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มคอ.3 

รายละเอียดของรายวิชา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

คณะ/สาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
คอมพิวเตอร ์

 
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา  

 
4143502 การวิจัยการด าเนินงาน 
 Operations Research 

 

 

2. จ านวนหน่วยกิต  

 3(2-2-5) จ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฎิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)  

3. หลักสตูรและประเภทของรายวิชา  

 ครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพวิเตอร ์  

4. อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผ์ู้สอน  

 

อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

  

อาจารยผ์ู้สอน 
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กลุ่ม 59/8 ดร. มนสันิต ใจด ี

กลุ่ม 59/9 ดร. มนสันิต ใจด ี

กลุ่ม S235 ดร. มนัสนติ ใจด ี
 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีท่ีเรียน  

 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2560  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)  

 ไม่ม ี  

8. สถานท่ีเรียน  

 มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม วิทยาเขต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

9. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  

หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา  

 

1.1 เข้าใจความหมายของการวิจัยด าเนินงาน 
1.2  รู้จักตัวแบบต่าง ๆ ที่มีในการวิจัยด าเนินงาน และ ระบไุด้ว่าปญัหาที่พบต้องใช้ตัวแบบใด 

              1.3  สามารถสร้าง อ่าน แปลความหมาย และแก้ปัญหาตัวแบบต่าง ๆ ได ้

              1.4  สามารถใช้/เขียน โปรแกรมสร้าง หาค าตอบ  ของตัวแบบต่าง ๆ ได ้

              1.5 สามารถท่ีจะน าตวัแบบต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาในการท างานต่าง ๆ ได ้
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา  

 

หมวดที่ 3. ลักษณะและการด าเนนิการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา  

 
 
          ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยด าเนินงาน ก าหนดการเชิงเส้น ตัวแบบปัญหาการขนส่ง ปัญหาการก าหนดงาน การบริหารโครงการด้วยเทคนคิการประเมินและทบทวนโครงการ ระเบียบวิธี
วิถีวิกฤต ทฤษฎีแถวคอย ตัวแบบพัสดุคงคลัง ทฤษฎีการแข่งขัน ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหรือการเขียนโปรแกรมเพื่อการวิจยัด าเนินงาน 

            
 

 

2. จ านวนช่ัวโมงท่ีใช้ต่อภาคการเรียน - 

 
บรรยาย การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนาม/การฝึกงาน การศึกษาด้วยตนเอง สอนเสริม 

30 ช่ัวโมง  30 ช่ัวโมง  75 ช่ัวโมง  ตามความต้องการของนักศึกษา  
 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารยใ์ห้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

 

หมวดที่ 4. การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จรยิธรรม 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.ตระหนักในคณุค่า คุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และ
ซื่อสัตยส์ุจรติตามครรลองวิถีความพอเพียง  

    

 

2.มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรบัผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม  

1. การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/
การเรยีนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรยีนแบบ
ผสมผสาน/การเรยีนแบบออนไลน ์
2. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินผลงาน/บทเรียนท่ีถอดประสบการณ์จาก
นักศึกษา 
3. การประเมินการบ้าน 
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

3. การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
instruction) 
4. การเรียนรู้ด้วยการน าตนเอง (Self-directed learning) 
5. เพื่อนช่วยเพื่อน  

4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การเข้าช้ันเรียน/การเข้าร่วมกจิกรรม  

 

3.มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็น
ทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม  

1. การระดมสมอง (Brain storming) 
2. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
3. กิจกรรม  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  

 

4.เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้ง
เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย ์ 

    

 

5.เคารพกฎระเบยีบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและ
สังคม  

    

 

6.มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพครู      

2. ความรู ้

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจองค์ความรูเ้รื่องวิชาชีพครู ความรู้
ทั่วไป และความรู้วิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวาง เป็น
ระบบ สามารถวิเคราะห์และแก้ปญัหาได ้ 

1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
4. การสาธิต (Demonstration) 
5. การฝึกปฏิบตัิ (Practice) 
6. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การสอบข้อเขียน/สอบย่อย 
2. การสังเกตพฤติกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การสอบกลางภาค 
6. การสอบปลายภาค  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.ตระหนักรู้ในหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอย่างบูรณา
การ  

    

 

3.มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชาชีพครูอย่างลึกซึ้ง  

    

 

4.มีความรู้และเห็นความส าคัญของการใช้งานวิจัยเพื่อ
แก้ปัญหาและต่อยอดองค์ความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับวิชาชีพครู  

    

3. ทักษะทางปัญญา 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและกระบวนการ
คิดที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพคร ู 

    

 

2.สามารถสืบค้น ท าความเข้าใจ และประเมินข้อมลู
สารสนเทศเพื่อใช้ในการแก้ไขปญัหาได้อย่างถูกต้องและ
สร้างสรรค ์ 

1. การใช้กรณีศึกษา (Case) 
2. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
3. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  

 

3.สามารถวิเคราะห์และใช้วิจารณญาณในการตัดสิน
เกี่ยวกับการจดัการเรียนการสอนและพัฒนาผูเ้รียนโดย
ค านึงถึงความรู้ทฤษฎ ีประสบการณ์ภาคปฏิบัติและ
ผลกระทบจาการตัดสิน  
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4. 

 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.พัฒนาทักษะในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้เรยีนกับผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างเป็นกัลยาณมติร  

1. การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning) 
2. กิจกรรม 
3. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม  

 

2.มีความเป็นผู้น าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม รวมทั้งมี
ส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่าง
สร้างสรรค ์ 

    

 

3.มีความคิดริเริม่สร้างสรรค์ในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ่ม  

    

 

4.มีความรับผิดชอบในการเรียนอย่างต่อเนื่อง พัฒนา
ตนเอง และวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่องตลอดจนมคีวาม
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

    

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมลู ข่าวสารที่เป็นตัวเลขเชิง
สถติ ิหรือทางคณิตศาสตร์ภาษาพูด ภาษาเขียน อันมีผลให้
เข้าใจองค์ความรู้หรือประเด็นปัญหาได้อย่างชัดเจน  

1. การสรุปประเด็นส าคัญ หรือการน าเสนอผลของการ
สืบค้นท่ีไดร้ับมอบหมาย 
2. กิจกรรม 
3. เพื่อนช่วยเพื่อน  

1. การสังเกตพฤติกรรม 
2. การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมินการบ้าน 
4. การประเมินรายงาน/โครงงาน 
5. การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

2.มีความสามารถในการสืบค้นข้อมูล การประมวลผล แปล
ความหมาย และการเลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศ ดดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

    

 

3.มีความสามารถในการสื่อสารไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพทั้ง
การพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน พร้อมท้ังเลือกใช้
รูปแบบสื่อการน าเสนอได้อยา่งเหมาะสมค านึงถึง
บุคคล และกลุ่มทีม่ีความแตกต่างกัน  

    

6. ทักษะพิสัย 

สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

 

1.มีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรยีนรู ้การวัดและ
ประเมินผล การจัดการช้ันเรยีน การบันทึกและการ
รายงานผล และการวิจัยในช้ันเรยีน   

    

 

2.สามารถวางแผน ออกแบบ ปฏบิัติการสอน บริหาร
จัดการช้ันเรียน วัดและประเมินผลการเรียนรู ้บันทึกและ
รายงานผลการจดัการเรียนรู ้การวิจัยในช้ันเรียนเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนได้อย่างเหมาะสมตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล  

    

 

3.สามารถจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและบรรยากาศ
แห่งการเรียนรู้ที่อบอุ่น มั่นคงปลอดภัย  

    

 

4.ตระหนักถึงคณุค่าของการน าแนวคิด หลักการ และ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสอนการประเมินผล การจัดการ
ช้ันเรียน การบันทึกและรายงานผลการจดัการเรียนรู ้การ
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สถานะ ผลการเรยีนรู ้ กลยุทธ์/วิธีการสอน กลยุทธ์/วิธีการประเมินผล 

วิจัยในช้ันเรียนมาใช้ในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรยีนได้
อย่างเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  

 

หมวดที่ 5. แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

1  -ประวัติและความหมายของการวจิัยด าเนินงาน 
-ขั้นตอนของการวิจัยด าเนินงาน 
-ตัวแบบต่าง ๆ ของการวิจัยด าเนนิงาน 
-บทบาทของการวิจัย 
  

2  2  1. การอภิปราย 
2. การสรุป
ประเด็นส าคญั 
หรือการน าเสนอ
ผลของการสืบค้น
ที่ได้รับมอบหมาย  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ค้นหาประวตัิและความหมายของการวิจัย
ด าเนินงาน,ขั้นตอนของการวิจัยด าเนินงาน, 
ตัวแบบต่าง ๆ ของการวิจัยด าเนินงาน, 
บทบาทของการวิจัยด าเนินงาน 
  

1. การสังเกต
พฤติกรรม 
2. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
3. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
4. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
5. การสอบกลาง
ภาค  

2  1. โปรแกรมเชิงเส้น (Linear programming) 
     1.  รูปแบบของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้นตรง 
      2.  การแปลงปญัหาให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรม

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

สร้างตัวแบบโปรแกรมเชิงเส้นตามปัญหาที่
ก าหนดให ้ 

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

เชิงเส้นตรง 
  

3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  

3  3. การหาผลลัพธ์ 
    - วิธีกราฟ 
    -วิธีซิมเพลก 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ก าหนดปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น จากนั้นหา
ค าตอบด้วยวิธีกราฟ วิธีซิมเพลก  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

4       -วิธีซิมเพลก(ต่อ) 
4. เทคนิคการแก้ปัญหาทีม่ีตัวแปรเทียม 
    วิธี Big M 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ก าหนดปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น จากนั้นหา
ค าตอบด้วยวิธ ีBig M  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

5      วิธี Big M (ต่อ) 
5. ลักษณะผลลัพธ์ของโปรแกรมเชิงเส้น 
6. การหาค าตอบด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปหาค าตอบ  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  

6  ปัญหาการขนส่ง (Transportation Problem) 
1. รูปแบบปัญหาการขนส่ง 
2. การหาผลลัพธ์ของปัญหาการขนส่ง  
    2.1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น 
          -Northwest Corner Rule 
          -North to South 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสาธิต 
(Demonstration) 
4. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ก าหนดปัญหาขนส่ง จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม  หาค าตอบเบื้องต้นด้วย
วิธี northwest corner, north to south แล้ว
น ามาเปรยีบเทียบกัน  อภิปรายความแตกต่าง
ของผลลัพธ์ที่ได ้ 

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
5. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
6. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

กิจกรรม 
4. การประเมิน
การบ้าน 
5. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
6. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  

7  2.1 การหาผลลัพธ์เบื้องต้น 
      -Least Cost Method 
      - VAM (Vogel’s 
        Approximation Method)  
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การอภิปราย 
3. การสาธิต 
(Demonstration) 
4. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ก าหนดปัญหาขนส่ง จากนั้นให้นักศึกษาแต่ละ
กลุ่ม  หาค าตอบเบื้องต้นด้วย
วิธี least cost,VAM แล้วน ามาเปรียบเทียบ
กัน  อภิปรายความแตกต่างของผลลัพธ์ที่ได ้ 

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การสังเกต
พฤติกรรม 
3. การประเมิน
กระบวนการท างาน/
บทบาทในการท า
กิจกรรม 
4. การประเมินการ
วิพากษ์/การน าเสนอ
ผลงาน 
5. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

ออนไลน ์
5. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
6. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

8  สอบกลางภาค  2  2      สอบกลางภาค  1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย  

9  2.2       ค านวณหาผลลัพธ์ที่ด ี
ที่สุด 
        -Stepping Stone 
        - Modified  Distribution Method  (MODI) 
 3.  กรณีที่จ านวนสินค้าท่ีมีอยูไ่มเ่ท่ากับจ านวนสินค้า
ที่มีความต้องการ 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

-ก าหนดปัญหาขนส่งที่ได้ค าตอบเบื้องต้น แสดง
วิธีการหาค าตอบทีด่ีทีสุ่ด    
-มอบหมายแบบฝึกหัดให้นักศึกษาหาค าตอบที่
ดีที่สุด โดยให้นักศึกษาทั้งห้องตกลงกันว่าจะใช้
วิธีใดในการหาค าตอบเบื้องต้นและค าตอบที่ดี
ที่สุด 
  

1. การสอบข้อเขียน/
สอบย่อย 
2. การประเมิน
การบ้าน 
3. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม  



14/21 

สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

10  ปัญหาการจัดสรร (Assignment Problem) 
1. ลักษณะของปัญหาการจัดสรร และการหาค าตอบ 
2. การหาค าตอบโดยวิธีการฮังกาเรียน 
3. ปัญหาการจดัสรรกรณีเปา้หมายเป็น Minimize 
    -กรณีจ านวนแถวแนวนอน = จ านวนคอลัมน ์
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ท าแบบฝึกหัด  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  

11       - กรณีจ านวนแถวแนวนอนไมเ่ท่ากับจ านวน
คอลัมน ์
4. ปัญหาการจดัสรรกรณีเปา้หมายเป็น Maximize 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ท าแบบฝึกหัด  1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเขา้ร่วมกิจกรรม 
3. การสอบกลาง
ภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

12  การบริหารโครงการด้วย CPM  ,PERT       
1.       ความหมายของศัพท์ต่าง ๆ 
2.       ความแตกต่างและเหมือนกัน
ของ CPM ,PERT 
3.       วัตถุประสงค์ของ CPM,PERT 
4.       ประโยชน์ของ CPM,PERT 
5.       กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสรา้งข่ายงาน 
6.       เวลาและการค านวณเวลา ต่าง ๆในข่ายงาน 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

นักศึกษาช่วยกันก าหนดโครงงาน งาน
ย่อย เวลาในการท างาน จากนั้นน ามาเขียน
ข่ายงานและค านวณหาเวลาตา่ง ๆ ในข่ายงาน  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลาย
ภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

13  การบริหารโครงการด้วย  
CPM,PERT       
 7.   PERT 
 8.   การเร่งโครงการ 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

- ก าหนดโครงการให้นักศึกษาหาค าตอบด้วย
วิธี pert  
- ก าหนดโครงการให้นักศึกษาหาเวลาเสร็จและ
เร่งโครงการ 
  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลาย
ภาค  

14  ทฤษฎีแถวคอย (Queuing Theory) 
1.       รูปแบบการเข้ารับบริการ 
2.       รูปแบบการให้บริการ 
3.       ค่าใช้จ่ายของระบบแถวคอย 

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ

  ก าหนดแถวคอย ให้นักศึกษาค านวณหา
ค าตอบ   ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

4.       สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ในระแบบแถวคอย 
5.       ตัวแบบของคิว 
 
สินค้าคงคลัง (Inventory) 
1.       วัตถุประสงค์ของการบรหิารสินค้าคงคลัง 
2.       ปัจจัยที่มผีลต่อสินค้าคงคลัง 
3.       ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระบบสินค้าคงคลัง 
  

โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/
การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

3. การสอบปลาย
ภาค  

15  สินค้าคงคลัง (Inventory) 
4.       นโยบายสินค้าคงคลัง 
5.       ตัวแบบสินค้าประเภทตา่ง ๆ 
 
ทฤษฎีการแข่งขัน (Game theory) 
 1.  เกมระหว่างผู้เล่นสองผ่ายที่มผีลรวมเท่ากับศูนย ์
  2. การหาค าตอบท่ีดีที่สดุโดยใช้กลยุทธ์แท้ 
  3. การหาค าตอบท่ีดีที่สดุโดยใช้กลยุทธ์ผสม 
  

2  2  1. การบรรยาย 
2. การสาธิต 
(Demonstration) 
3. การสอนแบบ
โปรแกรม 
(Programmed 
Instruction)/การ
เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน/การเรียน
แบบผสมผสาน/

1. หนังสือ 
2. Power 
Point  

ก าหนดปัญหาสินค้าคงคลังให้นักศกึษา
ค านวณหาค าตอบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
-ก าหนดปัญหาทฤษฎีการแข่งขันใหน้ักศึกษาหา
ค าตอบ 
  

1. การประเมิน
การบ้าน 
2. การเข้าช้ันเรียน/
การเข้าร่วมกิจกรรม 
3. การสอบปลาย
ภาค  
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สัปดาห์
ที ่

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง กิจกรรมการเรียน  
การสอน 

สื่อและแหล่ง
การเรยีนรู ้

ช้ินงาน/ภาระงาน การประเมินการ
เรียนรู ้

ทฤษฎี ปฏิบัต ิ

การเรยีนแบบ
ออนไลน ์
4. การฝึกปฏิบตัิ 
(Practice) 
5. เพื่อนช่วย
เพื่อน  

 
รวม 30.00 30.00 

    

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

1  การสอบข้อเขียน/สอบย่อย  12  20.00  20.00  

2  การสังเกตพฤติกรรม  ตลอดภาคเรียน  2.00  2.00  

3  การประเมินกระบวนการท างาน/บทบาทในการท ากิจกรรม  ตลอดภาคเรียน  1.00  1.00  

4  การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนักศึกษา  ตลอดภาคเรียน  2.00  2.00  

5  การประเมินการบ้าน  ตลอดภาคเรียน  10.00  10.00  

6  การประเมินรายงาน/โครงงาน  ตลอดภาคเรียน  5.00  5.00  

7  การประเมินการวิพากษ์/การน าเสนอผลงาน  ตลอดภาคเรียน  5.00  5.00  

8  การเข้าช้ันเรยีน/การเข้าร่วมกิจกรรม  ตลอดภาคเรียน  5.00  5.00  

9  การสอบกลางภาค  8  20.00  20.00  
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กิจกรรมที ่ งานท่ีใช้ประเมินผลผูเ้รียน สัปดาห์ที่ประเมิน คะแนน สัดส่วนการประเมิน 

10  การสอบปลายภาค  16  30.00  30.00  
  

รวม 100.00 100.00 

 

หมวดที่ 6. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก  

 สุวิมล ว่องวานิช.การวิจัยและด าเนินงาน  

2. เอกสารและข้อมลูส าคัญ  

 

1. สุทธิมา ช านาญเวช. การวิจยัด าเนนิงาน, กรุงเทพฯ : วิทยพัฒน,์2552 
2. วิจิตร ตณัฑสุทธ์ิและคณะ. การวิจยัด าเนินงาน, กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคช่ัน,2527 
3. กัลยา วานิชย์บัญชา. การวิจยัขั้นด าเนินงาน : การวิเคราะหเ์ชิงปรมิาณทางธุรกิจ 
4. เกศิน ี วิฑูรชาติและคณะ. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธุรกิจ 
5. เอกสารการสอนชุดวิชา มสธ. การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
6. วิภาวรรณ สิงห์พริ้ง. การวิจัยด าเนินงาน เล่ม 1,สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร,ี2538 
7. อัจฉรา  จันทร์ฉาย. การจัดการเชิงปริมาณส าหรับนักบริหาร 
8. สมเกียรต ิ เกตุเอี่ยม. การวิจัยด าเนินการ : การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณทางธุรกิจ 
9. วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล. ทฤษฎสีินค้าคงคลัง 

10.  

3. เอกสารและข้อมลูแนะน า  

 

1. http://www.vcharkarn.com/varticle/18966 
2. http://e-book.ram.edu/e-book//inside/html/dlbook.asp?code=OR203 
3. http://staff.cs.psu.ac.th/natikan/OR/OR2002/map.php 
4. http://en.wikipedia.org/wiki/Operations_research 
5. http://www.me.utexas.edu/~jensen/models/network/net8.html 
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6. http://orjournal.org/          
7. http://orjournal.ienet-th.org/index.php?page=journal&id=1 

 

 

หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา  

 

-  การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผูเ้รียน 
-  การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 
-  แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  

 

- ผลการประเมินผูส้อนโดยนักศึกษา  
- ผลการสอบ 
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน  

 ปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของนักศึกษา และ ผลการสอบของนักศึกษา  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

4.1 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยนักศึกษา   

 
ด้านที่ 1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านที่ 2 ด้านความรู ้ด้านที่ 3 ด้านทักษะทางปัญญา ด้านที่ 4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ ด้านที่ 5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

 

4.2 การทวนผลสัมฤทธ์ิโดยอาจารย์ผูส้อน  
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5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา  

 
-  ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ 
-  เปลีย่นหรือสลับอาจารยผ์ู้สอน เพื่อให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกต์ความรู้นี้กับปัญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรือหน่วยงานต่าง ๆ 

 

2
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