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รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วิทยาเขต/คณะ/
ภาควิชา  

คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์

 
หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 

 
1. รหสัและช่ือรายวิชา  

SP208 การวเิคราะหแ์ละออกแบบอลักอรทิมึ (Algorithm Analysis and Design) 

2. จ านวนหน่วยกิต   
3 หน่วยกติ 

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  
หลกัสตูร วทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร ์
ประเภทของรายวิชา กลุ่มวชิาเอกบงัคบั  

4. อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบรายวิชา และอาจารยผ์ูส้อน 
อ.ดร.ปิยะวรรณ เกษมศุภกร (บรรยาย) 

5.  ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรียน 
ภาคปลาย ชัน้ปีที ่2 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
SP207 โครงสรา้งขอ้มลู 

7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
ไมม่ ี

8. สถานท่ีเรียน    
 บรรยาย: หอ้ง 5404 ตกึ 5 ชัน้ 4 มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

9. วนัท่ีจดัท าหรือปรบัปรงุรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสดุ 
ธนัวาคม 2558 
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หมวดท่ี 2 จดุมุ่งหมายและวตัถปุระสงค ์
1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจความส าคญัของอลักอรทิมึและการวเิคราะหอ์ลักอรทิมึ 

2. เพื่อใหน้กัศกึษาเขา้ใจรปูแบบ เทคนิค และวธิกีารของการวเิคราะหอ์ลักอรทิมึ การวเิคราะห์
เวลาการท างานเชงิเสน้ก ากบัของอลักอรทิมึ 

3. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางโครงสรา้ง
ขอ้มลูและอลักอรทิมึ รวมทัง้ประยกุตค์วามรูท้กัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมกบัการ
แกไ้ขปัญหา  

4. เพื่อใหน้กัศกึษามคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการของกลวธิต่ีางๆ ในการออกแบบ
อลักอรทิมึ เพื่อการท างานใหเ้กดิประสทิธภิาพสูงสุด 

2. วตัถปุระสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรงุรายวิชา 
เพื่อใหน้กัศกึษาน าความรูพ้ืน้ฐานทางโครงสรา้งขอ้มลู การวเิคราะหแ์ละออกแบบอลักอรทิมึ มา

ประยุกต์ใช้ในการคดิและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยการเขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอร ์ เขา้ใจหวัใจการวดั
ประสิทธิภาพของโปรแกรม ความถูกต้องของผลลัพธ์  ประหยัดพื้นที่ ประหยัดเวลา พร้อมทัง้
ยกตัวอย่างอ้างอิงในการน ามาปรับประยุกต์เข้ากับโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ งทางเทคโนโลยี
คอมพวิเตอรไ์ด ้

หมวดท่ี 3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

ทบทวนวธิกีารพสิูจน์ การวเิคราะหอ์ลักอรทิมึเบื้องต้น ความรูพ้ื้นฐานในการออกแบบอลักอรทิมึ 
โครงสร้างข้อมูลพื้นฐาน อลักอริทึมแบบกราฟและต้นไม้ อลักอรทิึมเกี่ยวกับเซต การเรยีงล าดับ การ
คน้หา การเทยีบลายอกัษร ความรูเ้บือ้งตน้ในการแปลภาษา 

2. จ านวนชัว่โมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบติั/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 - 30 60 
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3. จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบคุคล 

       ให้ค าปรกึษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชัน้เรยีนเป็นรายบุคคล หรอืกลุ่มตามที่
นกัศกึษาตอ้งการโดยเฉลีย่จะมนีกัศกึษามรีบัค าปรกึษาสปัดาหล์ะ 4 คาบ 
 

หมวดท่ี 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คณุธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จรยิธรรมทีต่อ้งพฒันา 
 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และความรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม  

1.2 วธิกีารสอน  

 บรรยายถงึความจ าเป็นของการมวีนิยัและการมคีวามรบัผดิชอบ รว่มทัง้จดัใหม้กีารส่งงาน
และการตรวจสอบเวลาเขา้ชัน้เรยีนของนกัศกึษา 

 การมอบหมายใหม้กีารอภปิรายกลุ่มหรอืก าหนดใหน้กัศกึษาจดัท ารายงานกลุ่มยอ่ย โดย
ท างานเป็นกลุ่มๆ ละ ไมเ่กนิ 3 คน 

 1.3 วธิกีารประเมนิผล 
 ประเมนิจากการตรงเวลาของนกัศกึษาในการเขา้ชัน้เรยีน การส่งงานตรงตามก าหนดเวลาที่

มอบหมายและการเขา้รว่มกจิกรรม  
 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในหน้าทีท่ีไ่ดร้บัมอบหมาย  

2. ความรู้ 
2.1 ความรูท้ีต่อ้งไดร้บั  

 มคีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัหลกัการและท3ฤษฎทีีส่ าคญัในเน้ือหาทีศ่กึษา 
 สามารถวเิคราะหปั์ญหา เขา้ใจและอธบิายความตอ้งการทางคอมพวิเตอร ์รวมทัง้ประยกุต์

ความรู ้ทกัษะ และการใชเ้ครือ่งมอืทีเ่หมาะสมในการแก้ไขปัญหา  
 สามารถตดิตามความก้าวหน้าและววิฒันาการคอมพวิเตอร ์รวมทัง้การน าไปประยุกต ์ 
 รู ้เขา้ใจและสนใจพฒันาความรู ้ความช านาญทางคอมพวิเตอรอ์ยา่งต่อเนื่อง  
 มคีวามรูใ้นแนวกวา้งของสาขาวชิาวทิยาการคอมพวิเตอร์ เลง็เหน็การเปลีย่นแปลง และ

เขา้ใจผลกระทบของเทคโนโลยใีหม่ๆ  
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2.2 วธิกีารสอน 

 บรรยายและฝึกแกปั้ญหาโจทยเ์พื่อรองรบัการวเิคราะห์และออกแบบอลักอรทิมึ รวมทัง้ฝึก
ปฏบิตัเิพื่อใหเ้หน็ผลลพัธจ์ากการประยกุตใ์ชท้ฤษฎทีีน่ักศกึษาไดเ้รยีนรู้ 

 การท างานกลุ่ม การน าเสนอผลการด าเนินการวเิคราะหก์รณศีกึษา 
 มอบหมายใหค้น้ควา้หาบทความในปัจจบุนั ขอ้มลูทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ

การศกึษาโดยใชปั้ญหาและโครงงานยอ่ย 
2.3 วธิกีารประเมนิผล 

 การทดสอบยอ่ย 
 การสอบกลางภาคและปลายภาคเรยีน 
 ประเมนิจากงานทีน่กัศกึษาไดร้บัมอบหมาย 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

 คดิอยา่งมวีจิารณญาณและอยา่งเป็นระบบ 
 สามารถรวบรวม ศกึษา วเิคราะห ์และสรปุประเดน็ปัญหาและความตอ้งการ  

3.2 วธิกีารสอน 

          ศกึษาคน้ควา้งานหรอืบทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวเิคราะหแ์ละการออกแบบอลักอรทิมึ รวมทัง้
การปฏบิตังิานจรงิ  

3.3 วธิกีารประเมนิผล 

 สอบกลางภาคและปลายภาคโดยเน้นขอ้สอบทีม่กีารวเิคราะหโ์จทยใ์นดา้นโครงสรา้งขอ้มลู 
การวเิคราะหแ์ละออกแบบอลักอรทิมึ 

 ประเมนิจากการน าเสนองาน 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรบัผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบทีต่อ้งพฒันา  

 สามารถสื่อสารกบักลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมปีระสทิธภิาพ  

 สามารถใชค้วามรูใ้นศาสตรม์าชีน้ าประเดน็ทีเ่หมาะสม  
      4.2 วธิกีารสอน 

         การก าหนดกจิกรรมใหม้กีารท างานเป็นกลุ่ม การท างานทีต่อ้งประสานงานกบัผูอ้ื่น การจดั
กจิกรรมกลุ่มในการวเิคราะหโ์จทยก์รณศีกึษา และการน าเสนอวธิแีกปั้ญหา 
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4.3 วธิกีารประเมนิผล 

         ประเมนิจากพฤตกิรรมและการแสดงออกของนกัศกึษาในการส่งงานไดท้นัตามเวลา รายงานที่
น าเสนอ พฤตกิรรมการท างานเป็นทมี และความครบถว้นชดัเจนตรงประเดน็ของขอ้มลูทีไ่ด้ 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห ์การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

มทีกัษะในการใชเ้ครือ่งมอืทีจ่ าเป็นทีม่อียูใ่นปัจจบุนัต่อการท างานทีเ่กี่ยวกบัคอมพวิเตอร์ 
5.2 วธิกีารสอน 

          จดักจิกรรมการเรยีนรูใ้นรายวชิา ใหน้กัศกึษาไดว้เิคราะหแ์ละคน้ควา้ดว้ยตนเอง โดยเน้น
แหล่งทีม่าของขอ้มลูทีน่่าเชื่อถอื          

5.3 วธิกีารประเมนิผล 

          ประเมนิจากเทคนิคการจดัท ารายงาน และน าเสนอดว้ยสื่อเทคโนโลย ี การมสี่วนรว่มในการ
อภปิรายและวธิกีารอภปิราย 

 วิธีการสอน (Teaching Approach) และการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั     
(Student – Centered Approach) 

      การบรรยาย (Lecture)   การเรยีนรูโ้ดยใชห้วัขอ้ปัญหา (Problem-based Learning) 
   การฝึกปฏบิตั ิ(Practice)  การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมโครงงาน (Project-based-Learning)  
 □ การอภปิราย (Discussion) □ การเรยีนรูโ้ดยกจิกรรมการวจิยั (Research-based-Learning) 
 □ การสมัมนา (Seminar)   การเรยีนรูผ้่านเครอืข่ายอนิเทอรเ์น็ต  
         (Online Learning/Internet-based-Learning) 
 □ การเรยีนการสอนแบบ  Hybrid  Learning  System 
 □ การเรยีนรูเ้ป็นรายบุคคล  (Individual  Study)   
   การเรยีนรูแ้บบแสวงหาความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง  (Self-study) 
 □ การเรยีนรูจ้ากการท างาน  (Work-based  Learning) 
  กรณศีกึษา (Case Study)    □ อื่น ๆ (Others) (Please specify)............................................           
                                                       

 ส่ือการสอน (Teaching Aids/Instructional Media) 
 □ รปูภาพ (Pictures)    สื่อน าเสนอในรปูแบบ  PowerPoint 
 □ ของจรงิ (Authentic Material)   โปรแกรมส าเรจ็รปู 
 □ สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(Electronic Media) เช่น Option Finder, VCD, DVD, e-book ฯลฯ                              
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 □ อื่น ๆ Others (Please specify)……………………..……………………………………………….         
                                                                                                                                            

 กิจกรรมส าหรบันักศึกษา (Student Activities) 
   การคน้ควา้ขอ้มลู (Data/Information Search)   □ เกมส ์(Games) 
   การระดมสมอง (Brainstorming)  □ สถานการณ์จ าลอง (Simulation) 
   การน าเสนอ (Presentation)         การส ารวจขอ้มลู (Survey)  
 □ การแสดงบทบาทสมมต ิ(Role Play)      □ การฝึกภาคสนาม (Field Work)   
 □ การทดลอง (Experiment)          □ การศกึษาดงูาน (Field Trip) 
 □ การเชญิผูม้ปีระสบการณ์มาสอนเสรมิ  □  การส่งนกัศกึษาเขา้รว่มกจิกรรมวชิาการ 
     □ อื่นๆ (ระบุ) Others (Please specify)...................................................................................... 
 
 

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 
 

สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

1 Course Outline and Introduction  3 บรรยาย/ PowerPoint 
 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

2-3 Introduction to Algorithms 
- The definition of an algorithm 
- Problem Solving and Logical 
Thinking  

- Flow chart and Pseudocode 
- The Benefits of algorithms 

6 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

4 Data Structures (Review) 
- Abstract Data Type (ADT) 
- Stacks and Queues 
- Linked Lists 

3 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

- Binary Trees 
- Graph 

5-6 Algorithm Analysis 
- Complexity Theory  
- Fundamental Mathematics for 
algorithms 

- Proof of Correctness 
- Asymptotic Analysis 
- Order of Growth and Big-O Notation 

6 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

7 Searching Algorithms 
- Binary Search 
- Depth-First Search 
- Breadth-First Search 

3 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 
มอบหมายรายงาน

กลุ่ม 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

สอบกลางภาค 
8-9 Divide and Conquer Techniques 

- Mergesort 
- Quicksort 
- Finding a closest pair of points 

6 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

10 Greedy Algorithms 
- Minimal Spanning Tree 
- Prim’s Algorithm 
- Kruskal’s Algorithm 

3 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

11 Greedy Algorithms 
- Scheduling Problem  

3 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

12 Greedy Algorithms 
- Shortest Path Algorithms 

3 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 
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สปัดาห์
ท่ี 

หวัข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือท่ีใช้  

ผูส้อน 

มอบหมายแบบฝึกหดั 

13-14 Dynamic Programming 
- Assembly-Line Scheduling 
- Shortest Path Algorithms 

6 บรรยาย/ PowerPoint 
ยกตวัอยา่ง ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

15 โจทยก์ารออกแบบอลักอรทิมึจากเทคนิคที่
เรยีนมา 

3 ฝึกท าโจทย ์
มอบหมายแบบฝึกหดั 

อ.ดร.ปิยะวรรณฯ 

สอบปลายภาค 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรม
ท่ี  

ผลการเรียนรู้*  
วิธีการประเมิน  

 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน (สปัดาห์

ท่ี) 

สดัส่วนของ
การ

ประเมินผล 

1 มี ค ว าม รู้ ต าม หั ว ข้ อ
บรรยาย 

สอบกลางภาคตัง้แต่หวัขอ้ใน
สปัดาหท์ี ่1-7 ในส่วนบรรยาย 

8 20 

2 สอบยอ่ย ทบทวนบทเรยีน ตลอดภาค
การศกึษา 

10 

2 

การส่งงานตรงตาม
ก าหนดเวลาที่
มอบหมาย ทัง้รายบุคคล
และรายกลุ่ม 

งานทีม่อบหมาย ตลอดภาค
การศกึษา 

25 

3 การเขา้ชัน้เรยีน ตรวจสอบการเขา้ชัน้เรยีน ตลอดภาค
การศกึษา 

5 

4 มคีวามรูต้ามหวัขอ้
บรรยาย 

สอบปลายภาคตัง้แต่หวัขอ้ใน
สปัดาหท์ี ่9-15 ในส่วน
บรรยาย 

16 40 
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หมวดท่ี 6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารประกอบการสอน 
     ดร.ปิยะวรรณ เกษมศุภกร, เอกสารประกอบการสอนวชิาการวเิคราะหแ์ละออกแบบอลักอรทิมึ, 

2556 
2. เอกสารและข้อมลูส าคญั 
      Richard Johnsonbaugh and Marcus Schaefer, Algorithms, Pearson, 2004 
      Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, and Clifford Stein, Introduction 
to Algorithms, Second Edition, The MIT Press, 2002 
3. เอกสารและข้อมลูแนะน า 
    Adam Drozdek, Data Structures and Algorithms in Java, Third Edition, CENCAGE Learning, 

2008 
     Michael T. Goodrich, Roberto Tamassia, Data Structures & Algorithms in Java, Fifith 

Edition, John Wiley& Sons, Inc, 2011 
       สมชาย ประสทิธิต์ระกูล(2545), การออกแบบและวเิคราะหอ์ลักอรทิมึ, NECTEC. 

 
หมวดท่ี 7 การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของรายวิชา 

 
1. กลยทุธก์ารประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      นักศกึษาจ านวนอย่างน้อย 80 % ของนักศกึษาที่ลงทะเบยีน ท าการประเมนิการสอนของอาจารย์
ผ่านระบบประเมนิออนไลน์ของมหาวทิยาลยั และเสนอขอ้เสนอแนะเพื่อการปรบัปรงุรายวชิาต่อไป 
2. กลยทุธก์ารประเมินการสอน 

นกัศกึษาท าแบบฝึกหดัหลงัจากบรรยายจบ 
3. การปรบัปรงุการสอน  
 เพิม่ตวัอยา่ง และใหน้กัศกึษาไปคน้ควา้เพิม่เตมิ ท าแบบฝึกหดัใหม้ากขึน้ในหวัขอ้ทีน่กัศกึษาไมเ่ขา้ใจ 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ และงานทีม่อบหมาย  

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรงุประสิทธิผลของรายวิชา 
 อาจารยผ์ู้สอนรวบรวมผลการประเมนิการสอน คะแนนสอบ พฤติกรรมของนักศึกษา เพื่อวเิคราะห์

ปัญหา ทบทวนเนื้อหาทีส่อนและกลยทุธก์ารสอนทีใ่ช ้หากมกีารเปลีย่นแปลงการด าเนินการจะน าเสนอใน
ทีป่ระชุมสาขาวชิาฯ เพื่อพจิารณาต่อไป 
 


