคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวาได ้

 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ที่  1 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  1 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ความหมายและความเป็นมาของภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวา  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม
นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 
                  อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดขอ้ความท่ีจะแสดงในโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 ขอ้ความ 
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและเขียนขอ้ความข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

อาจารยผ์ูส้อนพดูถึงบุหร่ีและโทษของการสูบบุหร่ีให้นกัศึกษาฟังเพื่อไม่ใหไ้ปยุง่เก่ียวกบั 
ยาเสพยติ์ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงเก่ียวกบัรายวิชาโปรแกรมเชิงวตัถุ1ช้ีแจง

คะแนนซ่ึงจะแบ่งเป็น 
คะแนนเกบ็ก่อนสอบกลางภาค 15 คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค               15 คะแนน 
คะแนนเกบ็ก่อนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค               30 คะแนน 
คะแนนจิตพิสยั                          20 คะแนน 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญั
จุดประสงคแ์ละเป้าหมายในของการเรียนรู้ 
หน่วยท่ี 1 แนะน าภาษาจาวา  

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบั 

คะแนนซ่ึงจะแบ่งเป็น 
คะแนนเกบ็ก่อนสอบกลางภาค 15 คะแนน 
คะแนนสอบกลางภาค               15 คะแนน 
คะแนนเกบ็ก่อนสอบปลายภาค 20 คะแนน 
คะแนนสอบปลายภาค               30 คะแนน 
คะแนนจิตพิสยั                          20 คะแนน 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญั
จุดประสงคข์องการเรียนรู้หน่วยท่ี 1 แนะน าภาษาจา
วา 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของการเขียนโปรแกรม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของการเขียนโปรแกรม 
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี1 
6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ

เพื่อเปรียบเทียบ 
7. อธิบายประวติัของภาษาจาวา ขอ้ดีของภาษาจา

วา จาวาแพลต็ฟอร์ม การคอมไพลแ์ละรัน
โปรแกรมภาษาจาวา ขั้นตอนการเขียน
โปรแกรม  

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี1 บนัทึกเน้ือหา

ส าคญัลงในสมุด 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 

 
7. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

 

 
 
 
 
 



 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึก 
9. อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม 1

โปรแกรมตามตวัอยา่งโดยมีการใชค้  าสัง่เก่ียวกบั
การแสดงผลแบบตวัอกัษรและแบบกราฟิก 

 
8. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายทดลองเขียน

โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมในรูปแบบตวัอกัษรและแบบกราฟิก 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. เอกสารการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 
เคร่ือง Projector 
ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 
 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมในรูปแบบ
ตวัอกัษรและแบบกราฟิก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  1   วนัท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559  ถึง วนัท่ี   4  เดือน พฤศจิกายน   พ.ศ. 2559 

วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 
************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อประวติัของภาษาจาวา ขอ้ดีของภาษาจาวา จาวาแพลต็ฟอร์ม 

การคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวา 

1.2  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหาเป็น
การใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดในการตั้งช่ือตวัแปรตามหลกัความเป็นจริง 

1.3 สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม 
1.4  การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองตวัแปรการตั้งช่ือตวัแปร ชนิดขอ้มูล

พื้นฐานการน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณ ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพงึประสงคแ์ละมีทกัษะ 
กระบวนการตามท่ีจุดประสงคก์ าหนด 

1.5 ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power Point 
เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้
อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี  
   1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 ครบทุกคน 

                 2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 ครบทุกคน  
                 3. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3 ครบทุกคน 
                 4. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 4 ครบทุกคน 
3. ผลการสอนของครู 

นกัศึกษาสามารถตอบค าถามเก่ียวกบัประวติัของภาษาจาวา ขอ้ดีของภาษาจาวา จาวาแพลต็
ฟอร์ม การคอมไพลแ์ละรันโปรแกรมภาษาจาวาได ้  

4. ปัญหาท่ีพบ 
- 

 
5. แนวทางการแกไ้ข 

- 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์    ทองใหม่ 



บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 
 

 



สัปดาห์ที่  2 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  2 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ตวัแปรและการตั้งช่ือตวัแปร 
2. ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 
3. การน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณ 

 
2. สาระส าคญั 

         ขั้นตอนการประกาศตวัแปร กฎการตั้งช่ือตวัแปร ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน การน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมา
ค านวณ การแสดงผลการค านวณ การประกาศค่าคงท่ี 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถตั้งช่ือตวัแปรและประกาศตวัแปรได ้
2. สามารถบอกชนิดขอ้มูลพื้นฐาน ได ้
3. สามารถน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. รู้ตวัแปรและการตั้งช่ือตวัแปร 
2. รู้ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 
3. รู้การน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณ 

  

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. สามารถตั้งช่ือตวัแปรและประกาศตวัแปรได ้
2. สามารถบอกชนิดขอ้มูลพื้นฐาน ได ้
3. สามารถน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณได ้

 
 
 
 
 

 
 
 



สัปดาห์ที่  2 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  2 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการตั้งช่ือตวัแปรและชนิดขอ้มูลของตวัแปร  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการตั้งช่ือตวัแปรเป็น
ภาษาองักฤษนกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของค าศพัทใ์นเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาตั้งช่ือตวัแปรท่ีจะใชใ้นการเขียนโปรแกรมข้ึนมาใชเ้อง  
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและตั้งช่ือตวัแปรข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงโทษของการด่ืมสุราแลว้ขบัรถท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิ์น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 2 ออกแบบและศึกษาขั้นตอนการเขียน
โปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยภาษาจาวาชนิดขอ้มลู
พื้นฐาน 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 2 ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 

 
1. ร่วมแสดงขอ้คิดเห็นเก่ียวกบัชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 

 
2. บนัทึกประเดน็ส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบัชนิดขอ้มูล

พื้นฐาน 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของตวัแปร 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของตวัแปร 
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 
6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ

เพื่อเปรียบเทียบการใชง้านชนิดขอ้มูลพื้นฐาน
แต่ละตวั 

7. อธิบายตวัแปรและการตั้งช่ือตวัแปร ชนิดขอ้มูล
พื้นฐาน การน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาใชง้าน  

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี2 บนัทึกเน้ือหา

ส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบัชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง

ของชนิดขอ้มูลพื้นฐาน 
 

7. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบั การตั้งช่ือตวั
แปร ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน การน าชนิดขอ้มูลพื้นฐาน
มาใชง้าน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบัการ

ประกาศตวัแปร การตั้งช่ือตวัแปร  
9. ครูใหน้กัศึกษาทดลองตั้งช่ือตวัแปร และประกาศ

ตวัแปรข้ึนมาใชง้านโดยมีการตั้งช่ือตวัแปรในการ
เขียนโปรแกรมตามความเหมาะสมเช่น ตวัแปร
salary เกบ็ค่าเงินเดือน เป็นตน้ 

 
8. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด เก่ียวกบัการ

ประกาศตวัแปร การตั้งช่ือตวัแปร ตามตวัอยา่ง 
9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายทดลองตั้งช่ือตวั

แปรมาใชง้าน 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. ใหน้กัศึกษาตั้งช่ือตวัแปรข้ึนมาใชง้าน ในโปรแกรมค านวณหาภาษีของราคาสินคา้  

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. เอกสารการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 
 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 

 
จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
          อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาท าแบบฝึกหดั 

1. จงอธิบายความหมายเก่ียวกบัตวัแปร 

2. ชนิดขอ้มูลพื้นฐานมีก่ีชนิดอะไรบา้งอธิบาย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  2 วนัท่ี 7  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 11 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559 
วิชาโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1 ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อตวัแปรและการตั้งช่ือตวัแปร ชนิดขอ้มูลพื้นฐาน การน า

ชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณ 
1.2  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบั

เน้ือหาเป็นการใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความคิดในการตั้งช่ือตวัแปรตามหลกัความเป็นจริง 
1.3 สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4 การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองตวัแปรการตั้งช่ือตวัแปร ชนิด

ขอ้มูลพื้นฐานการน าชนิดขอ้มูลพื้นฐานมาค านวณ ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมี
ทกัษะ กระบวนการตามท่ีจุดประสงคก์ าหนด 

1.5  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน 
Power Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
ช่วยใหผู้เ้รียน เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี  
2.1 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  
2.2  ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2  
2.3  ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3  

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัชนิดขอ้มูลพื้นฐาน สาธิตวิธีการตั้งช่ือตวัแปร และเขา้สอนตรงเวลา 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความรักและความสามคัคี 

สอดแทรกเร่ืองภูมิคุม้กนัดา้นยาเสพติดโทษของการด่ืมสุรา  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

4. ปัญหาท่ีพบ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูเ้รียนบางคนมีปัญหาเคร่ืองคา้งไม่สามารถท างานต่อได ้

 
5. แนวทางการแกไ้ข 

ใหผู้เ้รียนยา้ยไปนัง่เคร่ืองใหม่ท่ีสามารถใชง้านได ้
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์   ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 



สัปดาห์ที่  3 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  3 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ประเภทของข้อมูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. การสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-else 
2. การใชค้  าสัง่ switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณี 

 
2. สาระส าคญั 

         ขั้นตอนการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if – else การท างานแบบเรียงล าดบั ประโยคควบคุม 
การท างานเม่ือเง่ือนไขเป็นจริง การท างานเม่ือเง่ือนไขเป็นเทจ็ การก าหนดค่าตามเง่ือนไข การใชค้  าสัง่ 
switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณี 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if ,if-elseได ้
2. สามารถใชค้  าสัง่ switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณีได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. รู้การสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-else 
2. รู้การใชค้  าสัง่ switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณี 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. สามารถสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if ,if-elseได ้
2. สามารถใชค้  าสัง่ switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณีได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



สัปดาห์ที่  3 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  3 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ประเภทของข้อมูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการสร้างประโยคเง่ือนไข 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นกัศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมหอ้งเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม 
นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 

    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรม โดยการท างานของโปรแกรมตอ้งมี 
เง่ือนไขในการท างาน  

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                 อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงโทษของการสูบบุหร่ี ท าใหเ้ป็นอนัตรายทั้งคนท่ีสูบและเพื่อนท่ีอยูใ่กลท่ี้ 
                ไดรั้บควนัจากบุหร่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุมการสร้างประโยค
เง่ือนไขโดยใช ้if , if-else 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุมการท างาน
แบบมีเง่ือนไข 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนหน่วยท่ี 3ประโยคควบคุมการสร้างประโยค
เง่ือนไขโดยใช ้if , if-else 

2. ฟังค าช้ีแจงในเร่ืองค าจ าเป็นและความส าคญัของการ
เรียนรู้หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุมการท างานแบบมี
เง่ือนไขบนัทึกประเดน็ส าคญัลงในสมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของประโยคควบคุม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของประโยคควบคุม 
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี3ประโยคควบคุมการสร้าง
ประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-else ใชค้  าสัง่ 
switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลาย
กรณี 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบการท างานแบบมีเง่ือนไข 

7. อธิบายการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-
else การใชค้  าสัง่ Switch เพื่อเลือกท างาน
สถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณี  

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี3ประโยค

ควบคุมการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-else 
ใชค้  าสัง่switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีใน
หลายกรณี บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 
 

7. บนัทึกเน้ือหาส าคญัเก่ียวกบัประโยคเง่ือนไขโดยใช ้
if , if-else การใชค้  าสัง่ Switch ลงในสมุด 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปค าสัง่ท่ีเรียนประโยคควบคุมการสร้างประโยค

เง่ือนไขโดยใช ้if , if-else ใชค้  าสัง่ switch เพื่อเลือก
ท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลายกรณี 
 

9. ครูใหน้กัศึกษาทดลองเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่ง 
1โปรแกรมโดยมีการใชป้ระโยคเง่ือนไขในการ
ท างานของโปรแกรม 

 
8. ฟังสรุปเก่ียวกบัค าสัง่ท่ีเรียนประโยคควบคุมการ

สร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if , if-else ใชค้  าสัง่ 
switch เพื่อเลือกท างานสถานการณ์ท่ีมีในหลาย
บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือทดลองเขียน
โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชง้านประโยคเง่ือนไขใน

การท างานของโปรแกรม ใช ้if , if – else หรือ Switch  
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. เอกสารการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 
 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 



 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสังเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชง้าน
ประโยคเง่ือนไขในการท างานของโปรแกรม ใช ้if , if – else หรือ Switch  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  3 วนัท่ี 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 18 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if, if-else การใชค้  าสัง่ Switch 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเขียนโปรแกรมตามค าสัง่การสร้างประโยคเง่ือนไขตามหลกัความเป็น
จริงเช่น การซ้ือหนงัสือ ถา้มีเงินสดไม่พอ อาจจะซ้ือหนงัสือโดยใชบ้ตัรเครดิตกไ็ด ้

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if, 

if-else การใชค้  าสัง่ Switch ท าใหเ้กิดคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคแ์ละมีทกัษะ กระบวนการตามท่ี
จุดประสงคก์ าหนด 

1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 
Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี  
2.1 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 49 คน ไม่ผา่น 3 คน 
2.2 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 50 คน ไม่ผา่น 2 คน 

3. ผลการสอนของครู 
3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างประโยคเง่ือนไขโดยใช ้if, if-else การใชค้  าสัง่ Switch และเขา้

สอนตรงเวลา 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความรักและความสามคัคี สอดแทรกเร่ือง

ภูมิคุม้กนัดา้นยาเสพติดโทษของการสูบบุหร่ี  
4. ปัญหาท่ีพบ 

ผูเ้รียนบางคนขาดเรียนท าใหเ้รียนตามเพือ่นไม่ทนั 
5. แนวทางการแกไ้ข 

ครูผูส้อนไดห้าแนวทางแกไ้ขโดยไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของ
นกัศึกษาท่ีขาดเรียนของ “อาจารยฟ์องค า  พุม่พวง ” โดยน าวิธีการท าสัญญากบัผู้เรียนมาแก้ปัญหา
การขาดเรียน โดยจะพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของ
ตนเองและใหผู้เ้รียนท่ีขาดเรียนท างานส่งนอกเวลา และติดตามดูพฤติกรรมทุกๆอาทิตย ์

 



ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 
 

 



สัปดาห์ที่  4 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  3 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ประเภทของข้อมูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1.การวนลูปแบบ While, do-While, for  
2.การออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break 
3.การกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ continue  

2. สาระส าคญั 
        การวนลูป คือการประมวลผลค าสัง่ชุดเดิมซ ้าหลายๆ คร้ัง ลูปแบบ While จะวนไปเร่ือยๆ จนกวา่
เง่ือนไขท่ีก าหนดเป็นเทจ็ ลูปแบบ do-While ท างานตามประโยคท่ีอยูใ่นวงเลบ็ปีกกาหน่ึงคร้ังจากนั้นจึง
ตรวจสอบเง่ือนไขและท าประโยคในวงเลบ็ปีกกาซ ้าไปจนกวา่เง่ือนไขเป็นเทจ็ การวนลูปแบบ for เหมาะ
ส าหรับการวนท่ีมีจ านวนคร้ังท่ีแน่นอน ค าสัง่ break ถา้เจอค าสัง่น้ีจะออกจากลูปทนัที ค  าสัง่ continue ถา้
เจอในโปรแกรมจะกลบัไปท่ีตน้ลูปในทนัที 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1.สามารถใชค้  าสัง่วนลูปแบบ While, do-While, for ได ้ 
2.สามารถใชค้  าสัง่ breakเพื่อออกจากลูปได ้
3.สามารถใชค้  าสัง่ continue เพื่อกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปได ้ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1.มีความเขา้ใจการใชค้  าสัง่วนลูปแบบ While, do-While, for ได ้
2.มีความเขา้ใจการท างานของค าสัง่ break เพื่อออกจากลปูได ้
3.มีความเขา้ใจการใชค้  าสัง่ continue เพื่อกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปได ้ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1.สามารถใชค้  าสัง่วนลูปแบบ While, do-While, for ได ้ 
2.สามารถใชค้  าสัง่ breakเพื่อออกจากลูปได ้
3.สามารถใชค้  าสัง่ continue เพื่อกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปได ้ 

 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ที่  5 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  3 

รหัสวิชา 3901-2005 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยเทคโนโลยจีาวา จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ประเภทของข้อมูลและประโยคควบคุมในภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการสร้างประโยคท่ีใชท้  างานซ ้า หรือลูป 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นกัศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมหอ้งเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม 
นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 

    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรม โดยการท างานของโปรแกรมตอ้งมี 
ลูปในการท างาน  

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                   อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบระยะสั้นของคนท่ีสูบบุหร่ีจะท าใหป้ระสาทสมัผสัของการรับรู้   
                   กล่ินและรส จะท าหนา้ท่ีไดล้ดลง หวัใจเตน้เร็วและความดนัโลหิตสูงเกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจตาม   
                   ร่างกาย และเส้ือผา้ลมหายใจมีกล่ินเหมน็ และมีกล่ินปาก ท าใหภ้าพลกัษณ์ไม่ดี 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุมการวนลูปแบบ 
While, do-While, for การออกจากลูปดว้ยค าสัง่ 
break การกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ 
continue 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุม การ
ท างานแบบวนลูป 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนหน่วยท่ี 3เก่ียวกบัประโยคควบคุมการวนลูป
แบบ While, do-While, for การออกจากลูปดว้ย
ค าสัง่ break การกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ย
ค าสัง่ continue  

2. ฟังค าช้ีแจงในเร่ืองความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 3 ประโยคควบคุมการท างาน
แบบวนลูปบนัทึกประเด็นส าคญัลงในสมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของการท างานแบบวนซ ้า 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของการท างานแบบวนซ ้า 
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี3ประโยคควบคุมการวนลูป
แบบ While, do-While, for การออกจากลูปดว้ย
ค าสัง่ break การกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัที
ดว้ยค าสัง่ continue 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่ง
ประกอบการท างานแบบวนลูป เช่นการฝากเงิน 
ธนาคารแห่งหน่ึงใหด้อกเบ้ีย 5%ต่อปี เราเปิด
บญัชีดา้ยเงิน 100บาท เราตอ้งรอก่ีปีกวา่จะมีเงิน
ในธนาคารมากกวา่ 10,000บาท การเขียน
โปรแกรมกจ็ะเป็นการวนลูปรอบการท างาน
ตามเง่ือนไข  

7. อธิบายการสร้างประโยคท่ีใชท้  างานซ ้า หรือลูป
โดยใช ้for, while, do while การออกจากลปูโดย
ใชค้  าสัง่ break การขา้มค าสัง่ท่ีเหลือในลูปโดย
ใชค้  าสัง่ continue 

 
5. นกัศึกษาดูสไลดใ์นหน่วยท่ี3ประโยคควบคุมการวน

ลูปแบบ While, do-While, forการออกจากลูปดว้ย
ค าสัง่ break การกลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ย
ค าสัง่ continue บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 

 
 
 
 
 
 

7. ฟังอาจารยอ์ธิบายและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงใน
สมุด 
 



 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปค าสัง่ท่ีเรียนการวนลูป While, do-While, for 

การออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break การกลบัไปท างาน
ท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ continue  
 

9. อาจารยใ์หน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่ง 1
โปรแกรมโดยมีการใชลู้ปในการท างานของ
โปรแกรม 

 
8. ฟังสรุปเก่ียวกบัค าสัง่ท่ีเรียนและบนัทึกเน้ือหา

ส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบัการวนลูป While, do-
While, forการออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break การ
กลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ continue 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือทดลองเขียน
โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชง้านลูปในการท างานของ

โปรแกรม ใช ้for , while หรือ do while  
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. เอกสารการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 



 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชง้าน
ลูปในการท างานของโปรแกรม ใช ้for , while หรือ do while  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  4 วนัท่ี 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559 ถึง วนัท่ี 25 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2559 

วิชาโปรแกรมเชิงวตัถุดว้ยเทคโนโลยจีาวา   จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 
************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1.    ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อการสร้างประโยคท่ีใชท้  างานซ ้าหรือลูปโดยใชค้  าสัง่ for , 

while , do while ออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break กลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ continue 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเขียนโปรแกรมตามค าสัง่การสร้างประโยคท่ีใชท้  างานแบบวนลูปโดย
ใชค้  าสัง่ for , while , do while ออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break กลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ 
continue 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างประโยคท่ีใชท้  างานแบบ

วนลูปโดยใชค้  าสัง่ for , while , do while ออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break กลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัที
ดว้ยค าสัง่ continue กระบวนการตามท่ีจุดประสงคก์ าหนด  

1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 
Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
2.1 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  
2.2  ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2  
2.3 ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ผลการสอนของครู 
3.1ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างประโยคท่ีใชท้  างานแบบวนลูปโดยใชค้  าสัง่ for , while , do 
while ออกจากลูปดว้ยค าสัง่ break กลบัไปท างานท่ีตน้ลูปทนัทีดว้ยค าสัง่ continue และเขา้สอนตรง
เวลา 
3.2ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบระยะสั้นของคนท่ีสูบบุหร่ีจะท าใหป้ระสาทสมัผสัของการรับรู้   

           กล่ินและรส จะท าหนา้ท่ีไดล้ดลง หวัใจเตน้เร็วและความดนัโลหิตสูงเกิดกล่ินท่ีน่ารังเกียจตาม   
ร่างกาย และเส้ือผา้ลมหายใจมีกล่ินเหมน็ และมีกล่ินปาก ท าใหภ้าพลกัษณ์ไม่ดี 

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

    ผูเ้รียนบางคนขาดเรียนท าใหเ้รียนตามเพือ่นไม่ทนั 1 คน 
 

5. แนวทางการแกไ้ข 
ครูผูส้อนไดห้าแนวทางแกไ้ขโดยไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรมของ
นกัศึกษาท่ีขาดเรียนของ “อาจารยฟ์องค า  พุม่พวง ” โดยน าวิธีการท าสัญญากบัผู้เรียนมาแก้ปัญหา
การขาดเรียน โดยจะพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของ
ตนเองและใหผู้เ้รียนท่ีขาดเรียนท างานส่งนอกเวลา และติดตามดูพฤติกรรมทุกๆอาทิตยน์กัศึกษามี
พฤติกรรมดีข้ึนหรือไม่ 

 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 
 

 



สัปดาห์ที่  5 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  4 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของชนิดวตัถุตัวแปรทีใ่ช้ส าหรับอ้างถึงวตัถุและการจัดกลุ่มของวตัถุ  

1. เนือ้หาสาระ 
1. คลาส String 
2. คลาส String Builder 
3. คลาส String Buffer 
4. เรฟเฟอร์เรนซ์ 
5. เมธอด 

 
2. สาระส าคญั 

        ชนิดขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นตวัอกัษร หรือ char สามารถน าเสนอตวัอกัษรไดเ้พียงหน่ึงตวั ซ่ึงไม่เพียงพอ
ต่อการท างานทัง่ไป โปรแกรมส่วนใหญ่ตอ้งการน าเสนอขอ้มูลเป็นค าหรือเป็นประโยคซ่ึงค าหรือประโยค
กคื็อการน าตวัอกัษรมาต่อเรียงกนัเป็นสาย คลา้ยกบัสารอกัษรแต่นอกจากท่ีจะเกบ็ตอักัษรไดแ้ลว้ ยงั
สามารถเกบ็ตวัเลขและสญัลกัษณ์ไดด้ว้ยภาษาจาวามีชนิดขอ้มูลท่ีน าเสนอสายอกัขระไดซ่ึ้งกคื็อชนิดขอ้มูล 
String, String Builder และ String Buffer 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถอธิบายคลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้
2. สามารถอธิบายเรฟเฟอร์เรนซ์ ได ้
3. สามารถเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชค้ลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจคลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้
2. มีความเขา้ใจการท างานของเรฟเฟอร์เรนซ์ ได ้
3. มีความเขา้ใจการเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชค้ลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม  
1. สามารถอธิบายคลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้
2. สามารถอธิบายเรฟเฟอร์เรนซ์ ได ้
3. สามารถเขียนโปรแกรมท่ีมีการใชค้ลาส String, String Builder ,String Buffer ได ้ 

 
 
 



 
 
 
สัปดาห์ที่  5 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  4 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของชนิดวตัถุตัวแปรทีใ่ช้ส าหรับอ้างถึงวตัถุและการจัดกลุ่มของวตัถุ 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการสร้างคลาส String และเรฟเฟอร์เรนซ์ 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นกัศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมหอ้งเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม 
นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 

    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรม โดยการท างานของโปรแกรมตอ้งมี 
การประกาศตวัแปรแบบ เรฟเฟอร์เรนซ ์

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                   อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนสูบกญัชาจะท าใหอ้อกฤทธ์ิทางประสาท กระตุน้ใหเ้กิด 
                   ภาพหลอนต่างๆ ท าใหท้ าร้ายตวัเองหรืออาจท าร้ายคนอ่ืนโดยไม่รู้ตวั 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 4 สายอกัขระ คลาส String, String 
Builder, String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ และเมธ
อด 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 4 สายอกัขระ 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัสายอกัขระคลาส String, String 

Builder, String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ และเมธอด 
 
 

2. ฟังค าช้ีแจงในเร่ืองความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 4 สายอกัขระ บนัทึกประเดน็
ส าคญัลงในสมุด 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของ String 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของ String 
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี4สายอกัขระ คลาส String, 
String Builder, String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ 
และเมธอด 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่ง
ประกอบการแสดงผลขอ้มูลในรูปแบบสาย
อกัขระขอ้ความต่างๆแสดงผลความยาว String 
แสดงตวัอกัษรในต าแหน่งท่ีก าหนดโดยใช
ค าสัง่ charAt()  

7. อธิบายการใชง้านคลาส String , String Builder , 
String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ เมธอด 

 
5. นกัศึกษาดูสไลดใ์นหน่วยท่ี4 สายอกัขระ คลาส 

String, String Builder, String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ ์
และเมธอด บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 
 
 
 
 

7. ฟังอาจารยอ์ธิบายและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงใน
สมุด 

 
 
 



 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัท่ีเรียนผา่นมาสายอกัขระ คลาส 

String, String Builder, String Buffer เรฟเฟอร์
เรนซ์และเมธอด 
 

9. อาจารยใ์หน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่ง 1
โปรแกรมโดยมีการใชก้ารประกาศตวัแปรแบบเรฟ
เฟอร์เรนซ์  

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัท่ีเรียนผา่นมาสายอกัขระ 

คลาสString, String Builder, String Buffer เรฟ
เฟอร์เรนซ์และเมธอด บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงใน
สมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือทดลองเขียน
โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการประกาศตวัแปรแบบเรฟเฟอร์

เรนซ ์ 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. เอกสารการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมโดยใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมท่ีมีการประกาศ
ตวัแปรแบบเรฟเฟอร์เรนซ์  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  5 วนัท่ี  28  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559   ถึง วนัท่ี 2 เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อการสร้างคลาส String, String Builder , String Buffer  

เรฟเฟอร์เรนซ์ และเมธอด  
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเขียนโปรแกรมตามค าสัง่การสร้างคลาส String, String Builder , 
String Buffer  เรฟเฟอร์เรนซ์ และ เมธอด 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างคลาส String, String 

Builder , String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ และ เมธอด 
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1.ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 51 คน ไม่ผา่น 1 คน 
2.ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 51 คน ไม่ผา่น 1 คน 
3.ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 3 จ านวน 51 คน ไม่ผา่น 1 คน 

 
 

3. ผลการสอนของครู 
3.1ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างคลาส String, String Builder , String Buffer เรฟเฟอร์เรนซ์ 
และเมธอด  และเขา้สอนตรงเวลา 
3.2ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนสูบกญัชาจะท าใหอ้อกฤทธ์ิทางประสาท กระตุน้ใหเ้กิด 

          ภาพหลอนต่างๆ ท าใหท้ าร้ายตวัเองหรืออาจท าร้ายคนอ่ืนโดยไม่รู้ตวั 
 
4. ปัญหาท่ีพบ 

-นกัศึกษาไม่สบายลาป่วย 
 



5. แนวทางการแกไ้ข 
-ใหน้กัศึกษาท่ีลาป่วยท างานส่งยอ้นหลงั 
-จากอาทิตยท่ี์ผา่นมานกัศึกษาท่ีขาดเรียนมีการปรับพฤติกรรมท่ีดีข้ึนมาเรียนเป็นปกติ 

 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 
 

 



สัปดาห์ที่  6 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  4 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของชนิดวตัถุตัวแปรทีใ่ช้ส าหรับอ้างถึงวตัถุและการจัดกลุ่มของวตัถุ 

1. เนือ้หาสาระ 
1. คลาส Math 
2. คลาสประเภท Wrapper 
3. เมธอด printf() 
4. คลาส NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat 

2. สาระส าคญั 
         ชนิดขอ้มูลพื้นฐานท่ีเป็นตวัเลข เช่น int หรือ double นั้นสามารถน ามาค านวณได ้ภาษาจาวามีค าสัง่
ส าหรับการค านวณง่ายๆ เช่นการบวก,ลบ,คูณ และหารส าหรับการค านวณท่ีซบัซอ้น เช่นค านวณ
ตรีโกณมิติ ลอ็กการิทึม และการสร้างเลขสุ่ม ภาษาจาวากท็  าไดโ้ดยใชค้ลาส Math ขอ้มูลท่ีเป็นอินพตุของ
การค านวณทั้งจากผูใ้ช ้จากไฟล ์จากฐานขอ้มูล หรือจากทางเครือข่าย จะอยูใ่นรูปของสายอกัขระซ่ึง
จ าเป็นตอ้งแปลงใหเ้ป็นตวัเลขก่อนจึงจะสามารถค านวณได ้การแปลงชนิดขอ้มูลจะใชเ้มธอดในคลาส
ประเภท Wrapper  ขอ้มูลท่ีเป็นเอาตพ์ตุของการค านนวณมกัตอ้งการแสดงผลในรูปแบบท่ีอ่านไดส้ะดวก
ซ่ึงสามารถใชค้ลาสประเภท Formatter ช่วยจดัรูปแบบได ้

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถสร้างคลาส Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat ได ้
2. สามารถใชเ้มธอด printf() ได ้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจคลาส Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat ได ้
2. มีความเขา้ใจการใชเ้มธอด printf() ได ้ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถสร้างคลาส Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat ได ้
2. สามารถใชเ้มธอด printf() ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่  6 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  4 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  โครงสร้างของชนิดวตัถุตัวแปรทีใ่ช้ส าหรับอ้างถึงวตัถุและการจัดกลุ่มของวตัถุ 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาใช้เหตุผลในการสร้างคลาสเก่ียวกับการค านวณค่าทางคณิตศาสตร์ในการเขียน
โปรแกรม 

     5.1.2  ความพอประมาณ 
นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 

     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 

     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 
นกัศึกษามีการจดัระเบียบในการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการตรวจสอบความผดิพลาด 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการใชง้านเก่ียวกบั 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat และ printf() ท่ีเรียนผา่นมา 
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                   อาจารยผ์ูส้อนไดพู้ดถึงผลกระทบของคนกินยาบา้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิต
สบัสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือฆ่าผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 4โครงสร้างของชนิดวตัถุตวัแปรท่ีใช้
ส าหรับอา้งถึงวตัถุและการจดักลุ่มของวตัถุ  
คณิตศาสตร์ ตวัห่อหุม้และการจดัรูปแบบ 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,
DateFormat  

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 5คณิตศาสตร์ ตวัห่อหุม้และ
การจดัรูปแบบ  
 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัการค านวณทางคณิตศาสตร์ ตวั

ห่อหุม้และการจดัรูปแบบ
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,Dat
eFormat  
 

2. ฟังค าช้ีแจงในเร่ืองความจ าเป็นและความส าคญัของ
คณิตศาสตร์ ตวัห่อหุม้และการจดัรูปแบบ บนัทึก
ประเดน็ส าคญัลงในสมุด 
  

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของสูตรคณิตศาสตร์ในการค านวณหาค่า
ต่างๆ ในการเขียนโปรแกรม 

4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของสูตรคณิตศาสตร์ในการค านวณหาค่าต่างๆ ใน
การเขียนโปรแกรม  

4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 



ขั้นด าเนินการสอน 
5. น าเสนอสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหา

เก่ียวกบัหน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 โครงสร้างของ
ชนิดวตัถุตวัแปรท่ีใชส้ าหรับอา้งถึงวตัถุและการ
จดักลุ่มของวตัถุ คณิตศาสตร์ ตวัห่อหุม้และการ
จดัรูปแบบ 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และจ าลองสถานการ
ตวัอยา่งประกอบเพื่อเปรียบเทียบ การ
ค านวณหาค่าผลลพัธ์ทางสูตรคณิตศาสตร์และ
การจดัรูปแบบ 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,
DateFormat 

7. อธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมค านวณค่า
ต่างๆ ดว้ยสูตรทางคณิตศาสตร์ และการ
จดัรูปแบบของโปรแกรมเพือ่ใหง่้ายต่อการท า
ความเขา้ใจ 
 

 
5. นกัศึกษาดูสไลดใ์นหน่วยท่ี4 โครงสร้างของชนิด

วตัถุตวัแปรท่ีใชส้ าหรับอา้งถึงวตัถุและการจดักลุ่ม
ของวตัถุ คณิตศาสตร์ ตวัห่อหุม้และการจดัรูปแบบ
บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง
การค านวณหาค่าผลลพัธ์ทางสูตรคณิตศาสตร์และ
การจดัรูปแบบ 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat, 

       DateFormat 
7. ฟังอธิบายขั้นตอนการเขียนโปรแกรมค านวณค่า

ต่างๆดว้ยสูตรคณิตศาสตร์ และการจดัรูปแบบของ
โปรแกรม บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

 

 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกการ

ค านวณหาค่าผลลพัธ์ทางสูตรคณิตศาสตร์และการ
จดัรูปแบบ 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,Da
teFormat 

9. ฝึกปฏิบติัใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่ง 1
โปรแกรมโดยมีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมา 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัการค านวณหาค่า

ผลลพัธ์ทางสูตรคณิตศาสตร์และการจดัรูปแบบ 
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,
DateFormat และบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงใน 
 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือทดลองเขียน
โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการใชง้านเก่ียวกบั

Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat และ printf() ท่ีเรียนผา่นมา 
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการใชง้านเก่ียวกบั
Math,Wrapper,NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat และ printf() ท่ีเรียนผา่นมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  6   วนัท่ี  5  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559  ถึง วนัท่ี 9  เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559   
วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์   ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อการสร้างคลาส Math คลาสประเภท Wrapper 

               และเมธอด เมธอด printf () คลาส Number Format, Decimal Format, Date Format 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเขียนโปรแกรมตามค าสัง่การสร้างคลาส Math คลาสประเภท Wrapper 
และเมธอด เมธอด printf() คลาส NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างคลาส Math คลาสประเภท 

Wrapper และเมธอด เมธอด printf() คลาส NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat   
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ไม่ผา่น - คน 
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 52 คน ไม่ผา่น - คน 

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างคลาส Math คลาสประเภท Wrapper และเมธอด เมธอด printf() 
คลาส NumberFormat,DecimalFormat,DateFormat  และเขา้สอนตรงเวลา  
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินยาบา้เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน
หวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือฆ่าผูอ่ื้น  
 

4. ปัญหาท่ีพบ 
 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีนกัศึกษาใชง้านอยูมี่ปัญหา 1 เคร่ืองไม่สามารถใชง้านได ้

5. แนวทางการแกไ้ข 
ใหน้กัศึกษายา้ยท่ีนัง่ไปใชเ้คร่ืองท่ีสามารถใชง้านได ้

 



ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                   อาจารยสุ์ธารัตน์   ทองใหม่ 

 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                                                                   อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 
บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
  



สัปดาห์ที่  7 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  5 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  วธีิการจัดกลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 

1. เนือ้หาสาระ 
1. อาร์เรย ์
2. อาร์เรยส์องมิติ 
3. การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรย ์
4. การคน้หาค่าในอาร์เรย ์

2. สาระส าคญั 
         คอมพิวเตอร์มกัจะถูกใชเ้พื่อประมวลผลขอ้มูลจ านวนมาก เช่น หาค่าเฉล่ียของคะแนนของนกัเรียน
ในชั้นเรียน เรียงรายช่ือของนกัเรียนตามล าดบัอกัษร หรือคน้หาช่ือนกัเรียนจากรายช่ือ เป็นตน้ ขอ้มูล
ดงักล่าวมดัจะเป็นขอ้มูลชนิดเดียวกนั เช่น รายช่ือนกัเรียนจะเป็น String เหมือนกนั หรือคะแนนของ
นกัเรียนแต่ละคนกจ็ะเป็น int เหมือนกนัเราเรียกตวัแปรชนิดเดียวกนัท่ีต่อเรียงกนัเป็นแถวยาววา่อาร์เรย ์
ลกัษณะการต่อเรียงกนัเป็นแถวนั้นจดัวา่เป็นโครงสร้างขอ้มูลชนิดหน่ึงอาร์เรยเ์ป็นโครงสร้างขอ้มูลท่ีเขา้ใจ
ง่ายและมีความรวดเร็วในการเขา้ถึงขอ้มูล 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
1. สามารถสร้างอาร์เรย ์ได ้
2. สามารถคน้หาค่าในอาร์เรย ์ได ้ 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจอาร์เรย ์ได ้
2. มีความเขา้ใจการคน้หาค่าในอาร์เรย ์ได ้ 

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถสร้างอาร์เรย ์ได ้
2. สามารถคน้หาค่าในอาร์เรย ์ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่  7 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่ 5 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  วธีิการจัดกลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการก าหนดขนาดของอาร์เรยท่ี์สร้างมาเกบ็ขอ้มูลในการเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีการประกาศตวัแปรอาร์เรยม์าใชใ้นการเขียนโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อการจดัเก็บขอ้มูล
เป็นชุดเพื่อความเป็นระเบียบในการประมวลผลของโปรแกรม 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการใชง้านเก่ียวกบั 
อาร์เรยท่ี์เรียนผา่นมา 
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

อาจารยผ์ูส้อนไดพู้ดถึงผลกระทบของคนกินยาอีเสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิต
สับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือฆ่าผูอ่ื้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 5วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและการสืบ
ทอดความสามารถของวตัถุ เร่ืองอาร์เรย ์ 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 5 เร่ืองอาร์เรย ์ 
 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนเก่ียวกบัวธีิการจดักลุ่มของวตัถุและการสืบ
ทอดความสามารถของวตัถุและอาร์เรย ์

2. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนเร่ืองอาร์เรย ์และบนัทึกประเด็นส าคญัลง
ในสมุด 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความรู้

ทัว่ไปของการประกาศตวัแปรแบบ อาร์เรยใ์น
การเขียนโปรแกรม 

4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของอาร์เรย ์ในการเขียนโปรแกรม 
  

4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและ
การสืบทอดความสามารถของวตัถุ เร่ืองอาร์เรย ์ 
อาร์เรยส์องมิติ การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรย ์
การคน้หาค่าขอ้มูลในอาร์เรย ์

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบการท างานของอาร์เรย ์1 มิติ 
อาร์เรย ์2 มิติ และอาร์เรย ์3 มิติ การเรียงล าดบั
ขอ้มูลในอาร์เรย ์การคน้หาค่า ขอ้มูลในอาร์เรย ์

7. อธิบายขั้นตอนการประกาศตวัแปรแบบอาร์เรย ์
และการจดัรูปแบบของโปรแกรมเพื่อใหง่้ายต่อ
การท าความเขา้ใจ 
 

 
5. นกัศึกษาดูสไลดใ์นหน่วยท่ี5วิธีการจดักลุ่มของวตัถุ

และการสืบทอดความสามารถของวตัถุเร่ืองอาร์เรย ์ 
อาร์เรยส์องมิติ การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรย ์การ
คน้หาค่าขอ้มูลในอาร์เรย ์และบนัทึกเน้ือหาส าคญั
ลงในสมุด 
 

6. ฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่งการท างาน
ของอาร์เรย ์1 มิติอาร์เรย ์2 มิติ และอาร์เรย ์3 มิติ การ
เรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรย ์การคน้หาค่า ขอ้มูลใน
อาร์เรย ์

7. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

 
 
 
 
 



กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัการท างานของอาร์เรย ์

1 มิติอาร์เรย ์2 มิติ และอาร์เรย ์3 มิติ การเรียงล าดบั
ขอ้มูลในอาร์เรย ์การคน้หาค่า ขอ้มูลในอาร์เรย ์ 
 

9. ใหน้กัศึกษาจบักลุ่ม 3 คนเพือ่ทดลองเขียน
โปรแกรมตามตวัอยา่ง 1โปรแกรมโดยมีการใช้
ค  าสัง่เก่ียวกบัการเกบ็ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์และให้
ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัการท างานของ

อาร์เรย ์การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรย ์การคน้หา
ค่า ขอ้มูลในอาร์เรย ์และบนัทึกเน้ือหาส าคญัลง
ในสมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือจบักลุ่ม 3คน
ทดลองเขียนโปรแกรมตามตวัอยา่งและออกมา
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการใชง้านเก่ียวกบัอาร์เรย ์ท่ีเรียนผา่นมา 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบ
เชิงวตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุ
ดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 



 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการใชง้านเก่ียวกบัอาร์เรย ์ท่ีเรียนผา่นมา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินคะแนน 
เร่ือง วิธีการจดักลุ่มของวตัถุและการสืบทอดความสามารถของวตัถุ 

 
การด าเนินกจิกรรม 
 1.  นกัศึกษาแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 3-4 คน 
 2.  ใหแ้ต่ละกลุ่ม  เขียนโปรแกรมโดยมีการใชค้  าสัง่เก่ียวกบัการเกบ็ขอ้มูลแบบอาร์เรย ์และให ้ 
                   ออกมาน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 3.  แต่ละกลุ่มน าเสนอผลงานหนา้ชั้นเรียน  พร้อมทั้งมีส่ือในการน าเสนอ 
 4.  นกัศึกษาวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพการเรียนรู้ท่ีแทจ้ริง 
 
เกณฑ์การประเมินการท ากจิกรรม 
 

กลุ่มประเมิน เน้ือหาสาระ (5) ความครบถว้น (5) การน าเสนอ (10) รวมคะแนน (20) 
กลุ่มท่ี 1     
กลุ่มท่ี 2     
กลุ่มท่ี 3     
กลุ่มท่ี 4     
กลุ่มท่ี 5     
กลุ่มท่ี 6     
กลุ่มท่ี 7     
กลุ่มท่ี 8     
กลุ่มท่ี 9     
กลุ่มท่ี 10     

 
หมายเหตุ : 
  คะแนน  16 – 20   ดีมาก 
  คะแนน  11 – 15  ดี 
  คะแนน  1 – 10  ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  7 วนัท่ี  12  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2559   ถึง วนัท่ี 16  เดือน ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 

วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์   ทองใหม่ 
************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้ออาร์เรย ์,อาร์เรยส์องมิติ,การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรยแ์ละการ

คน้หาค่าในอาร์เรย ์
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองเขียนโปรแกรมตามค าสัง่การสร้างอาร์เรย ์,อาร์เรยส์องมิติ,การ
เรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรยแ์ละการคน้หาค่าในอาร์เรย ์ 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการสร้างอาร์เรย ์,อาร์เรยส์องมิติ,

การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรยแ์ละการคน้หาค่าในอาร์เรย ์  
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ไม่ผา่น - คน 
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 52 คน ไม่ผา่น - คน 

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการสร้างอาร์เรย ์,อาร์เรยส์องมิติ,การเรียงล าดบัขอ้มูลในอาร์เรยแ์ละการ
คน้หาค่าในอาร์เรย ์ และเขา้สอนตรงเวลา  
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินยาอีเสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิตสับสน
หวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือฆ่าผูอ่ื้น  

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

- 
 

5. แนวทางการแกไ้ข 
  - 



 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์   ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



สัปดาห์ที่  8 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  6 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การจัดการข้อผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ความผดิพลาด(error) 
2. ความผดิปกติ(exception) 
3. บลอ็ก try-catch-finally 
4. ค าสัง่ throw 
5. ค าสัง่ throws 

 
2. สาระส าคญั 

         ระหวา่งท่ีโปรแกรมก าลงัท างาน โดยทัง่ไปมกัมีปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดอ้ยูเ่สมอ เช่น 
หน่วยความจ าท่ีมีจ  ากดั อุปกรณ์การรับและส่งขอ้มูลท่ีอาจขดัขอ้ง หรือการกรอกขอ้มูลท่ีผดิพลาด ทั้งหมด
น้ีถือเป็น ความผดิปกติ ท่ีท าใหโ้ปรแกรมท่ีเขียนข้ึนมาไม่สามารถท างานต่อได ้ในบทน้ีจะกล่าวถึงการ
จดัการกบัความผดิปกติท่ีอาจเกิดข้ึนระหวา่งท่ีโปรแกรมท างาน 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สามารถแกไ้ขความผดิพลาด ความผดิปกติในโปรแกรม ได ้
2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนท่ีเรียนมา 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจความผดิพลาด ความผดิปกติในโปรแกรม ได ้
2. มีความเขา้ใจบลอ็ก try-catch-finally และค าสัง่ throw , throws ได ้ 
3. เพื่อเป็นการทดสอบวา่นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนท่ีเรียนมา 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถแกไ้ขความผดิพลาด ความผดิปกติในโปรแกรม ได ้
2. นกัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในบทเรียนท่ีเรียนมา 

 
 

 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่  8 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  6 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การจัดการข้อผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาใช้เหตุผลในการตรวจสอบและแก้ไขความผิดพลาด ความผิดปกติ ในการเขียน
โปรแกรม  

     5.1.2  ความพอประมาณ 
นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 

     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 

     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 
นกัศึกษามีความรอบครอบในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนกวา่เดิมโดยวดัไดจ้ากการเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการใชบ้ลอ็ก try - 
catch 

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนกินยาไอซ์เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย     
จิตสับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้าย   
ตนเองหรือฆ่าผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 6 การจดัการความผดิปกติ 
2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ

การเรียนรู้หน่วยท่ี 6 การจดัการความผดิปกติ 
 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนหน่วยท่ี 6 การจดัการความผดิปกติ 

2. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญัของ
การจดัการความผดิปกติบนัทึกประเดน็ส าคญัลงใน
สมุด 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัปัญหาท่ี

เกิดขอ้ผดิพลาดข้ึนในการเขียนโปรแกรม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของขอ้ผดิพลาด ในการเขียนโปรแกรม  
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี6 การจดัการความผดิปกติ 
6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ

เพื่อเปรียบเทียบ การจดัการความผดิปกติ 
7.  อธิบายรูปแบบ ความผดิพลาด(error) ความ

ผดิปกติ(exception) บลอ็ก try-catch-finally  
ค  าสัง่ throw ค  าสัง่ throws  
 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี 6 การจดัการ

ความผดิปกติ บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายเก่ียวกบัการจดัการความ

ผดิปกติ และจดบนัทึกตวัอยา่ง 
7. ฟังอาจารยอ์ธิบายรูปแบบความผดิพลาด(error) 

ความผดิปกติ(exception) บลอ็ก try-catch-finally  
ค  าสัง่ throw ค  าสัง่ throws  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็เก่ียวกบัความผดิพลาด(error) ความ

ผดิปกติ(exception) บลอ็ก try-catch-finally  ค  าสัง่ 
throw ค  าสัง่ throws เพื่อใหง่้ายต่อการท าความ
เขา้ใจ   
 

9. ครูใหน้กัศึกษาทดลองแกไ้ขความผดิพลาดของ
โปรแกรม 1 โปรแกรมตามตวัอยา่ง 
 
 

 
8. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบัความ

ผดิพลาด(error) ความผดิปกติ(exception) บลอ็ก 
try-catch-finally  ค  าสัง่ throw ค  าสัง่ throws 
เพื่อใหง่้ายต่อการท าความเขา้ใจ   
 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายแกไ้ขความ
ผดิพลาดของโปรแกรม 
 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. แกไ้ขโปรแกรมตามตวัอยา่ง 1 โปรแกรมท่ีมีความผดิพลาดใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ 
2. ท าขอ้สอบปฏิบติั 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 



 
 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
   1.ใบงานใหน้กัศึกษาแกไ้ขโปรแกรมตามตวัอยา่ง 1 โปรแกรมท่ีมีความผดิพลาดใหส้ามารถใชง้านไดป้กติ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  8 วนัท่ี 19 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559   ถึง วนัท่ี 23 เดือน ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์   ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อความผดิพลาด(error),ความผดิปกติ(exception),บลอ็ก try-

catch-finally, ค าสัง่ throw, ค าสัง่ throws,สอบปฏิบติั 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองแกไ้ขโปรแกรมตามความผดิพลาด(error),ความ
ผดิปกติ(exception),บลอ็ก try- catch-finally, ค าสัง่ throw, ค าสัง่ throws,สอบปฏิบติั  

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ความผดิพลาด(error),ความ

ผดิปกติ(exception),บลอ็ก try- catch-finally, ค าสัง่ throw, ค าสัง่ throws,สอบปฏิบติั  
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ผา่น  
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 52 คน ผา่น  

 
 

3. ผลการสอนของครู 
3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั ความผดิพลาด(error),ความผดิปกติ(exception),บลอ็ก try- catch-finally, 
ค าสัง่ throw, ค าสัง่ throws 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินยาไอซ์เสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิต
สับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือ
ฆ่าผูอ่ื้น  

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

ไม่พบปัญหา 



5. แนวทางการแกไ้ข 
- 

 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์   ทองใหม่ 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



 

 
 
 

สัปดาห์ที่  9 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  - 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  สอบกลางภาคเรียนที ่2/2559 

1. เนือ้หาสาระ 
              สอบกลางภาคเรียนที ่2/2559 
2. สาระส าคญั 

- 
3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
         - 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
            - 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             - 
5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

- 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

- 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

- 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

- 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

- 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 
                  - 
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

- 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                    - 



 
 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม  
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

 

ขั้นด าเนินการสอน  

ขั้นสรุป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
- 

8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
       - 
       ส่ือโสตทัศน์ 
       - 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

        - 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
       - 
 
 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  9 วนัท่ี 2 เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2560   ถึง วนัท่ี 6 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 

วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 
************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
- 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- 

3. ผลการสอนของครู 
- 

4. ปัญหาท่ีพบ 
- 

 
5. แนวทางการแกไ้ข 

- 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
               อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
รับทราบ 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                               อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



สัปดาห์ที่  10 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  6 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การจัดการข้อผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ความผดิพลาด 
2. การจดัการความผดิปกติในภาษาจาวา 

 
2. สาระส าคญั 

         ระหวา่งท่ีโปรแกรมก าลงัท างานโดยทัว่ไปมกัมีปัจจยัภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมไดอ้ยูเ่สมอ เช่น 
หน่วยความจ าท่ีมีจ  ากดั อุปกรณ์การรับส่งขอ้มูลท่ีอาจขดัขอ้ง หรือการกรอกขอ้มูลท่ีผดิพลาด เป็นตน้ 
ทั้งหมดน้ีถือวา่เป็น ความผดิปกติ ท่ีท าใหโ้ปรแกรมท่ีเขียนข้ึนไม่สามารถท างานต่อได ้ 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สามารถแกไ้ขความผดิพลาดในการเขียนโปรแกรมได ้
2. สามารถจดัการความผดิปกติในภาษาจาวาได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจความผดิพลาดในการเขียนโปรแกรมได ้
2. มีความเขา้ใจความผดิปกติในภาษาจาวาได ้ 

 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  สามารถแกไ้ขความผดิพลาดในการเขียนโปรแกรมได ้
2. สามารถจดัการความผดิปกติในภาษาจาวาได ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สัปดาห์ที่  10 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  6 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การจัดการข้อผดิพลาดของการเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุด้วยภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการจดัการความผดิปกติในการเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีความรอบครอบในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนกวา่เดิมโดยวดัไดจ้ากการเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาตอบค าถามเก่ียวกบัขอ้ผดิพลาดและความผดิปกติในการเขียน 
โปรแกรมโดยยกมือตอบ 

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและตอบค าถามเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนกินโคเคนเสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย   
จิตสบัสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้าย 
ตนเอง หรือฆ่าผูอ่ื้น 

 
 
 
 
 
 



 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 6 การจดัการความผดิปกติ 
2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ

การเรียนรู้หน่วยท่ี 6 การจดัการความผดิปกติ 
 

 

 
1. ฟังค าช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนรู้หน่วยท่ี 6การจดัการความผดิปกติ 
2. ฟังความส าคญัและความจ าเป็นของการจดัการความ

ผดิปกติบนัทึกประเดน็ส าคญัลงในสมุด 
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัความ

ผดิปกติในการเขียนโปรแกรม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของความผดิปกติ ในการเขียนโปรแกรม  
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี6 การจดัการความผดิปกติ 
6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ

เพื่อเปรียบเทียบ 
7. อธิบายรูปแบบความผดิปกติในการเขียน

โปรแกรม  
 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี6 การจดัการ

ความผดิปกติบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 

 
7. บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุดเก่ียวกบัความ

ผดิพลาดของโปรแกรม 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบัการ

จดัการความผดิปกติ 
9. ครูใหน้กัศึกษาทดลองแกไ้ขโปรแกรม 1 โปรแกรม

ท่ีมีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมาเก่ียวกบัการจดัการ
ความผดิปกติ 

 
8. ฟังสรุปเก่ียวกบัการจดัการความผดิปกติและ

บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายทดลองแกไ้ข

โปรแกรมตามตวัอยา่ง 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมตามตวัอยา่งและจดัระเบียบในการพมิพค์  าสัง่พร้อมทั้งแกไ้ข

โปรแกรมท่ีมีความผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 



 
 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมตามตวัอยา่งและจดัระเบียบในการพมิพค์  าสัง่พร้อมทั้งแกไ้ข
โปรแกรมท่ีมีความผดิพลาดใหถู้กตอ้ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  10  วนัท่ี  9  เดือน มกราคา  พ.ศ. 2560   ถึง วนัท่ี   13  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 
วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อความผดิพลาดและการจดัการความผดิปกติในภาษาจาวา 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองแกไ้ขโปรแกรมตามความผดิพลาดและการจดัการความผดิปกติใน
ภาษาจาวา  

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง ความผดิพลาด และการจดัการ

ความผดิปกติในภาษาจาวา  
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ผา่น  
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ านวน 52 คน ผา่น  

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั ความผดิพลาดและการจดัการความผดิปกติในภาษาจาวา 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินโคเคนเสพติดจะมีอาการ หงุดหงิด กระวนกระวาย จิต
สับสนหวาดระแวง บางคร้ังมีอาการคลุม้คลัง่ หรือท าในส่ิงท่ีคนปกติไม่กลา้ท า เช่น ท าร้ายตนเองหรือ
ฆ่าผูอ่ื้น  

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

- นกัศึกษาบางคนขาดเรียน 
 

5. แนวทางการแกไ้ข 



- ครูผูส้อนไดห้าแนวทางแกไ้ขโดยไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากงานวิจยัเร่ือง การศึกษาพฤติกรรม
ของนกัศึกษาท่ีขาดเรียนของ “อาจารยฟ์องค า  พุม่พวง ” โดยน าวิธีการท าสัญญากบัผู้เรียน
มาแก้ปัญหาการขาดเรียน โดยจะพบนกัศึกษาเป็นรายบุคคลเพื่อใหน้กัศึกษาเกิดความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเองและใหผู้เ้รียนท่ีขาดเรียนท างานส่งนอกเวลาโดยท ารายงาน
เพิ่มเติมในเร่ืองการจดัการความผดิปกติในการเขียนโปรแกรมดว้ยภาษาจาวาและติดตามดู
พฤติกรรมทุกๆอาทิตย ์

 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 



 



สัปดาห์ที่  11 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

1. เนือ้หาสาระ 
1. เมธอด 
2. แอตทริบิวต ์
3. ตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส 
4. เมธอดของคลาส 

2. สาระส าคญั 
         โปรแกรมท่ีเขียนดว้ยภาษาจาวา โดยทัว่ไปประกอบดว้ย วตัถุ หลายตวัร่วมมือกนัท างาน เราสัง่ให้
วตัถุท างานโดยการส่ง ขอ้ความ ไปหาวตัถุ วตัถุจะท างานตามขอ้ความท่ีไดรั้บดว้ยวิธีหรือ เมธอด ท่ี
แตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัชนิดของวตัถุ ชนิดของวตัถุนั้นมีศพัทเ์รียกเฉพาะวา่ คลาส คลาสเป็นแนวความคิดท่ี
ส าคญัมากในโปรแกรมเชิงวตัถุ เพราะวา่เป็นแนวความคิดพื้นฐานท่ีจะถูกต่อยอดไปเป็นแนวความคิดอ่ืนๆ 
เช่น การสืบทอด อินเทอร์เฟซ 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สามารถสร้างตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส ได ้
2. สามารถสร้างเมธอดของคลาสได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจเมธอด ได ้
2. มีความเขา้ใจแอตทริบิวต ์ได ้ 
3. มีความเขา้ใจตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาสได ้ 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.  สามารถสร้างตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส ได ้
2. สามารถสร้างเมธอดของคลาสได ้

 
 

 
 
 
 
 
 



สัปดาห์ที่  11 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการสร้างตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส ในการเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีความรอบครอบในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนกวา่เดิมโดยวดัไดจ้ากการเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการใชส้ร้างตวัแปร 
และค่าคงท่ีของคลาส 

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                  อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนกินยาเค เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ือง หู   
                  แวว่ ไดย้นิเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่ากลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกั 
                  ป่วยเป็นโรคจิต 
 
 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 7 การเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั
ฐานขอ้มูล เร่ืองคลาส 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 7 คลาส 
 

 
1. ฟังช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

เก่ียวกบัการเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐานขอ้มูล 
เร่ืองคลาส 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัความส าคญัของเร่ืองคลาสและ
บนัทึกประเดน็ส าคญัลงในสมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัสร้างตวั

แปรและค่าคงท่ีของคลาส ในการเขียน
โปรแกรม 

4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของคลาส ในการเขียนโปรแกรม  
 

4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี7 คลาส 
6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ

เพื่อเปรียบเทียบการท างานของคลาส 
7. อธิบายรูปแบบการใชส้ร้างตวัแปรและค่าคงท่ี

ของคลาส  

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี 7 คลาส บนัทึก

เน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง

การท างานของคลาส 
7. ฟังอธิบายรูปแบบการใช ้การสร้างตวัแปร และ

ค่าคงท่ีของคลาส บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบัการ

ท างานของคลาส 
9. ครูใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ี

มีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมาการท างานเก่ียวกบั
คลาส 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัการท างานของ

คลาสและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือเขียนโปรแกรม

ท่ีมีการใชง้านเก่ียวกบัคลาส 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการสร้างตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 



 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  
             1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง  

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการสร้างตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  11 วนัท่ี 16  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560  ถึง วนัท่ี  20 เดือน มกราคม  พ.ศ. 2560 
วิชาการพฒันาเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีาวา  จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อ  เมธอด,แอตทริบิวต,์ตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส,เมธอดของ
คลาส 

1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อเมธอด,แอตทริบิวต,์ตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส,เมธอดของ
คลาส 

1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา
เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองลองใชง้านเมธอด,แอตทริบิวต,์ตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส,เมธอด
ของคลาส 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ือง เมธอด,แอตทริบิวต,์ตวัแปรและ

ค่าคงท่ีของคลาส,เมธอดของคลาส  
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2  

 
 

3. ผลการสอนของครู 
3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบั เมธอด,แอตทริบิวต,์ตวัแปรและค่าคงท่ีของคลาส,เมธอดของคลาส 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินยาเค เสพติดจะมีอาการประสาทหลอน ฝันเฟ่ือง หูแว่ว ได้
ยนิเสียงประหลาดหรือเห็นภาพหลอนท่ีน่าเกลียดน่ากลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกั ป่วยเป็นโรค
จิต 

 
 



4. ปัญหาท่ีพบ 
- นกัศึกษา 2 คนขาดเรียน 

 
5. แนวทางการแกไ้ข 

- เม่ือนกัศึกษากลบัมาเรียนใหน้กัศึกษาท างานส่งยอ้นหลงั 
 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



สัปดาห์ที่  12 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ขอ้จ ำกดัของค่ำคงท่ีท่ีเป็นชนิดขอ้มูลพื้นฐำน 
2. อีนมั 
3. ตวัแปรชนิดอีนมั 
4. เมธอดของอีนมั 
5. แอตทริบิวตข์องอีนมั 

 
2. สาระส าคญั 

         ขอ้มูลบำงชนิดมีค่ำท่ีเป็นไปไดอ้ยูเ่พยีงไม่ก่ีค่ำ เช่นขอ้มูลท่ีเป็นเพศ โดยทัว่ไปมีไดเ้พียง 2 ค่ำ คือเพศ
หญิงและเพศชำย สัญญำณไฟจรำจรมี 3 ค่ำ คือแดง, เหลือง, เขียว หรือเกรดมี 5 ค่ำ คือ A,B,C,D และ F 
กำรใชต้วัแปรชนิดขอ้มูลพื้นฐำนเกบ็ขอ้มูลเหล่ำน้ีมีขอ้เสียคือ ตวัแปรชนิดขอ้มูลพื้นฐำนอำจเกบ็ค่ำท่ีเรำไม่
ตอ้งกำร เช่น ตวัแปรชนิด char อำจเกบ็เกรด Z ซ่ึงไม่สมเหตุสมผล ซ่ึงปัญหำดงักล่ำวจะไม่เกิดข้ึนเม่ือเรำ
ประกำศชนิดขอ้มูลแบบใหม่ท่ีเรียกวำ่อีนมั 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สำมำรถสร้ำงตวัแปรอีนมั ได ้
2. สำมำรถสร้ำงเมธอดของอีนมัได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีควำมเขำ้ใจขอ้จ ำกดัของค่ำคงท่ีท่ีเป็นชนิดขอ้มูลพื้นฐำน ได ้
2. มีควำมเขำ้ใจอีนมั ได ้ 
3. มีควำมเขำ้ใจตวัแปรและค่ำคงท่ีของอีนมัได ้ 
4. มีควำมเขำ้ใจแอตทริบิวตข์องอีนมัได ้
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1.    สำมำรถสร้ำงตวัแปรอีนมั ได ้
2.    สำมำรถสร้ำงเมธอดของอีนมัได ้

 
 

 
 



 
 
สัปดาห์ที่  12 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ควำมมีเหตุผล 

นกัศึกษำใชเ้หตุผลในกำรสร้ำงตวัแปรและเมธอดของอีนมัในกำรเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ควำมพอประมำณ 

นกัศึกษำมีควำมพอประมำณในกำรใชอุ้ปกรณ์กำรเรียน 
     5.1.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษำท ำกำรเขียนโปรแกรมดว้ยควำมมีวินยัในกำรท ำงำนไม่ก่อควำมวุน่วำย 
     5.1.4  เง่ือนไขควำมรู้ 

นกัศึกษำมีควำมรอบครอบในกำรเขียนโปรแกรมมำกข้ึนกวำ่เดิมโดยวดัไดจ้ำกกำรเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลำดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษำรู้จกัควำมรักและควำมสำมคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลำมีปัญหำในกำรเขียนโปรแกรม

นกัศึกษำจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่ำ้งๆ ดูควำมถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอำจำรยจ์ะช่วย และนกัศึกษำท ำ
กำรเขียนโปรแกรมตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดำ้นประชำธิปไตย 

อำจำรยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษำคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมำเอง 1 โปรแกรมโดยมีกำรใชส้ร้ำงตวัแปร 
และเมธอดของอีนมั 

         5.2.2 ดำ้นคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย 
นกัศึกษำคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมำเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดำ้นภูมิคุม้กนัจำกยำเสพยติ์ด 
                 อำจำรยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนกินยำแอลเอสดี เสพติดจะมีอำกำรประสำทหลอน ฝันเฟ่ือง      
                  หูแวว่ ไดย้นิเสียงประหลำดหรือเห็นภำพหลอนท่ีน่ำเกลียดน่ำกลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกั 
                  ป่วยเป็นโรคจิต 
 
 
 
 
 



 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้

หน่วยท่ี 7 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั
ฐำนขอ้มูล 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญัของ
กำรเรียนรู้หน่วยท่ี 7 กำรเขียนโปรแกรมเพือ่
ติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำร

เรียนรู้เก่ียวกบั กำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั
ฐำนขอ้มูล 

2. ฟังช้ีแจงและบนัทึกประเด็นส ำคญัลงในสมุด
เก่ียวกบั กำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษำเพื่อซกัถำมเก่ียวกบัสร้ำงตวั

แปรและเมธอดของอีนมัในกำรเขียนโปรแกรม
เพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

4. ยกตวัอยำ่งแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีนกัศึกษำสำมำรถ
คน้หำขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถำมของอำจำรยเ์ก่ียวกบัควำมรู้ทัว่ไป

ของเมธอดอีนมั ในกำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั
ฐำนขอ้มูล  

4. ตั้งใจฟังแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสำมำรถคน้หำ
ควำมรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหำเก่ียวกบั

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี 7 กำรเขียนโปรแกรมเพื่อ
ติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

6. บรรยำยหนำ้ชั้นเรียน และยกตวัอยำ่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบกำรท ำงำนของตวัแปรอีนมักบั
ตวัแปรชนิดขอ้มูลพื้นฐำน 

7. อธิบำยรูปแบบกำรใชส้ร้ำงตวัแปรและเมธอด
ของอีนมักำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบั
ฐำนขอ้มูล 

 
5. นกัศึกษำดูบรรยำยสไลดใ์นหน่วยท่ี 7 กำรเขียน

โปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูลและบนัทึกเน้ือหำ
ส ำคญัลงในสมุด 

6. นกัศึกษำฟังอำจำรยบ์รรยำยเก่ียวกบัควำมแตกต่ำง
และกำรใชง้ำนตวัแปรอีนมักบัตวัแปรชนิดขอ้มูล
พื้นฐำนและจดบนัทึกตวัอยำ่ง 

7. ฟังอธิบำยรูปแบบกำรใชส้ร้ำงตวัแปรและเมธอด
ของอีนมักำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูล
และบนัทึกเน้ือหำส ำคญัลงในสมุด 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส ำคญัใหน้กัศึกษำบนัทึกเก่ียวกบักำร

เรียกใชง้ำนตวัแปรอีนมักำรเขียนโปรแกรมเพื่อ
ติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 
 

9. ครูใหน้กัศึกษำเขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ี
มีกำรใชค้  ำสัง่ท่ีเรียนผำ่นมำในกำรใชง้ำนตวัแปร
อีนมักำรเขียนโปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

 
8. ฟังสรุปเก่ียวกบัประเดนส ำคญัเก่ียวกบักำร

เรียกใชง้ำนตวัแปรอีนมักำรเขียนโปรแกรมเพื่อ
ติดต่อกบัฐำนขอ้มูลและบนัทึกเน้ือหำส ำคญัลง
ในสมุด 

9. ท ำงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยคือเขียนโปรแกรม1
โปรแกรมท่ีมีกำรใชง้ำนตวัแปรอีนมักำรเขียน
โปรแกรมเพื่อติดต่อกบัฐำนขอ้มูล 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ีมีกำรสร้ำงตวัแปรและเมธอดของอีนมั 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดกำรสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 
 



ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ำรตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมำยถึง          พฤติกรรมดีมำก 

             3    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงำนใหน้กัศึกษำเขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ีมีกำรสร้ำงตวัแปรและเมธอดของอีนมั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดำห์ท่ี  12 วนัท่ี 23 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2560  ถึง วนัท่ี 27  เดือน มกรำคม  พ.ศ. 2560 
วิชำกำรพฒันำเวบ็ดว้ยเทคโนโลยจีำวำ จ ำนวน  3  คำบ อำจำรยผ์ูส้อน นำงสำวสุธำรัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลกำรใชแ้ผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
 

1.1. ทนัครบตำมแผนในเร่ืองท่ีวำงไวคื้ออีนมั, ตวัแปรชนิดอีนมั, เมธอดของอีนมั, แอตทริบิวตข์องอีนมั 
1.2.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีก ำหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รียนและเหมำะสมกบัเน้ือหำ

เป็นกำรใหผู้เ้รียนไดท้ดลองลองใชง้ำนอีนมั, ตวัแปรชนิดอีนมั, เมธอดของอีนมั, แอตทริบิวตข์อง
อีนมั  

1.3. สำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนดทุกกิจกรรม  
1.4. กำรจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองอีนมั, ตวัแปรชนิดอีนมั, เมธอดของ

อีนมั, แอตทริบิวตข์องอีนมั    
1.5.  ส่ือกำรเรียนกำรสอนใชส่ื้อหลำยอยำ่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดกำรสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมำะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยำ่งสนุกสนำนและเขำ้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลกำรเรียนของนกัศึกษำ  

จำกกำรวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับกำรประเมินผลตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  
2. ผูเ้รียนรับกำรประเมินผลตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2  

 
3. ผลกำรสอนของครู  

3.1 ครูบรรยำยเน้ือหำเก่ียวกบัอีนมั, ตวัแปรชนิดอีนมั, เมธอดของอีนมั, แอตทริบิวตข์องอีนมั   
3.2 ครูผูส้อนไดมี้กำรสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ควำมสำมคัคีและกำรอยู่ร่วมคนอ่ืนใน
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนกินยำแอลเอสดี เสพติดจะมีอำกำรประสำทหลอน ฝันเฟ่ือง หู
แว่ว ไดย้ินเสียงประหลำดหรือเห็นภำพหลอนท่ีน่ำเกลียดน่ำกลวั ควบคุมตนเองไม่ได ้ในท่ีสุดมกั ป่วย
เป็นโรคจิต   

 
4. ปัญหำท่ีพบ 

นกัศึกษำขำดเรียน 1 คน 
 

5. แนวทำงกำรแกไ้ข 
ใหน้กัศึกษำท่ีขำดเรียนท ำงำนส่งยอ้นหลงัเม่ือกลบัมำเรียน 



 
ลงช่ือ.........................................(อำจำรยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อำจำรยสุ์ธำรัตน์  ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนำ้สำขำวิชำ 
อำจำรยผ์ูส้อนไดด้ ำเนินกำรสอนตรงตำมแผนกำรสอนฐำนสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณำกำร
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนำ้สำขำวิชำ) 
                                                                       อำจำรยคุ์ณำนนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนำ้ส ำนกัวิชำกำร 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนำ้ส ำนกัวิชำกำร) 
                                                             อำจำรยว์ิชำญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร) 
                                  อำจำรยศิ์ริ  ซ ำมำซำ 

 
 

 



สัปดาห์ที่  13 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

1. เนือ้หาสาระ 
1. อินเทอร์เฟซ 
2. การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซ 
3. การสืบทอด 

 
2. สาระส าคญั 

         การสืบทอด ในการโปรแกรมเชิงวตัถุเป็นแนวความคิดท่ีเลียนแบบจากการสืบทอดลกัษณะของลูก
มาจากพอ่และแม่ ภาษาโปรแกรมเชิงวตัถุน าการสืบทอดมาใชก้บัคลาสและอินเทอร์เฟซ การสืบทอด
เก่ียวขอ้งกบัคลาส 2 คลาส คือคลาสแม่และคลาสลูก คลาสแม่จะถ่ายทอดความสามารถและลกัษณะใหก้บั
คลาสลูก โดยคลาสแม่จะน าเสนอแนวความคิดท่ีกวา้งและทัว่ไปกวา่ในขณะท่ีคลาสลูกจะน าเสนอ
แนวความคิดท่ีคลายๆ กนัแต่จะมีความเฉพาะเจาะจงมากกวา่ หรือมีความสามารถเพิ่มเติมจากท่ีมีอยูแ่ลว้
ในคลาสแม่ 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สามารถสืบทอดคลาส ได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจการสืบทอดคลาสได ้
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

      1.    สามารถสืบทอดคลาส ได ้
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



สัปดาห์ที่  13 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการสืบทอดคลาสในการเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีความรอบครอบในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนกวา่เดิมโดยวดัไดจ้ากการเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 

 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการใชส้ร้างคลาส 
และมีการสืบทอดคลาส 

         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                 อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนท่ีด่ืมสุรา ท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางทีอาจ   
                 เสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 
 
 
 
 
 
 
 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 7 การอินเทอร์เฟซ การอิมพลีเมนต์
อินเทอร์เฟซและการสืบทอด 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 7 การอินเทอร์เฟซ การอิมพลี
เมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด 

 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนรู้เก่ียวกบั การอินเทอร์เฟซ การอิมพลีเมนต์
อินเทอร์เฟซและการสืบทอด 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญัของ
การอินเทอร์เฟซ การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและ
การสืบทอดบนัทึกประเด็นส าคญัลงในสมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัสร้างคลาส

และการสืบทอดคลาสในการเขียนโปรแกรม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของการสืบทอดคลาส ในการเขียนโปรแกรม  
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี7การอินเทอร์เฟซ การอิมพลี
เมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบการท างานของการอินเทอร์เฟซ 
การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด 

7. อธิบายรูปแบบการใชส้ร้างคลาสและการสืบ
ทอดคลาส 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี7การ

อินเทอร์เฟซ การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและการ
สืบทอด บนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง
เก่ียวกบัการท างานของการอินเทอร์เฟซการอิมพลี
เมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด 

7. ฟังอธิบายเก่ียวกบัรูปแบบการใชส้ร้างคลาสและการ
สืบทอดคลาสบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบัการ

สร้างคลาสและการสืบทอดคลาส 
 

9. ครูใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ี
มีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมามีการสร้างคลาสและ
การสืบทอดคลาส 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัและบนัทึกเน้ือหาส าคญั

ลงในสมุดเก่ียวกบัการสร้างคลาสและการสืบ
ทอดคลาส 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือเขียนโปรแกรม
ท่ีมีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมามีการสร้างคลาส
และการสืบทอดคลาส 

 
 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการสร้างคลาสและการสืบทอดคลาส 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

2.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
          1.ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการสร้างคลาสและการสืบทอดคลาส 

 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  13 วนัท่ี 30  เดือน มกราคม พ.ศ. 2560 ถึง วนัท่ี  3 เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้ออินเทอร์เฟซ,การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด

คลาส 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองลองใชง้านอินเทอร์เฟซ,การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอด
คลาส  

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการใชง้านอินเทอร์เฟซ,การอิมพลี

เมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอดคลาส     
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 51 คน ผา่น ไม่ผา่น 1 คน 

  
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัอินเทอร์เฟซ,การอิมพลีเมนตอิ์นเทอร์เฟซและการสืบทอดคลาส  
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน   
สงัคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนท่ีด่ืมสุรา ท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางทีอาจ   
เสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 

  
4. ปัญหาท่ีพบ 

- นกัศึกษามีปัญหาไม่มาเรียน1คน 
5. แนวทางการแกไ้ข 

- ใหน้กัศึกษาท่ีมีปัญหามาพบเพื่อหาแนวทางแกไ้ขปัญหาแต่นกัศึกษายงัไม่มา 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 



 
 

บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 



สัปดาห์ที่  14 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่ 7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

1. เนือ้หาสาระ 
1. การน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ 
2. การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน 
3. การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน 

 
2. สาระส าคญั 

         จาวาโปรแกรมเมอร์สามารถตั้งช่ือคลาสซ ้ากนัได ้แต่คลาสท่ีช่ือซ ้ากนัตอ้งอยูใ่นแพก็เกจต่างกนั เช่น 
คลาส Rectangle ท่ีนายเอ เขียนข้ึน และ คลาส Rectangle ท่ีนายบี เขียนข้ึน สามารถอยูใ่นโปรแกรม
เดียวกนัได ้แต่คลาสทั้งสองตอ้งถูกเกบ็ไวท่ี้ต่างแพก็เกจ โดยคลาสของนายเอ อาจถูกเกบ็ไวใ้นแพก็เกจ aa 
และคลาสของนายบีอาจถูกเกบ็ไวใ้นแพก็เกจ bb เป็นตน้ แพก็เกจใชเ้กบ็คลาสเปรียบเหมือนกบัโฟลเดอร์
ใชเ้กบ็ไฟล ์
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สามารถน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ ได ้
2. สามารถอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านได ้

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจได ้
2. มีความเขา้ใจการอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านได ้
3. มีความเขา้ใจการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืนได ้
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ ได ้

2. สามารถอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านได ้

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่  14 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2007 วชิาการพฒันาเวบ็ด้วยเทคโนโลยีจาวา จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง การเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ ในการเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีความรอบครอบในการเขียนโปรแกรมมากข้ึนกวา่เดิมโดยวดัไดจ้ากการเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนให้นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเอง 1 โปรแกรมโดยมีการน าคลาสไปใส่
ในแพก็เกจ          

5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 
นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                 อาจารยผ์ูส้อนไดพ้ดูถึงผลกระทบของคนท่ีด่ืมสุรา ท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางทีอาจ   
                 เสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 7 แพก็เกจ เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 7 เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 
 

 
1. ฟังช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

เก่ียวกบั แพก็เกจ เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใช้
งาน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอด
จากคลาสอ่ืน 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบั เร่ือง การน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ 
การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน 
การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจาก
คลาสอ่ืนและบนัทึกประเดน็ส าคญัลงในสมุด 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัการน า

คลาสไปใส่ในแพก็เกจในการเขียนโปรแกรม 
4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ

คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของแพก็เกจ ในการเขียนโปรแกรม  
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 



ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบ เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 

7. อธิบายรูปแบบการ การน าคลาสไปใส่ใน
แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 
 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี7 เร่ือง การน า

คลาสไปใส่ในแพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจาก
แพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอ
ตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืนและบนัทึกเน้ือหา
ส าคญัลงในสมุด 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 
เร่ือง การน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ การอิมพอร์ต
คลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน 
การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจาก
คลาสอ่ืน 

7. ฟังอธิบายเก่ียวกบั  การน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ 
การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน 
การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจาก
คลาสอ่ืนและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบั เร่ือง การน าคลาสไป

ใส่ในแพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืน
เขา้มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืน 
 

9. จ าลองสถานการใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 
1 โปรแกรมท่ีมีการใชค้  าสัง่ท่ีเรียนผา่นมาคือ  การ
น าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจาก
แพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอ
ตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน 

 
8. ฟังสรุปเก่ียวกบั เร่ือง การน าคลาสไปใส่ใน

แพก็เกจ การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้
มาใชง้าน การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละ
เมธอดจากคลาสอ่ืนและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลง
ในสมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือเขียนโปรแกรม
เก่ียวกบั การน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ 
การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้าน 
การอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจาก
คลาสอ่ืน 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจการอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืน

เขา้มาใชง้านการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน 
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 



 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนโปรแกรมข้ึนมา 1 โปรแกรมท่ีมีการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจการอิมพอร์ต
คลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  14 วนัท่ี  6  เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560  ถึง วนัท่ี 10 เดือน กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2560 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจการอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจ

อ่ืนเขา้มาใชง้านการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองลองใชง้านการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจการอิมพอร์ตคลาสจาก
แพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน  

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจ

การอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใชง้านการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจาก
คลาสอ่ืน  

1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 
Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1  
2. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2  

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัการน าคลาสไปใส่ในแพก็เกจการอิมพอร์ตคลาสจากแพก็เกจอ่ืนเขา้มาใช้
งานการอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจากคลาสอ่ืน   
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน   
สงัคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนท่ีด่ืมสุรา ท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางทีอาจ   
เสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

นกัศึกษาขาดเรียน 
5. แนวทางการแกไ้ข 

-ใหน้กัศึกษาท่ีขาดเรียนมาติดต่ออาจารยผ์ูส้อนและท างานส่งยอ้นหลงั 



 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



สัปดาห์ที่  15 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ปการเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

1. เนือ้หาสาระ 
1. ขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์
2. คลำส Array List 
3. อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set, Map 

 
2. สาระส าคญั 

         ตวัแปรชนิดขอ้มูลพื้นฐำนหน่ึงตวัสำมำรถเกบ็ค่ำไดห้น่ึงค่ำ อำร์เรยเ์ป็นตวัแปรท่ีสำมำรถใชเ้กบ็ค่ำได้
มำกกวำ่หน่ึง โดยจะเกบ็เป็นชุดของค่ำ ก่อนใชง้ำนอำร์เรยต์อ้งระบุไวว้ำ่ตอ้งกำรใหเ้กบ็ก่ีค่ำ แต่มีหลำย
สถำนกำรณ์ท่ีเรำไม่สำมำรถคำดเดำไดว้ำ่ควรจะระบุไวเ้ท่ำไร เพื่อแกไ้ขขอ้จ ำกดัดงักล่ำวผูส้ร้ำงภำษำจำวำ
จึงไดส้ร้ำงคลำสเพื่อช่วยเกบ็วตัถุแทนอำร์เรย ์ไดแ้ก่ กลุ่มของคลำสในคอลเลก็ชนัและแมป็ 
 

3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  
1. สำมำรถสร้ำงคลำส Array List ได ้
2. สำมำรถอินเทอร์เฟซ Collection, List, Set, Map ได ้ 

 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีควำมเขำ้ใจขอ้จ ำกดัของอำร์เรยไ์ด ้
2. มีควำมเขำ้ใจกำรสร้ำงคลำส Array Listได ้
3. มีควำมเขำ้ใจกำรอินเทอร์เฟซ Collection, List, Set, Map ได ้
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สำมำรถสร้ำงคลำส Array List ได ้
2. สำมำรถอินเทอร์เฟซ Collection, List, Set, Map ได ้ 

 
 

 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่  15 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  7 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ปการเขียนโปรแกรมเพือ่ติดต่อกบัฐานข้อมูล 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ควำมมีเหตุผล 

นกัศึกษำใชเ้หตุผลในกำรสร้ำงคลำสคลำสในคอลเลก็ชนัและแมป็ ในกำรเขียนโปรแกรม  
     5.1.2  ควำมพอประมำณ 

นกัศึกษำมีควำมพอประมำณในกำรใชอุ้ปกรณ์กำรเรียน 
     5.1.3 กำรมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษำท ำกำรเขียนโปรแกรมดว้ยควำมมีวินยัในกำรท ำงำนไม่ก่อควำมวุน่วำย 
     5.1.4  เง่ือนไขควำมรู้ 

นกัศึกษำมีควำมรอบครอบในกำรเขียนโปรแกรมมำกข้ึนกวำ่เดิมโดยวดัไดจ้ำกกำรเขียน   
โปรแกรมไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลำดเกิดข้ึน 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษำรู้จกัควำมรักและควำมสำมคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลำมีปัญหำในกำรเขียนโปรแกรม

นกัศึกษำจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่ำ้งๆ ดูควำมถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอำจำรยจ์ะช่วย และนกัศึกษำท ำ
กำรเขียนโปรแกรมตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดำ้นประชำธิปไตย 

อำจำรยผ์ูส้อนให้นักศึกษำคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมำเอง 1 โปรแกรมโดยมีกำรสร้ำงคลำสใน
คอลเลก็ชนัและแมป็ 

5.2.2 ดำ้นคุณธรรม จริยธรรมและควำมเป็นไทย 
นกัศึกษำคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมำเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 

         5.2.3 ดำ้นภูมิคุม้กนัจำกยำเสพยติ์ด 
นกัศึกษำใชเ้วลำในกำรเขียนโปรแกรมจึงไม่มีเวลำวำ่งไปยุง่เก่ียวกบัยำเสพยติ์ด และอำจำรยผ์ูส้อน 
ไดพ้ดูถึงข่ำวเก่ียวกบัยำเสพยติ์ดใหโ้ทษ 

 



 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้

หน่วยท่ี 7 เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array 
List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญัของ
กำรเรียนรู้หน่วยท่ี 7 เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์
คลำส Array List อินเทอร์เฟซ Collection, List, 
Set และ Map 
 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัเป้ำหมำยในกำรเรียนรู้หน่วยท่ี7 

เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array List 
อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map 
 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัควำมจ ำเป็นและควำมส ำคญัของ
กำรเรียนรู้หน่วยท่ี7  เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส 
Array List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set  Map 
และบนัทึกประเดน็ส ำคญัลงในสมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษำเพื่อซกัถำมเก่ียวกบักำรสร้ำง

คลำสคอลเลก็ชนัและแมป็ในกำรเขียน
โปรแกรม 

4. ยกตวัอยำ่งแหล่งกำรเรียนรู้ท่ีนกัศึกษำสำมำรถ
คน้หำขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 

 
3. ตอบขอ้ซกัถำมของอำจำรยเ์ก่ียวกบัควำมรู้ทัว่ไป

ของคอลเลก็ชนัและแมป็ ในกำรเขียนโปรแกรม  
 

4. ตั้งใจฟังแหล่งกำรเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสำมำรถคน้หำ
ควำมรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหำเก่ียวกบั

หน่วยกำรเรียนรู้ท่ี7 เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์
คลำส Array List อินเทอร์เฟซ Collection, List, 
Set และ Map 
 

6. บรรยำยหนำ้ชั้นเรียน และยกตวัอยำ่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบเก่ียวกบั เร่ืองขอ้จ ำกดัของ
อำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ 
Collection, List, Set และ Map 

7. อธิบำยรูปแบบกำรสร้ำงคลำส คอลเลก็ชนั 
และแมป็ เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array 
List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map 
 
 

 
5. นกัศึกษำดูบรรยำยสไลดใ์นหน่วยท่ี7 บนัทึกเน้ือหำ

ส ำคญัลงในสมุดเร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส 
Array List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ 
Map 
 

6. นกัศึกษำฟังอำจำรยบ์รรยำยและจดบนัทึกตวัอยำ่ง 
เร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array List 
อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map 

 
7. ฟังอธิบำยเก่ียวกบั ขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array 

List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map 
บนัทึกเน้ือหำส ำคญัลงในสมุด 
 



 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส ำคญัใหน้กัศึกษำบนัทึกเก่ียวกบั

ขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ 
Collection, List, Set และ Map 
 

9. ครูใหน้กัศึกษำเขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ี
มีกำรใชค้  ำสัง่ท่ีเรียนผำ่นมำเก่ียวกบัอำร์เรย ์คลำส 
Array List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ 
Map 
 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส ำคญัเก่ียวกบัขอ้จ ำกดัของ

อำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ 
Collection, List, Set และ Map บนัทึกเน้ือหำ
ส ำคญัลงในสมุด 

9. ท ำงำนตำมท่ีไดรั้บมอบหมำยคือเขียนโปรแกรม
เก่ียวกบัอำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ 
Collection, List, Set และ Map 
 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ีมีกำรสร้ำงคลำสคอเลก็ชนั และแมป็ 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิำ กำรเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดกำรสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ำรตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมำยถึง          พฤติกรรมดีมำก 

             3    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมำยถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงำนใหน้กัศึกษำเขียนโปรแกรมข้ึนมำ 1 โปรแกรมท่ีมีกำรกำรสร้ำงคลำสคอเลก็ชนั และแมป็ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดำห์ท่ี  15 วนัท่ี 13 เดือน  กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2560  ถึง วนัท่ี 17 เดือน กมุภำพนัธ์  พ.ศ. 2560 
วิชำ  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  ำนวน  3  คำบ อำจำรยผ์ูส้อน นำงสำวสุธำรัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลกำรใชแ้ผนกำรจดักำรเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตำมแผนในเร่ืองท่ีวำงไวคื้อขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ Collection, 

List, Set และ Map 
1.2.  กิจกรรมกำรเรียนกำรสอนท่ีก ำหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมำะสมกบัผูเ้รียนและเหมำะสมกบัเน้ือหำ

เป็นกำรใหผู้เ้รียนไดท้ดลองใชง้ำนขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array List อินเทอร์เฟซ Collection, 
List, Set และ Map   

1.3. สำมำรถจดักิจกรรมกำรเรียนกำรสอนไดต้ำมเวลำท่ีก ำหนดทุกกิจกรรม  
1.4. กำรจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีควำมรู้ควำมเขำ้ใจในเร่ืองขอ้จ ำกดัของอำร์เรย ์คลำส Array 

List อินเทอร์เฟซ Collection, List, Set และ Map  
1.5.  ส่ือกำรเรียนกำรสอนใชส่ื้อหลำยอยำ่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดกำรสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมำะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหำ ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยำ่งสนุกสนำนและเขำ้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
 

2. ผลกำรเรียนของนกัศึกษำ 
จำกกำรวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับกำรประเมินผลตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ ำนวน 51 คน ผำ่น ไม่ผำ่น 1 คน 
2. ผูเ้รียนรับกำรประเมินผลตำมจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 2 จ ำนวน 51 คน ผำ่น ไม่ผำ่น 1 คน 

3. ผลกำรสอนของครู 
3.1 ครูบรรยำยเน้ือหำเก่ียวกบักำรน ำคลำสไปใส่ในแพก็เกจกำรอิมพอร์ตคลำสจำกแพก็เกจอ่ืนเขำ้มำใช้
งำนกำรอิมพอร์ตสแตติกแอตทริบิวตแ์ละเมธอดจำกคลำสอ่ืน   
3.2 ครูผูส้อนไดมี้กำรสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ควำมสำมคัคีและกำรอยูร่่วมคนอ่ืนใน   
สังคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนท่ีติดยำเสพยติ์ดจะท ำใหร่้ำงกำยอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบำงที
อำจเสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้ำงควำมเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขำ้ง 

4. ปัญหำท่ีพบ 
-นกัศึกษำมีปัญหำเร่ืองกำรท ำงำนไม่สำมำรถมำเรียนได ้

 
5. แนวทำงกำรแกไ้ข 

-ไดเ้ชิญผูป้กครองของนกัศึกษำท่ีมีปัญหำมำคุยเพื่อหำแนวทำงแกไ้ขปัญหำร่วมกนักบัทำงวิทยำลยั
ฯ 



 
 
 

ลงช่ือ.........................................(อำจำรยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อำจำรยสุ์ธำรัตน์  ทองใหม่ 
 
บนัทึกหวัหนำ้สำขำวิชำ 
อำจำรยผ์ูส้อนไดด้ ำเนินกำรสอนตรงตำมแผนกำรสอนฐำนสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณำกำร
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนำ้สำขำวิชำ) 
                                                                       อำจำรยคุ์ณำนนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนำ้ส ำนกัวิชำกำร 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนำ้ส ำนกัวิชำกำร) 
                                                             อำจำรยว์ิชำญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยวิชำกำร) 
                                  อำจำรยศิ์ริ  ซ ำมำซำ 

 
 

 



สัปดาห์ที่  16 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  8 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  ววธีิการแก้ปัญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมทีพ่ฒันาด้วยภาษาจาวา 
1. เนือ้หาสาระ 

1. เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาและการทดสอบโปรแกรม 
2. ทดสอบและแกไ้ขขอ้ผดิพลาดและแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการเขียนโปรแกรม 

 
2. สาระส าคญั 

         ขั้นตอนการสร้างฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Navicat การสร้างตารางฐานขอ้มูลและการเขียนค าสัง่
ต่างๆในการควบคุมการท างาน เพื่อเป็นการทบทวนค าสัง่ท่ีเรียนผา่นมาและน าค าสัง่มาประยกุตใ์นการท า
เป็นระบบและเขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาและการทดสอบโปรแกรมแกไ้ขขอ้ผดิพลาดต่างๆท่ีเกิดข้ึนจากการ
เขียนโปรแกรม 

 
3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  

1. สามารถอธิบายวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรมได ้
 
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. สามารถอธิบายวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรมได ้
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถอธิบายวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรมได ้
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่  16 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  8 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง   ววธีิการแก้ปัญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมทีพ่ฒันาด้วยภาษาจาวา 
5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นกัศึกษาใชเ้หตุผลในการเขียนล าดบัขั้นตอนในการแกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

นกัศึกษามีความรอบครอบในการแกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม
นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนระบบข้ึนมาเอง 1 ระบบ 
5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

นกัศึกษาใชเ้วลาในการเขียนโปรแกรมจึงไม่มีเวลาวา่งไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพยติ์ด และอาจารยผ์ูส้อน 
ไดพ้ดูถึงข่าวเก่ียวกบัยาเสพยติ์ดใหโ้ทษ 

 



6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 8 วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการ
ท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  
แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 8 วิธีการแกปั้ญหาและ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย
ภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายการเรียนรู้

เก่ียวกบั วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างาน
ของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและ
ทดสอบโปรแกรม 

2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญัของ
วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของ
โปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและ
ทดสอบโปรแกรมและบนัทึกประเดน็ส าคญัลงใน
สมุด 

 
ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัวิธีการ

แกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรม
ท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบ
โปรแกรม 

4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของ
โปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและ
ทดสอบโปรแกรม 

4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา
ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8วิธีการแกปั้ญหาและ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย
ภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบ 

7. อธิบายวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างาน
ของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหา
และทดสอบโปรแกรม 
 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี8 วิธีการ

แกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ี
พฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบ
โปรแกรมและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง 
 

7. ฟังอธิบายเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการ
ท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  
แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรมและบนัทึกเน้ือหา
ส าคญัลงในสมุด  
 

 



 
 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบั

วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของ
โปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและ
ทดสอบโปรแกรม 

9. จ าลองสถานการใหน้กัศึกษาเขียนขั้นตอนวิธีการ
แกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ี
พฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบ
โปรแกรม 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหา

และทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันา
ดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม
และบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือเขียนขั้นตอน
วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของ
โปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและ
ทดสอบโปรแกรม 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. เขียนขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหา

และทดสอบโปรแกรม 
 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (40  คะแนน)   
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   5 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   5 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   40 คะแนน 
 
 



 
 
 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

 
 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงานใหน้กัศึกษาเขียนขั้นตอนวธีิการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย
ภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี  16  วนัท่ี 20  เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560  ถึง วนัท่ี 24 เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2560   
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
 

1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันา
ดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา
เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองใชง้านวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันา
ดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 

1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการ

ท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ผา่น  

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษา
จาวา  แกปั้ญหาและทดสอบโปรแกรม 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน   
สงัคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนท่ีติดยาเสพยติ์ดจะท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางที
อาจเสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

- 



 
5. แนวทางการแกไ้ข 

- 
 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



สัปดาห์ที่  17 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  8 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  วธีิการแก้ปัญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมที่พฒันาด้วยภาษาจาวา 

1. เนือ้หาสาระ 
1. การแกปั้ญหาและการทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนดว้ยภาษาจาวา 
2. สร้างฐานขอ้มูล  
3. สอบปฏิบติั ปลายภาคเรียนท่ี1/2558 

 
2. สาระส าคญั 

         สร้างฐานขอ้มูลดว้ยโปรแกรม Navicat การสร้างตารางฐานขอ้มูลและการเขียนค าสัง่ต่างๆในการ
ควบคุมการท างาน เพื่อเป็นการทบทวนค าสัง่ท่ีเรียนผา่นมาและน าค าสัง่มาประยกุตใ์นการท าเป็นระบบ
เขา้ใจวิธีการแกปั้ญหาและการทดสอบโปรแกรมท่ีพฒันาข้ึนดว้ยภาษาจาวามีความรอบคอบในการทดสอบ
การท างาน 

 
3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย  

1. สามารถสร้างฐานขอ้มูล ได ้
 

4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
1. มีความเขา้ใจในการสร้างฐานขอ้มูล 
 
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. สามารถสร้างฐานขอ้มูลได ้

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ที่  17 แผนการสอนทฤษฎแีละปฏบิัต ิ หน่วยที่  8 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ  3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  วธีิการแก้ปัญหาและทดสอบการท างานของโปรแกรมที่พฒันาด้วยภาษาจาวา 

5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 
5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง  
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

นักศึกษาใช้เหตุผลในการเขียนฐานข้อมูลเข้าใจวิธีการแก้ปัญหาและทดสอบโปรแกรมท่ี
พฒันาข้ึนดว้ยภาษาจาวา 

     5.1.2  ความพอประมาณ 
นกัศึกษามีความพอประมาณในการใชอุ้ปกรณ์การเรียน 

     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 
นกัศึกษาท าการเขียนโปรแกรมดว้ยความมีวินยัในการท างานไม่ก่อความวุน่วาย 

     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 
นักศึกษามีความรอบครอบในการเขียนล าดบัขั้นตอนในการเขียนฐานขอ้มูลโดยวดัไดจ้ากการ
เขียน  ล าดบัขั้นตอนการเขียนฐานขอ้มูลไม่ค่อยมีขอ้ผดิพลาด 

           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 
นักศึกษารู้จกัความรักและความสามคัคีในเพื่อนร่วมห้องเวลามีปัญหาในการเขียนโปรแกรม

นกัศึกษาจะช่วยเพื่อนท่ีอยูข่า้งๆ ดูความถูกตอ้งของโปรแกรมในเบ้ืองตน้ก่อนท่ีอาจารยจ์ะช่วย และนกัศึกษาท า
การเขียนโปรแกรมตามท่ีไดรั้บมอบหมายดว้ยตวัเองไม่ลอกคนอ่ืน 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 

อาจารยผ์ูส้อนใหน้กัศึกษาคิดและเขียนระบบข้ึนมาเอง 1 ระบบ 
5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

นกัศึกษาคิดและเขียนโปรแกรมข้ึนมาเองโดยไม่ลอกคนอ่ืน 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 

นกัศึกษาใชเ้วลาในการเขียนโปรแกรมจึงไม่มีเวลาวา่งไปยุง่เก่ียวกบัยาเสพยติ์ด และอาจารยผ์ูส้อน 
ไดพ้ดูถึงข่าวเก่ียวกบัยาเสพยติ์ดใหโ้ทษ 

 



 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม 
1. ช้ีแจงจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการเรียนรู้

หน่วยท่ี 8วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการ
ท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา 

เร่ืองระบบฐานขอ้มูล การสร้าง 
ฐานขอ้มูล การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม ลบ 
คน้หา 

2. ช้ีแจงใหเ้ห็นถึงความจ าเป็นและความส าคญัของ
การเรียนรู้หน่วยท่ี 8 เร่ืองวิธีการแกปั้ญหาและ
ทดสอบการท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ย
ภาษาจาวาระบบฐานขอ้มูล 

 

 
1. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัจุดประสงคแ์ละเป้าหมายในการ

เรียนรู้เร่ือง วิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการท างาน
ของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวาระบบ
ฐานขอ้มูล การสร้างฐานขอ้มูล การเรียกใชง้าน
ฐานขอ้มูล เพิม่ ลบ คน้หา 

 
2. ฟังช้ีแจงเก่ียวกบัความจ าเป็นและความส าคญัของ

ระบบฐานขอ้มูลและบนัทึกประเดน็ส าคญัลงใน
สมุด 

 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
3. สุ่มเลือกนกัศึกษาเพื่อซกัถามเก่ียวกบัระบบ

ฐานขอ้มูลวิธีการแกปั้ญหาและทดสอบการ
ท างานของโปรแกรมท่ีพฒันาดว้ยภาษาจาวา 

4. ยกตวัอยา่งแหล่งการเรียนรู้ท่ีนกัศึกษาสามารถ
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมไดเ้ช่น Internet และ
หอ้งสมุด 
 

 
3. ตอบขอ้ซกัถามของอาจารยเ์ก่ียวกบัความรู้ทัว่ไป

ของระบบฐานขอ้มูล ในการเขียนโปรแกรม  
4. ตั้งใจฟังแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมท่ีสามารถคน้หา

ความรู้เพิ่มเติมไดเ้อง 
 

ขั้นด าเนินการสอน 
5. เปิดสไลด ์PowerPoint ท่ีเป็นเน้ือหาเก่ียวกบั

หน่วยการเรียนรู้ท่ี8 เร่ืองระบบฐานขอ้มูล การ
สร้างฐานขอ้มูล การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม 
ลบ คน้หา 

6. บรรยายหนา้ชั้นเรียน และยกตวัอยา่งประกอบ
เพื่อเปรียบเทียบขั้นตอนการสร้างฐานขอ้มูล 
การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม ลบ คน้หา 

7. อธิบายการสร้างระบบฐานขอ้มูลและให้
นกัศึกษาท าตามขั้นตอนการสร้างทีละขั้นตอน 
 

 
5. นกัศึกษาดูบรรยายสไลดใ์นหน่วยท่ี8 บนัทึกเน้ือหา

ส าคญัลงในสมุดเร่ืองระบบฐานขอ้มูล การสร้าง
ฐานขอ้มูล การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม ลบ 
คน้หา 

6. นกัศึกษาฟังอาจารยบ์รรยายและจดบนัทึกตวัอยา่ง
เก่ียวกบัการสร้างฐานขอ้มูล การเรียกใชง้าน
ฐานขอ้มูล เพิม่ ลบ คน้หา 

7. ท าการสร้างระบบฐานขอ้มูลตามขั้นตอนและบนัทึก
เน้ือหาส าคญัลงในสมุด 
 



 
 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นสรุป 
8. สรุปประเดน็ส าคญัใหน้กัศึกษาบนัทึกเก่ียวกบั 

การสร้างฐานขอ้มูล การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม 
ลบ คน้หา 

9. ครูใหน้กัศึกษาเขียนขั้นตอนการสร้างระบบ
ฐานขอ้มูลและทดลองสร้างฐานขอ้มูลเกบ็ขอ้มูล
นกัศึกษา 

 
8. ฟังสรุปประเดน็ส าคญัเก่ียวกบั การสร้าง

ฐานขอ้มูล การเรียกใชง้านฐานขอ้มูล เพิ่ม ลบ 
คน้หาและบนัทึกเน้ือหาส าคญัลงในสมุด 

9. ท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมายคือเขียนขั้นตอน
การสร้างระบบฐานขอ้มูลและทดลองสร้าง
ฐานขอ้มูลเกบ็ขอ้มูลนกัศึกษา 

 



7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
1. สร้างระบบฐานขอ้มูลข้ึนมา 1 ระบบ 

 
8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
1. หนงัสือเรียนวชิา การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 

 
       ส่ือโสตทัศน์ 

1. เคร่ือง Projector 
2. ชุดการสอน Power Point 

 
 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

     รายละเอยีดของเคร่ืองมอื 
 

จุดประสงค์พฤติกรรมที่ต้องการวดั 

เคร่ืองมอืวดั 
จ านวน
ข้อ 

คะแนน
เตม็ 

เกณฑ์ 
การผ่าน 

หมายเหตุ 

1.มีความรู้ความเขา้ใจหลกัการออกแบบเชิง
วตัถุดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบเขียนตอบ 10 10 8  

2. สามารถปฏิบติัการออกแบบเชิงวตัถุดว้ย
ภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั 2 10 8 
 

3. เขียนโปรแกรมและทดสอบการใชง้าน
โปรแกรมเชิงวตัถุท่ีเขียนดว้ยภาษา Java 

ขอ้สอบแบบปฏิบติั  1 20 16 
 

4.ท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน แบบฝึกหดั 2 20 10  
 

ด้านทกัษะพสัิย  (50  คะแนน)  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม 
                       –  การน าเสนอหนา้ชั้นเรียน   10 คะแนน 
   – ความสวยงามของแบบฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ความเหมาะสมในการใชง้านของฟอร์ม   10 คะแนน 
   – ประโยชน์ของการน าโปรแกรมไปใชง้าน  10   คะแนน 
   – โปรแกรมท่ีสร้างข้ึนมาสามารถใชง้านไดจ้ริง  10   คะแนน 
       รวม   50 คะแนน 
 
 
 
 



 
ด้านจิตพสัิย  (20  คะแนน)  เกณฑก์ารตดัสินจากการสงัเกต 
                      4    คะแนน         หมายถึง          พฤติกรรมดีมาก 

             3    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมดี  
             2    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมพอใช ้  

                       1    คะแนน         หมายถึง         พฤติกรรมปรับปรุง 

 

 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 

          1.ใบงานใหน้กัศึกษาสร้างระบบฐานขอ้มูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 
บันทกึหลงัการสอน 

สัปดาห์ท่ี 17 วนัท่ี 29  เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2559  ถึง วนัท่ี 4  เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2  จ  านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
1.1. ทนัครบตามแผนในเร่ืองท่ีวางไวคื้อสร้างระบบฐานขอ้มลูและสอบปฏิบติั 
1.2.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีก าหนดเป็นกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนและเหมาะสมกบัเน้ือหา

เป็นการใหผู้เ้รียนไดท้ดลองใชง้านระบบฐานขอ้มูล   
1.3. สามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนไดต้ามเวลาท่ีก าหนดทุกกิจกรรม  
1.4. การจดักิจกรรมคร้ังน้ีช่วยใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองขั้นตอนการเขียนระบบฐานขอ้มูล  
1.5.  ส่ือการเรียนการสอนใชส่ื้อหลายอยา่งทั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ ชุดการสอน Power 

Point เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัวยัผูเ้รียน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา ช่วยใหผู้เ้รียน 
เรียนรู้อยา่งสนุกสนานและเขา้ใจบทเรียนไดเ้ร็วข้ึน 

 
2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 

จากการวดัผลและประเมินผลสรุปไดด้งัน้ี 
1. ผูเ้รียนรับการประเมินผลตามจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมขอ้ท่ี 1 จ านวน 52 คน ผา่น  

 
3. ผลการสอนของครู 

3.1 ครูบรรยายเน้ือหาเก่ียวกบัขั้นตอนการสร้างระบบฐานขอ้มูล 
3.2 ครูผูส้อนไดมี้การสอดแทรกเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมเร่ือง ความสามคัคีและการอยูร่่วมคนอ่ืนใน   
สงัคม สอดแทรกเร่ืองผลกระทบของคนท่ีติดยาเสพยติ์ดจะท าใหร่้างกายอ่อนแอเสียทรัพยสิ์นและบางที
อาจเสียชีวิตและทรัพยสิ์นสร้างความเดือดร้อนใหค้นอ่ืนทั้งผูป้กครองและคนท่ีอยูร่อบขา้ง 

 
4. ปัญหาท่ีพบ 

4.1. - 
 

5. แนวทางการแกไ้ข 
5.1. - 

 
 

ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 
                                                                                                        อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 



 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา 
อาจารยผ์ูส้อนไดด้ าเนินการสอนตรงตามแผนการสอนฐานสมรรถนะ คุณลกัษณะท่ีประสงค ์3D/ บูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                       อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                             อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                  อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 

 
 

 



 

 
 
 

สัปดาห์ที่  18 แผนการสอนทฤษฎ ี หน่วยที่  - 

รหัสวิชา 3901-2104 วชิาโปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวนคาบ   3   คาบ 

ช่ือเร่ือง  สอบปลายภาคเรียนที ่2/2558 

1. เนือ้หาสาระ 
              สอบปลายภาคเรียนที ่2/2558 
2. สาระส าคญั 

- 
3. มาตรฐานสมรรถนะประจ าหน่วย 
         - 
4. จุดประสงค์การเรียนรู้ 

จุดประสงค์ทัว่ไป 
            - 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
             - 
5. คุณลกัษณะทีพ่งึประสงค์ 3D/บูรณาการเศรษฐกจิพอเพยีง 

5.1 การบูรณาการกบัหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
     5.1.1  ความมีเหตุผล 

- 
     5.1.2  ความพอประมาณ 

- 
     5.1.3 การมีภูมิคุม้กนัในตวัท่ีดี 

- 
     5.1.4  เง่ือนไขความรู้ 

- 
           5.1.5  เง่ือนไขคุณธรรม 

- 
    5.2  การบูรณาการกบัมาตรฐานสถานศึกษา 3D 
          5.2.1 ดา้นประชาธิปไตย 
                  - 
         5.2.2 ดา้นคุณธรรม จริยธรรมและความเป็นไทย 

- 
         5.2.3 ดา้นภูมิคุม้กนัจากยาเสพยติ์ด 
                    - 



 
 
 
6. กจิกรรมการเรียนการสอน 

กจิกรรมครู กจิกรรมนักเรียน 

ขั้นเตรียมกจิกรรม  
 

ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
 

 

ขั้นด าเนินการสอน  

ขั้นสรุป 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. งานที่มอบหมาย หรือกจิกรรม 
- 

8. ส่ือการเรียนการสอน 

       ส่ือส่ิงพมิพ์ 
       - 
       ส่ือโสตทัศน์ 
       - 
9. การประเมินผล (ต้องระบุเกณฑ์การประเมินให้ชัดเจน) 

 

        - 
10. แบบฝึกหัด / ค าถาม / ปัญหา 
       - 
 
 



 
วทิยาลยัเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณชิยการ 

บันทกึหลงัการสอน 
สัปดาห์ท่ี  18 วนัท่ี 7 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559  ถึง วนัท่ี 11 เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2559 
วิชา  โปรแกรมเชิงวตัถุ 2 จ านวน  3  คาบ อาจารยผ์ูส้อน นางสาวสุธารัตน์  ทองใหม่ 

************************************************************************************* 

1. ผลการใชแ้ผนการจดัการเรียนรู้ 
- 

2. ผลการเรียนของนกัศึกษา 
- 

3. ผลการสอนของครู 
- 

4. ปัญหาท่ีพบ 
4.1. - 
 

5. แนวทางการแกไ้ข 
5.1. - 

 
ลงช่ือ.........................................(อาจารยผ์ูส้อน) 

               อาจารยสุ์ธารัตน์  ทองใหม่ 
 
บนัทึกหวัหนา้สาขาวิชา  
รับทราบ 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้สาขาวิชา) 
                                                                         อาจารยคุ์ณานนท ์ สุขเกษม 

บนัทึกหวัหนา้ส านกัวิชาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(หวัหนา้ส านกัวิชาการ) 
                                                               อาจารยว์ิชาญ  หงษบิ์น 

บนัทึกรองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการ 
 

ลงช่ือ.........................................(รองผูอ้  านวยการฝ่ายวิชาการ) 
                                   อาจารยศิ์ริ  ซ ามาซา 
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