ตัวอย่ างรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เอกสารหมายเลข มคอ. 3

หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
4123707 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and Algorithm)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (2-2-5)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็ นวิชาเฉพาะ
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
อาจารย์ปเนต หมายมัน่
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ที่ศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 2 / ชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
พ.ศ. 2555
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจโครงสร้างข้อมูลแบบแบบเชิงเส้นและไม่เป็ นเชิงเส้น
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพือ่ ให้นกั ศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ ความสามารถในการใช้และประยุกต์ขอ้ มูลและโครงสร้างข้อมูลทั้ง
แบบที่เป็ นเชิงเส้นและไม่เป็ นเชิงเส้น
และเพือ่ ใช้เป็ นพื้นฐานในการประกอบการเรี ยนวิชาทางด้านการเขียน
โปรแกรม รวมทั้งการนําไปใช้ในการทํางานในอนาคต
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น ต้นไม้
กราฟ เครื อข่าย การนําโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรี ยงลําดับและการค้นหาข้อมูล การ
ออกแบบและการวิเคราะห์อลั กอริ ทึม หลักพืน้ ฐานการจัดการหน่วยความจํา
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัต/ิ งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 30 ชัว่ โมงต่อภาค สอนเสริ มตามความ
ฝึ กปฏิบตั ิ 30 ชัว่ โมงต่อ
ศึกษาด้วยตนเอง 5 ชัว่ โมง
การศึกษา
ต้องการของนักศึกษา
ภาคการศึกษา
ต่อสัปดาห์
เฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจํารายวิชา ประกาศเวลาให้คาํ ปรึ กษาผ่านเว็บไซด์คณะ
- นักศึกษาสามารถ Email มาปรึ กษาได้ทกุ เวลา
- อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อรายกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายที่
ต้องการ)
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล
การไม่เปิ ดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปั ญญา มีความซื่อสัตย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมี
คุณธรรม จริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- มีภาวะความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างอัลกอริ ทึมในโครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ
- อภิปรายกลุ่ม
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นาํ มาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการนําเสนองานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
โครงสร้างข้อมูลแบบต่างๆ ทั้งแบบเชิงเส้น อาร์เรย์ ลิงค์ลิสต์ สแตก คิว และแบบไม่ใช่เชิงเส้น
ต้นไม้ กราฟ เครื อข่าย การนําโครงสร้างข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เทคนิคการเรี ยงลําดับและการค้นหา
ข้อมูล การออกแบบและการวิเคราะห์อลั กอริ ทึม หลักพื้นฐานการจัดการหน่วยความจํา
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา และมอบหมายให้
ค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาคด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี
- ประเมินจากการนําเสนอผลการค้นคว้าข้อมูล และการนําเสนองานกลุ่ม
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริ ทึมอย่างมีระบบ
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายงานให้ผเู ้ รี ยนทําโครงงานกลุ่มที่ตอ้ งวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริ ทึม รวมทั้งการ
นําเสนอผลงาน
- อภิปรายกลุ่ม
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์
- วัดผลจากการประเมินโครงการ การนําเสนอผลงาน
- สังเกตพฤติกรรมการแก้ไขปั ญหา
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
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- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม

กําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- มอบหมายงานกลุ่มในการทําโครงงานวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริ ทึม
- การนําเสนอผลงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเองและเพือ่ นตามแบบฟอร์มที่กาํ หนด
- ประเมินจากรายงานที่นาํ เสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํางานกลุ่มและ
นําเสนอในชั้นเรี ยน
- พัฒนาทักษะในการข้อมูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และงานกลุ่ม
- นําเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากรายงาน และรู ปแบบการนําเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินจากการมีส่วนร่ วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย

1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
1

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หัวข้ อ/รายละเอียด
ปฐมนิเทศเกี่ยวกับการเรี ยนการสอน
- แนวการสอน/เนื้อหาสาระ
- กิจกรรมการเรี ยนการสอน

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
4
บรรยาย ยกตัวอย่าง

ผู้สอน
อ.ปเนต หมายมัน่

4

สั ปดาห์ ที่

2

3-4

5-7

8
9-10

หัวข้ อ/รายละเอียด
- การวัดการประเมินผล
1. พืน้ ฐานและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง
1.โครงสร้ างข้ อมูลแบบเชิงเส้ น
2.1 คิว
2.2 คิววงกลม
2.3 สแตก
3. ลิสต์ เชื่อมโยง
3.1 ลักษณะของโหนด
3.2 ตัวแปรพอยน์เตอร์
3.3 ลิงก์ลิสต์แบบเชื่อมโยงทางเดียว
3.4 การใช้ลิสต์แบบเชื่อมโยงทางเดียวทํา
เป็ นสแตก
3.5 การใช้ลิสต์แบบเชื่อมโยงทางเดียวทํา
เป็ นคิว
3.6 ลิสต์เชื่อมโยงเป็ นวงกลม
3.7 ลิสต์เชื่อมโยงสองทาง
3.8 ลิสต์เชื่อมโยงสองทาง
สอบเก็บคะแนน
4. การจัดเรียงข้ อมูล
4.1 การจัดเรี ยงแบบบับเบิล
4.2 การจัดเรี ยงแบบเซลล์
4.3 การจัดเรี ยงแบบเลือก
4.4 การจัดเรี ยงแบบแทรก
4.5 การจัดเรี ยงแบบเร็ว
4.6 การจัดเรี ยงแบบฮีป
4.7 การจัดเรี ยงแบบเรดิกซ์
4.8 การจัดเรี ยงแบบประสาน
สอบกลางภาค
5. การค้นหาข้ อมูล
5.1 การจัดเก็บและค้นหาข้อมูลด้วยวิธีแฮช
5.2 การแก้ปัญหาการซํ้ากัน

จํานวน
ชั่วโมง

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

ผู้สอน

4

บรรยาย ตัวอย่าง

8

บรรยาย แบ่งกลุ่ม
อ.ปเนต หมายมัน่
ศึกษาอัลกอริ ทึมของ
ลิสต์แต่ละชนิดพร้อม
อภิปรายสรุ ป

8

บรรยาย แบ่งกลุ่ม
อ.ปเนต หมายมัน่
ศึกษาการจัดเรี ยงแยก
ตามเทคนิคการ
จัดเรี ยงพร้อม
อภิปรายสรุ ป

4
8

บรรยาย

อ.ปเนต หมายมัน่

อ.ปเนต หมายมัน่

5

สั ปดาห์ ที่

11-12

13-14

15
16

หัวข้ อ/รายละเอียด
5.3 การค้นหาข้อมูลด้วยวิธีไบนารี
6. ทรี
6.1 การท่องไปในไบนารี ทรี

2

3

8

7. ทฤษฎีกราฟและแนวทางประยุกต์
7.1 พื้นฐานทัว่ ไปของกราฟ วงรอบหรื อลูป
มัลติกราฟ องศา ทางเดินหรื อพาท
7.2 การแสดงกราฟด้วยเมทริ กซ์
7.3 กราฟที่มีเครื่ องหมายกํากับ
7.4 กราฟระบุทิศทาง
7.5 การประยุกต์ใช้งานด้วยโปรแกรม
8. หลักการพืน้ ฐานการจัดการหน่ วยความจํา
สอบปลายภาค

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
ผลการเรียนรู้
1

จํานวน
ชั่วโมง

1.1, 1.6, 1.7,
2.1, 2.4-2.6,
3.2-3.3
1.1-1.4, 1.7,
2.1-2.8, 3.1-3.4,
4.1-4.2, 4.4-4.6,
5.3-5.4
1.1-1.7, 3.1
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4
4

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้

บรรยาย ระดมสมอง อ.ปเนต หมายมัน่
ทํางานกลุ่มเขียน
รู ปแบบการเข้าถึง
และจัดเก็บข้อมูลของ
Binary Tree และ
Binary Search Tree
บรรยาย ทํางานกลุ่ม อ.ปเนต หมายมัน่

บรรยาย

วิธีการประเมิน
สอบเก็บคะแนน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การค้นคว้า วิเคราะห์ตวั อย่าง การนําเสนอ
รายงาน การทํางานกลุ่ม การส่งงานตามที่
มอบหมาย
การเข้าชั้นเรี ยน
การมีส่วนร่ วม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชั้นเรี ยน

ผู้สอน

อ.ปเนต หมายมัน่

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
5
8
16
ตลอดภาค
การศึกษา

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
10%
30%
20%
30%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. โครงสร้างข้อมูล (Data Structures) เพือ่ การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์—กรุ งเทพ
ฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ , 2549. 384 หน้า
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
วิทยา สุคตบวร. คู่มือออกแบบและเขียนโปรแกรมโครงสร้างข้อมูลและอัลกอริ ทึม—กรุ งเทพฯ : สมาคม
ส่งเสริ มเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น), 2545.
3. เอกสารข้ อมูลแนะนํา
เว็บไซด์ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษา ได้จดั กิจกรรมในการนําแนวคิดและความเห็น
จากนักศึกษาได้ดงั นี้
- การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
- แบบประเมิลผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
- การติดต่อ ปรึ กษา ส่งงานทางอีเมล์ที่อาจารย์ผสู ้ อนได้จดั เป็ นช่องทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพือ่ ประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ ดังนี้
- ผลการเรี ยนของนักศึกษา
- ผลงานกลุ่มของนักศึกษา
- การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง
และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
- การวิจยั ในชั้นเรี ยน
4. การสอบทวนมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ
เรี ยนรู ้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่มตรวจผลงานนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบ
ย่อย และหลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาดังนี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่
อาจารย์ประจําหลักสูตร
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- มีการตั้งกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ
รายงาน วิธีการให้คะแนน และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรังปรุ งการสอนและ
รายละเอียดวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุ งรายวิชาทุก 3 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4
- เปลี่ยนหรื อสลับอาจารย์ผสู ้ อน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมองที่หลากหลายมากขึ้น
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