มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา
Course Specification

0214241 โครงสรHางขHอมูลและขั้นตอนวิธี
(Data Structures and Algorithm)

รายวิชานี้เป,นส.วนหนึ่งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรC หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะวิทยาศาสตรC
มหาวิทยาลัยทักษิณ
1

สารบัญ
หมวด
หมวดที่ 1 ข,อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ6งหมายและวัตถุประสงคA
หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู,ของนิสิต
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา

หน'า
3
4
5
6
11
15
16
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี

รายละเอียดของรายวิชา
หมวดที่ 1 ข'อมูลทั่วไป

1. รหัส ชื่อรายวิชา จำนวนหน=วยกิต และคำอธิบายรายวิชา
0214241 โครงสร'างข'อมูลและขั้นตอนวิธี
3(2-2-5)
Data structures and Algorithm
บุรพวิชา : 0214111 การโปรแกรมคอมพิวเตอรAเบื้องต,น
ชนิดข,อมูลแบบนามธรรม โครงสร,างข,อมูลพื้นฐาน ต,นไม, และกราฟ ขั้นตอนวิธีของการ
เรียงลำดับและการค,นหาข,อมูล การวัดประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี การประมวลผลข,อความ และฝ]กปฏิบัติ
Abstract data types; basic data structures; tree and graph; searching and sorting
algorithms; algorithm performance; text processing and practice
2. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
þ วิชาเฉพาะด,าน หมวดวิชาบังคับ กลุ6มโครงสร,างพื้นฐานของระบบ
3. อาจารยcผู'รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยcผู'สอน
อาจารยAผู,รับผิดชอบรายวิชา อาจารยAอาจารี นาโค
อาจารยAผู,สอนรายวิชา
อาจารยAอาจารี นาโค
5. ภาคการศึกษา/ ชั้นปiที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปxที่ 2 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรA
6. สถานที่เรียน
อังคาร 10.10 – 12.10 น. SC 1220 มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
พฤหัสบดี 8.00 – 10.00 น. SC 1222 มหาวิทยาลัยทักษิณ พัทลุง
7. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล=าสุด
23 มิถุนายน 2564
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
หมวดที่ 2 จุดมุ=งหมายและวัตถุประสงคc
1. จุดมุ=งหมายของรายวิชา
เพื่อให,นิสิตเกิดการเรียนรู,/มีความสามารถ/สมรรถนะที่ต,องการด,านต6าง ๆ ดังนี้
วัตถุประสงคcทั่วไป
1.1 เข,าใจและสามารถเขียนอัลกอริทึมในรูปแบบ pseudo code
1.2 เข,าใจโครงสร,างข,อมูลแบบเป‚นเชิงเส,นและแบบไม6เป‚นเชิงเส,น ประกอบด,วย รายการโยง (list)
กองซ,อน (stack) แถวคอย (queue) ต,นไม, (tree) และกราฟ (graph)
1.3 สามารถเขียนอัลกอริทึมในการดำเนินการกับโครงสร,างข,อมูลชนิดต6าง ๆ
1.4 เข,าใจวิธีการค,นหาและการเรียงลำดับด,วยวิธีการต6าง ๆ
1.5 สามารถวิเคราะหAประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธี
วัตถุประสงคcเชิงพฤติกรรม
1.1 เข,าใจหลักการการประมวลผลโครงสร,างข,อมูลประเภท รายการโยง (list) กองซ,อน (stack)
แถวคอย (queue) ต,นไม, (tree) และกราฟ (graph)
1.2 สามารถเขียนขั้นตอนวิธีและเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการกับโครงสร,างข,อมูลในข,อที่ 1 ด,วย
แถวลำดับและ/หรือตัวแปรชี้
1.3 สามารถเขียนผลลัพธAของชุดข,อมูลที่เกิดขึ้นจากการเรียงลำดับข,อมูล (sorting) และการค,นหา
ข,อมูล (searching) ประเภทต6าง ๆ
2. วัตถุประสงคcของการปรับปรุงรายวิชา
2.1 การปรับปรุงจากผลการประเมินที่ผ=านมา
• การจัดทำเอกสารแบบฝ]กหัดเพิ่มเติมให,ครอบคลุมเนื้อหา
2.2 การปรับปรุงอื่น ๆ
• เพิ่มทักษะการเรียนรู,ตลอดชีวิตโดยการให,นิสิตศึกษาอัลกอริทึมตามที่ได,รับมอบหมายเป‚นคู6 และ
ถ6ายทอดเนื้อหาหน,าชั้นเรียน
• ทบทวนเนื้อหาการโปรแกรมเนื่องจากนิสิตชั้นปxที่ 2 ผ6านการเรียนการสอนแบบออนไลนA ซึ่งนิสิต
อาจจะไม6ได,ฝ]กทักษะอย6างเต็มที่
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
หมวดที่ 3 ลักษณะการดำเนินการ
1. จำนวนชั่วโมงที่ใช'ต=อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

30 ชั่วโมง
คำชี้แจงภาคการศึกษาคิดเป‚นไม6น,อยกว6า 15 สัปดาหA
2. รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
o Case Based Learning
o
o Project Based Learning
o
R Activity Based Learning 50% o
R
o Inquiry Based Learning
o อื่น ๆ

การฝtกปฏิบัติ/การ
ฝtกงานภาคสนาม
30 ชั่วโมง

การศึกษาด'วยตนเอง
75 ชั่วโมง

Problem Based Learning
Research Based Learning
Community Based Learning
การจัดการเรียนรู,แบบทฤษฎี (บรรยาย) 50%

3. จำนวนชั่วโมงต=อสัปดาหc และช=องทางในการให'คำปรึกษาแนะนำทางวิชาการแก=นิสิตเปvนรายบุคคล
ผู,สอนกำหนด Office Hour ในวันพุธ 10.00-12.00 ที่ห,องทำงาน เพื่อให,คำปรึกษาเป‚นรายบุคคลหรือราย
กลุ6มตามความต,องการ ช6องทางการติดต6อสื่อสารการให,คำปรึกษา
R ห,องทำงาน
SC 1408
R E-mail
ajaree@tsu.ac.th
R เบอรAโทรศัพทA
083-8400850
R Line ID
0838400850
q TSU MOOCs,
Facebook “0214241_65”
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู'ของนิสิต
1. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
5. ด%านทักษะการ
วิเคราะหAเชิง
4. ด%านทักษะความสัมพันธA
3. ด%านทักษะ
ตัวเลข การสื่อสาร
1. ด%านคุณธรรม จริยธรรม
2. ด%านความรู%
ระหวCางบุคคล
ทางป<ญญา
และการใช%
และความรับผิดชอบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4



 

  

ผลการเรียนรู+
1. ด+านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 ตระหนักในคุณธรรม จริยธรรม
 1.2 มีวินัย ตรงต;อเวลา และความ
รับผิดชอบต;อตนเองและสังคม
1.3 มีภาวะความเป8นผูAนำและผูAตามใน
การทำงานเป8นทีม
 1.4 เคารพสิทธิและรับฟTงความคิดเห็น
ของผูAอื่น
 1.5 เคารพกฎระเบียบและขAอบังคับของ
องค]กรและสังคม
1.6 วิเคราะห]ผลกระทบจากการใชA
คอมพิวเตอร]ต;อบุคคล องค]กร และสังคม
1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพ
2. ด+านความรู+
 2.1 มีความรูAและความเขAาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สำคัญในเนื้อหา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร]
 2.2 วิเคราะห]ปTญหา และอธิบายความ
ตAองการทางคอมพิวเตอร] รวมทั้งประยุกต]
ความรูA ทักษะ และการใชAเครื่องมือที่
เหมาะสมกับการแกAไขปTญหา



 





 



วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

1. ปฏิบัติตนเป8นแบบอย;าง โดยการเขAา
สอนและเลิกสอนตรงเวลา
2. ร;วมกับผูAเรียนกำหนด กติกาของการ
เรียนรายวิชา เพื่อถือปฏิบัติ
3. สอดแทรกความมีวินัย ความ
รับผิดชอบระหว;างการเรียนการสอน
4. มอบหมายงานใหAผูAเรียนฝSกแกAปTญหา
และจัดส;งในเวลาที่กำหนด

1. ความสม่ำเสมอในการเขAาชั้นเรียน
2. ความสม่ำเสมอและความตรงต;อเวลา
ในการส;งแบบฝSกหัด
3. การสังเกตพฤติกรรมของผูAเรียนใน
ระหว;างเรียน

1. บรรยายความรูAตามเนื้อหาของ
รายวิชา ประกอบดAวย นิยาม การ
ดำเนินการ ขั้นตอนวิธีในการ
ดำเนินการ การประยุกต]
2. ใหAผูAเรียนตอบคำถามในรูปแบบเชิง
อธิบายหรือหาคำตอบตามอัลกอริทึม

1. การทดสอบย;อยระหว;างเรียน
2. การสอบกลางภาค
3. การสอบปลายภาค
4. แบบฝSกหัดและโปรแกรมที่ไดAรับ
มอบหมาย
5. วิธีการแกAปTญหาในชั้นเรียน
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
ผลการเรียนรู+
วิธีการสอน
 2.3 วิเคราะห] ออกแบบ พัฒนา
3. ตั้งโจทย]ใหAผูAเรียนเขียนอัลกอริทึม
บำรุงรักษา และ/หรือ ประเมินระบบ
เพื่อแกAปTญหาโจทย]นั้น ๆ
คอมพิวเตอร]ใหAตรงตามขAอกำหนด
3. มอบหมายงานใหAผูAเรียนเขียน
โปรแกรมเพื่อประยุกต]แนวคิดของ
2.4 ติดตามความกAาวหนAาทางวิชาการ
อัลกอริทึมจากทฤษฎี
และวิวัฒนาการคอมพิวเตอร]เพื่อการ
นำไปประยุกต]
2.5 รูA เขAาใจและสนใจพัฒนาความรูA
ความชำนาญทางคอมพิวเตอร]อย;าง
ต;อเนื่อง
 2.6 มีความรูAในแนวกวAางของสาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร] เล็งเห็นการ
เปลี่ยนแปลง และเขAาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม; ๆ ที่เกี่ยวขAอง
2.7 มีประสบการณ]ในการพัฒนาและ/
หรือการประยุกต]ซอฟต]แวร]และ
ฮาร]ดแวร]ที่ใชAงานไดAจริง
 2.8 สามารถบูรณาการความรูAใน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร]กับ
ความรูAในศาสตร]อื่น ๆ ที่เกี่ยวขAอง
3. ด+านทักษะทางปBญญา
 3.1 สามารถคิดอย;างมีวิจารณญาณและ 1. ตั้งโจทย]ที่เกี่ยวขAองกับการดำเนิน
อย;างเป8นระบบ
การกับโครงสรAางขAอมูล การเรียงลำดับ
การประยุกต]โครงสรAางขAอมูล เพื่อใหA
3.2 สืบคAน ตีความ และประเมิน
ผูAเรียนวิเคราะห]โจทย]แลAวเขียน
สารสนเทศ เพื่อใชAในการแกAไขปTญหา
อัลกอริทึมในชั้นเรียน
อย;างสรAางสรรค]
3.3 รวบรวม ศึกษา วิเคราะห] และสรุป 2. มอบหมายงานใหAผูAเรียนเขียน
โปรแกรมเพื่อการประยุกต]แนวคิดของ
ประเด็นปTญหาและความตAองการ
ขั้นตอนวิธีตามทฤษฎี
 3.4 ประยุกต]ความรูAและทักษะกับการ
แกAไขปTญหาทางคอมพิวเตอร]ไดAอย;าง
เหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธFระหวHางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สื่อสารกับกลุ;มคนหลากหลายโดยใชA 1. มอบหมายกรณีศึกษาใหAเขียน
ภาษาไทยไดAอย;างมีประสิทธิภาพ
โปรแกรมเป8นคู;หรือเป8นกลุ;ม
4.2 ใหAความช;วยเหลือและอำนวยความ
สะดวกแก;การแกAปTญหาสถานการณ]ต;าง

วิธีการประเมินผล

1. การสอบกลางภาค
2. การสอบปลายภาค
3. แบบฝSกหัดและโปรแกรมที่ไดAรับ
มอบหมาย

1. การนำเสนอกรณีศึกษา
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
ผลการเรียนรู+
วิธีการสอน
วิธีการประเมินผล
ๆ ในกลุ;มทั้งในบทบาทของผูAนำ หรือใน
บทบาทของผูAร;วมทีมทำงาน
4.3 ใชAความรูAดAานวิทยาการ
คอมพิวเตอร]มาชี้นำสังคมในประเด็นที่
เหมาะสม
 4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำ
ของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ;ม
4.5 เป8นผูAริเริ่มแสดงประเด็นในการ
แกAไขสถานการณ]ทั้งส;วนตัวและส;วนรวม
พรAอมทั้งแสดงจุดยืนอย;างพอเหมาะทั้ง
ของตนเองและของกลุ;ม
 4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ
เรียนรูAทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย;าง
ต;อเนื่อง
5. ด+านทักษะการวิเคราะหFเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช+เทคโนโลยีสารสนเทศ
 5.1 มีทักษะในการใชAเครื่องมือที่จำเป8น 1. มอบหมายงานใหAผูAเรียนจับคู;เพื่อ
1. ความถูกตAองของโปรแกรมตาม
ที่มีอยู;ในปTจจุบันในการทำงานที่เกี่ยวกับ ศึกษาคAนควAาอัลกอริทึมที่กำหนด แลAว
โจทย]ปTญหา
คอมพิวเตอร]
นำมาถ;ายทอดหนAาชั้นเรียน
2. การนำเสนอแนวคิดการแกAปTญหา
5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแกAไข 2. มอบหมายโจทย]ปTญหาเพื่อใหAผูAเรียน
ปTญหาโดยใชAสารสนเทศทางคณิตศาสตร] เขียนอัลกอริทึม และเขียนโปรแกรม
เพื่อการประยุกต]งอัลกอริทึมนั้นแลAว
หรือการแสดงสถิติประยุกต]ต;อปTญหา
นำเสนอ
ที่เกี่ยวขAองอย;างสรAางสรรค]
 5.3 สามารถสื่อสารอย;างมี
ประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน
เลือกใชAรูปแบบของสื่อการนำเสนออย;าง
เหมาะสม
5.4 สามารถใชAสารสนเทศและ
เทคโนโลยีสื่อสารไดAอย;างเหมาะสม

ตารางการถ=ายทอดผลการเรียนรู'ที่คาดหวังของหลักสูตรสู=รายวิชา
ELOs
0214241 โครงสรAางขAอมูลและขั้นตอนวิธี

1
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร
CLOs
 1. สามารถอธิบายทฤษฎีพื้นฐาน CLO 1: อธิบายนิยามและการประยุกต]
ทางวิทยาการคอมพิวเตอร]ไดA
โครงสรAางขAอมูล แถวลำดับ รายการโยง
กองซAอน แถวคอย ตAนไมA และกราฟ
CLO 2: อธิบายหลักการของ การ
เรียงลำดับ/การคAนหาขAอมูล
CLO 3: อธิบายการวัดประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึม
 2. สามารถวิเคราะห] และ
แกAปTญหาโดยใชAวิธีการทาง
วิทยาการคอมพิวเตอร]ไดAอย;าง
ถูกตAอง

CLO 4: สามารถวิเคราะห]เพื่อเลือกใชA
โครงสรAางขAอมูลในการแกAปTญหาและเขียน
อัลกอริทึมเพื่อดำเนินการกับโครงสรAาง
ขAอมูลไดA
CLO 5: สามารถวิเคราะห]ประสิทธิภาพ
ของการเรียงลำดับประเภทต;าง ๆ ไดA

 3. สามารถใชAทักษะ เทคนิค
CLO 6: สามารถเขียนโปรแกรมดAวย
ปTจจุบัน และเครื่องมือที่จำเป8น ภาษาซี ภาษาจาวา หรือภาษาไพธอน เพื่อ
ในการแกAปTญหาทางคอมพิวเตอร] ประยุกต]อัลกอริทึมในการแกAปTญหา

 4. สามารถออกแบบระบบ
คอมพิวเตอร]และระบบ
สารสนเทศที่ถูกตAองตามความ
ตAองการ

CLO 7: ออกแบบอินเทอร]เฟสและ
อัลกอริทึมในการเขียนโปรแกรมเพื่อ
ประยุกต]โจทย]ทางโครงสรAางขAอมูลไดAอย;าง
ถูกตAอง

 5. สามารถพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร] และระบบ
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพอย;าง
สรAางสรรค] จากการประยุกต]
เครื่องมือและเทคโนโลยีสมัยใหม;

CLO 8: สามารถเขียนโปรแกรมประยุกต]
โดยการเลือกโครงสรAางขAอมูลในการ
แกAปTญหาไดAอย;างถูกตAอง

วิธีการสอน/การประเมิน
วิธีการสอน
- บรรยายและอธิบายอัลกอริทึม
- ถามตอบในชั้นเรียน
- ใหAนิสิตเขียนอัลกอริทมึ จากโจทย]
วิธีการประเมิน
- พฤติกรรมการมีส;วนร;วมในชั้นเรียน
- การสอบแบบตอบคำถามสั้น ๆ และการ
เขียนอธิบายอัลกอริทึม
วิธีการสอน
- มอบหมายโจทย]ปTญหาใหAฝSกเขียน
อัลกอริทึม
- มอบหมายโจทย]ใหAหาประสิทธิภาพของ
อัลกอริทึมของการเรียงลำดับขAอมูล
วิธีการประเมิน
- ความถูกตAองของอัลกอริทึมของ
แบบฝSกหัดและการสอบ
- ความถูกตAองการของคำนวณ
ประสิทธิภาพของการเรียงลำดับ
วิธีการสอน
- ฝSกปฏิบัตเิ ขียนโปรแกรมจากอัลกอริทึม
ในภาคทฤษฎี
วิธีการประเมิน
- ความถูกตAองและผลลัพธ]ของโปรแกรม
วิธีการสอน
- ฝSกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมจาก
อัลกอริทึมในภาคทฤษฎี
วิธีการประเมิน
- แบบฝSกหัดชั่วโมงบรรยาย และปฏิบัติ
วิธีการสอน
- ฝSกปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมจาก
โจทย]ปTญหา
วิธีการประเมิน
- แบบฝSกหัดชั่วโมงปฏิบัติ
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
วิธีการสอน/การประเมิน
ผลการเรียนรู+ตาม ELOs ของหลักสูตร
CLOs
 6. มีจรรยาบรรณเชิงวิชาการ
CLO 9: ความรับผิดชอบในการเขAาชั้นเรียน วิธีการสอน
และวิชาชีพ ไม;คัดลอกงานผูAอื่น การส;งงาน และความซื่อสัตย]
- ชี้แจงกติกา และจรรยาบรรณของนัก
และมีการอAางอิงแหล;ง ที่มา
วิชาชีพ
- กำหนดกติกาการประเมินร;วมกัน
วิธีการประเมิน
- สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน การตรงต;อ
เวลาในการเขAาชั้นเรียนและการส;งงาน
และการไม;คัดลอกงาน
 7. สามารถทำงานเป8นทีมและ
CLO 10: การทำงานเป8นทีมในการฝSก
วิธีการสอน
เป8นเครือข;าย มีความรับผิดชอบ ปฏิบัติ หรือการคAนควAางานที่ไดAรับ
- มอบหมายใหAทำงานเป8นคู; เพื่อศึกษา
ในการทำงานใหAบรรลุเปlาหมาย มอบหมาย
หัวขAอที่เกี่ยวขAองและการเขียน
โปรแกรม
วิธีการประเมิน
- ความเขAาใจในการนำเสนองาน และ
ผลงานจากงานที่ไดAรับมอบหมาย
 8. มีความใฝmรูA สามารถศึกษา
CLO 11: ทักษะในการศึกษาคAนควAาดAวย วิธีการสอน
คAนควAาดAวยตนเอง ปรับตัวเขAากับ ตนเอง
- มอบหมายงานใหAศึกษาดAวยตนเองและ
แนวโนAมเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล
นำเสนอ
วิธีการประเมิน
- ความเขAาใจจากการนำเสนอ
 9. สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทย
CLO 12: ทักษะการนำเสนอและตอบ
วิธีการสอน
และภาษา อังกฤษ ในรูปแบบ
คำถาม อัลกอริทึมหรือโปรแกรมทีเ่ ขียน
- มอบหมายงานใหAศึกษาดAวยตนเองและ
การพูดและการเขียน และ
นำเสนอ
สามารถถ;ายทอดความรูAดAวย
วิธีการประเมิน
วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
- การนำเสนอ และการตอบคำถาม
 10. สามารถประยุกต]วิธีการทาง CLO 13: ประยุกต]วิธีการทางคณิตศาสตร] วิธีการสอน
คณิตศาสตร] ในการแกAปTญหา
เพื่อวิเคราะห]อัลกอริทึมของการเรียงลำดับ - บรรยายฟTงก]ชันทางคณิตศาสตร]ที่
ทางดAานการคำนวณ
และการคAนหาขAอมูล
เกี่ยวขAองกับการประเมินประสิทธิภาพ
ของอัลกอริทึม
วิธีการประเมิน
- แบบฝSกหัดที่ไดAรับมอบหมาย
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
1. แผนการสอน
สัปดาหF
หัวข+อ/รายละเอียด
ที่
1
ชั่วโมงบรรยาย
แนะนำรายวิชา
ทบทวนความรูAพื้นฐานการเขียน
โปรแกรม และขA อ มู ล แบบมี
โครงสรAาง
ชั่วโมงปฏิบัติการ
ทดสอบพื้นฐานการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร]
2-3

4-5

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

CLO
CLO 1
CLO 9

ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 1 ขAอมูลนามธรรมและ
ขั้นตอนวิธี
- ขAอมูลนามธรรม
- ขั้นตอนวิธีและการเขียน
pseudo code
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ดำเนินการกับตัวแปรแถวลำดับ
และตัวแปรโครงสรAาง

CLO 1
CLO 4
CLO 9

ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 3 โครงสรAางขAอมูลรายการ
โยง (list)
- นิยาม การดำเนินการ และ
ขั้นตอนวิธีดำเนิน การกับ
รายการโยงแบบทางเดียว
และรายการโยงแบบสอง
ทาง
- การประยุกต]รายการโยง
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ดำเนินการกับ รายการโยงแบบ

CLO 1
CLO 4
CLO 9

CLO 6
CLO 7

CLO 6
CLO 7
CLO 8

จำนวนชั่วโมง
กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช+
บรรยาย ปฏิบัติ
2
2 กิจกรรมการเรียนการสอน
- แนะนำ มคอ.3 เอกสารประกอบ การสอน
หนังสือ เว็บไซต] ที่ใชAประกอบการสอน
- ทบทวนพื้นฐานการเขียนโปรแกรม
- ใหAผูAเรียนทำแบบฝSกหัดในชั้นเรียน อภิปราย
วิธีการหาผลลัพธ]
สื่อที่ใชA
- มคอ.3 ของรายวิชา
- แบบทดสอบความรูAพื้นฐาน
4
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยายเนื้อหาตามหัวขAอ
- แสดงตัวอย;างขAอมูลนามธรรมชนิดต;าง ๆ
- ทบทวนความรูA แถวลำดับ/ตัวแปรโครงสรAาง
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนปฏิบัติการเขียน
โปรแกรมเพื่อดำเนินการกับตัวแปรแถว
ลำดับและตัวแปรโครงสรAาง
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
4
4 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย นิยาม การดำเนินการ และขั้นตอน
วิธีในการดำเนินการกับรายการโยง
- ผูAเรียนเขียนขั้นตอนวิธีการเพื่อดำเนินการใน
รูปแบบต;าง ๆ
- ผูAเรียนทำแบบฝSกหัด กำหนดเวลาส;ง และ
อภิปรายขั้นตอนวิธีร;วมกัน
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนการเขียน
โปรแกรมเพื่อดำเนินการกับ ลิสต]เชื่อมโยง
ทางเดียว และลิสต]เชื่อมโยงสองทาง
- สอบปฏิบัติการการเขียนโปรแกรมการ
ดำเนินการกับรายการโยง

ผู+สอน
อาจารี

อาจารี

อาจารี
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
สัปดาหF
ที่

หัวข+อ/รายละเอียด

CLO

จำนวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

ทางเดียว และรายการโยงแบบ
สองทาง

6

7

8

9

ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 4 โครงสรAางขAอมูลกองซAอน
(Stack)
- นิยาม การดำเนินการ
- การประยุกต]โครงสรAาง: การ
แปลงนิพจน]โปรแกรมย;อย
รีเคอร]ชัน
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ดำเนินการกับ กองซAอน
ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 5 โครงสรAางขAอมูลแถวคอย
(queue)
- นิยาม การดำเนินการ
- แถวคอยที่มลี ำดับความสำคัญ
- การประยุกต]แถวคอย
ชั่วโมงปฏิบัติการ
ก า ร เ ข ี ย น โ ป ร แ ก ร ม เ พื่ อ
ดำเนินการกับแถวคอย
ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 6 โครงสรAางขAอมูลตAนไมA
- นิยาม และการดำเนิน การ
ของตAนไมA และ ไบนารีทรี
- การเยี่ยมตAนไมA
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ดำเนินการกับไบนารีทรี

CLO 1
CLO 4
CLO 9

ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 6 โครงสรAางขAอมูลตAนไมA
- ไบนารีทรีที่มีระเบียบ

CLO 1
CLO 4
CLO 9

2

2

2

2

2

2

2

2

CLO 6
CLO 7
CLO 8
CLO 1
CLO 4
CLO 9

CLO 6
CLO 7
CLO 8
CLO 1
CLO 4
CLO 9

CLO 6
CLO 7
CLO 8

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช+

ผู+สอน

สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
- โจทย]ทดสอบการเขียนโปรแกรมครั้งที่ 1
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารี
- บรรยาย นิยาม การดำเนินการ และขั้นตอน
วิธีในการดำเนินการกับกองซAอน และการ
ประยุกต]
- ผูAเรียนแกAไขปTญหาการแปลงนิพจน]
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนการเขียน
โปรแกรมเพื่อดำเนินการกับกองซAอน
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารี
- บรรยาย นิยาม และขั้นตอนวิธีในการ
ดำเนินการกับแถวคอย และการประยุกต]
- ผูAเรียนแกAไขปTญหาโครงสรAางแถวคอย
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนการเขียน
โปรแกรมเพื่อดำเนินการกับแถวคอย
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
อาจารี
- บรรยาย นิยาม และขั้นตอนวิธีในการ
ดำเนินการกับไบนารีทรี และการประยุกต]
- ใหAผูAเรียนแทนตAนไมAและการเยีย่ มไบนารีทรี
- ใหAผูAเรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการ
กับไบนารีทรี
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย นิยาม และขั้นตอนวิธีในการดำเนิน
การกับไบนารีทรี และการประยุกต]
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
สัปดาหF
ที่

หัวข+อ/รายละเอียด

CLO

- ตAนไมAนิพจน]
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการ
กับไบนารีทรี

CLO 6
CLO 7
CLO 8

10
11-12 ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 7 โครงสรAางขAอมูลกราฟ
- นิยามและการดำเนิน การ
ของกราฟ
- การแทนขAอมูล
- ตAนไมAแผ;ทั่ว
- การหาเสAนทางที่สั้นที่สุด
ชั่วโมงปฏิบัติการ
การเขียนโปรแกรมเพื่อ
ดำเนินการกับกราฟ
13 ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 8 การประมวลผลขAอความ
ชั่วโมงปฏิบัติการ
ฝSกปฏิบัติการ

CLO 1
CLO 4
CLO 9

CLO 6
CLO 7
CLO 8

จำนวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช+
- ใหAผูAเรียนแทนไบนารีทรีดAวยแถวลำดับ การ
ท;องไปในไบนารีทรี และตAนไมAนิพจน]
- ใหAผูAเรียนการเขียนโปรแกรมเพื่อดำเนินการ
กับไบนารีทรีในรูปชองแถวลำดับ
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
สอบกลางภาค
2
2 กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย นิยาม และขั้นตอนวิธีในการ
ดำเนินการกับกราฟ และการประยุกต]
- ใหAผูAเรียนแกAไขปTญหาการแทนกราฟ การ
ประยุกต]กราฟกับการแกAปTญหา
- ใหAผูAเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อแทนกราฟ
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม

CLO 1
CLO 9
CLO 6
CLO 8

2

2

14-15 ชั่วโมงบรรยาย
CLO 2
บทที่ 9 การเรียงลำดับขAอมูล
CLO 3
- การเรียงลำดับขAอมูลชนิดต;าง ๆ CLO 5
CLO 10
- ประสิทธิภาพของการ
CLO 11
เรียงลำดับขAอมูล
CLO 12
CLO 13
ชั่วโมงปฏิบัติการ
CLO 6

6

6

ผู+สอน

อาจารี

กิจกรรมการเรียนการสอน
- บรรยาย ความสำคัญของการประมวล
ขAอความ ขั้นตอนวิธีในการประมวลผล
ขAอความ
- มอบหมายกรณีศึกษาการประมวลผล
ขAอความในรูปแบบงานกลุ;ม
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการสอน/สไลด]การสอน
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- มอบหมายใหAผูAเรียนศึกษาดAวยตนเอง
เพิ่มเติม และนำเสนอ
- ใหAนิสิตศึกษาขั้นตอนวิธีจากแบบฝSกหัดใน
ชั้นเรียน อภิปรายลำดับขั้นตอนร;วมกัน
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนการเขียน
โปรแกรมการเรียงลำดับ และการวัด
ประสิทธิภาพ
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
สัปดาหF
ที่

หัวข+อ/รายละเอียด

CLO

จำนวนชั่วโมง
บรรยาย ปฏิบัติ

ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม
เรียงลำดับ
16-17 ชั่วโมงบรรยาย
บทที่ 10 การคAนหาขAอมูล
- การคAนหาขAอมูลชนิดต;าง ๆ
- ตารางแฮช และแฮชฟTงก]ชัน
ชั่วโมงปฏิบัติการ
ปฏิ บ ั ต ิ ก ารเขี ย นโปรแกรมการ
คAนหาขAอมูล

CLO 2
CLO 10
CLO 11
CLO 12
CLO 6

รวม

2

2

30

30

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช+

ผู+สอน

สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการนำเสนอของนิสิต
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม
กิจกรรมการเรียนการสอน
- มอบหมายใหAผูAเรียนศึกษาดAวยตนเองและ
นำเสนอ
- มอบโจทย]ปTญหาใหAผูAเรียนการเขียน
โปรแกรมการคAนหาขAอมูล
สื่อที่ใชA
- เอกสารประกอบการนำเสนอของนิสิต
- โจทย]ปTญหาการโปรแกรม

อาจารี

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู'
1
2
3
4

ผลการเรียนรู+
TQF
2.1, 2.2, 3.1
2.1, 2.2, 3.1
3.1, 3.4, 5.1
1.5

5

3.4, 5.1

ผลการเรียนรู+
CLO
1, 2, 3, 4, 5
1, 2, 3, 4, 5
6, 7, 8
1, 2, 3, 4, 5,
7, 9, 10,
13

7

3.1, 5.2

10, 11, 12

ลำดับ

วิธีประเมิน

สัปดาหFที่ประเมิน

การสอบกลางภาค
การสอบปลายภาค
การสอบปฏิบัติ
การเขAาชั้นเรียน พฤติกรรม
ระหว;างเรียน และแบบฝSกหัด
แบบฝSกหัดจากการเขียน
โปรแกรม
กรณีศึกษาและการนำเสนอ

ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย
ตามปฏิทินมหาวิทยาลัย
6, 13
ตลอดภาคเรียน

สัดสHวนของการ
ประเมินผล
25%
30%
10%
15%

ตลอดภาคเรียน

10%

สัปดาห]สุดทAาย

10%
100 %

รวม
เกณฑFการประเมินผลการเรียน
80.00 – 100.00
74.00 – 79.99
68.00 – 73.99
61.00 – 67.99
53.00 – 60.99
47.00 – 52.99
41.00 – 46.99
0.00 – 40.99

ไดAเกรด A
ไดAเกรด B+
ไดAเกรด B
ไดAเกรด C+
ไดAเกรด C
ไดAเกรด D+
ไดAเกรด D
ไดAเกรด F
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตำรา เอกสารหลัก และข'อมูลสำคัญ
1.1 อาจารี นาโค. (2562). เอกสารประกอบการสอนวิชา 0214241 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
(ฉบับปรับปรุง 2562). พัทลุง.
2. เอกสารและข'อมูลแนะนำ
ภาษาไทย
2.1 วิษณุ ช,างเนียม. (2562). คู6มือเรียนโครงสร,างข,อมูลและอัลกอริทึม (Data Structure and
Algorithm) ฉบับสมบูรณA. พิมพAครั้งที่ 2. สำนักพิมพA IDC: กรุงเทพฯ.
2.2 หนังสือ ตำรา หรือ e-book ที่เกี่ยวข,องกับโครงสร,างข,อมูล
ภาษาอังกฤษ

2.3 Yang Hu. (2019). Easy Learning Data Structures & Algorithms C: Graphic Data
Structures & Algorithms. Independently published.

2.4 Allen B. Downey. (2019). Think Data Structures. [online]
http://greenteapress.com/thinkdast/thinkdast.pdf.
เว็บไซตc
2.5 https://www.cs.usfca.edu/~galles/visualization/Algorithms.html
2.6 http://visualgo.net
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มคอ.3 โครงสร,างข,อมูลและขั้นตอนวิธี
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธcการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
1.1 ประเมินจากแบบประเมิน ซึ่งประกอบด,วย รูปแบบและวิธีการสอน การทบทวนตนเองของนิสิต และ
ข,อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
1.2 ประเมินจากผลการเรียนของนิสิต
2. กลยุทธcการประเมินการสอน
แบบประเมินผลการสอน ซึ่งเป‚นแบบประเมินผลการสอนของมหาวิทยาลัย ที่กำหนดให,มีการประเมินการ
สอนของอาจารยAผู,สอนโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา
3. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงโดยนำผลการประเมินการสอนโดยนิสิต หรือการสังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียนมาใช,ร6วมด,วย
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธcของนิสิตในรายวิชา
4.1 ทวนสอบ มคอ.3 มคอ.5 โดยอาจารยAประจำหลักสูตร
4.2 ทวนสอบแบบทดสอบโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพข,อสอบ/คณะกรรมการผู,รับผิดชอบ
หลักสูตร
4.3 ทวนสอบการให,ระดับขั้นโดยคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพสาขาวิชา
4.4 แสดงผลการให,คะแนนในระบบทะเบียนนิสิต และประกาศให,นิสิตทวนสอบคะแนนสอบกลางภาค
ภายใน 1 สัปดาหAหลังการประกาศผลการสอบ
4.5 ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู, โดยการประเมินด,วยนิสิต
5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จั ด ทำ มคอ.5 แล, ว นำเสนอในที ่ ป ระชุ ม กรรมการประจำหลั ก สู ต ร เพื ่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนการสอนและ
ประสิทธิผลของการสอน

อาจารี นาโค
23 มิถุนายน 2565
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