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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1: ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
451304 การวิจัยดําเนินงาน 2
(Operations Research II)
2. จํานวนหน่วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผสู้ อน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชัน้ ปีทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาทีต่ ้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
451204 การวิจัยดําเนินงาน 1 (Operations Research I)
7. รายวิชาทีต่ ้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ล่าสุด
30 ธันวาคม 2559
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หมวดที่ 2: จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่ อให้นักศึกษาสามารถตัดสิ นใจในเชิงธุ รกิจและการบริหารงาน สามารถหาแผนการเล่นที่
เหมาะสมสําหรับผู้เล่นเกมส์ในทางธุรกิจ โดยวิธีมินนิแมกซ์และแมกซิมินได้ ตลอดจนสามารถหาผลลัพธ์
ของเกมส์ โดยวิธีกราฟและวิธีการโปรแกรมเชิงเส้น สามารถจัดการเกี่ยวกับสินค้าคงคลังในรูปแบบ เมื่อ
ความต้องการคงที่และเมื่อความต้องการมีการแจกแจงความน่าจะเป็นได้ ทราบรูปแบบของปัญหาที่ใช้การ
การโปรแกรมเชิงพลวัต และทราบวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมเชิงพลวัต ตลอดจนสามารถประยุกต์
วิธีการโปรแกรมเชิงพลวัตกับปัญหาด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม ทราบรูปแบบลูกโซ่มาร์คอฟ และสามารถ
ประยุ กต์ ใ ช้ ได้ ทราบรู ป แบบต่ าง ๆ ของแถวถอย และทราบวิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาโดยใช้ ท ฤษฎี แ ถวคอย
ตลอดจนสามารถประยุ กต์ ท ฤษฎี แ ถวคอยกับ ปั ญ หาด้ า นธุร กิ จ และอุ ตสาหกรรมได้ ทราบถึ ง เหตุ ผ ล
ข้อจํากัดและขั้นตอนของการจําลอง ประยุกต์การจําลองใช้ในด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมได้
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ความ
เข้าใจในการวิจัยดําเนินงาน เพื่อเป็นพื้นฐานการนําไปใช้ในการวางแผนการผลิต ธุรกิจและอุตสาหกรรม
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะห์การตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องต้น
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย 45 ชั่วโมง/ภาคการศึกษา ศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
อาจารย์ประจําวิชาจัดตารางการเข้าพบเพื่อให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ
ต้องการเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องพัก นักศึกษาสามารถเข้าพบ
ปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
(1) ตระหนักในคุณค่าของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและเสียสละ
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
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(3) มี ภ าวะความเป็ นผู้ นํา และผู้ ต าม สามารถทํ า งานเป็นทีม และสามารถแก้ ไขข้ อขั ดแย้ งได้
เคารพสิท ธิและรั บฟังความคิดเห็ นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพกฎระเบี ยบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
(4) สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใช้ความรู้ ทางด้ านการวิ จัยดําเนิ นงาน
รวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศต่อบุคคล องค์กรและสังคม
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
 บรรยายพร้อมยกตัวอย่างปัญหาหรือประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนการ
ผลิตและการควบคุมสินค้าคงคลัง
 ให้นักศึกษาลองฝึกปฏิบัติโดยยกตัวอย่างกรณีศึกษาให้ไปศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลีย่ น
แนวคิดระหว่างเพื่อนในชั้นเรียน
1.3 วิธีการประเมินผล
 พฤติกรรมการเข้าเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
 มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา
 ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
การวิเคราะห์การตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความน่าจะเป็น การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องต้น
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
 ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี
 การบ้าน/รายงาน
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดวางแผนและควบคุมอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์เพื่อป้องกัน
และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินค้าคงคลังอย่าง
สร้างสรรค์
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3.2 วิธีการสอน
 มอบหมายให้นกั ศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา
 อภิปรายกลุ่ม
 วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนให้ได้ผลงานอย่างรวดเร็ว
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้
เหมาะสมกับการวิจัยดําเนินงาน
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
(1) สามารถสื่ อ สารกั บ กลุ่ ม คนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแก้ปัญหา สถานการณ์ต่างๆ ใน
กลุ่มทั้งในบทบาทของผู้นํา หรือในบทบาทของผู้ร่วมทีมทํางาน
(3) มีความรับผิดชอบในการทํางานตามที่ได้รับมอบหมายทั้งงานบุคคล และงานกลุ่ม สามารถ
ปรับตัวและทํางานร่วมกับผู้อื่นทั้งในบทบาทผู้นํา และผู้ตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถวางแผน และรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง
(5) สามารถเป็นผู้ริเริ่มแสดงประเด็นในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้ง
แสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม
4.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กรณีศึกษาที่นาํ การใช้การวิจัยดําเนินงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
 รายงานการศึกษาด้วยตนเอง
 รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม
 ประเมินตนเองและเพื่อน ด้วยแบบฟอร์มทีก่ ําหนด
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จําเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
(2) มีทักษะในการแก้ปัญหา โดยใช้สารสนเทศทางสถิติหรือประกันภัย ประยุกต์ต่อปัญหาที่
เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์
(3) มีทักษะในการสื่อสารข้อมูลทั้งทางการพูด การเขียน และการสื่อความหมายโดยใช้สัญลักษณ์
(4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
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5.2 วิธีการสอน
 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์ และทํารายงานโดยเน้นการนําตัวเลข
และสถิติที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยดําเนินงาน
5.3 วิธีการประเมิน
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมายและการมีส่วนร่วมในงาน
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่

หัวข้อ/ รายละเอียด

1
2

การวิเคราะห์การตัดสินใจและทฤษฏีเกม
การวิเคราะห์การตัดสินใจและทฤษฏีเกม
(ต่อ)
การวิเคราะห์การตัดสินใจและทฤษฏีเกม
(ต่อ)
ตัวแบบสินค้าคงคลังคงที่
ตัวแบบสินค้าคงคลังที่มีการแจกแจง
ความน่าจะเป็น
โปรแกรมพลวัต
โปรแกรมพลวัต (ต่อ)
การประยุกต์ใช้โปรแกรมสําเร็จรูป
สัปดาห์สอบกลางภาค
สัปดาห์สอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย
ทฤษฎีลูกโซ่มาร์คอฟ ลูกโซ่มาร์คอฟแบบ
ปกติ
ลูกโซ๋มาร์คอฟแบบดูดกลืน
การประยุกต์ลูกโซ่มาร์คอฟ
ทฤษฎีแถวคอย แถวคอยแบบคงที่
หยุดเทศกาลสงกรานต์
กระบวนการเกิด-ดับ และตัวแบบของ
แถวคอย
การจําลองเบื้องต้น
การจําลองเบื้องต้น (ต่อ)
การประยุกต์ใช้การจําลองกับตัวแบบ
สินค้าคงคลัง และตัวแบบแถวคอย
สัปดาห์สอบปลายภาค

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-20

จํานวน
ชั่วโมง
3
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)
บรรยาย
บรรยาย

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3

บรรยาย/ การบ้าน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3
3

บรรยาย
บรรยาย

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3
3
3

บรรยาย
บรรยาย/มอบหมายงาน
บรรยาย/มอบหมายงาน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3

บรรยาย/การบ้าน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3

บรรยาย/ การบ้าน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3

บรรยาย/ การบ้าน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

บรรยาย/มอบหมายงาน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย/มอบหมายงาน

ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร
ผศ.ดร.ชนาพันธุ์ ชนาเนตร

3
3
3
3

ผู้สอน
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้
1
2
3
4

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การบ้าน/งานที่มอบหมาย
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

สัปดาห์ที่
ประเมิน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล

9
19
1-18
1-18

40%
40%
15%
5%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
เสาวณิต สุขภารังษี, “เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยดําเนินงาน 2” ภาควิชาสถิติประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ,
2555.
2. เอกสารและข้อมูลที่สําคัญ
วิชัย สุรเชิดเกียรติ “การวิจัยดําเนินงาน 1” ศูนย์ผลิตตําราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
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. McGrawHill, 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: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน
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2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและ
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
ห้องเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์
การเรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้ง
ผลจากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน
วิธีการให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิ น และทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ป ระสิ ท ธิ ผ ลของรายวิ ช า จะมีก ารวางแผนการ
ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

