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แบบฟอรมการเขียนเคาโครงการสอน  (Course  Syllabus) 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชา  คอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
ภาคการศึกษาที่ 2 ปการศึกษา 2551 

1.  รหัสวิชา    104301 
2.  ช่ือวิชา       โครงสรางขอมูลและอัลกอริทึม      จํานวน  3 หนวยกิต 
3.  อาจารยผูสอน   อาจารยศิรชญาน   การะเวก , อ.พิพัฒพพล  ศุภรัตนาวงศ 
4.  เง่ือนไขรายวิชา 

4.1  สถานภาพของวิชา หมวดศึกษาทั่วไป 
   หมวดวิชาเฉพาะ -  กลุมวิชาแกน 
                   /-  กลุมวิชาเอก 
     -  กลุมวิชาโท 
   หมวดเลือกเสรี 

5.  จํานวนช่ัวโมงที่สอน / สัปดาห     3 / สัปดาห 
6.  คําอธิบายรายวิชา 
 โครงสรางขอมูล อารเรย (Array) สตริง (String) ลิงคลิสต (Linked List ) สแตก (Stack)  คิว (Queue) ทรี 
(Tree) กราฟ (Graph) การจัดเรียง (Sorting)  การคนหา (Searching)  การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม  การ
ออกแบบอัลกอริทึมสําหรับการแกปญหา 
7.  ประมวลการเรียนรายวิชา 
    7.1  วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  (ตองการใหนักศึกษาไดอะไร) 
 1) นักศึกษาทราบและอธิบายความหมาย ขั้นตอนวิธีการตาง ๆ ทางโครงสรางอัลกอริทึมได 
 2) นักศึกษาสามารถแสดงวิธีการหาความซับซอนของอัลกอริทึมได 
 3) นักศึกษาสามารถออกแบบอัลกอริทึมในการแกปญหาได 
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    7.2  เน้ือหารายวิชาตอสัปดาห  (Course  Outline) 
 
สัปดาหที่ หัวขอ กิจกรรม 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

แนะนํารายวิชา  
1 
 

พ้ืนฐานการออกแบบโปรแกรม 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับโครงสรางขอมูลอัลกอริทึมคืออะไร ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

อารเรย  
2 
 

-โครงสรางของอารเรย  
-การอางอิงตําแหนงในอารเรย 
-การจัดเก็บอารเรยในหนวยความจํา 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

สตริง บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

 
3 
 

- 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ลิงคลิสต  

4 
 

-ลิงคลิสตแบบเชิงเสน 
-การดําเนินการของลิงคลิสต 
-โครงสรางขอมูลแบบลิงลิสต 
-อัลกอริทึมของลิงลิสต 
-เซอรคูลารลิงลิสตและดับเบิ้ลลิงคลิสต 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

สแตก  
5 
 

-การดําเนินงานพ้ืนฐานของแสตก 
-การสรางแสตก 
-อัลกอริทึมของแสตก 
-การประยุกตใชสแตก 
-การแปลงนิพจน  postfix มาเปน  infix 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

คิว  
6 
 

-การดําเนินงานของคิว 
-การออกแบบคิวดวยลิงคลิสต 
-อัลกอริทึมของคิว 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

คิว (ตอ) บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

 
7 
 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
 

8 
 

ทดสอบยอย 

สอบกลางภาค 9  
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สัปดาหที่ หัวขอ กิจกรรม 
บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทรี  

10 
 

-แนวคิดพ้ืนฐานของทรี 
-การนําเสนอขอมูลทรี 
-ไบนารีทรี 
-คุณสมบัติของไบนารีทรี 
-การทองไปในทรี 
-เอ็กซเพรสช่ันทรี 
-เจเนอรอลทรี 
-ไบนารีเสิรชทรี 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

กราฟ  
11 

 
-แนวคิดพ้ืนฐานเก่ียวกับกราฟ 
-การดําเนินงานของกราฟ 
-โครงสรางการจัดเก็บขอมูลของกราฟ 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

การจัดเรียง  
12 

 
-ประเภทของการจัดเรียงลําดับ 
-ลําดับการจัดเรียง 
-วิธีการจัดเรียงลําดับแบบตาง ๆ 

ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

การคนหา  
13 

 
-การคนหาขอมูลแบบลําดับ 
-การคนหาขอมูลแบบแฮชช่ิง ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
การวิเคราะหความซับซอนของอัลกอริทึม บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
 

14 
 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

การออกแบบอัลกอริทึมสําหรับการแกปญหา บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ
รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 

 
15 

 ทําแบบทดสอบความเขาใจ 
16 สรุปภาพรวมและการนําไปประยุกตใช บรรยาย/แนะนําเก่ียวกับ

รายวิชา/ยกตัวอยางประกอบ 
ทําแบบทดสอบความเขาใจ 

17 ทอสอบยอย 
 

18 
 
 

 

สอบปลายภาค 
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     7.3   สื่อการสอน 
 (     )   แผนใส 
 (   / )  คอมพิวเตอรชวยสอน  (CAI  ,  E – Learning)  www.bkkthon.ac.th/learning 
       www.bkkthon.ac.th 
 (   / )  Power  Point 
                (   /  )  CD  ,  VCD 
                (     )   อื่นๆ (ระบุ)................................................... 
  7.4   การวัดผลการเรียน 
 1.  คะแนนเก็บตลอดภาค...............30....................% 
  -  ทดสอบยอย..........20...........% 
  -  แบบฝกหัด............10.........% 
  -  อื่นๆ (ระบุ).....................% 
 2.  รายงาน.......................10..................................% 
 3.  สอบกลางภาค………30……………………..% 
 4.  สอบปลายภาค..............40...............................% 
 
8.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน 
 8.1  หนังสือบังคับ 
  โครงสรางขอมูลเพ่ือการออกแบบคอมพิวเตอร 

   -โอภาส  เอี่ยมสิริวงศ    บริษัท ซีเอ็ด ยูเคช่ัน จํากัด  
 8.2  หนังสือเพ่ิมเติม 
  โครงสรางขอมูล   
   -วิวัฒน  อภิสิทธิ์ภิญญโญ   ปที่พิมพ 1/2550 
   
 
 
 

********************* 
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http://www.bkkthon.ac.th/

