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รายละเอียดของรายวิชา 

 
มหาวิทยาลยัราชภัฏสุรินทร<  

วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร<  

 

 

หมวดท่ี  1   ขEอมูลท่ัวไป 
 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา  

           ภาษาไทย           ๔๑๒๑๑๐๖ การวิเคราะห6และออกแบบอัลกอริธึม 

           ภาษาอังกฤษ       4121106  Algorithm Analysis and Design    

1.2 จำนวนหนMวยกิต 

           3 (2-2-5) 

1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา  

สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6  

1.4 อาจารย<ผูEรับผิดชอบรายวิชาและอาจารย<ผูEสอน  

          อาจารย6ผูfรับผิดชอบรายวิชา อ.ธงชัย เจือจันทร6 

          อาจารย6ผูfสอน                 อ.ธงชัย เจือจันทร6 

1.5 ภาคการศึกษา / ช้ันปVท่ีเรียน  

         ภาคการศึกษา 2/2561 

1.6 รายวิชาท่ีตEองเรียนมากMอน  (Pre-requisite) 

         ไมlมี 

1.7 รายวิชาท่ีตEองเรียนพรEอมกัน  (co-requisites)   

ไมlมี  

1.8 สถานท่ีเรียน 

หfอง 3109 อาคาร 3 คณะวิทยาศาสตร6และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร6  
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หมวดท่ี  2   จุดมุMงหมายและวัตถุประสงค< 

2.1 จุดมุMงหมายของรายวิชา 

  เพื่อใหfนักศึกษาสามารถสรfางกระบวนการแกfปvญหา และโครงสรfางขfอมูลพื้นฐาน การวิเคราะห6อัลกอริธึม และ

การศึกษาอัลกอริธึม 

2.2 วัตถุประสงค<ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

  -  

 

หมวดท่ี  3   ลักษณะและการดำเนินการ 

3.1 

 

คำอธิบายรายวิชา   

 กระบวนการแกfปvญหา และโครงสรfางขfอมูลพื้นฐาน การวิเคราะห6อัลกอริธึม การศึกษาอัลกอริธึม Divide-and-

conquer and recurrences, Greedy algorithm, Graph algorithms และ Randomized algorithms  การออกแบบ

อัลกอริธึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริธึม การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

3.2 จำนวนช่ัวโมงท่ีใชEตMอภาคการศึกษา 

บรรยาย 

30 ช่ัวโมง 

สอนเสริม 

ความตfองการ

นักศึกษาเฉพาะราย 

การฝmกปฏิบัติ/ฝmกภาคสนาม/

ฝmกงาน 

30 ช่ัวโมง 

การศึกษาดEวยตนเอง 

75 ช่ัวโมง 

3.3 จำนวนช่ัวโมงตMอสัปดาห<ท่ีอาจารย<ใหEคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกMนักศึกษาเปnนรายบุคคล 

 - อาจารย6ประจำรายวิชา ประกาศเวลาใหfคำปรึกษาผlานเว็บไซต6 

https://classroom.google.com/c/MjQ3NDQwODQxMTBa รวมถึงตอบคำถามและใหfคำปรึกษาผlานกระดานถามตอบ

ของวิชา 

 - อาจารย6ประจำวิชา ใหfคำปรึกษาผlาน Social Network 

 - สำหรับกรณีเรlงดlวน ใหfสามารถติดตlอทาง โทรศัพท6 
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หมวดท่ี  4    การพัฒนาผลการเรียนรูEของนักศึกษา 

 

 การพัฒนาผลการเรียนรูfในมาตรฐานผลการเรียนรูfของรายวิชา ในแตlละดfานที่ปรากฏใน Curriculum Mapping แสดง

ดังขfอมูลตlอไปน้ี 

คุณธรรม จริยธรรม ความรูE ทักษะทางปoญญา ทักษะความสัมพันธ<

ระหวMางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห<

เชิงตัวเลข การส่ือสาร

และการใชEเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1, 2 1, 2, 4, 5 1, 4 4, 6 1 
 

4.1 

  

คุณธรรม จริยธรรม    

4.1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ตfองพัฒนา    

 นักศึกษาตfองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหfสามารถดําเนินชีวิตรlวมกับผูfอ่ืนในสังคมอยlางราบรื่น และเปñนประโยชน6 

ตlอสlวนรวม นอกจากนั ้นคอมพิวเตอร6เปñนอุปกรณ6ที ่ เกี ่ยวขfองกับความมั ่นคงของประเทศ ความปลอดภัยในชีวิต 

ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูfพัฒนาและ/หรือผูfประยุกต6โปรแกรมจําเปñนตfองมีความรับผิดชอบตlอผลที่เกิดขึ้นเชlนเดียวกับการ

ประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย6ที่สอนในแตlละวิชาตfองพยายามสอดแทรกเรื่องที่เก่ียวกับส่ิงตlอไปน้ี  

(1) ตระหนักในคุณคlา คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตย6สุจริต 

(2) มีวินัย ตรงตlอเวลา ความรับผิดชอบตlอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 

4.1.2  วิธีการสอน    

            กําหนดใหfมีวัฒนธรรมของชั้นเรียน ปลูกฝvงใหfนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนfนการเขfาชั้นเรียนใหfตรงเวลา

ตลอดจนการแตlงกายที่เปñนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตfองมีความรับผิดชอบทั้งตlอตนเองและรายกลุlม  

และอาจารย6ผูfสอนสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอน 

4.1.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

 ประเมินจากพฤติการณ6การเขfาเรียน พฤติกรรมการมีสlวนรlวมระหวlางการสอน  

4.2 

 

 

 

ความรูE 

4.2.1  ความรูfตfองพัฒนา    

(1) มีความรูfและความเขfาใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเน้ือหาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6 

(2) สามารถวิเคราะห6ปvญหา เขfาใจและอธิบายความตfองการทางคอมพิวเตอร6รวมทั้งประยุกต6ความรูf ทักษะ 

และการใชfเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกfไขปvญหา 

(3) สามารถติดตามความกfาวหนfาและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร6รวมทั้งการนําไปประยุกต6 

(4) รูfเขfาใจและสนใจพัฒนาความรูfความเช่ียวชาญทางคอมพิวเตอร6อยlางตlอเน่ือง 

การพัฒนาความรูfตาม Curriculum Mapping มีเน้ือหาซ่ึงประกอบดfวย 

(1) กระบวนการแกfปvญหาและโครงสรfางขfอมูลพื้นฐาน 

(2) การศึกษาอัลกอริธึม  

         • Divide-and-conquer and recurrences 

         • Greedy algorithm 

         • Graph algorithms 
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         • Randomized algorithms 

         • Bitwise 

(3) การออกแบบอัลกอริธึม  

(4) เทคนิคการออกแบบอัลกอริธึม 

(5) การวิเคราะห6อัลกอริธึม 

(6) การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

4.2.2  วิธีการสอน  

บรรยาย ฝõกปฏิบัติพื้นฐานในช้ันเรียน และฝõกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะดfวยตนเองจากการมอบหมายใหfทำ 

Assignment แลfวสlงงานผlานระบบ E-learning ของอาจารย6ผูfสอน 

(https://classroom.google.com/c/MjQ3NDQwODQxMTBa) สำหรับการอภิปรายประเด็นจากกรณีศึกษาจะใชfวิธี

แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหวlางอาจารย6และนักศึกษา 

4.2.3  วิธีการวัดและประเมินผล  

(1) ประเมินจากงานที่ไดfรับมอบหมายผlานระบบ E-learning 

(https://classroom.google.com/c/MjQ3NDQwODQxMTBa) 

(2) ประเมินจาก Lab ในช้ันเรียน 

(3)  ประเมินจาก Assignment  

(4) ประเมินผลจากการทดสอบปลายภาค 

4.3 ทักษะทางปoญญา  

4.3.1 ทักษะทางปvญญาที่ตfองพัฒนา 

 นักศึกษาตfองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดf โดยพึ่งตนเองไดfเมื่อจบการศึกษา ดังนั้นนักศึกษา

จําเปñนตfองไดfรับการพัฒนาทักษะทางปvญญาไปพรfอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูfเกี่ยวกับสาขาวิชาวิทยาการ

คอมพิวเตอร6 ในขณะที่สอนนักศึกษาอาจารย6ตfองเนfนใหfนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขfาใจที่มาและสาเหตุของปvญหา วิธีการ

แกfปvญหารวมทั้งแนวคิดดfวยตนเอง ไมlสอนในลักษณะทlองจํา นักศึกษาตfองมีคุณสมบัติตlาง ๆ จากการสอนเพื่อใหf 

(1) คิดอยlางมีวิจารณญาณและอยlางเปñนระบบ 

(2) สามารถประยุกต6ความรูfและทักษะกับการแกfไขปvญหาทางคอมพิวเตอร6ไดfอยlางเหมาะสม  

4.3.2  วิธีการสอน 

(1) บรรยาย  

(2) ฝõกปฏิบัติ (LAB) โดยสรfางแนวทางแกfปvญหาดfวยตนเอง 

(3) มอบหมาย Assignment  

4.3.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนสอบกลางภาค คะแนนสอบปลายภาค Lab และ Assignment 

(2) สังเกตพฤติกรรมในช้ันเรียน  

4.4 ทักษะความสัมพันธ<ระหวMางบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.4.1  ทักษะความสัมพันธ6ระหวlางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตfองพัฒนา  

 พัฒนาทักษะในการสรfางสัมพันธภาพระหวlางผูfเรียนดfวยกันในรายวิชาเครือขlายคอมพิวเตอร6และการส่ือสารขfอมูล

เพื่อใหfผูfเรียนเกิดผลการเรียนรูfตามหลักสูตรดังน้ี 
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(1) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุlม 

(2) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูfทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยlางตlอเน่ือง 

4.4.2  วิธีการสอน 

(1) ใหfนักศึกษาฝõกปฏิบัติดfวยการคิดและปฏิบัตเิปñนกลุlม และเนfนการแลกเปลี่ยนความรูfในกลุlมและประยุกต6

แกfไขปvญหาไดf 

(2) เพิ่มแรงบันดาลใจใหfกับนักศึกษา และใหfนักศึกษาแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

4.4.3  วิธีการวัดและประเมินผล 

(1) ประเมินผลในหfองเรียน 

(2) ประเมินพฤติกรรมการทำงานเปñนกลุlมโดยผูfสอน 

(3) ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ไดfรับมอบหมาย 

4.5 ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชEเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 4.5.1  ทักษะการวิเคราะห6เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชfเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตfองพัฒนา 

(1) มีทักษะในการใชfเครื่องมือที่จําเปñนที่มีอยูlในปvจจุบันตlอการทํางาน ที่เก่ียวกับสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร6 

 4.5.2  วิธีการสอน 

(1) จัดกิจกรรมการสืบคfนขfอมูล และนำมาชlวยแกfโจทย6ปvญหาไดf  

 4.5.3  วิธีประเมินผล 

(1) ประเมินจากขั้นตอนและวิธีที่ใชfในการปฏิบัติงานเดี่ยว และการเลือกใชfเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สัปดา
ห- 
ท่ี 

หน2วย บท และห9วข9อ 
 

จำนวนช่ัวโมง กิจกรรมการ 
เรียนการสอน 

วิธีการสอน ส่ือการสอน วิธีการประเมิน อาจารย- 
ผู9สอน 

บรรยาย ปฏิบัต ิ      

1-2 • กระบวนการแก/ป1ญหาและโครงสร/าง

ข/อมูลพื้นฐาน 

4 4 • ศึกษาผู/เรียน 

• ศึกษาโครงสร/างข/อมูลพั้นฐาน  

• โครงสร/างข/อมูลในภาษา 

Python 

 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

3-4 • การศึกษาอัลกอริธึม Divide-and-

conquer and recurrences 

 

4 4 • ศึกษาตัวอยrางอัลกอริธึม DAC 

• ปฏิบัต ิLab แก/โจทยhป1ญหาโดย

การใช/อัลกอริธึม DAC  

 

 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน  

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

5 • การศึกษาอัลกอริธึม Greedy 

algorithm 

 

2 2 • ศึกษาตัวอยrางอัลกอริธึม 

Greedy 

• ปฏิบัต ิLab แก/โจทยhป1ญหาโดย

การใช/อัลกอริธึม Greedy  

 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

6-7 • การศึกษาอัลกอริธึม Graph 

algorithms 

 

4 4 • ศึกษาตัวอยrางอัลกอริธึม Graph 

• ปฏิบัต ิLab แก/โจทยhป1ญหาโดย

การใช/อัลกอริธึม Graph 

 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 
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• E-learning 

 

8 สอบกลางภาค  4 • นักศึกษามีความซ่ือสัตยhสุจริตใน

การทำข/อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรู/ที่

ได/มาใช/ในการสอบ 

  อาจารยhผู/สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู/เรียน

ระหวrางการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

 

 

 

9 • การศึกษาอัลกอริธึม Randomized 

algorithms 

 4 • ศึกษาตัวอยrางอัลกอริธึม 

Randomized 

• ปฏิบัต ิLab แก/โจทยhป1ญหาโดย

การใช/อัลกอริธึม Randomized 

 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

10-11 • การออกแบบอัลกอริธึม  

• เทคนิคการออกแบบอัลกอริธึม 

 

4 8 • ออกแบบอัลกอริธึมจาก

สถานการณhจำลอง  

• ปฏิบัติเขยีนโปรแกรมจากผลการ

ออกแบบ  

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

 

12-13 • การวิเคราะหhอัลกอริธึม 

 

2 6 • ศึกษาและอภิปรายการวิเคราะหh

อัลกอริธึม 

• วิเคราะหhอัลกอริธึมจากซอรh

ซโค/ดตัวอยrาง  

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 
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14-15 • การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต  8 • ศึกษา อภิปราย และฝTกปฏิบัติ 

การเขียนโปรแกรมแบบพลวัต 

บรรยาย 

อภิปราย  

ฝTกปฏิบัติ 

• PowerPoint  

• 

https://colab.resea

rch.google.com 

• E-learning 

 

อาจารยhผู/สอน

สังเกตผู/เรียน 

ผลการทำแล็บของ

ผู/เรียน 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 

16 สอบปลายภาค 

 

 4 • นักศึกษามีความซ่ือสัตยhสุจริตใน

การทำข/อสอบ 

• นักศึกษาสามารถนำความรู/ที่

ได/มาใช/ในการสอบ 

  อาจารยhผู/สอน

สังเกตุจาก

พฤติกรรมผู/เรียน

ระหวrางการสอบ 

และผลการสอบ 

อ.ธงชัย เจือจันทรh 
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5.2 แผนการประเมินผลการเรียนรู7  

การประเมิน ผลการเรียนรู7 
(ตาม Curriculum Mapping ใน มคอ.๒) 

วิธีการประเมิน 
สัปดาห>ท่ี

ประเมิน 

สัดสAวนของ

การ 

1 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 3.1, 3.4  การสอบกลางภาคและปลายภาค 

 

8 

16 

30% 

30% 

2 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 

3.1, 3.4 

การปฏิบัติ Lab และ Assignment 

การสXงงานตามที่มอบหมาย 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

25% 

10% 

3 4.4, 4.6, 5.1   การเขcาช้ันเรียน 

การมีสXวนรXวม 

อภิปราย และเสนอความคิดเห็นใน

ช้ันเรียน 

ตลอด 

ภาคการศึกษา 

 

5% 

 

หมวดท่ี   6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

6.1 ตำราและเอกสารหลัก  

         (1)  F Thomson Leighton, "Mathematics for Computer Science", 2004 

         (2)  Herbert Edelsbrunner, "Design and Analysis of Algorithm", 2008  

 

6.2 เอกสารและข7อมูลสำคัญ  

(1) Learning Python Moocs: https://www.codecademy.com/learn/learn-python 

 

หมวดท่ี  7  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา 

 

7.1 การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา   

ใหcนักศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวิชา วิธีการสอน ผลการเรียนรูcที่ไดcรับ ขcอเสนอแนะผXานระบบประเมิน

ออนไลน~ และ Web board รายวิชาไดcตลอดทั้งเทอมการศึกษา 

7.2 กลยุทธ>การประเมินการสอน (โดยวิธีการอื่น ท่ีไมAใชAการประเมินโดยนักศึกษา)  

- ประเมินผลจากการเรียน การสอบยXอย และปลายภาค 

- ผลจาก Lab และ Assignment   

7.3 การปรับปรุงการสอน   

- อาจารย~ผูcสอนทบทวน และปรับปรุงกลยุทธ~และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลของรายวิชา 

- หลังจากผลการประเมินการสอนในขcอ 7.2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดมสมอง และหา

ขcอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอนดังน้ี 

    (1) สัมมนาและจัดการเรียนการสอน 

    (2) การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา  
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ในระหวXางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขcอ ตามที่คาดหวังจากการเรียนรูcในวิชา ไดc

จากการสอบถามผูcเรียน หรือการสุXมตรวจผลงานของผูcเรียน รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบยXอย และหลังการออกผลการ

เรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวมในวิขาไดcโดย 

(1) การทวนสอบการใหcคะแนนจากการสุXมตรวจผลงานของผูcเรียนโดยจากอาจารย~อ่ืน หรือผูcทรงคุณวุฒิที่ไมXใชX

อาจารย~ประจำหลักสูตร หรือ 

(2) มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูcของผูcเรียน โดยตรวจสอบ ขcอสอบ  

 

7.5 การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา   

- มีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา 

- จากที่คณะประเมินการสอนของรายวิชา การรายงานรายวิชาโดยอาจารย~ผูcสอน หลังการทบทวนประสิทธิผลของ

รายวิชา อาจารย~ผูcสอนรับผิดชอบในการทบทวนเน้ือหาที่สอนและกลยุทธ~การสอนที่ใชc และนำเสนอแนวทางในการปรับปรุง

และพัฒนาในรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา เพื่อนำเขcาที่ประชุมอาจารย~ประจำหลักสูตรพิจารณาใหcความคิดเห็นและ

สรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงสำหรับใชcในภาคการศึกษาถัดไป 

 

 

 

 

             ผูcสอน 

(……………………………………..) 

            อาจารย~ธงชัย เจือจันทร~ 

 


