มคอ.3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

คณะ/สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1.

รหัสและชื่อรายวิชา
4142202 โครงสร้างข้อมูล
Data Structure

2.

จานวนหน่วยกิต
3(2-2-5) จานวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

3.

หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

4.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

อาจารย์ผู้สอน
กลุ่ม 59/8 ดร. มนัสนิต ใจดี
กลุ่ม 59/9 ดร. มนัสนิต ใจดี
กลุ่ม S443 ดร. มนัสนิต ใจดี
5.

ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาที่ 2560

6.

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี

7.

รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
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8.

สถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

9.

วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1.

จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2.

อธิบายความหมายของโครงสร้างข้อมูลได้
อธิบายโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ และเขียนโปรแกรมจัดการได้
เรียงลาดับข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆได้ และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
ค้นหาข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆได้และสามารถเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม
สามารถเลือกใช้โครงสร้างข้อมูลได้อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3. ลักษณะและการดาเนินการ
1.

คาอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การประมวลผลแถวลาดับ รายการโยง กองซ้อน คิวกราฟ ต้นไม้ การออกแบบ
อัลกอริทึมที่เหมาะสมในการเรียงลาดับและค้นหาข้อมูล ฝึกปฏิบัตกิ ารเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล การเรียงลาดับและ
การค้นหาข้อมูล

2.

จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการเรียน
บรรยาย
30 ชั่วโมง

3.

การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/
การฝึกงาน
30 ชั่วโมง

การศึกษาด้วยตนเอง
75 ชั่วโมง

สอนเสริม
ตามความต้องการของ
นักศึกษา

จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1.

คุณธรรม จริยธรรม
สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

1.ตระหนักใน
คุณค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
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กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

ซื่อสัตย์สุจริตตามครรลองวิถีความ
พอเพียง
2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

1. การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
2. การสรุปประเด็นสาคัญ หรือการ
นาเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ
มอบหมาย
3. กิจกรรม
4. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. การสังเกตพฤติกรรม
2. การประเมินกระบวนการทางาน/
บทบาทในการทากิจกรรม
3. การประเมินการบ้าน
4. การประเมินการวิพากษ์/การ
นาเสนอผลงาน

3.มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้
ตาม สามารถทางานเป็นทีม และ
สามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่าง
เหมาะสม

1. การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)

1. การประเมินการวิพากษ์/การ
นาเสนอผลงาน

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์
5.เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม
6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ครู
2.

ความรู้
สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

1.มีความรู้ ความเข้าใจองค์ความรูเ้ รื่อง 1. การบรรยาย
วิชาชีพครู ความรู้ทั่วไป และความรู้วิชา 2. การอภิปราย
ที่จะสอน อย่างกว้างขวาง เป็น
3. การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
ระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปญ
ั หา
ได้

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องอย่างบูรณาการ
3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของ
ความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาชีพครู
อย่างลึกซึ้ง
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กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย
2. การสังเกตพฤติกรรม
3. การประเมินการบ้าน
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน
5. การประเมินการวิพากษ์/การ
นาเสนอผลงาน
6. การสอบกลางภาค
7. การสอบปลายภาค

สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

4.มีความรู้และเห็นความสาคัญของการ
ใช้งานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและต่อยอด
องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู
3.

ทักษะทางปัญญา
สถานะ

ผลการเรียนรู้
1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
และกระบวนการคิดที่เกี่ยวข้องกับสาขา
วิชาชีพครู
2.สามารถสืบค้น ทาความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค์

1. การสรุปประเด็นสาคัญ หรือการ
นาเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ
มอบหมาย

1. การประเมินรายงาน/โครงงาน
2. การประเมินการวิพากษ์/การ
นาเสนอผลงาน

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณ
ในการตัดสินเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผูเ้ รียนโดยคานึงถึง
ความรู้ทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ
และผลกระทบจาการตัดสิน
4.

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ 1. กิจกรรม
ระหว่างผูเ้ รียนกับผู้มสี ่วนเกี่ยวข้องอย่าง
เป็นกัลยาณมิตร
2.มีความเป็นผู้นาและผูต้ ามในการ
ทางานเป็นทีม รวมทั้งมีส่วนช่วยและ
เอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค์
3.มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ในการ
วิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบน
พื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม
4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง พัฒนาตนเอง และวิชาชีพครู
อย่างต่อเนื่องตลอดจนมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
5.

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
1. การประเมินกระบวนการทางาน/
บทบาทในการทากิจกรรม

สถานะ

ผลการเรียนรู้
1.มีทักษะในการวิเคราะห์
ข้อมูล ข่าวสารทีเ่ ป็นตัวเลขเชิง
สถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ภาษา
พูด ภาษาเขียน อันมีผลให้เข้าใจองค์
ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่าง
ชัดเจน

กลยุทธ์/วิธีการสอน
1. การบรรยาย
2. การอภิปราย
3. การฝึกปฏิบตั ิ (Practice)
4. กิจกรรม

กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล
1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย
2. การประเมินการบ้าน
3. การประเมินรายงาน/โครงงาน

2.มีความสามารถในการสืบค้น
ข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูล
สารสนเทศ ดดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างสม่าเสมอและ
ต่อเนื่อง
3.มีความสามารถในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟัง การ
อ่าน และการเขียน พร้อมทั้งเลือกใช้
รูปแบบสื่อการนาเสนอได้อย่าง
เหมาะสมคานึงถึงบุคคล และกลุ่มที่มี
ความแตกต่างกัน
6.

ทักษะพิสัย
สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
กับการจัดการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผล การจัดการชั้นเรียน การ
บันทึกและการรายงานผล และการวิจัย
ในชั้นเรียน
2.สามารถ
วางแผน ออกแบบ ปฏิบัติการ
สอน บริหารจัดการชั้นเรียน วัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ บันทึกและ
รายงานผลการจัดการเรียนรู้ การวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
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กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

สถานะ

ผลการเรียนรู้

กลยุทธ์/วิธีการสอน

กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและบรรยากาศแห่งการเรียนรู้
ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย
4.ตระหนักถึงคุณค่าของการนา
แนวคิด หลักการ และทฤษฎีที่เกีย่ วข้อง
กับการสอนการประเมินผล การจัดการ
ชั้นเรียน การบันทึกและรายงานผลการ
จัดการเรียนรู้ การวิจัยในชั้นเรียนมาใช้
ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล
หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล
1.

แผนการสอน
สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1

-ความรู้ทั่วไปเกีย่ วกับ
โครงสร้างข้อมูล
- ทบทวนภาษาซี

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

ค้นหาความหมายของโครงสร้างข้อมูล
ความสาคัญของโครงสร้างข้อมูล จากเว็บไซต์ นาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

2

อาร์เรย์ (Array)
- อาร์เรย์ 1 มิติ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย
3. การใช้
เกม

แบบฝึกหัด
โปรแกรม
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1. หนังสือ
2. Power
Point

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)
3

- อาร์เรย์หลายมิติ

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

แบบฝึุกหัด
โปรแกรม

4

สแตก (Stack)

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

แบบฝึกหัด
โปรแกรม

5

รีเคอร์ชัน(Recursion)
คิว (Queue)

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

แบบฝึกหัด
โปรแกรม
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง

6

คิว
วงกลม (Circular Queue)
ลิงค์ลิสต์ (Linked Lists)
-Single Linked List

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

แบบฝึกหัดโปรแกรม

7

ลิงค์ลิสต์ (Linked Lists)
Single Linked List (ต่อ)

2

2

1. การ
1. หนังสือ
บรรยาย
2. Power
2. การ
Point
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
4. การฝึก
ปฏิบัติ
(Practice)

แบบฝึกหัด
โปรแกรม

8

สอบกลางภาค

2

2

9

ลิงค์ลิสต์ (Linked Lists)
-Double Linked List

2

2

ทฤษฎี ปฏิบัติ

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)
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สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

1. เอกสาร แบบฝึกหัด
ประกอบการ สอบ single linked list , double linked list
สอน
2. หนังสือ
3. Power
Point

สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี ปฏิบัติ

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

10

ต้นไม้
-Binary tree
-AVL tree

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)

1. หนังสือ
2. Power
Point

แบบฝึกหัด

11

Heap tree
กราฟ

2

2

1. การ
บรรยาย
2. การ
อภิปราย
3. การใช้
เกม
(Game)

1. หนังสือ
2. Power
Point

แบบฝึกหัด

12

การเรียงลาดับข้อมูล

2

2

1. การ
อภิปราย

1. หนังสือ
2. Power
Point

ศึกษาอัลกอริทึม insertion sort, selection sort ,
bubble sort
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สัปดาห์
ที่

หัวข้อ/รายละเอียด

ทฤษฎี ปฏิบัติ

กิจกรรม
การเรียน
การสอน

สื่อและ
แหล่งการ
เรียนรู้

ชิ้นงาน/ภาระงาน

13

การเรียงลาดับข้อมูล

2

2

1. การ
อภิปราย

1. หนังสือ
2. Power
Point

-ศึกษาอัลกอริทึม heap sort, quick sort, shell sor
-การเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมในการเรียงลาดับ

14

การค้นหาข้อมูล

2

2

1. การ
อภิปราย

1. หนังสือ
2. Power
Point

-ศึกษา
อัลกอริทึม sequential searching, binary searchin
-ศึกษา
อัลกอริทึม sequential searching, binary searchin

15

สอบปลายภาค

2

2

รวม
2.

จานวนชั่วโมง

30.00 30.00

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

10/13

กิจกรรมที่

งานที่ใช้ประเมินผลผูเ้ รียน

สัปดาห์ที่ประเมิน

คะแนน

สัดส่วนการประเมิน

1

การสอบข้อเขียน/สอบย่อย

9

15.00

15.00

2

การสังเกตพฤติกรรม

ตลอดภาคเรียน

5.00

5.00

3

การประเมินกระบวนการทางาน/บทบาท
ในการทากิจกรรม

ตลอดภาคเรียน

5.00

5.00

4

การประเมินการบ้าน

ตลอดภาคเรียน

10.00

10.00

5

การประเมินรายงาน/โครงงาน

สิ้นภาคเรียน

10.00

10.00

6

การประเมินการวิพากษ์/การนาเสนอ
ผลงาน

12-14

5.00

5.00

7

การสอบกลางภาค

8

20.00

20.00

8

การสอบปลายภาค

16

30.00

30.00

100.00

100.00

รวม
หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1.

เอกสารและตาราหลัก
โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์, โครงสร้างข้อมูล (Data Structure) เพื่อการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน,
2549.

2.

เอกสารและข้อมูลสาคัญ
1. ขนิษฐา นามี, "โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม", บริษัท ไอดีซี อินโฟ ดิสทริบิวเตอร์ เซ็นเตอร์ จากัด., กรุงเทพฯ, 2548
2. จุฑามาศ ไพบูลย์ศักดิ,์ โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ ด้วย C/C++, ศูนย์วิจัยและผลิตตารามหาวิทยาลัยเกริก, 2544.
3. ณัฐพงษ์ วารีประเสริฐและสุธี พงศาสกุลชัย, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม,บจก.เคทีพี คอมพ์แอนด์คอนซัลท์, 2552.
4. ธีรวัฒน์ ประกอบผล,รศ., โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม, บจก.ซัคเซสมีเดีย, 2552.
5. เนรมิต ชุมสาย ณ อยุธยา, "เรียนรู้โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทมึ ด้วย Java", บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จากัด., กรุงเทพฯ, 2550
6. นิรุธ อานวยศิลป์, "โครงสร้างข้อมูล : การเขียนโปรแกรมและการประยุกต์", บริษัท ดวงกมลสมัย จากัด., กรุงเทพฯ, 2548.
7. วุฒิพงษ์ เขื่อนดิน, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม, บริษัททริปเพิ้ลเอ็ดดูเคชัน, 2553.
8. สมจิตต์ ลิขิตถาวร, โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม, บมจ.ซีเอ็ดยูเคชัน, 2547.
9. สานนท์ เจริญฉาย, ผศ., โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม, 2551.

3.

เอกสารและข้อมูลแนะนา
1. tutorial ภาษาซี http://www.programming.in.th/index.php
2. e-learning ภาษาซี http://ba.hcu.ac.th/Elearning/elearn.htm
3. โครงสร้างข้อมูลและ
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อัลกอริทึม http://dusithost.dusit.ac.th/~phorramatpanyaprat_ton/course/C4122202/c4122202.html
4. e-learning โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม http://elearning.nsru.ac.th/learningw09.html
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1.

กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
- การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้ รียน
- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน
- แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา

2.

กลยุทธ์การประเมินการสอน
- ผลการประเมินผูส้ อนโดยนักศึกษา
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้

3.

การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของนักศึกษา และ ผลการสอบของนักศึกษา

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1

การทวนผลสัมฤทธิ์โดยนักศึกษา
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านที่ 2 ด้านความรู้
ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การทวนสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดยนาผลการศึกษาของนักศึกษาเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาผลการศึกษา
- ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยให้นักศึกษาทาแบบสอบถามออนไลน์ เพื่อประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่นักศึกษาได้
เรียน

4.2 การทวนผลสัมฤทธิ์โดยอาจารย์ผสู้ อน

5.

การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
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- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
- เปลีย่ นหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือ
หน่วยงานต่าง ๆ
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