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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวศิวกรรมอุตสาหการ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NS 301 การวจิยัปฏิบติัการ 
1. จ านวนหน่วยกติ   

 3 หน่วยกิต 
2. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

 วชิาเอกวศิวกรรมอุตสาหการและวศิวกรรมโลจิสติกส์ 
3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

 รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร อมรสวสัด์ิวฒันา 
4.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคตน้ ปี 3  
5. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

 NI201 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

- 
7. สถานทีเ่รียน    

 
8. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

 1 กรกฎาคม 2560 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

นักศึกษาเข้าใจถึงหลักการในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการผลิตและการบริการโดยใช้
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์  ได ้

 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถวเิคราะหปั์ญหาทางการผลติและการบรกิารและ สรา้งแบบจ าลองของปัญหาทาง
คณิตศาสตรไ์ด ้

2. เพื่อใหน้กัศกึษาสามารถแกปั้ญหาแบบจ าลองโดยใชเ้ทคนิคทางคณิตศาสตรต่์าง ๆ ได้ 
3. เพื่อสามารถใชแ้บบจ าลองของการขนสง่ได ้
4. เพื่อสามารถใชแ้บบจ าลองเครอืขา่ยได ้

 
หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 

 
1. ค าอธิบายรายวชิา  

เทคนิคการวิจยัการด าเนินงานแบบดีเทอร์มินิสติก  การสร้างแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อใช้
แกปั้ญหาในความเป็นจริง  การแกปั้ญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีซิมเพล็กซ์  วิธีการใชรี้ไวส์ซิมเพล็กซ์  การ
แกปั้ญหาโปรแกรมเชิงเส้นโดยวิธีดูอลัซิมเพล็กซ์  ปัญหาแบบจ าลองการขนส่ง  การแกปั้ญหาแบบจ าลอง
เครือข่าย ทฤษฎีเกมและปัญหาการตดัสินใจ ทฤษฎีการจดัล าดบั 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

37 ชัว่โมง   9 ชัว่โมง 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

6 ชัว่โมง 
 

  



3 
 

หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

• ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• ความซ่ือสัตย ์

 
1.2 วธีิการสอน  

• การบรรยาย 

• กรณีศึกษาและคน้ควา้ 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

• แบบฝึกหดั 
• การสอบ 

 
2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

• หลกัการของ Mathematical Formulation 
• วธีิการของ Linear Programming 
• วธีิการของ Simplex method 
• Network model 
• Transportation model 
• Decision making theory 

 
2.2 วธีิการสอน 

• บรรยาย 
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2.3 วธีิการประเมินผล 

• การบา้น 

• สอบประจ าภาค 
 
3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

• การเป็นผูฟั้งท่ีดี 
 

3.2 วธีิการสอน 

• ตั้งค  าถามระหวา่งบรรยาย 

 
3.3 วธีิการประเมินผล 

• การตอบค าถาม 
 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

• การตรงต่อเวลา 
• ความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
4.2 วธีิการสอน 

• เช็คช่ือ 

• แบบฝึกหดั 
 

4.3 วธีิการประเมินผล 

• คะแนนการเขา้ชั้นเรียน 
• คะแนนแบบฝึกหดั 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

• การซกัถามนอกชั้นเรียน 

 
5.2 วธีิการสอน 

• ใชช่้องทาง Facebook 
5.3 วธีิการประเมินผล 

• มี Facebook ของนกัศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียน 
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

1 บทน า 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

2 ระบบโปรแกรมเชงิเสน้  2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

3 การแกปั้ญหาระบบโปรแกรม
เชงิเสน้โดยใชว้ธิซีมิเพลก็ซ ์

2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

4 การแกปั้ญหาระบบโปรแกรม
เชงิเสน้โดยใชว้ธิซีมิเพลก็ซ ์

2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

5 การแกปั้ญหาระบบโปรแกรม
เชงิเสน้โดยใชต้วัแปรช่วย  

2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

6 การแกปั้ญหาระบบโปรแกรม
เชงิเสน้โดยใชเ้มตรกิซ ์

2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

7 การแกปั้ญหาระบบโปรแกรม
เชงิเสน้โดยใชเ้มตรกิซ ์

2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

8 สอบกลางภาค    
9 โปรแกรมเชงิเสน้แบบดอูลั 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 

10 โปรแกรมเชงิเสน้แบบดอูลั 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
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สัปดาห์ที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กจิกรรมการเรียน  
การสอน/ส่ือทีใ่ช้  

ผู้สอน 

11 ปัญหาของการขนสง่ 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
12 ปัญหาของการขนสง่ 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
13 ปัญหาการจดังาน 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
14 แบบจ าลองเครอืขา่ย 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
15 การตดัสนิใจและทฤษฎเีกม 2.5 บรรยาย/Powerpoint รศ.ดร.สถาพร 
16 สอบปลายภาค    

 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการ
ประเมิน 

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

 
1 ทุกหวัขอ้ แบบฝึกหดัและทดสอบยอ่ย 1,2,4,5,7,10,12,

13,14,15 
20% 

2 หวัขอ้ 1-7 สอบกลางภาค 8 35% 

3 หวัขอ้ 9 - 15 สอบปลายภาค 16 45% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้ 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1. ต าราและเอกสาร 

1. เอกสารค าสอนการ “NI307 การวจิยัการปฏิบติังาน” , รองศาสตราจารย ์ดร.สถาพร อมร
สวสัด์ิวฒันา ปี 2554 

2. Operations Research: An Introduction (8th Edition), Taha, Hamdy, A. (2007), 
Prentice Hall. 
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2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
1.  PowerPoint “Operations Research”, Sataporn Amornsawadwatana 

 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

1. Introduction to Operations Research (8th Edition), Hiller, Frederick S., and Lieberman, Gerald J. 
(2005), McGraw-Hill. 

2. Operations Research: Applications and Algorithms (4th Edition), Winston, Wayne, L., (2004), 
Brooks/Cole-Thomson Learning.  

3. Operations Management 9th Edition, Stevenson, William J. McGraw Hill. 2007. 
 
 

หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

• สอบถามศิษยเ์ก่า 
 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

• แบบประเมินผลการสอนโดยนกัศึกษา 
 

3. การปรับปรุงการสอน  

• น าตวัอยา่งจากกรณีศึกษามาเพิ่ม 
• สอบถามผูใ้ชบ้ณัฑิต 

 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 

• เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกบัรุ่นท่ีผา่นมา 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

• มีเน้ือหาใหม่เพิ่มข้ึน 20%  

 


