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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ์
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา วิทยาศาสตร์พืน้ฐาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 

๑. รหัสและช่ือรายวิชา  รหสัวิชา ๔๑๒๑๒๐๕ ช่ือวิชา โครงสร้างข้อมูล  
ช่ือวิชา (ภาษาอังกฤษ) Data Structure 

๒. รายวิชาทีต้่องเรียนก่อนรายวิชานี้ (ถ้ามี)  
๓. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบอาจารย์ผูส้อนและกลุ่มเรียน (Section)  

- Section ๐๑ อาจารย์นพรัตน์  โพธ์ิสิงห์ กลุ่มเรียน ๖๒๑๒๒๔๒๐๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
๔. ภาคการศกึษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 

นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ช้ันปีที่ ๑ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ 
๕. สถานที่เรียน 
          ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๓๑๐๘ อาคาร ๓ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

 
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรยีบเทียบกับแผนการสอน 

 

 
หัวข้อ 

จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการ

สอน 

จํานวน
ชั่วโมงท่ี
สอนจรงิ 

ระบุเหตุผลท่ีการสอนจริง
ต่างจากแผนการสอนหากมี
ความแตกต่างเกิน ๒๕ % 

ปฐมนิเทศเก่ียวกับการเรียนการสอน 

ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับโครงสร้างข้อมูล 

๘ 
 

๘ 
 

 

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม ๔ ๔  

แถวลําดับ(Array) ๔  ๔   

ตัวช้ี และรายการโยง(Pointer and Linked 
List) 

 
๘ 

 
๘ 

 

 

กองซ้อน(Stack) ๔  ๔   

แถวคอย(Queue) ๔  ๔   

สอบกลางภาค ๔  ๔   



 ๘ ๘ ต้นไม้(Tree) 

 กราฟ(Graph) ๔  ๔ 

 ๘ ๘ การเรียงลําดับข้อมูล(Sorting)  

 การค้นหาข้อมูล(Searching) ๔  ๔ 

สอบปลายภาค ๔  ๔   

 
๒. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หัวข้อที่ไม่ครอบคลุมตามแผน นัยสาํคญัของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

แนวทางชดเชย 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเ้กิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
   

ประสิทธผิล 
รายวิชา ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
มี ไม่ม ี

ปัญหาของการใช้วิธสีอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

 
 
 
 
 
 

/  ปัญหา 
๑.นักศึกษาส่งงานไม่ตรงเวลา 

๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสํานึกและมี
จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

แก้ไขปัญหา 
๑. กล่าวโน้มน้าวให้นักศึกษา
ตระหนักถึงความสําคัญของงานที่
รับมอบหมาย และการส่งงานให้
ตรงเวลา 

๒. พัฒนาผู้เรียนให้มีความซื่อสัตย์สุจริต
ต่อการทํางาน 
๓. พัฒนาผู้เรียนให้มีวินัย มคีวามตรง
ต่อเวลา และมคีวามรับผิดชอบต่อ
ตนเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน 

คุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 

๔. พัฒนาผู้เรียนเคารพกฎระเบียบและ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
๕. พัฒนาผู้เรียนให้มีภาวะความเป็น
ผู้นําและสามารถทํางานเป็นทีมร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ 

๒.ขยายเวลาการส่งงานให้มากข้ึน 
 

 
 
 

/  ปัญหา ๑. บรรยาย อภิปราย ยกตัวอย่าง
ประกอบ การทํางานกลุ่ม  ใบงาน การ
นําเสนอรายงานในรูปแบบต่างๆ การ
วิเคราะห์การสํารวจ และมอบหมายให้
ค้นคว้าจากเอกสารและเว็บไซต์ต่างๆ 

นักศึกษาขาดการประยุกต์ ใ ช้
ทฤษฏีที่ได้รับจากการเรียนการ
สอน ความรู ้

 แก้ไขปัญหา 
๑ .บรรยายพร้ อมยก ตัวอ ย่า ง
ประกอบ อีกทั้งให้นักศึกษามีส่วน



ประสิทธผิล 
รายวิชา ผลการเรียนรู ้ วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด 
มี ไม่ม ี

ปัญหาของการใช้วิธสีอน (ถ้ามี)
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

๒.ทบทวนบทเรียน และแนะนําให้
นักศึกษาสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์
เพ่ิมเติม 

 
 
 
 

ทักษะทางปัญญา 

๑ อภิปรายกลุ่ม 

๒ มอบหมายให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า ใบ
งาน และนําเสนอผลงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

๓  สะท้อนแนวคิดจากการประพฤติการ
เรียนรู้ในช้ันเรียน 

/  ปัญหา 
๑. นักศึกษาขาดการคิดการ
ประยุกต์ทฤษฎีกับโจทย์ที่ได้ในใบ
งาน  
แก้ไขปัญหา 
๑. ทําเฉลยตัวอย่างใบงาน และ
มอบหมายใบงานให้นักศึกษาฝึก
ทํา 

 
ทักษะความสมัพันธ ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

๑ จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ใบ
งานและกรณีศกึษา 

๒ มอบหมายใบงานรายกลุ่ม และ
รายบุคคล  

๓ การนําเสนอผลการทําใบงาน 

/   
 

 

ทักษะการวิเคราะห์ 
เชิงตัวเลขการ 

สื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

๑. มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง จากเว็บไซต์ และทํารายงาน
อ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 
๒. มุ่งเน้นการใช้ทฤษฏีต่างๆในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นและตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

/   

 

๔. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
   ไมม่ ี

หมวดที่ ๓  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

๑. จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพ่ิมถอน)  
๑.๑ Section ๐๑ ภาคปกติ จํานวน ๘ คน 

๒. จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เม่ือสิ้นสดุภาคการศึกษา 
๒.๑ Section ๐๑ ภาคปกติ  จํานวน ๘ คน 



๓. จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)  
          ๓.๑ จาํนวน ๐ คน 

 

๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)  
๔.๑ Section ๐๑ ภาคปกติ จํานวน ๘ คน  

ระดับคะแนน จํานวน คิดเปน็ร้อยละ 
A ๑ ๑๒.๕ 
B+   
B   

C+ ๒ ๒๕ 
C ๑ ๑๒.๕ 

D+   
D   
E ๑ ๑๒.๕ 

ไม่สมบูรณ ์(I) ๓ ๓๗.๕ 
ถอน (W)   

รวม ๘ ๑๐๐ 
 
๕. ปัจจัยท่ีทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี)  
 ไม่ม ี
๖. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 

๖.๑ ความคลาดเคลื่อนด้านกําหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

  
 

๖.๒ ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
งานที่นักศึกษาส่ง เน่ืองจากนักศึกษาส่วนใหญส่่งงานค่อนข้างล่าช้า

ทําให้การดําเนินการในส่วนการรวมคะแนนของ
นักศึกษาบางส่วนไม่สมบูรณ ์

 
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
- มีคณะกรรมการในกลุ่มวิชา ตรวจสอบมคอ.3 
มคอ.5 ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
โดยตรวจสอบข้อสอบ ใบงาน/รายงาน วิธีการให้
คะแนนและคะแนนสอบ 

- ยังไม่ได้ดําเนินการ (จะดําเนินการภายหลัง/ช่วง
ปิดภาคเรียน) 

 

 
 



 
 

หมวดที่ ๔ ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนนิการ 
๑. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 
การเรียนการสอน 

ผลกระทบทีเ่กิดขึ้น 

  
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนักศึกษา 
  

 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
๑.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
      - ไม่ม ี
๑.๒ ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ ๑.๑ 
      - ไม่ม ี
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน 
๒.๑ ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
       - ไม่ม ี
๒.๒ความเหน็ของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ ๒.๑ 
       - ไม่ม ี

 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 

 

๑. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรยีนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งทีผ่่านมา 
           ไมม่ ี
๒. การดําเนนิการอ่ืนๆในการปรับปรุงรายวิชา 

ปรับวิธีการสอน เพ่ิมตัวอย่าง ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น จัดอภิปรายกลุ่มย่อย กระตุ้นให้เกิดความสนใจ
และตั้งใจเรียนมากข้ึน ศึกษาเทคนิคในการสอนใหม่ๆ  
๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ปรับปรุงรายวิชาตามข้อเสนอแนะและผล
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 

ก่อนสอน 1 สปัดาห์ 

 

อาจารย์ผู้สอน  

ปรับเน้ือหาในการสอนให้มีความทันสมัย สัปดาห์ที่มีการสอน อาจารย์ผู้สอน 

เพ่ิมแบบฝึกหัดรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือฝึกทักษะ สัปดาห์ที่มีการสอน อาจารย์ผู้สอน 



 
 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

ไม่ม ี
 

 
ลงชื่อ   

(นายนพรัตน์  โพธ์ิสิงห์) 
    อาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา / ผู้รายงาน 
    วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม  ๒๕๖๔ 


