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4. อาจารย์ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผ้ สู อน
5. ภาคการศึกษา/ชันปี
. ทีเรี ยน
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
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ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
3. การปรับปรุงการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPของนักศึกษาในรายวิชา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา

ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
ชือสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต /คณะ /ภาควิชา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
หมวดที 1 ข้ อมูลทัวไป

1. รหัสและชือรายวิชา
รหัสวิชา 4121203 ชือวิชา โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริ ทมึ (Data Structures and Algorithms)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประเภทวิชาบังคับ
4. อาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ ูสอน
ผศ.นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์
5. ภาคการศึกษา/ชัน9 ปี ทีเรี ยน
ภาคการศึกษาที M ปี การศึกษา 2557 ชันปี
. ที _
6. รายวิชาทีต้ องเรี ยนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
M
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ไม่มี
7. รายวิชาทีต้ องเรี ยนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเรี ยน
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรี ยนรางนํ .า มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันทีจัดทําหรื อปรั บปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั ง9 ล่ าสุด
2 ตุลาคม พ.ศ.255a
หมวดที 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื อให้ มีความรู้ ความเข้ าใจเกี ยวกับทฤษฎี โครงสร้ างข้ อมูลชนิดต่าง ๆ สามารถอธิ บาย และ
นําไปประยุกต์ใช้ งานได้ เป็ นพื .นฐานให้ รายวิชาอืนนําไปใช้ ตอ่ ยอดงานได้ รู้ จกั การออกแบบและนําอัลกอ
ริ ทมไปแก้
ึ
ปัญหาเบื .องต้ น ตลอดจนรู้วิธีเลือกอัลกอริ ทมที
ึ เหมาะสมมาใช้ งาน
I. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรั บปรุ งรายวิชา
เพือให้ สอดคล้ องกับรายวิชาอืน ๆ ในหลักสูตร ตลอดจนเป็ นพื .นฐานสําหรับการเรี ยนในรายวิชา
ทีเกียวข้ องและปรับเนื .อหาให้ ทนั กับการเปลียนแปลงของเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ และการสือสาร
หมวดที 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
ศึกษาความรู้เบื .องต้ นเกียวกับโครงสร้ างข้ อมูล อะเรย์ สแตก คิว ลิงค์ลิสก์ การประมวลผลข้ อมูล
สตริ งก์และการจับคูร่ ูปแบบ การค้ นหาและเรี ยงข้ อมูลภายใน การเวียนเกิด แฮชชิงฟั งก์ชนั ต้ นไม้ และ
กราฟ ศึกษาวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริ ทมึ
2. จํานวนชัวโมงทีใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

บรรยาย 30 ชัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา

การฝึ กปฏิบัติ/งาน การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การ
ฝึ กงาน
สอนเสริ มตามความ ฝึ ก ป ฏิ บั ติ ง า น 30 การศึกษาด้ วยตนเอง 5
ต้ อ ง การของนัก ศึก ษา ชั ว โ ม ง ต่ อ ภ า ค ชัวโมงต่อสัปดาห์
เ ฉ พ า ะ ร า ย โ ด ย การศึกษา
พิ จ ารณาจากผลการ
สอนเสริม
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ประเมินสัมฤทธิP ผลการ
เรี ยนรู้ของนักศึกษาหลัง
การสอบระหว่ า งภาค
เ รี ย น ร ว ม ทั ง. ง า น ที
มอบหมายในชันเรี
. ยน
3. จํานวนชัวโมงต่ อสัปดาห์ ทีอาจารย์ ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้ คําปรึ กษา
- อาจารย์จดั เวลาให้ คําปรึกษาเป็ นรายบุคคล หรื อ รายกลุม่ ตามความต้ องการ _ ชัวโมง ต่อสัปดาห์
- นักศึกษา ปรึ กษาได้ ทกุ เวลาโดยใช้ Email โทรศัพท์ และทีห้ องพักอาจารย์ประจําหลักสูตรตามเวลา
ทีประกาศ
หมวดที 4 การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริ ยธรรมทีต้ องพัฒนา
พัฒนาและส่งเสริ มผู้เรี ยนให้ ตระหนักถึงคุณค่า ความสําคัญเรื องคุณธรรม จริ ยธรรม เคารพ
กฎระเบียบ และข้ อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินยั ไม่คดั ลอก
งานโดยไม่มีการอ้ างอิง มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ มีความเสียสละ อดทน และอดกลัน.
1.2 วิธีการสอน
บรรยายและยกตัวอย่าง แทรกในเนื .อหาตลอดภาคการศึกษาเพือปลูกฝั งสร้ างจิตสํานึกทีดี กําหนด
ข้ อตกลงร่วมกันในการสร้ างจริ ยธรรม เช่น ให้ คะแนนเข้ าชันเรี
. ยนตรงเวลาไม่ขาดเรี ยนด้ วยเหตุผลทีไม่
จําเป็ น ให้ คะแนนงานทีมอบหมายซึงงานนันส่
. งทันเวลา ให้ คําชมเชยผู้ทีมีจริ ยธรรมตามข้ อกําหนด เป็ น
ต้ น
1.3 วิธีการประเมินผล
สังเกตจากพฤติกรรมในชันเรี
. ยน พฤติกรรมในการทํางานกลุม่ ความทันเวลาในการส่งงาน การใส่ใจ
ในงานทีมอบหมาย คุณภาพของงาน การอ้ างอิงในรายงาน ใบบันทึกกิจกรรม และคะแนนจากการสอบ
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทีต้ องได้ รับ
มีความรู้และความเข้ าใจเกียวกับหลักการและทฤษฎีในเนื .อหาวิชา ได้ แก่ โครงสร้ างข้ อมูลแบบ
ต่างๆ ทังแบบเชิ
.
งเส้ น เช่น อาร์ เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้ น เช่น ต้ นไม้ กราฟ การนํา
โครงสร้ างข้ อมูลไปประยุกต์ใช้ ในงานต่างๆ เทคนิคการเรี ยงลําดับและการค้ นหาข้ อมูล การออกแบบและ
h
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การวิเคราะห์อลั กอริ ทมึ หลักพื .นฐานการจัดการหน่วยความจํา เป็ นต้ น รู้วิธีการค้ นคว้ าหาความรู้เพิมเติม
จากอินเทอร์ เน็ต
2.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยายโดยใช้ นวัตกรรมสือการสอน ใช้ การสาธิต อภิปราย การตอบคําถามในชันเรี
. ยน
ฝึ กปฎิบตั ใิ นห้ องปฎิบตั กิ าร มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า ทํารายงานและทําแบบฝึ กหัด นํารายงานและ
แบบฝึ กหัดมาถ่ายทอดให้ เพือนฟั ง และร่วมกันอภิปราย
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน การทําแบบฝึ กหัดและงาน
ทีมอบหมาย
3. ทักษะทางปั ญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญา
สามารถสืบค้ น รวบรวมข้ อมูลมาใช้ ในการศึกษาได้ เข้ าใจและสรุปประเด็นสําคัญทีต้ องการได้ มี
ความสามารถในการแก้ ไขปั ญหาเบื .องต้ นทีเกิดจากการใช้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แก่ตนเอง และผู้อืนได้
มีกระบวนการคิดและการทํางานอย่างเป็ นระบบสามารถวิเคราะห์ปัญหา และแก้ ไขปั ญหาโดยใช้ ความรู้
ในเนื .อหาวิชามาเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ อย่างสร้ างสรรค์
3.2 วิธีการสอน
สอนแบบบรรยาย สาธิต อภิปราย แสดงข้ อคิดเห็น มอบหมายงานให้ ค้นคว้ า ทํารายการเดียวและ
รายงานกลุม่ ฝึ กปฎิบตั เิ ขียนโปรแกรม ฝึ กแก้ ไขปั ญหาด้ วยการเขียนโปรแกรม
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค และปลายภาค สังเกตจากการอภิปราย การนําเสนองาน เนื .อหาของรายงานและ
การเขียนโปรแกรม
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรั บผิดชอบทีต้ องพัฒนา
พัฒนาให้ มีภาวะเป็ นทังผู
. ้ นําและผู้ตาม รู้จกั การทํางานเป็ นทีมการวางแผนปฎิบตั งิ านการติดตาม
งาน การแบ่งงาน การจัดลําดับความสําคัญของงาน พัฒนาทักษะการสร้ างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรี ยน
ด้ วยกัน ความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม่ มีสว่ นร่วมและร่วมปฏิบตั ใิ น
งานกลุม่ ทีได้ รับมอบหมาย
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายกลุม่ และรายบุคคล เช่นให้ ค้นคว้ าและทํารายงานตามหัวข้ อทีกําหนด การทํา
แบบฝึ กหัด
4.3 วิธีการประเมินผล
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สังเกตพฤติกรรมการทํางานกลุม่ ประเมินจากรายงานทีนําเสนอการมีสว่ นร่ วมในการอภิปราย และ
วิธีการอภิปราย แบบฝึ กหัด
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขการสือสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต้ อง
พัฒนา
- พัฒนาทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้ รูปแบบ เครื องมือ และเทคโนโลยีทีเหมาะสม
- พัฒนาทักษะในการสื อสารทัง. การพูด การฟั ง การแปล การเขี ยน โดยการทํ ารายงาน และ
นําเสนอในชันเรี
. ยน
- สามารถใช้ สารสนเทศ และเทคโนโลยีสือสารอย่างเหมาะสม เช่น การสร้ างงานนําเสนอข้ อมูล
ด้ วยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ การค้ นหาข้ อมูล การติดตามข่าวสารจากเว็บไซต์ของหลักสูตร เป็ นต้ น
5.2 วิธีการสอน
มอบหมายให้ ค้นคว้ าข้ อมูล ฝึ กให้ เขียนรายงาน และนําเสนอหน้ าห้ องโดยใช้ เทคโนโลยีทีเหมาะสม
หลากหลาย และอ้ างอิงได้ ถกู ต้ อง
5.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจาก จากรายงาน แบบฝึ กหัด วิธีการการนําเสนอด้ วยสือเทคโนโลยี
หมวดที 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ ที
หัวข้ อ/รายละเอียด
จํานวน
กิจกรรมการเรี ยนการ
ผู้สอน
ชัวโมง
สอนสือทีใช้ (ถ้ ามี)
_
-แนะนํารายวิชา กิจกรรม
h
บรรยายและสาธิต อภิปราย ผศ.นิตณา
การเรี ยนรู้ และเกณฑ์การ
วัดผลประเมินผล
-ทบทวนความรู้การเขียน
โปรแกรม
ผศ.นิตณา
M
การวัดประสิทธิภาพของ
h
-บรรยายยกตัวอย่าง
อัลกอริ ทมึ
ประกอบ
-ปั จจัยทีวัดประสิทธิภาพ
อภิปราย
ของอัลกอริ ทมึ
-อาจารย์ร่วมกับนักศึกษา
อภิปราย ซักถาม และ
-การคํานวณหาฟั งก์ชนั
ของขนาดข้ อมูลทีนําเข้ า
วิเคราะห์ปัญหา
มาประมวลผล
-คําสังวงวนรอบเชิงเส้ น
a

มคอ. L

L

h

k

6

7
8

-คําสังวงวนรอบแบบ
ลอการิ ทมึ
-คําสังวงวนรอบแบบลูป
ซ้ อนลูป
-สัญกรณ์บิกโอ
-บิกโอกรณีแย่ทีสุด บิกโอ
กรณีดีทีสุด และบิกโอ
กรณีเฉลีย
ความรู้เบื .องต้ นเกียวกับ
โครงสร้ างข้ อมูล
-แถวลําดับและระเบียน
-การแทนค่าแถวลําดับใน
หน่วยความจําหลัก
-ข้ อมูลแบบโครงสร้ าง
-แถวลําดับของข้ อมูลแบบ
โครงสร้ าง
รายการโยง
-รายการโยงเดียว
-รายการแบบวงกลม
-รายการโยงคู่
สแตก
-การประยุกต์ใช้ งานสแตก
-การเวียนเกิด
คิว
-คิวทัวไป
-คิววงกลม
-คิวอภิสิทธิP
สอบกลางภาค
การเรี ยงลําดับและการวัด
ประสิทธิภาพ

h

นําเสนองานทีมอบหมาย
บรรยายและสาธิต

ผศ.นิตณา

h

ส่งงานทีมอบหมาย
บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

h

ส่งงานทีมอบหมาย
บรรยายและสาธิต
อภิปราย
บรรยายและสาธิต
ส่งงานทีมอบหมาย
ฝึ กปฏิบตั เิ ขียนโปรแกรม
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

บรรยายและสาธิต
นําเสนองานทีมอบหมาย
อภิปราย

ผศ.นิตณา

4

4

ผศ.นิตณา

l

มคอ. L

n

การค้ นหาข้ อมูล

4

บรรยายและสาธิต
นําเสนองานทีมอบหมาย
ฝึ กปฏิบตั เิ ขียนโปรแกรม

ผศ.นิตณา

_o

โครงสร้ างต้ นไม้
-คําศัพท์ทีเกียวข้ องกับ
ต้ นไม้
-การแทนโครงสร้ างต้ นไม้
-ต้ นไม้ แบบทวิภาค
-การสร้ างต้ นไม้
-การท่องไปในต้ นไม้
-ต้ นไม้ ค้นหาแบบทวิภาค
-ค้ นหาแบบทวิภาค การ
เพิมข้ อมูล การลบข้ อมูล
การเยียมข้ อมูล

4

บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

4

บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

-เอวีแอลทรี
-สมดุลของโหนด
-การหมุนต้ นไม้
-การปรับสมดุล
กราฟ
-กราฟไม่มีทิศทาง
-กราฟมีทิศทาง
-การแทนกราฟใน
หน่วยความจํา
-การท่องไปในกราฟ
-การค้ นหาแบบกว้ าง
-การค้ นหาแบบลึก

4

บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

4

บรรยายและสาธิต
นําเสนองานทีมอบหมาย
ฝึ กปฏิบตั เิ ขียนโปรแกรม
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

11

12

13

m

มคอ. L
_h

_k

16

-กราฟมีนํ .าหนัก
-ต้ นไม้ ทอดข้ ามน้ อยสุด
-การหาเส้ นทางทีสันที
. สุด
การออกแบบอัลกอริ ทมึ
-อัลกอริ ทมึ เชิงละโมบ
(Greedy algorithm)
-อัลกอริ ทมึ การแบ่งแยก
เพือเอาชนะ
สอบปลายภาค

4

บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

4

บรรยายและสาธิต
ทําแบบฝึ กหัด

ผศ.นิตณา

กรรมการคุมสอบ
ของ
มหาวิทยาลัย

2.แผนการประเมินผลการเรี ยนรู้
กิจกรรมที
1
M

3

ผลการ
เรี ยนรู้
1.1 1.2 1.5 2.1
2.2 3.1-3.3 5.3
1.1-1.7 2.1 2.2
2.4-2.8 3.1-3.4
4.2 4.4
5.1 5.3 5.4
1.1 1.3 1.5
2.1 2.4
4.4 4.6

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ ที สัดส่ วนของการ
ประเมิน
ประเมินผล
7
30%
16
30%
ตลอดภาค
2k%
การศึกษา

-สอบกลางภาค
-สอบปลายภาค
-การทํางานกลุม่ และการ
นําเสนองานทีมอบหมาย
-รายงาน
-การมีสว่ นร่ วม อภิปราย
-การเข้ าชันเรี
. ยนการอภิปราย ตลอดภาค
-ความตรงต่อเวลาในการส่ง การศึกษา
งานและนําเสนองาน
-คุณภาพของผลงาน

5%
5%
5%

หมวดที 6 ทรั พยากรประกอบการเรี ยนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
นิตณา วิเศษชัยนุสรณ์. (2555). โครงสร้ างข้ อมูลและอัลกอริทมึ . กรุงเทพฯ:
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต.
2. เอกสารและข้ อมูลสําคัญ
n

มคอ. L
สมจิตต์ลิขิตถาวร. (2547). โครงสร้ างข้ อมูลและการวิเคราะห์ อัลกอริทมึ ด้ วยซี.
กรุงเทพมหานคร :ซีเอ็ดยูเคชัน.
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
http://scanftree.com/Data_Structure/
http://nptel.ac.in/courses/106102064/1
http://cgm.cs.mcgill.ca/~godfried/teaching/algorithms-web.html
http://www3.cs.stonybrook.edu/~algorith/implement/handbook/implement.shtml
http://compprog.wordpress.com/Mool/__/Mo/the-fractional-knapsack-problem/
หมวดที 7 การประเมินและปรั บปรุ งการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี . ได้ จากการนําแนวคิดและความเห็นจากนักศึกษาดังนี .
- การสนทนากลุม่ ระหว่างผู้สอนและผู้เรี ยน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรี ยน
- แบบประเมินผู้สอน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้ อมูลเพือประเมินการสอนได้ มีกลยุทธ์ดงั นี .
- ผลการสอบ ใบบันทึกกิจกรรมทีทําในชันเรี
. ยน
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู้
3. การปรั บปรุ งการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้ อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน ดังนี .
- ปรับปรุงสือการสอน
- ปรับปรุงแบบฝึ กหัด และวิธีการประเมินผล
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิSของนักศึกษาในรายวิชา
- มีการตังคณะกรรมการในสาขาวิ
.
ชาทวนสอบผลการเรี ยนรู้ผลสัมฤทธิPของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรั บปรุ งประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลการเรี ยนรู้ ผลสัมฤทธิPของนักศึกษาได้ มีการวางแผนการปรับปรุ ง
การสอนและรายละเอียดวิชาเพือให้ เกิดคุณภาพมากขึ .นดังนี .
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้ อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิPตามข้ อ 4
- เปลียนหรื อสลับอาจารย์ผ้ สู อน เพือสร้ างเครื อข่ายกลุม่ ผู้สอน
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