มคอ.3
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะ/ภาควิชา
: คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
451421 การจาลอง (Simulation )
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
รศ.ฐิตนนท์ จารุ โรจน์กีรติ
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1/ ปี การศึกษา 2560 นักศึกษา AS ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
451205 ความน่าจะเป็ นเบื่องต้น 451304 การวิจยั ดาเนินงาน 2
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 78 ชั้น1106
9. วันทีจ่ ัดทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
03 /01/ 2559
หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพือ่ การวิจัย การปฏิบัติงานในระบบงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
1) เพื่อให้นกั ศึกษาได้ทราบถึงการจาลองระบบงานเป็ นตัวแบบจาลอง
2) เพื่อให้นกั ศึกษาได้มีทางเลือกเรื่ องใหม่ ๆ ในการค้นหาข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสิ นใจ

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ระบบการตัดสิ นใจ และตัวแบบการจาลองและตัวแบบสัญลักษณ์ของระบบพลวัต การสร้างเลขคล้ายสุ่ม การ
จาลองเหตุการณ์สุ่มตัวอย่าง ตัวแบบจาลอง การวิเคราะห์ผลการจาลอง ประสิ ทธิภาพการจาลอง การ
ตรวจสอบแบบจาลอง และการจาลองปั ญหาในทางปฏิบตั ิ การหาคาตอบที่เหมาะสมที่สุดโดยวิธีจาลอง

2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

45

-

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้วยตนเอง
30

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
6 ชัว่ โมง
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความซื้ อสัตย์ต่อวิชาชี พ โดย
มีคุณธรรมจริ ยธรรมตามคุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริ ยธรรม เสี ยสละ และซื่อสัตย์สุจริ ต
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ภาวะความเป็ นผูน้ าและผูต้ าม สามารถทางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและลาดับ
ความสาคัญ
- เคารพสิ ทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรี ของความเป็ น
มนุษย์
- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการจงใจใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อให้ผลการวิเคราะห์และแปลผล
เป็ นไปตามทิศทางที่ผวู ้ ิจยั กาหนด
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริ ยธรรมสอดแทรกในขณะที่สอน
เนื้อหา
- ให้นกั ศึกษาทารายงานและนาเสนอรายงานที่ได้รับมอบหมาย

1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นามาทารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
- ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ทักษะทางปัญญา
2.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
มีความรู้ ความเข้ าใจ ระบบการตัดสิ นใจตัวแบบการจาลองและตัวแบบสัญลักษณ์ของระบบ
พลวัต การสร้างเลขคล้ายสุ่ ม การจาลองเหตุการณ์สุ่มตัวอย่าง ตัวแบบจาลอง การวิเคราะห์ผลการ
จาลอง ประสิ ทธิภาพการจาลอง การตรวจสอบแบบจาลองและการจาลองปั ญหาในทางปฏิบตั ิ การหา
คาตอบอุตตมะโดยวิธีจาลอง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทางานกลุ่ม การนาเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
ศูนย์กลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค ร้อยละ 30
สอบปลายภาค ร้อยละ 40
งาน
ร้อยละ 30
ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี และตัดสิ นผลการศึกษา
ช่ วงคะแนน
เกรด
มากกว่า 80
A
75-80
B+
65-74
B
60-64
C+
50-59
C
45-49
D+
35-44
ต่ากว่า35
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา

D
F

พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่สร้างขึ้นโดยใช้การจาลอง
ระบบ
3.2 วิธีการสอน
- มอบหมายให้นกั ศึกษาทารายงาน
- วิเคราะห์กรณี ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการจาลอง
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ขอ้ มูลให้
เหมาะสม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าและผูต้ ามในการทางานเป็ นทีม
- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม
กาหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น การนาตัวอย่างกรณี ศึกษาที่ใช้การวิจยั ดาเนินงานมาศึกษา
4.3 วิธีการประเมินผล
ประเมินจากรายงานที่นาเสนอ พฤติกรรมการทางานเป็ นทีม
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
- พัฒนาทักษะในการสื่ อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทารายงานและการ
นาเสนอในชั้นเรี ยน
- พัฒนาในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากกรณี ศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสื บค้น ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่ อสาร เช่น การส่ งงานทางอีเมล์
- ทักษะในการนาเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เครื่ องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเวบไซด์ และทารายงานโดยเน้นการนาตัวเลข
และสถิติที่เกี่ยวข้องในการการจาลอง
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษา

5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์ ที่
แผนการสอน / เนือ้ หา /
การวัดผลย่อย
1
บทที่ 1 บทนา
2
บทที่ 2 ตัวอย่างการจาลอง
3
บทที่ 2 ต่อ
4
บทที่ 3 สถิติสาหรับการจาลอง
6
บทที่ 3 ต่อ
7
บทที่ 4 การสร้างตัวเลขสุ่ ม
8
บทที่ 4 ต่อ
9
สอบกลางภาค
10
บทที่ 5 การสร้างตัวแปรสุ่ ม
11
บทที่ 5 ต่อ
12
บทที่ 5 ต่อ
13
บทที่ 6 การวิเคราะห์ขอ้ มูลนาเข้า
14
บทที่ 7 การวิเคราะห์ความถูกต้อง
ของตัวแบบ
15
บทที่ 7ต่อ
16
บทที่ 7ต่อ
17
สอบปลายภาค

กิจกรรมการเรียนการสอน/
สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย/ถามตอบ
บรรยาย/มอบหมายงาน
บรรยาย/การบ้าน
บรรยาย/ทาแบบฝึ กในชั้นเรี ยน
บรรยาย
บรรยาย/การบ้าน
บรรยาย/ฝึ กปฏิบตั ิ

อาจารย์ /ผู้สอน

บรรยาย
บรรยาย/การบ้าน
บรรยาย/ฝึ กปฏิบตั ิ
บรรยาย/ทาแบบฝึ กในชั้นเรี ยน
บรรยาย/ส่ งงานที่มอบหมาย

รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์

บรรยาย/ทาแบบฝึ กในชั้นเรี ยน
บรรยาย/ทาแบบฝึ กในชั้นเรี ยน

รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์

รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์
รศ.ฐิตนนท์

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรียนรู้

วิธีการประเมิน

สั ปดาห์ ทปี่ ระเมิน

สอบกลางภาค

9

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
30

2
3

สอบปลายภาค
งานส่ ง

16
14

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
1.1 Jerry Bank, Discrete Event Simulation System
1.2 Averill M.Law & kelton, Simulation Modeling & Analysis
1.3 วิชย
ั สุ รเชิดเกียรติ เอกสารการสอน เอกสารประกอบคาสอนเรื่ อง การจาลอง
2. เอกสารและข้ อมูลทีส่ าคัญ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา

40
30

