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มคอ.3 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  451204 การวิจัยด าเนินงาน 1 
   Operations Research I 

2. จ านวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผศ.ดร. จีรภา สรรพกิจก าจร    

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

  ภาคการศึกษาท่ี 2  ปีการศึกษา 2558  ชั้นปีที่ 2  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

  ไม่มี 

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

  ไม่มี 

8. สถานที่เรียน 

  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
  4 มกราคม 2559 
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หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสร้างตัวแบบทางคณิตศาสตร์และน าเทคนิคต่างๆ ของการวิจัยด าเนินงานไป

ประยุกต์ใช้แก้ปัญหาเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยในการค านวณเพ่ือ
ความสะดวก รวดเร็ว และแม่นย า  

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ความเข้าใจในหลักการ และวิธีการต่างๆ ของการวิจัยด าเนินงาน เป็น

การเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน และการตัดสินใจ  สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในทางปฏิบัติ  
 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ  

1. ค าอธิบายรายวิชา 
การวิจัยด าเนินงานเกี่ยวข้องกับการน าตัวแบบและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา 

การหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อใช้ในการตัดสินใจทางด้านอุตสาหกรรม ธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการ 
และด้านอ่ืนๆ  การวิจัยด าเนินงานมีเนื้อหาครอบคลุม  การโปรแกรมเชิงเส้น  วิธีซิมเพล็กซ์  ปัญหาควบคู่  
การวิเคราะห์ความไว ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงาน ตัวแบบข่ายงาน การโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม 
การโปรแกรมไม่เชิงเส้น และการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel ส าหรับแก้ปัญหา 

2. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย  45  ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ
ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 อาจารย์ผู้สอนจัดตารางเวลาให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความ

ต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ไว้หน้าห้องพัก  
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หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื้อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 

- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

- ภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม  

- สามารถวิเคราะห์ถึงประโยชน์ และข้อจ ากัดในการแก้ปัญหาต่างๆ ของการวิจัยด าเนินงาน  

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2 วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 

- ให้นักศึกษาท าแบบฝึกในห้องเรียน 

- ให้นักศึกษาใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับแก้ปัญหา 

1.3 วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา  

- ประเมินผลการท าแบบฝึกในห้องเรียน 

- ประเมินผลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้ในการน าตัวแบบและเทคนิคทางคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา ที่เก่ียวข้องใน
การด าเนินการ เช่น การจัดสรรทรัพยากร การผลิต การขนส่ง การบริหารโครงการ เป็นต้น และมีความรู้ใน
การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น Excel ส าหรับแก้ปัญหา 

2.2 วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท าแบบฝึกในห้องเรียน การใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา โดยเน้น

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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2.3 วิธีการประเมินผล 

- สอบกลางภาค และสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี รวมถึงการน า
หลักการและทฤษฎีไปประยุกต์แก้ปัญหา 

- ท าแบบฝึกในห้องเรียน เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหาของแต่ละบท 

- การแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
 พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรที่มีจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3.2 วิธีการสอน 

- ท าแบบฝึกในห้องเรียน เพ่ือวัดความเข้าใจในเนื้อหา 

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 

3.3 วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาค และปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี รวมถึงการน าหลักการ

และทฤษฎีไปประยุกต์แก้ปัญหา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา  

4.2 วิธีการสอน 

- ท าแบบฝึกในห้องเรียน ทั้งแบบกลุ่ม และรายบุคคล  

- ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการแก้ปัญหา 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานผลการท าแบบฝึกในห้องเรียน พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

- ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
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5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท าแบบฝึกในห้องเรียน  

- พัฒนาทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต  

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การ download เอกสารประกอบการสอนการ
ส่งงานทางอีเมลล์  

- ทักษะในการแก้ปัญหาโดยใช้เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.2 วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมด้วยตนเองจากเวบไซด์ สื่อการสอน e-learning และท าแบบ
ฝึกในห้องเรียนโดยเน้นการน าตัวเลขท่ีได้จากปัญหาจริง  

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

5.3 วิธีการประเมิน 
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 

 
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 
แจกแจงรายละเอียดเนื้อหาวิชา และ 
บทน า 

3 บรรยาย ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

2 การโปรแกรมเชิงเส้น 3 
บรรยาย  

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

3 การโปรแกรมเชิงเส้น (ต่อ) 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

4 การโปรแกรมเชิงเส้น (ต่อ) 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

5 
การใช้โปรแกรม Excel ส าหรับการวิจัย
ด าเนินงาน 

3 
แสดงการใช้โปรแกรม  

ให้แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

6 ปัญหาควบคู่ และการวิเคราะห์ความไว 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

7 
ปัญหาควบคู่ และการวิเคราะห์ความไว 
(ต่อ)  

3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 
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สัปดาห์
ที่ 

หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การสอน 
สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

8 ทบทวน  3 บรรยาย ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

9 สอบกลางภาค 3   

10 สัปดาห์สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย       

11 ปัญหาการขนส่ง 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

12 ปัญหาการขนส่ง (ต่อ) 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

13 ปัญหาการจัดงาน 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

14 หยุดเทศกาลสงกรานต์    

15 ตัวแบบข่ายงาน 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

16 ตัวแบบข่ายงาน (ต่อ) 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

17 การโปรแกรมเชิงเส้นจ านวนเต็ม  3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

18 การโปรแกรมไม่เชิงเส้น 3 
บรรยาย 

ท าแบบฝึกในห้องเรียน 
ผศ.ดร.จีรภา สรรพกิจก าจร 

19-20 สอบปลายภาค 3   

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1  
สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
19-20 

40% 
40% 

2  การท าแบบฝึกในห้องเรียน ตลอดภาคการศึกษา 15% 

3  
ให้แก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

5 5% 
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หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและต าราหลัก 
  วิชัย  สุรเชิดเกียรติ.  การวิจัยด าเนินงาน 1.  กรุงเทพฯ : ศูนย์ผลิตต าราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอม-

เกล้าพระนครเหนือ, 2544.   
  Hamdy A. Taha.  Operations Research: an Introduction.  8th ed. New Jersey: Prentice Hall, 

2007. 

2. เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 
  ไม่มี 

3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

 เว็บไซด์ ที่เกี่ยวข้อง เช่น http://math.washington.edu/~burke/crs/407/notes/  และ 
 http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/OR/OR2002/index.php   

 
หมวดที่ 7 :  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
  การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดยการสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
  การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ผลจากการท าแบบฝึก
ในห้องเรียน  ความคิดเห็นจากนักศึกษา และผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
  หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายในห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
  ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จากให้นักศึกษาท าแบบฝึกในห้องเรียน การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจ
ผลงานของนักศึกษา ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ ตรวจแบบฝึกท่ีให้
นักศึกษาท า วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
  จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  

http://math.washington.edu/~burke/crs/407/notes/
http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/OR/OR2002/index.php

