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ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
      451304 การวิจัยดําเนินงาน 2   

 (Operations Research II) 
 2.  จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณติ สุขภารังษี 
5.  ภาคการศกึษา/ปีการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2558 / ช้ันปีที่ 3  
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 451204 การวิจัยดําเนินงาน 1 
7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8.  สถานทีเ่รยีน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 4 มกราคม 2559 

 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และการบริหารงาน สามารถหาแผนการเล่นที่เหมาะสม
สําหรับผู้เล่นเกมส์ โดยวิธีมินนิแมกซ์ และแมกซิมินได้ ตลอดจนสามารถหาผลลัพธ์ของเกมส์ โดยวิธีกราฟ 
และวิธีโปรแกรมเชิงเส้น สามารถจัดการเก่ียวกับสินค้าคงคลังในรูปแบบ เมื่อความต้องการคงที่ และเมื่อ
ความต้องการมีการแจกแจงความน่าจะเป็นได้ ทราบรูปแบบของปัญหาที่ใช้กับการโปรแกรมเชิงพลวัต 
และทราบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมเชิงพลวัต ตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต
กับปัญหาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทราบรูปแบบลูกโซ่มาร์คอฟ และสามารถประยุกต์ใช้ได้ ทราบ
รูปแบบต่างๆ ของแถวคอย และทราบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ตลอดจนสามารถประยุกต์
ทฤษฎีแถวคอยกับปัญหาด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้ ทราบถึงเหตุผล ข้อจํากัด และขั้นตอนของการ
จําลอง นอกจากน้ียังสามารถใช้ตารางเลขสุ่ม ประยุกต์การจําลองใช้ในด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรมได้  
2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ความ
เข้าใจในการวิจัยดําเนินงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการนําไปประยุกต์ใช้งานจริงทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการดําเนนิการ 
1.  คําอธบิายรายวิชา 

การวิเคราะห์การตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น  
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบ้ืองต้น 
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

มีการฝึกปฏิบัติการใน
กรณีศึกษา  
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 

3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 
อาจารย์ประจําวิชาจัดตารางการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ

ต้องการเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้าพบ
ปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ 
 



หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผูผ้ลิต และ
ผู้บริโภค การฝึกฝนการทํางานเป็นทีม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

- ตระหนักในคณุค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

- ภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับ
ความสําคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสินใจภายใต้การวิจัยดําเนินงาน เพ่ือให้ผลจากการ
ตัดสินใจดังกล่าวมีประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ผู้ผลิต และผูบ้ริโภค 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการวางแผนการ
ผลิต และควบคุมสินค้าคงคลงั   

- ให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติโดยยกกรณีศึกษาให้ไปศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
การวิเคราะห์การตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น  

โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบ้ืองต้น 
 



2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานกรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปัญญา 

3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคดิ วางแผน และควบคุม อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันและ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการใช้เทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินค้าคงคลังอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นักศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนให้ได้ผลงานอย่างรวดเร็ว 
3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสนิค้าคงคลัง 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

- พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กําหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กรณีศึกษาที่นําการใช้การวิจัยดําเนินงาน 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

- ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 
 



5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดคาํนวณเชิงตัวเลข 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ
นําเสนอในช้ันเรียน 

- พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล์  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเวบไซด์ และทํารายงานโดยเน้นการนําตัวเลขและ
สถิติที่เก่ียวข้องกับการวิจัยดําเนินงาน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
-   การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 
สัปดาห์

ที่ 
หัวข้อ/ รายละเอียด 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรยีน การ
สอน สื่อทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
2 ทฤษฎีเกม 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
3 ทฤษฎีเกม (ต่อ) 3 บรรยาย/มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
4 ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
5 ตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีการแจก

แจงความน่าจะเป็น 
3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

6 โปรแกรมพลวัตคงที่ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
7 โปรแกรมพลวัตที่มีการแจกแจง

ความน่าจะเป็น 
3 บรรยาย 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

8 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป 
WINQSB+ 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

9 สอบกลางภาค    



10 มหาวิทยาลัยหยุดเพ่ือสอบรับตรง    

11 ทฤษฎีลูกโซม่าร์คอฟ  
ลูกโซ่มาร์คอฟแบบปกติ 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

12 ลูกโซ่มาร์คอฟแบบดูดกลืน 
การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

13 ทฤษฎีแถวคอย 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
14 หยุดสงกรานต์    
15 กระบวนการ birth-death 

process 
3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

16 การจําลองเบ้ืองต้น 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี
17 การจําลองเบ้ืองต้น (ต่อ) 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
18 การประยุกต์ใช้การจําลองกับ 

กระบวนการแถวคอย  
ทฤษฎีสินค้าคงคลัง เป็นต้น 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษ ี

19 สอบปลายภาค    
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 40% 
2  งานที่มอบหมาย 3, 5, 8, 12, 15, 18 20% 
3  สอบปลายภาค 19 40% 

 
หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
เสาวณิต สุขภารังษี, เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยดําเนินงาน 2  ภาควิชาสถิติ

ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ ฯ, 
2555. 
2.  เอกสารและข้อมูลที่สําคัญ 
 - วิชัย สุรเชิดเกียรติ  การวิจัยดําเนินงาน 1 ศนูย์ผลิตตําราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                    
         พระนครเหนือ, 2544. 
 - วิภาวรรณ   สิงห์พริ้ง การวิจัยดําเนินงาน เล่ม 1 โครงการส่งเสริมการสร้างตํารา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. 



 - วิภาวรรณ   สิงห์พริ้ง  การวิจัยดําเนินงาน เล่ม 2  โครงการส่งเสริมการสร้างตํารา  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. 

 - Hiller F.S and G.J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 7th ed.  McGraw-
Hill, Inc., 2001. 

 - Taha, Hamdy, A. Operations Research: An Introduction 8th ed.  Pearson Prentice Hall, 
Singapore, 2007. 

 - Winston, Wayne L. Operations Research: Applications and Algorithm 4th ed. Duxbury 
Press, California, 2004. 

3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
 - 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมท้ังผล
จากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 


