มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

:
:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต
หมวดที่ 1: ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
040513301 การวิจัยดําเนินงาน 2 (Operations Research II)
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
รองศาสตราจาย ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
5. ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 / ปการศึกษา 2562 / ชั้นปที่ 3 และนักศึกษาตกคาง
6. รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
040513109 การวิจัยดําเนินงาน 1 (Operations Research I)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
4 พฤศจิกายน 2562
1. จุดมุงหมายของรายวิชา

หมวดที่ 2 : จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

เพื่อใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และการบริหารงาน สามารถหาแผนการเลนที่เหมาะสม
สําหรับผูเลนเกมส โดยวิธีมินนิแมกซ และแมกซิมินได ตลอดจนสามารถหาผลลัพธของเกมส โดยวิธีกราฟ
และวิธีโปรแกรมเชิงเสน สามารถจัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลังในรูปแบบ เมื่อความตองการคงที่ และเมื่อ
ความตองการมีการแจกแจงความนาจะเปนได ทราบรูปแบบของปญ หาที่ใชกับการโปรแกรมเชิงพลวัต
และทราบวิธีการแกปญหาโดยใชโปรแกรมเชิงพลวัต ตลอดจนสามารถประยุกตวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต
กับปญ หาดานธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทราบรูป แบบลูกโซมารคอฟ และสามารถประยุก ตใชได ทราบ
รูปแบบตางๆ ของแถวคอย และทราบวิธีการแกปญหาโดยใชทฤษฎีแถวคอย ตลอดจนสามารถประยุกต
ทฤษฎีแถวคอยกับปญหาดานธุรกิจ และอุตสาหกรรมได ทราบถึงเหตุผล ขอจํากัด และขั้นตอนของการ
จําลอง นอกจากนี้ยังสามารถใชตารางเลขสุม ประยุกตการจําลองใชในดานธุรกิจ และอุตสาหกรรมได

2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนกั ศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรูความ
เขาใจในการวิจัยดําเนินงาน เพือ่ เปนพื้นฐานการนําไปประยุกตใชงานจริงทางดานธุรกิจ และอุตสาหกรรม
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
การวิเคราะหการตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินคาคงคลังคงทีแ่ ละมีการแจกแจงความนาจะเปน
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความนาจะเปน การประยุกตลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องตน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
การฝกปฏิบัติ/งาน
บรรยาย
สอนเสริม
การศึกษาดวยตนเอง
ภาคสนาม/ การฝกงาน
บรรยาย 45 ชั่วโมง สอนเสริมตามความตองการ
มีการฝกปฏิบัติการใน
การศึกษาดวยตนเอง
ตอภาคการศึกษา ของนักศึกษาเฉพาะราย
กรณีศึกษา
6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
อาจารยประจําวิชาจัดตารางการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความ
ตองการเปนเวลา 6 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยประกาศใหนกั ศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบ
ปรึกษาไดตามตารางที่ประกาศ
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเ รียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผูผ ลิต และ
ผูบริโภค การฝกฝนการทํางานเปนทีม รูจ ักรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัตหิ ลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม
- ภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทัง้ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกร ผูผลิต และผูบ ริโภค
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการตัดสินใจภายใตการวิจัยดําเนินงานเพือ่ ใหผลจากการตัดสินใจ
ดังกลาวมีประโยชนสูงสุดกับองคกร ผูผ ลิต และผูบริโภค
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ

1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมทีเ่ กี่ยวของกับการวางแผนการ
ผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง
- ใหนักศึกษาทดลองฝกปฏิบัตโิ ดยยกกรณีศึกษาใหไปศึกษา วิเคราะห และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเขาเรียนและสงงานที่ไดรบั มอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่ อบหมาย
2. ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ
การวิเคราะหการตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินคาคงคลังคงทีแ่ ละมีการแจกแจงความนาจะเปน
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความนาจะเปน การประยุกตลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องตน
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่ นนการวัดหลักการ และทฤษฎี
- นําเสนอรายงานกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิด วางแผน และควบคุม อยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและ
สามารถแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคนิคการวางแผนการผลิต
และควบคุมสินคาคงคลังอยาง
สรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายใหนกั ศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการวางแผนใหไดผลงานอยางรวดเร็ว
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบทีม่ ีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะหขอมูลให
เหมาะสมกับเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานทีม่ อบหมายใหครบถวนตามเวลา

4.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน กรณีศึกษาที่นําการใชการวิจัยดําเนินงาน
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- ประเมินตนเองและเพือ่ น ดวยแบบฟอรมทีก่ ําหนด
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้ การพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ
นําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมลล
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเวบไซด และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลขและ
สถิติที่เกี่ยวของกับการวิจัยดําเนินงาน
- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา
5.3 วิธีการประเมิน
- ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาหที่

หัวขอ/ รายละเอียด

1
2
3
4
5

การวิเคราะหการตัดสินใจ
ทฤษฎีเกม
ทฤษฎีเกม (ตอ)
ตัวแบบสินคาคงคลังคงที่
ตัวแบบสินคาคงคลังที่มกี ารแจก
แจงความนาจะเปน
โปรแกรมพลวัตคงที่
โปรแกรมพลวัตที่มกี ารแจกแจง
ความนาจะเปน

6
7

จํานวน
ชั่วโมง
3
3
3
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี)
บรรยาย
บรรยาย
บรรยาย/มอบหมายงาน
บรรยาย

3

บรรยาย/ มอบหมายงาน

3

บรรยาย

3

บรรยาย

ผูสอน
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17-18

การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป WINQSB+
ทฤษฎีลูกโซมารคอฟ
ลูกโซมารคอฟแบบปกติ
ลูกโซมารคอฟแบบดูดกลืน
การประยุกตลูกโซมารคอฟ
สอบกลางภาค
ทฤษฎีแถวคอย
กระบวนการ birth-death
process
การจําลองเบือ้ งตน
การจําลองเบือ้ งตน (ตอ)
การประยุกตใชการจําลองกับ
กระบวนการแถวคอย
ทฤษฎีสินคาคงคลัง เปนตน
สอบปลายภาค

3

บรรยาย/ มอบหมายงาน

3

บรรยาย/ มอบหมายงาน

3

บรรยาย

3
3
3
3
3

1
2
3
4

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
บรรยาย
บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
บรรยาย
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี
บรรยาย

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่ประเมิน

สอบกลางภาค
งานที่มอบหมาย
สอบปลายภาค
การเขาหองเรียน

11
3, 5, 8, 9, 12 และ 14
17-18
1-8 และ 10-16

สัดสวนของการ
ประเมินผล
40%
10%
40%
10%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
เสาวณิ ต สุขภารังษี เอกสารประกอบการสอนวิช าการวิจัย ดํา เนินงาน 2 ภาควิช าสถิ ติ
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพ ฯ,
2555.
2. เอกสารและขอมูลที่สําคัญ
- วิชัย สุรเชิดเกียรติ การวิจัยดําเนินงาน 1 ศูนยผลิตตําราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ, 2544.
- วิภาวรรณ สิงหพ ริ้ง การวิ จัยดํ าเนินงาน เลม 1 โครงการสงเสริม การสรางตํารา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2541.
- วิภาวรรณ สิงหพริ้ง การวิจัยดําเนินงาน เลม 2 โครงการสงเสริมการสรางตํารา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 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. เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7: การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนัก ศึก ษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหวางผูส อนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผลการ
ประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน
2. กลยุทธการประเมินการสอน
การประเมินการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและขอมูล
เพิ่ม เติม เพื่ อ นํ ามาใช ในการสอน เช น การอภิป รายการจัดการเรียนการสอน หรือ ทําการวิจัยภายใน
หองเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบยอย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น

