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ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตรประยุกต   ภาควิชาสถิติประยุกต 
 

หมวดท่ี 1:  ขอมูลท่ัวไป 
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/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2 / ปการศึกษา 2562 / ช้ันปที่ 3 และนักศึกษาตกคาง 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 040513109 การวิจัยดําเนินงาน 1 (Operations Research I) 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 4 พฤศจิกายน 2562 

 
หมวดท่ี 2 :  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

 เพื่อใหนักศึกษาสามารถตัดสินใจในเชิงธุรกิจ และการบริหารงาน สามารถหาแผนการเลนที่เหมาะสม
สําหรับผูเลนเกมส โดยวิธีมินนิแมกซ และแมกซิมินได ตลอดจนสามารถหาผลลัพธของเกมส โดยวิธีกราฟ 
และวิธีโปรแกรมเชิงเสน สามารถจัดการเกี่ยวกับสินคาคงคลังในรูปแบบ เมื่อความตองการคงที่ และเมื่อ
ความตองการมีการแจกแจงความนาจะเปนได ทราบรูปแบบของปญหาที่ใชกับการโปรแกรมเชิงพลวัต 
และทราบวิธีการแกปญหาโดยใชโปรแกรมเชิงพลวัต ตลอดจนสามารถประยุกตวิธีการโปรแกรมเชิงพลวัต
กับปญหาดานธุรกิจ และอุตสาหกรรม ทราบรูปแบบลูกโซมารคอฟ และสามารถประยุกตใชได ทราบ
รูปแบบตางๆ ของแถวคอย และทราบวิธีการแกปญหาโดยใชทฤษฎีแถวคอย ตลอดจนสามารถประยุกต
ทฤษฎีแถวคอยกับปญหาดานธุรกิจ และอุตสาหกรรมได ทราบถึงเหตุผล ขอจํากัด และข้ันตอนของการ
จําลอง นอกจากน้ียังสามารถใชตารางเลขสุม ประยุกตการจําลองใชในดานธุรกิจ และอุตสาหกรรมได  

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp?sPage=course&keyWord=040513109


2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรูความ
เขาใจในการวิจัยดําเนินงาน เพือ่เปนพื้นฐานการนําไปประยุกตใชงานจรงิทางดานธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
 

หมวดท่ี 3 :  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

การวิเคราะหการตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินคาคงคลงัคงทีแ่ละมีการแจกแจงความนาจะเปน  
โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความนาจะเปน การประยุกตลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องตน 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝกปฏิบัติการใน
กรณีศึกษา  

การศึกษาดวยตนเอง 
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยประจําวิชาจัดตารางการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความ

ตองการเปนเวลา 6 ช่ัวโมงตอสปัดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบ
ปรึกษาไดตามตารางที่ประกาศ 
 

หมวดท่ี 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรบัผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผูผลิต และ
ผูบริโภค การฝกฝนการทํางานเปนทมี รูจักรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

- ตระหนักในคุณคาคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสงัคม 

- ภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ
ความสําคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน
มนุษย 

- เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกร ผูผลิต และผูบรโิภค 

- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการตัดสินใจภายใตการวิจัยดําเนินงานเพือ่ใหผลจากการตัดสินใจ
ดังกลาวมปีระโยชนสูงสุดกบัองคกร ผูผลิต และผูบริโภค 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 
 



1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกบัประเด็นทางจรยิธรรมทีเ่กี่ยวของกับการวางแผนการ
ผลิต และควบคุมสินคาคงคลงั   

- ใหนักศึกษาทดลองฝกปฏิบัติโดยยกกรณีศึกษาใหไปศึกษา วิเคราะห และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียนและสงงานที่ไดรบัมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่อบหมาย 
2.  ความรู 

2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 
การวิเคราะหการตัดสินใจและเกม ตัวแบบสินคาคงคลงัคงทีแ่ละมีการแจกแจงความนาจะเปน  

โปรแกรมพลวัตคงที่และมีการแจกแจงความนาจะเปน การประยุกตลูกโซมารคอฟ ทฤษฎีแถวคอย การ
จําลองเบื้องตน 

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่นนการวัดหลักการ และทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานกรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิด วางแผน และควบคุม อยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและ

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลังอยาง
สรางสรรค 

3.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการวางแผนใหไดผลงานอยางรวดเร็ว 
3.3  วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบทีม่ีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะหขอมูลให
เหมาะสมกับเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานทีม่อบหมายใหครบถวนตามเวลา 



4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน กรณีศึกษาที่นําการใชการวิจัยดําเนินงาน 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทมี 

- ประเมินตนเองและเพือ่น ดวยแบบฟอรมทีก่ําหนด 
 
5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ

นําเสนอในช้ันเรยีน 
- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมลล  
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเวบไซด และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลขและ

สถิติที่เกี่ยวของกับการวิจัยดําเนินงาน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
- ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย 
-   การมสีวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 

หมวดท่ี 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหที ่ หัวขอ/ รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 การวิเคราะหการตัดสินใจ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
2 ทฤษฎีเกม 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
3 ทฤษฎีเกม (ตอ) 3 บรรยาย/มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
4 ตัวแบบสนิคาคงคลงัคงที ่ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
5 ตัวแบบสินคาคงคลงัที่มกีารแจก

แจงความนาจะเปน 
3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

6 โปรแกรมพลวัตคงที ่ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
7 โปรแกรมพลวัตที่มกีารแจกแจง

ความนาจะเปน 
3 บรรยาย 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 



8 การประยุกตใชโปรแกรม
สําเร็จรูป WINQSB+ 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

9 ทฤษฎีลูกโซมารคอฟ  
ลูกโซมารคอฟแบบปกติ 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

10 ลูกโซมารคอฟแบบดูดกลืน 
การประยุกตลูกโซมารคอฟ 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

11 สอบกลางภาค    
12 ทฤษฎีแถวคอย 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
13 กระบวนการ birth-death 

process 
3 บรรยาย 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

14 การจําลองเบือ้งตน 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
15 การจําลองเบือ้งตน (ตอ) 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

16 
การประยุกตใชการจําลองกบั 
กระบวนการแถวคอย  
ทฤษฎีสินคาคงคลัง เปนตน 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

17-18 สอบปลายภาค    
 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที ่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 11 40% 
2  งานที่มอบหมาย 3, 5, 8, 9, 12 และ 14 10% 
3  สอบปลายภาค 17-18 40% 
4  การเขาหองเรียน 1-8 และ 10-16 10% 

 
หมวดท่ี 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
เสาวณิต    สุขภารังษี เอกสารประกอบการสอนวิชาการวิจัยดําเนินงาน 2 ภาควิชาสถิติ

ประยุกต คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ, กรุงเทพ ฯ, 
2555. 
 
2.  เอกสารและขอมูลท่ีสําคัญ 
 - วิชัย สุรเชิดเกียรติ   การวิจัยดําเนินงาน 1 ศูนยผลิตตําราเรียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา                    
         พระนครเหนือ, 2544. 
 - วิภาวรรณ   สิงหพริ้ง การวิจัยดําเนินงาน เลม 1 โครงการสงเสริมการสรางตํารา 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. 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.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 

หมวดท่ี 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาน้ีโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผลการ
ประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการสอน เชน การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
หองเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบยอย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  


