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รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 

รหัสวิชา MAT๓๔๑๑ รายวชิา 

สาขาวชิาชีววทิยา คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

 

หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อรายวชิา   

รหัสวิชา   MAT๓๔๑๑ 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การวิจัยดำเนินงาน 2 

ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Operations Research 2 
 

๒. จำนวนหน่วยกติ 3(3-0-6)      
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต(สาขาวิชาคณิตศาสตร์สารสนเทศ) 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา                        รายวิชาเอกเลอืก 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชา      อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน       อาจารย์กัญญารัตน์  บุษบรรณ 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ   อาคาร 26 ช้ัน 5 ห้องพักอาจารย์ภาควชิาวิทยาศาสตร์/ E – Mail 
kanyarat.bu@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชัน้ปีท่ีเรยีน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ๑/ 25๖๔ ช้ันปีที่ ๔ 
๖.๒ จำนวนผู้เรยีนที่รับได้ ประมาณ  ๙   คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมากอ่น(Pre-requisite)  (ถา้มี) MAT3410 การวิจัยดำเนนิงาน 1 
 
๘. รายวิชาที่ต้องเรยีนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถา้มี) ไม่ม ี
 
๙. สถานที่เรียน  อาคาร 22 / หอ้งเรียนออนไลน์ google classroom MAT3411-๑-๒๕๖๔ 
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๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุง   วันที่ 4  เดอืน กรกฏาคม  พ.ศ. 2๕๖๔ 
 
 

หมวดที่๒จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
  
         เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้แลหลักการทางด้านการวิจัยดำเนินงานและมีทักษะในการบูรณาการ
ศาสตร์ทางด้านการวิจัยดำเนินงานสำหรับนำไปประยุกต์ใช้ในในการแก้ปัญหาในชีวิตจริง เรียนรู้วิธีการ
ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ หรือการให้เหตุผลเชิงตรรกะระบบ เพื่อหาวิธีการที่จะ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการแก้ปัญหา  รูปแบบการจัดการ
เรียนรู้จะใช้การคดิเชิงระบบ โดยอาศัยเทคนิคการมีส่วนร่วมซึ่งจะช่วยให้ผู้เรยีนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้การ
รู้จักทำงานเป็นทีมและเกิดทักษะในการเลือกใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ในการวิจัยดำเนินงาน เ ชื่อมโยง
ความรูท้างด้านคณิตศาสตร์กับการแกป้ัญหาเก่ียวกับการวิจัยดำเนินงาน   และต้องตระหนักถึงคุณธรรม 
จรยิธรรมและความรับผดิชอบต่อสังคมที่อาจเกิดขึ้นกับการแกป้ัญหา 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อปรับปรุงเนือ้หาให้ทันสมัยและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 

หมวดที่๓ลักษณะและการดำเนนิการ 
 

๑. คำอธบิายรายวิชา 
  (ภาษาไทย)  การจัดการโครงการ แบบจำลองสินค้าคงคลัง แบบจำลองแถวคอย การจำลอง 
การวเิคราะห์การตัดสินใจ ปัญหาการตัดสินใจที่มีหลายวัตถุประสงค์ การพยากรณ์ ทฤษฎีเกม 
            (ภาษาอังกฤษ) Project management ,inventory models , queueing systems discrete-event 

simulation ,decision making under uncertainty, decision making  with multiple  , forecasting, game 

theory 
 
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชต้่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝกึงาน

(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๔๕ ช่ัวโมง ตอ่
ภาคเรยีน 

สอนเสรมิตาม

ความต้องการ 

ของนักศึกษา 

ไม่ม ี ศึกษาด้วยตนเองอย่าง 

๖ ช่ัวโมง ตอ่ สัปดาห ์
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๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกน่ักศกึษาเป็น
รายบุคคล 
 (ผู้รับผิดชอบรายวิชาโปรดระบุข้อมูล   ตัวอย่างเช่น  ๑ ช่ัวโมง / สัปดาห์) 
 ๓.๑ ปรกึษาผ่านโทรศัพท์ที่ทำงาน / มือถอื  หมายเลข ๐๘๑๘๒๓๙๖๖๓ 
 ๓.๒ ปรกึษาผ่านหอ้งเรียนออนไลน์) google classroom MAT3411-๑-๒๕๖๔ 
 ๓.๓ ปรกึษาผ่านเครอืข่ายสังคมออนไลน ์(Line)  IMATH๖๑ 
 ๓.๕ ปรึกษาผ่านเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard)  
http://www.elsci.ssru.ac.th/kanyarat_bu 
 

หมวดที่๔การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

๑.คุณธรรม  จรยิธรรม 
๑.๑   คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
 
       1) มีความซื่อสัตย์สุจรติ  

    2) มีระเบียบวินัย  

    3) มีจติสำนึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

     4) เคารพสิทธิและรับฟงัความคดิเห็นของผู้อืน่  

     5) มีจติสาธารณะ   
๑.๒   วิธีการสอน 

 (๑) สอดแทรกสถานการณ์ เรื่องคุณธรรม จรยิธรรมทางวชิาการ ต่อคุณค่าและ
ผลกระทบต่อสังคมโลก โดยให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบและร่วมกันอภิปรายในขณะสอนเนื้อหา 

(๒) อาจารย์ปฏิบัตตินเป็นตัวอย่าง การมีวนิัยเรื่องเวลา การเปิดโอกาสใหน้ักศึกษา
แสดงความคดิเห็นและรับฟังความคดิเห็นของนักศึกษา 

(๓) การมอบหมายการทำงานเป็นกลุ่ม 
(๔) กระตุ้นผู้เรียน ให้เปน็ผู้ที่รูจ้ักระเบียบ การรับฟังความคดิเห็นของผู้อืน่ 

๑.๓    วิธีการประเมินผล 
         (๑) พฤติกรรมที่แสดงออกในช้ันเรยีน ได้แก่การเข้าเรยีน และสง่งานที่ได้รับมอบหมาย 

          ตามขอบเขตและระยะเวลาที่ร่วมกันกำหนด 

 (๒)  การแสดงความคดิเหน็ วิเคราะห์ และอภิปราย อยา่งถูกต้องและเหมาะสมในช้ัน
เรียน      

(๓)  การรับฟังความคดิเหน็ของผู้อื่น โดยนักศึกษาอืน่ๆในรายวิชา 
๒. ความรู้ 

๒.๑   ความรู้ที่ต้องพัฒนา 
 1) มีความรูใ้นหลักการและทฤษฎีทางด้านคณิตศาสตร์ 

  2) มีความรูพ้ืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะนำมา  
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                อธิบายหลักการและทฤษฎีในศาสตร์เฉพาะ 

  3) สามารถติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการในวิชาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน 

                คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   4) มีความรอบรูใ้นศาสตร์ต่าง ๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวติประจำวันได้ 

 
๒.๒   วิธีการสอน 

 (๑) การจัดการเรยีนรูจ้ะใช้รูปแบบการเรยีนรู้ในระบบออนไลน ์ห้องเรียนหอ้งเรียน
ออนไลน ์google classroom MAT3411-๑-๒๕๖๔  

(๒) การทำแบบฝึกทั้งในช้ันเรยีนออนไลน์และนอกช้ันเรยีนเพื่อช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทักษะใน
การเลือกใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตรใ์นการวจิัยดำเนนิงาน เช่ือมโยงความรูท้างด้านคณิตศาสตร์
กับการแกป้ัญหาเกี่ยวกับการวจิัยเนินงาน 

(๓)  การบรรยาย และอภิปรายในห้องเรียนออนไลน์ เพื่อให้ความรู้ 
(๔)  การมอบหมายงาน การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาการวจิัยดำเนนิงาน 

การค้นควา้เพื่อการสร้างความตระหนักต่อการวจิัยดำเนินงานกับปัญหาในชีวติจรงิ 
๒.๓    วิธีการประเมนิผล 

 (๑) ทดสอบย่อย ทดสอบปลายภาค ด้วยข้อสอบวัดหลักการภาคทฤษฎี  
 (๒)  การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน 
 (๓)  การทำโครงงานกลุ่ม 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑   ทักษะทางปัญญาที่ตอ้งพัฒนา 
 
  1) สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุมีผล ตามหลักการทางคณิตศาสตร์ 

  2) นำความรูท้างด้าน วิทยาศาสตร์ คณติศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต์ 

                กับ สถานการณ์จริงต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  

  3) มีความใฝ่รู ้สามารถวเิคราะห์และสังเคราะห์ ความรูจ้ากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่ 

                หลากหลายอย่างถูกต้องและสรา้งสรรค์ 

๓.๒   วิธีการสอน 
 (๑) สาธติและยกตัวอย่างตัวแบบคณิตศาสตร์ที่เก่ียวขอ้งกบัชีวติจรงิ 

 (๒)  มอบหมายงานให้นักศึกษา ศึกษา คน้ควา้ เพื่อฝึกทักษะการสร้างตัวแบบ
คณิตศาสตร์จากง่ายไปสู่ปญัหาที่มีความซับซอ้นมากขึน้ 

(๓)  การสะทอ้นแนวคิดและ การแสดงความคดิอยา่งสร้างสรรค์ในการสรา้งตัวแบบ
คณิตศาสตรโ์ดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศจากงานกลุ่ม 

(๔)  การทำแบบฝึกหัด 
(๕)  การอภิปราย ซักถาม ระหว่างอาจารย์และเพื่อน ๆ ในช้ันเรยีนออนไลน ์
 

๓.๓    วิธีการประเมินผล 
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 (๑) สอบยอ่ยและสอบปลายภาค โดยเนน้ข้อสอบการออกแบบการสรา้งตัวแบบ
คณิตศาสตร์แบบตา่ง ๆ ตามความเหมาะสม 

 (๒) การทำกิจกรรมกลุ่มจากใบงาน 
 (๓) การค้นควา้เพิ่มเติมเพือ่การการทำโครงงานกลุ่ม 
 (๔)  การนำเสนอด้วยวาจาและการนำเสนอด้วยรายงานการคน้ควา้ 

๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑   ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพัฒนา 
  1) มีภาวะผู้นำ โดยสามารถทำงานร่วมกับผูอ้ื่นในฐานะผู้นำและสมาชิกที่ดี 

  2) มีความรับผดิชอบต่อสังคมและองค์กร 

  3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมขององค์กรที่ไปปฏิบัติงาน 

๔.๒   วิธีการสอน 
(๑) การมอบหมายงานที่ทำรว่มกันเป็นทีมและงานที่มอบหมายเป็นรายบุคคล 

(๒) การเปลี่ยนกลุ่มทำงานตามกจิกรรมที่มอบหมายเพื่อใหน้ักศึกษาทำงานกับผูอ้ื่นได้

โดยไมย่ึดตดิกับเฉพาะเพื่อนทีใ่กล้ชดิ 

(๓)  นักศึกษากำหนดความรบัผิดชอบของแตล่ะคนในกลุม่อย่างชัดเจน   
๔.๓    วิธีการประเมินผล 

(๑) การประเมินผลตนเอง และเพื่อนร่วมกลุม่ ทัง้ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล
และดา้นความรับผดิชอบ ภาวะความเป็นผู้นำและผูต้าม 

(๒)  ประเมนิความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนักศึกษา 
(๓)  ประเมินการมีส่วนร่วมในช้ันเรยีนออนไลน์                   

๕. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๕.๑   ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้อง
พัฒนา 

   1) สามารถประยุกต์ความรูด้้านคณิตศาสตร์และสถติิ เพื่อการวิเคราะห์ ประมวลผล  

               การแก้ปัญหาและนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสม 

  2) มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเลือกใชรู้ปแบบ 

                ของการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม 

   3) มีทักษะและความรูภ้าษาอังกฤษหรอืภาษาต่างประเทศอื่น เพื่อการค้นควา้ได้ 

                อย่างเหมาะสมและจำเป็น  

  4) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นและเก็บรวบรวมข้อมูลไดอ้ย่างมี 

               ประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๖ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

๕.๒   วิธีการสอน 
            (๑) มอบหมายงานที่ตอ้งมีการสืบค้นข้อมูลด้วยเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   (๒)  สาธติและยกตัวอย่างการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงตัวเลขโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ที่

เหมาะสม 

(๓)  การทำโครงงาน 
๕.๓    วิธีการประเมินผล 

 (๑) ประเมนิทักษะการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 

(๒)  ประเมนิทักษะการนำเสนอรายงาน 
(๓) ประเมินรายงานการสืบค้นข้อมลูด้วยเทคโนโลยี  
(๔)  การอภิปรายซักถาม 

 

หมายเหตุ 
สัญลักษณ์ หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก  

สัญลักษณ์  หมายถงึ ความรับผิดชอบรอง  

เวน้ว่าง หมายถงึ ไม่ได้รับผิดชอบ 

ซึ่งจะปรากฎอยู่ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 

 

 

หมวดที่๕แผนการสอนและการประเมินผล 

๑. แผนการสอน 

สัปดา

ห์ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

๑-๒ การบรหิารโครงการด้วย PERT และ 

CPM 

  6 ๑.แนะนำเนื้อหาวิชา วตัถุประสงค์ของ

วิชา การเรียนการสอนในห้องเรียน

ออนไลน ์หอ้งเรียนออนไลน์ google 

classroom MAT3411-๑-๒๕๖๔

และการประเมินผล 

๒.ผู้เรยีนฟังการบรรยายคุณลักษณะที่

จำเป็นของโครงการที่จะใช้เทคนิค 

PERT และ CPM ศัพท์ที่ใช้ ขั้นตอนการ

วิเคราะห์ในหอ้งเรียนออนไลน ์

๓.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผู้สอนใชเ้ทคนิค  

อาจารย์กัญญารัตน ์ 

บุษบรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๗ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรยีน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

      ผู้สอน 

   การถามย้อนกลับในระหว่างการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใด  

๔.แบ่งกลุ่มผู้เรยีนโดยผู้สอนจดักลุ่ม

ผู้เรยีนคละความสามารถเป็น ๓ กลุ่ม

กลุ่มละ ๓ คนและใช้เทคนิคการเรยีนรู้

แบบจคิซอร์เพื่อทำใบงานการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวเิคราะห์

ปัญหาในหอ้งเรียนออนไลน ์

๕.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัด 

สื่อการสอน 

๑.powerpoint การบรหิารโครงการ

ด้วย PERT และ CPM 

๒. ใบงานการเรียนรูก้ารใช้โปรแกรม

สำเร็จรูปสำหรับปัญหาการบรหิาร

โครงการ 

 

 

3-4 แบบจำลองสินคา้คงคลงั(inventory 

models) 

6 1.ฟังการบรรยาย นิยามพืน้ฐานและ

ศัพท์เกี่ยวกับสินคา้คงคลัง การสรา้งตัว

แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ 

(Mathematical model) สำหรับระบบ

สินคา้คงคลังเฉพาะระบบที่มสีภาวะคงที่ 

แก้ปัญหาสินคา้คงคลงั  และการใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวเิคราะห์

ปัญหาสนิคา้คงคลังในหอ้งเรียน 

อาจารย์กัญญา

รัตน์  บุษบรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๘ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จำนวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

      ผู้สอน 

   ออนไลน ์

๒.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผูส้อนใชเ้ทคนิค

การถามย้อนกลับในระหว่างการทำ

การแก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์

ปัญหาและตรวจสอบความเขา้ใจ

เนื้อหาทีไ่ดส้อนมากนอ้ยเพยีงใดใน

หอ้งเรียนออนไลน ์

๓ แบ่งกลุ่มทำใบงานเรื่องแบบจำลอง

สินคา้คงคลังโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

ในหอ้งเรียนออนไลน ์

๔.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่อง

แบบจำลองสินคา้คงคลงั 

 สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

๒. โปรแกรม Excel ,QM 

๓.ใบงาน 

 

๕-๖ แบบจำลองแถวคอย 6 1.ผู้สอน และผู้เรยีน อภิปราย ปัญหา

แถวคอยที่เคยพบเจอ อภิปรายใน

ประเด็น ระบบแถวคอย สถานที่ที่มี

ระบบแถวคอย ในหอ้งเรียนออนไลน์ 

2.ฟังการบรรยายแบบจำลองแถวคอย

ห้องเรียนออนไลน ์

 3.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผูส้อนใช้เทคนิค

การถามย้อนกลับในระหว่างการทำ

การแก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์

ปัญหาและตรวจสอบความเขา้ใจ

เนื้อหาทีไ่ดส้อนมากนอ้ยเพยีงใดใน

หอ้งเรียนออนไลน ์

 

อาจารย์กัญญา

รัตน์  บุษบรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๙ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

ผู้สอน 

   4.แบ่งกลุ่มทำใบงานเรื่องแบบจำลอง

แถวคอยและตรวจสอ่บคำตอบโดย

โปรแกรมสำหรับการวิเคราะห์แถวคอย 

5.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่องแบบจำลอง

แถวคอย 

สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

๒. โปรแกรม Excel ,QM 

๓.ใบงาน แบบจำลองแถวคอย 

 

๗-๘ การจำลอง 

 

๖  การทดสอบ คร้ังที่ 1 ในห้องเรีย

ออนไลน ์

1.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ  

2.ผู้สอน และผู้เรยีน อภิปราย การ

จำลองคอือะไร ประโยชน์ของการ

จำลอง  

3.ฟังการบรรยายการจำลองในห้องเรีย

ออนไลน ์

4.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผูส้อนใชเ้ทคนิคการ

ถามย้อนกลับในระหวา่งการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใดในห้องเรยีออนไลน ์

5.แบ่งกลุ่มทำงานเรื่องการจำลองโดย

ให้นักศึกษาเลือกตัวแบบที่สนใจจากที่

ศึกษามาเพื่อทำการศึกษาการจำลอง

จากปัญหาในชวีิตจริง และทำงานส่งใน

สัปดาห์ที่  15 

 อาจารย์กัญญารตัน์  

บุษบรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๐ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

       ผู้สอน 

9-10 การวเิคราะห์การตัดสนิใจ  6.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่องการจำลอง

แถวคอย 

สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

๒. โปรแกรม Excel ,QM 

๓.แบบทดสอบ 

1.ฟังการบรรยายการวเิคราะห์การ

ตัดสนิใจ  

๒.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผูส้อนใชเ้ทคนิคการ

ถามย้อนกลบัในระหวา่งการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใด 

๓แบ่งกลุ่มทำใบงานเรื่องการวิเคราะห์

การตัดสนิใจและใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อการตรวจสอบ 

๔.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัด  

 สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

๒. โปรแกรม Excel, QM 

๓.ใบงาน 

อาจารย์กัญญารัตน ์ บุษบรรณ 

11-12 ปัญหาการตดัสินใจที่มหีลาย

จุดประสงค ์

๖ 1.ฟังการบรรยายการแก้ปัญหาการ

ตัดสนิใจที่มหีลายจดุประสงค์ใน

ห้องเรียนออนไลน ์

 ๒.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึง่ผู้สอนใช้เทคนิค

การถามย้อนกลับในระหว่างการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใด 

อาจารย์กัญญารัตน ์ บุษบรรณ 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๑ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

     ผู่สอน 

   ๓แบ่งกลุ่มทำใบงานในห้องเรียน

ออนไลน ์

๔.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัด  

 สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

2.ใบงานทดสอบคร้ังที ่2  

 

๑3-๑4 ทฤษฎีเกม 6 1.ผู้สอนเฉลยคำตอบของการทดสอบ  

2.ผู้สอน และผู้เรยีน อภิปราย เรื่องเกม

จากประสบการณ์ของผู้เรยีนใน

ห้องเรียนออนไลน ์

3.ฟังการบรรยายทฤษฎีเกม 

4.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึ่งผูส้อนใชเ้ทคนิคการ

ถามย้อนกลับในระหวา่งการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใดในห้องเรยีน

ออนไลน ์

5.แบ่งกลุ่มทำในงาน 

6.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหัดเรื่องทฤษฎีเกม 

สื่อการสอน 

๑.powerpoint  

๒..ใบงาน 

๓.แบบทดสอบ 

อาจารย์กัญญารัตน ์ 

บุษบรรณ 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๒ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

สัปดาห์

ที่ 

หัวข้อ/รายละเอียด จำนว

น 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน / สื่อท่ีใช้ 

     การวัดผล 

1๕-๑๖ การพยากรณ ์ ๖ 1.ฟังการบรรยายการพยากรณ์ 

 ๒.ผู้เรยีนทำโจทย์ซึง่ผู้สอนใช้เทคนิค

การถามย้อนกลับในระหว่างการทำการ

แก้ปัญหาเพื่อฝึกการวิเคราะห์ปัญหา

และตรวจสอบความเข้าใจเนือ้หาที่ได้

สอนมากน้อยเพียงใด 

๓แบ่งกลุ่มทำใบงานเรื่องพยากรณ์และ

ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการตรวจสอบ 

๔.นักศึกษานำเสนองานศึกษา คน้ควา้ที่/

ได้รับมอบหมายในสัปดาห์ที ่8 

๕. ผู้สอนซักถามและให้ขอ้เสนอแนะ 

๖.ผู้เรยีนทำแบบฝึกหดั  

 สื่อการสอน 

๑.power point  

๒. โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถติิ

โปรแกรม Excel, QM 

๓.แบบประเมินการนำเสนองาน  

๔.แบบบันทึกการเรยีนรู ้

อาจารย์กัญญารัตน ์ บุษบรรณ 

๑๗ การวัดผลลัพธ์การเรียนรู ้ ๓ ๑.ทดสอบปลายภาค  

๒ .ผู้เรยีนทำแบบประเมินผลลัพธ์การ

เรียนรูใ้นรายวิชา 

สื่อการสอน 

๑.แบบทดสอบ 

๒.แบบประเมินผลลัพธ์การเรียนรู ้

 

อาจารย์กัญญารัตน ์ 

บุษบรรณ 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๓ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามท่ีปรากฏในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวชิา 

(Curriculum Mapping) ตามท่ีกำหนดในรายละเอยีดของหลักสูตรสัปดาห์ท่ีประเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ี

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

1.1 ,1.2,2.1,2.2,3.1,5.1 ๑.ทดสอบ 3 คร้ัง 

เกณฑ์: 

๑เข้าใจสถานการณ์ปัญหาไดค้รบถว้น 

๒ วิเคราะห์ข้อมลูได้ถูกต้องและใช้วธิีการ

ที่เหมาะสมเพื่อการวางแผนตดัสินใจ 

๓ การอภิปรายผลได้สอดคลอ้งกับผลการ

วเิคราะห์และมีความคดิสรา้งสรรค์ในการ

การวางแผนแกป้ัญหา 

๗,13,๑๗          ๖๐% 

1.1,1.2,1.4,2.1,2.2,3.1,3.2,3.3 2.การเรียนรูก้ารใช้ซอฟท์แวร์ในงานวิจัย

ดำเนินงาน 

เกณฑ:์ 

         ๑เข้าใจสถานการณ์ปญัหาได้

ครบถว้น 

         ๒ วิเคราะห์ขอ้มูลได้ถูกต้องและใช้

วิธีการที่เหมเพื่อการเหมาะสมเพื่อการ

วางแผนตดัสนิใจ 

         ๓ การอภิปรายผลไดส้อดคลอ้งกับ

ผลการวเิคราะห์และมีความคดิสรา้งสรรค์

ในการการวางแผน 

2,4,6,8,15, 

16 

10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๔ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

ผลการเรียนรู ้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ที่

ประเมิน 

สัดส่วนของ 

การประเมินผล 

 

1.1,1.2,1.5,2.1,2.2,2.3,2.4,3.1,3

.2,3.3,4.1,5.1,5.2,5.3,5.4 

  ๓.การนำเสนอโครงงาน 

เกณฑ:์ 

    ๑.การนำเสนอสามารถสื่อสารโดยใช้

ภาษาได้ถูกต้อง เหมะสม  

      ๒.การวเิคราะห์ขอ้มลูมีความ

ถูกต้องและใช้วธิีการที่เหมะสม 

      ๓.การอภิปรายผลสอดคล้องกับผล

การวเิคราะห์และแสดงแนวคดิอยา่ง

สรา้งสรรค ์

    ๔. การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกลุ่ม 

    5.  การอา้งองิ การค้นควา้เพิ่มเติม 

    6.  การแลกเปลีย่นเรียนรู ้

    7.  การปฏิบตัิตามข้อตกลงที่

ยอมรับร่วมกัน 

๑5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๕ % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1,1.2,1.3,2.1,2.2,2,4.1,4.2,5.1 ๔.ตรวจผลงานจากการทำแบบฝึกหัด 

 

ตลอดภาค

เรียน 

 

๕% 

 

1.1,1.2,1.3,1.5,2.1,2.2,2,4.1,4.2

,5.1 

5. การเขา้ชั้นเรยีนการเสนอแนวคดิ 

การถาม – ตอบ การแสดงความคดิเห็น

ในช้ันเรยีน  พฤติกรรมดา้นคณุธรรม 

จรยิธรรม  การช่วยเหลือเพื่อน 

ตลอดภาค

เรียน 

 

๑๐% 

 

 

หมวดที่๖ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

๑. ตำราและเอกสารหลัก 
๑)  กัญญารัตน์  บุษบรรณ (๒๕๖๔) .ชุดสื่อการสอน  Power point ประกอบการสอนวิชาการวิจัยดำเนินงาน 

๒  

2)  สุทธิมา ชำนาญเวช(2557), การวจิัยดำเนินงาน .  กรุงเทพฯ . วิทยพัฒน.์ 

 3)  มานพ วราภักดิ์ (๒๕๕๑). การวิจัยดำเนินงาน .กรุงเทพ.ศูนย์ผลิตตำราเรียน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือ. 

 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๕ 
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๒.เอกสารและข้อมูลสำคัญ 
     ๑ Winston,W.( ๒๐๐๔).Operations  Research Application and Algorithms. Canada :Thomson. 

     ๒.Hillier,F & Lieberman,G.(๒๐๐๕).Introduction to Operations Research. Singapore: McGraw-Hill. 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ 
      ๑. วิภาวรรณ  สงิห์พริ้ง (๒๕๕๐). การวิจัยดำเนินงาน .กรุงเทพ.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี    

      ๒.  กัลยา  วนิชย์บัญชา (๒๕๓๗).การวิจัยดำเนินงาน.กรุงเทพ.โรงพมิพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

      ๓.  http://www.ssru.ac.th/teacher/kanyarat/ 

 

หมวดที่๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนนิการของรายวชิา 

๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 

       การประเมินผลประสิทธผิลในรายวิชานี ้ที่จัดทำโดยนกัศึกษา ได้จดักจิกรรมในการนำแนวคดิและ 

  ความเห็นจากนักศึกษาด้วยวิธีการดังต่อไปนี ้

                -   การสนทนาระหว่างผูส้อนและผู้เรยีน 

                -   การสังเกตพฤติกรรมระหว่างการเรียน 

                -   แบบประเมนิผู้สอนและแบบประเมนิรายวชิา 

                -   การให้ขอ้แสนอแนะผ่านหอ้งเรยีนออนไลน์ google classroom MAT3411-๑-๒๕๖๔ 
๒. กลยุทธ์การประเมนิการสอน 

      (ระบุวิธีการประเมินท่ีจะไดข้้อมูลการสอน เช่น จากผู้สังเกตการณ์ หรือทีมผู้สอน หรือผลการเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
        ในการประเมินผลผู้สอนไดใ้ช้กลยุทธด์ังต่อไปนีค้อื 

- ผลการสอบของนักศึกษา 

- การสังเกตการสอนของเพื่อนร่วมสาขาวิชาและการสะท้อนการสอน 

-  การทวนสอบผลการประเมนิการเรียนรู้ 

๓. การปรับปรุงการสอน 

      (อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช่น คณะ/ภาควิชามีการกำหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง  

      การวิจัยในช้ันเรียน การประชุมเชงิปฏบัิตกิารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น) 

 สาขาวิชาได้กำหนดใหอ้าจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลของรายวิชา แล้วจัดทำรายงานรายวาตามรายละเอยีดที ่สกอ.กำหนดทุกภาคการศึกษา สาขาวิชากำหนดให้

อาจารย์ผูส้อนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน/การวิจัยในช้ันเรยีนและมอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชาทีม่ีปัญหา ทำวิจัย

ช้ันเรยีนอยา่งนอ้ยภาคการศึกษาละ ๑ รายวิชา มีการประชุมอาจารย์ทั้งสาขาเพือ่หารือปญัหาการเรยีนรูข้องนักศึกษา 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการท่ีใชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวชิา เช่น 

       ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรอืงานท่ีมอบหมาย กระบวนการอาจจะตา่งกันไปสำหรับรายวชิาท่ีแตกต่างกัน หรอืสำหรับ 

      มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 

http://www.ssru.ac.th/teacher/ubol/


มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา  √ ตรี   โท  เอก 

หน้า | ๑๖ 
รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

  ทวนการสอบจากการสอบถามนักศึกษา  การเปรียบเทียบกับนักศึกษาปีที่ผ่านมา การพิจารณาผลงาน 
การทดสอบย่อย การปฏิบัติ การนำเสนอผลงานหน้าช้ันเรียนการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ของนักศึกษา ระดับคณะฯ  
และการทวนรวมสอบจากอาจารย์ที่เคยสอนในรายวิชาที่ใกล้เคียงกัน 
 

๕. การดำเนนิการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 

      (อธิบายกระบวนการในการนำข้อมูลท่ีได้จากการประเมินจากข้อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ) 

 จากผลการประเมินการเรียนการสอนและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประจำรายวิชานี้แล้ว ได้มีการวางแผน และ

ปรับปรุงแนวการสอนในคร้ังต่อ ๆ ไปอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและวิธีการสอน 

รวมทั้งการนำเสนอตัวอย่างของตัวแบบคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยน แปลงของโลก เพื่อให้การเรยีนการ

สอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หนา้ | ๑๗ 

                                             รายวิชาMAT3411  การวิจัยดำเนินงาน 2 สาขาวิชาคณติศาสตร์สารสนเทศ  คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

ตามที่ปรากฏในรายละเอยีดของหลักสูตร (Programme Specification) มคอ. ๒ 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง

ปัญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

ทักษะการวเิคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศเชิงตัวเลข 

การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยสีารสนเทศ 

ความรับผิดชอบหลัก                                                        ความรับผิดชอบรอง 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ 

รหัสวิชา  MAT 3411 

ชื่อรายวิชา  

การวจิัยดำเนนิงาน 2 

Operation Research 2 

 

                   

ความรับผดิชอบในแต่ละด้านสามารถเพิ่มลดจำนวนไดต้ามความรับผดิชอบ 


