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หมายเหตุ   

1. ขอสอบมีทั้งหมด 7 ขอในกระดาษคําถามคําตอบจํานวน  5 แผน 5 หนา คะแนนเต็ม 70 คะแนน 

2. ไมอนุญาตใหนําตําราและเครื่องคํานวณตางๆ ใดๆ เขาหองสอบ 
3. ควรเขียนตอบดวยลายมือที่อานงายและชัดเจน สามารถใชดินสอเขียนคําตอบได 

4. หามการหยิบยืมส่ิงใดๆ ทั้งส้ิน จากผูสอบอื่นๆ เวนแตผูคุมสอบจะหยิบยืมให 

5. หามนําสวนใดสวนหนึ่งของขอสอบออกจากหองสอบ  ขอสอบเปนทรัพยสินของราชการซึ่งผูลักพาอาจมีโทษทาง

คดีอาญา 

6. ผูที่ประสงคจะออกจากหองสอบกอนหมดเวลาสอบ แตตองไมนอยกวา 45 นาที  

7. เมื่อหมดเวลาสอบ ผูเขาสอบตองหยุดการเขียนใดๆ ทั้งส้ิน  

8. ผูที่ปฏิบัติเขาขายทุจริตในการสอบ ตามประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร  
มีโทษ คือ ไดรับ สัญลักษณ F ในรายวิชาที่ทุจริต และพักการศึกษาอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 

รับทราบ 
   ลงชื่อนิสิต (……………………..…….) 

 

หมายเหต ุ(เพิม่เติม) 

1. สําหรับขอที่ใหออกแบบ หรือ เขียนโปรแกรม คะแนนที่ไดจะแปรตามประสิทธิภาพในการทํางานของโปรแกรม 

2. สําหรับขอที่ใหวิเคราะหเวลาการทํางาน คะแนนที่ไดจะแปรตามความใกลเคียงความเปนจริงของการวิเคราะห 
3. นิสิตสามารถอางถึงและเรียกใชคลาสตาง ๆ ที่อยูในเอกสารประกอบการสอนไดโดยไมจําเปนตอง

เขียนขึ้นมาใหม 
4. ในขอที่ตองออกแบบโครงสรางขอมูล นิสิตไมจําเปนตองตรวจสอบถึงกรณีที่มีการใสขอมูลเขาไป

มากกวาเนื้อทีท่ี่มีอยู (เสมือนวาการจองพื้นที่นั้นจองมากพอเสมอ) หรือ กรณีที่เอาขอมูลออกเมื่อไมมี
ขอมูลอยูในโครงสรางขอมูล 

5. ใหเขียนคําตอบลงในเฉพาะพื้นที่ที่เวนวางไว 
6. ใหนิสิตเขียนรหัสประจําตัวและเลขที่ใน CR58 ในทุกหนาของกระดาษคําถามดวย 

7. สามารถเขียนคําตอบดวยภาษา C++ หรือ Java ก็ได แตในกรณีที่เขียนดวย Java นิสิตจะตองแปลงโจทยใหเปน

ภาษา Java ดวยตัวเอง พรอมทั้งเขียนโจทยที่แปลงลงในคําตอบดวย 
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1. (5 คะแนน) กําหนดใหมีตัวแปร set เปนประเภท ArraySet<int> ที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะเก็บขอมูล จงแสดง

ผลลัพธที่เกิดขึ้นบนหนาจอของสวนของโปรแกรมตอไปนี้ 

ArraySet<int> *set = new ArraySet<int>( b ); 
for (int i = 1;i <= a;i++)  
    if (a % i == 0)  
        set‐>add(i);   set‐>add(a / i); 
for (int i = b;i > 0;i‐‐)  
    if (b % i == 0 && set‐>contains(i)) 
        printf(“%d \n”,i); exit(0)  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. (5 คะแนน) กําหนดใหมีตัวแปรดังตอไปนี้ bh เปน BinaryHeap<int> q เปน ArrayQueue<int> และ s 

เปน ArrayStack<int> และใหตัวแปรทั้งหมดมีขนาดใหญเพียงพอที่จะเก็บขอมูล จากสวนของโปรแกรมตอไปนี้ 

จงระบุผลลัพธที่เกิดขึ้นบนหนาจอ  

bh.enqueue(3); bh.enqueue(1); bh.enqueue(2); bh.enqueue(4); 
q.enqueue(bh.dequeue());    q.enqueue(bh.dequeue()); 
q.enqueue(bh.dequeue()); 
s.push(q.dequeue()); s.push(q.dequeue()); 
s.push(q.dequeue()); 
printf("%d \n",s.pop()); printf("%d \n",s.pop());  
printf("%d \n",s.pop()); 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.  (10 คะแนน) จงเขียนฟงกชัน int findMaxDiff() สําหรับโครงสรางขอมูล ArrayList<int> เพื่อทําการหา

คาผลตางที่มากที่สุดของขอมูลสองตัวใด ๆ ใน ArrayList<int> ดังกลาว 

template <class T> 
class ArrayList : public List<T> { 
    protected: 
        T *elementData; 
        int mySize; 

    public: // ไมไดแสดงฟงกชันตาง ๆ ของ ArrayList แตสามารถเรียกใชงานไดตามปรกติ 

        int findMaxDiff() { 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        } 
} 



 

4. (15 คะแนน) จงออกแบบโครงสรางขอมูล StackByQueue ซึ่งเปนโครงสรางขอมูลประเภท Stack โดยที่

โครงสรางขอมูลดังกลาวจะใชโครงสรางขอมูลแบบ ArrayQueue ในการเก็บขอมูล ใหนิสิตเขียนฟงกชัน T pop() 

และ T peek() ใหถูกตอง พรอมทั้งระบุเวลาในการทํางานของฟงกชันดังกลาว (ไมตองแสดงวิธีทํา) โดยมี

การกําหนดสวนของโปรแกรมบางสวนมาใหแลวดังตอไปนี้ 

template <class T> 
class StackByQueue : public Stack<T> { 
    private: 
        ArrayQueue<T> *q;  int cap; 
    public: 
        StackByQueue(int cap) { 
            q = new ArrayQueue<T>(cap); this‐>cap = cap; 
        } 
 
        void push(T e) { q‐>enqueue(e);  } 
        void isEmpty() { return q‐>isEmpty(); } 
        void size() {return q‐>size(); } 
 
        T peek() { 
 
 
 
 
 
 
 
 
        } 
 
        T pop() { 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        } 
}; 

 

วิเคราะหเวลาการทํางาน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



5. (10 คะแนน) กําหนดใหมีฟงกชัน void multiDequeue(int num) เพิ่มขึ้นมาสําหรับโครงสรางขอมูล

ประเภท ArrayQueue ซึ่งจะมีการทํางานเปนการ dequeue ขอมูลใน Queue ทิ้งไปหลาย ๆ ตัว และใหมีฟงกชัน 

main ที่เรียกใชงานฟงกชันดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังสวนของโปรแกรมดานลางนี้ จงระบุเวลาที่ใชในการ

ทํางานของฟงกชัน muliDequeu และ main พรอมทั้งยกเหตุผลประกอบ 

template <class T> 
class ArrayQueue : public Queue<T>  { 
    public: // ไมไดแสดงฟงกชันตาง ๆ ของ ArrayQueue แตสามารถเรียกใชงานไดตามปรกติ

  void multiDequeue(int num) { 
      for (int i = 0;i < num;i++)  
          dequeue(); 
  } 
}; 
 
int main(int argc,char **argv) { 
    int n; scanf("%d\n",&n); 
    ArrayQueue<int> *q = new ArrayQueue(n); 
 
    for (int i = 0;i <n;i++) 
        for (int j = 0;j < n;j++) 
      q‐>enqueue(i); 
 
    for (int j = 0;j < n;j++)  
        q‐>multiDequeue(1); 
} 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  (15 คะแนน) จงปรับปรุง class ArrayCollection ดังตอไปนี้ 

a. ใหเขียนฟงกชัน int getDistinct() สําหรับโครงสรางขอมูล ArrayCollection เพื่อนับวาขอมูลใน 

ArrayCollection ดังกลาว มีขอมูลที่มีคาแตกตางกันทั้งหมดกี่ตัว (คําแนะนํา: ควรจะพิจารณาการ

นําเอาโครงสรางขอมูลอื่นเขามาชวยหาคําตอบ) 

b. ใหเขียนฟงกชั่น int getCount(T e) เพื่อนับวาใน ArrayCollection ดังกลาว มีขอมูล e เกิดขึ้นอยูกี่ครั้ง  

ถาไมมีขอมูลเลยใหคืนคา 0 

ตัวอยางเชน ถา ArrayCollection มีขอมูลเปน 10,20,30,10 ฟงกชัน getDistinct() จะตองมีคาเปน 3 

เนื่องจากมีขอมุลที่ตางกันอยูเพียงแค 3 ตัวคือ 10,20 และ 30 ในขณะที ่getCount(10) จะตองมีคาเปน 2 และ 

getCount(30) มีคาเปน 1 



template <class T> 
class ArrayCollection : public Collection<T> { 
    private: 
        T *elementData;  int cap; int mySize; 

    public: // ไมไดแสดงฟงกชันตาง ๆ ของ ArrayCollection แตสามารถเรียกใชงานไดตามปรกติ 

        int getDistinct() { 
 
 
 
 
 
 
        } 
        int getCount(T e) { 
 
 
 
 
 
 
        } 
}; 

 

7. (10 คะแนน) สมมติใหฟงกชัน fixDown(int idx) ของโครงสรางขอมูลประเภท BinaryHeap นั้นมีการ

เปล่ียนแปลงไปเปนดังสวนของโปรแกรมดานลางนี้ (ใหสังเกตวา fixDown ใหมนี้ ไมมีการเปรียบเทียบระหวางลูกตัว

ที่มากที่สุดกับตัวพอ แตจะมีการเรียกใช fixUp ในตําแหนงทายสุดแทน) จงใหเหตุผลวา ทําไม fixDown ใหมนี้

สามารถทํางานไดอยางถูกตอง และ จงยกตัวอยางขอมูลใน BinaryHeap (โดยการวาดตนไม BinaryHeap) 

ที ่fixDown ใหมนี้ ใชจํานวนครั้งในการเปรียบเทียบขอมูลภายใน BinaryHeap โดยรวมในสวน fixUp 

ดวยแลว นอยกวา fixDown ตามแบบปรกติ 

void fixDown(int idx) { 
    int c; 
    while ( (c = idx * 2 + 1) < mySize) { 
        if (c + 1 < mySize && elementData[c + 1] > elementData[c]) c++; 
        swap(idx,c); 
        idx = c; 
    } 
    fixUp(idx); 
} 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


