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

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
      040545301 ตัวแบบการวิจัยด าเนินงาน (Models of Operations Research) 
 2.  จ านวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
4.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์ และ รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี  
5.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 / ปีการศึกษา 2558 / ชั้นปีที่ 1 
6.  รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
7.  รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
8.  สถานที่เรียน  
 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 
 4 มกราคม 2559 
 

หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษาสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และการบริหารงาน  เข้าใจพ้ืนฐาน และแนวคิดของการ
สร้างตัวแบบจากปัญหาต่าง ๆ  โดยวิธีกราฟ และวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น สามารถจัดการเกี่ยวกับการ
จัดการโครงการ ตั้งแต่การวาดสายงาน การหาสายงานวิกฤต การเร่งโครงการให้เสร็จเร็วขึ้น สามารถ
จัดการสินค้าคงคลังในรูปแบบต่าง ๆ คือ เมื่อความต้องการคงที่ และเมื่อความต้องการไม่คงที่ โดยมี



รูปแบบการแจกแจงความน่าจะเป็นต่าง ๆ ได้ ทราบรูปแบบต่างๆ ของแถวคอย และทราบวิธีการ
แก้ปัญหาโดยใช้ทฤษฎีแถวคอย ตลอดจนสามารถประยุกต์ทฤษฎีแถวคอยกับปัญหาด้านธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมได้ ทราบรูปแบบของปัญหาที่ใช้กับการโปรแกรมเชิงพลวัต และทราบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้
โปรแกรมเชิงพลวัต ตลอดจนสามารถประยุกต์วิธีการโปรแกรมเชิงพลวัตกับปัญหาด้านธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมได ้  
2.  วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้ความ
เข้าใจในการวิจัยด าเนินงาน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการน าไปประยุกต์ใช้งานจริงทางด้านธุรกิจ การจัดการ
ทางด้านอุตสาหกรรม และอ่ืนๆ  
 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการด าเนินการ 
1.  ค าอธิบายรายวิชา 

แนวคิดเก่ียวกับการสร้างตัวแบบ การโปรแกรมเชิงเส้น การจัดการสายงานวิกฤต ตัวแบบสินค้า 
คงคลัง ทฤษฎีแถวคอย การโปรแกรมพลวัต 
 
2.  จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

มีการฝึกปฏิบัติการด้วย
คอมพิวเตอร์  
 

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3.  จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

อาจารย์ประจ าวิชาจัดตารางการเข้าพบเพื่อให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ
ต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้าพบ
ปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ 

 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผู้ผลิต และ
ผู้บริโภค การฝึกฝนการท างานเป็นทีม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้ 



- ตระหนักในคุณค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 

- ภาวะความเป็นผู้น า และผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และล าดับ
ความส าคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ 

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสินใจภายใต้การวิจัยด าเนินงาน เพ่ือให้ผลจากการ
ตัดสินใจดังกล่าวมีประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเก่ียวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการ
ผลิต และควบคุมสินค้าคงคลัง   

- ให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติโดยยกกรณีศึกษาให้ไปศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 
 

2.  ความรู้ 
2.1  ความรู้ที่ต้องได้รับ 

เข้าใจถึงปรัชญา และความรู้ของโปรแกรมเชิงเส้น การจัดการสายงานวิกฤต ตัวแบบสินค้า 
คงคลัง ทฤษฎีแถวคอย การโปรแกรมพลวัต 

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี 

- น าเสนอรายงานการแก้ปัญหาด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
3.  ทักษะทางปัญญา 



3.1  ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิด วางแผน และควบคุม อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันและ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนจากการใช้การวิจัยการด าเนินการอย่างสร้างสรรค์ 
3.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นักศึกษาท ารายงานกรณีศึกษา และน าเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน าคอมพิวเตอร์มาช่วยในการหาค าตอบอย่างรวดเร็ว 
3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับตัวแบบการวิจัยด าเนินการ 
4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 

- พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
ก าหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายบุคคล เช่น กรณีศึกษาท่ีน าการใช้การวิจัยด าเนินงาน และโปรแกรมส าเร็จรูป
ในการแก้ปัญหา 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
 

4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

- รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก าหนด 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดค านวณเชิงตัวเลข 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ
น าเสนอในชั้นเรียน 

- พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 



- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล์  

- ทักษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเวบไซด์ และท ารายงานโดยเน้นการน าตัวเลขและ
สถิติที่เก่ียวข้องกับการวิจัยด าเนินงาน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
-   การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/ รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 แนวคิดการสร้างตัวแบบการโปรแกรมเชิง
เส้น พร้อมตัวอย่าง และการแก้ปญัหาการ
โปรแกรมเชิงเส้นด้วยวิธีกราฟ 

3 บรรยาย ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

2 การแก้ปัญหาโดยวิธีซมิเพล็กซ์ และการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel ในการ
แก้ปัญหาการโปรแกรมเชิงเส้น 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

3 ปัญหาควบคู่ และการวเิคราะห์ความไว 
 

3 
บรรยาย 

ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

4 ปัญหาการขนส่ง และปญัหาการจดัสรรงาน 
ด้วยการโปรแกรมเชิงเส้น 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

5 การเขียนโครงข่ายงานแบบ AOA และAON 
และเทคนิคสายงานวิกฤติ  

3 บรรยาย 
ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

6 เทคนิค PERT การเร่งโครงการและ การ
แก้ปัญหาการจัดสายงานวิกฤติด้วยการ
โปรแกรมเชิงเส้น 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

7 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปกับเทคนิค 
PERT 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
ผศ.ดร.ศิรประภา มโนมัธย ์

8 ทบทวนก่อนสอบกลางภาค    
9 สอบกลางภาค    
10 มหาวิทยาลัยหยุดเพ่ือสอบรับตรง    
11 ตัวแบบสินค้าคงคลังเมื่อความต้องการคงท่ี  3 บรรยาย รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 
12 ตัวแบบสินค้าคงคลังเมื่อความต้องการไม่ 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 



คงที่ มีตัวแบบความน่าจะเป็น 
13 ตัวแบบแถวคอย รูปแบบพื้นฐาน และ 

Birth-Death Processes 
3 บรรยาย 

รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

14 ตัวแบบแถวคอยขั้นสูง และ Birth-Death 
Processes 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

15 โปรแกรมพลวัตแบบท่ีมีรูปแบบคงที่ 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

16 
โปรแกรมพลวัตที่มีการแจกแจงความน่าจะ
เป็น 

3 บรรยาย 
รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

17 การประยุกต์ใช้โปรแกรมพลวตัสถานการณ์
ต่าง ๆ 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

18 การประยุกต์ใช้โปรแกรมส าเรจ็รูป 
WINQSB+ กับการวิจัยด าเนินการ 

3 บรรยาย 
รศ.ดร.เสาวณติ สุขภารังษี 

19-20 สอบปลายภาค    

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที ่ ผลการเรยีนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่ประเมิน 
สัดส่วนของการ

ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 8 40% 
2  งานท่ีมอบหมาย 2, 4, 6, 7, 12, 14, 15, 17 20% 
3  สอบปลายภาค 18 40% 

 
 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและต าราหลัก 

เสาวณิต    สุขภารังษี , เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยด าเนินงาน 2 ภาควิชาสถิติ
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ , กรุงเทพ ฯ, 
2552. 

มานพ วราภักดิ์, การวิจัยด าเนินงาน., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
2.  เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 
 - วิชัย สุรเชิดเกียรติ   การวิจัยด าเนินงาน 1 ศูนย์ผลิตต าราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า                   
พระนครเหนือ, 2544. 
 - วิภาวรรณ   สิงห์พริ้ง การวิจัยด าเนินงาน เล่ม 1 โครงการส่งเสริมการสร้างต ารา มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2541. 
 - วิภาวรรณ   สิงห์พริ้ง  การวิจัยด าเนินงาน เล่ม 2  โครงการส่งเสริมการสร้างต ารา  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. 

   - David R. Anderson, Dennis J. Sweeney and Thomas A. Williams: Introduction to 
Management Science: A Quantitative Approach to Decision Making, Thomson, 
Mason, 2004. 

    
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 - 

หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการน าแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถท าได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือน ามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือท าการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 


