
มคอ.3 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 
คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 

451421  การจ าลอง (Simulation )  
2. จ านวนหน่วยกติ 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติประยกุต์ 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
  รศ.ฐิตนนท ์ จารุโรจน์กีรติ   
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 1/ ปีการศึกษา 2560 นกัศึกษา AS ชั้นปีท่ี 4 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
   451205 ความน่าจะเป็นเบ่ืองตน้ 451304 การวิจยัด าเนินงาน 2  
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  - 
8. สถานทีเ่รียน 
  อาคาร 78 ชั้น1106 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  03 /01/ 2559 
 

หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  เพือ่การวจัิย การปฏิบัติงานในระบบงานทางธุรกจิ อุตสาหกรรม  
2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1) เพื่อใหน้กัศึกษาไดท้ราบถึงการจ าลองระบบงานเป็นตวัแบบจ าลอง 
2) เพื่อใหน้กัศึกษาไดมี้ทางเลือกเร่ืองใหม่ ๆ ในการคน้หาขอ้มูลเพื่อช่วยในการตดัสินใจ 

 
 



หมวดที ่3 : ลกัษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวชิา 

ระบบการตดัสินใจ และตวัแบบการจ าลองและตวัแบบสญัลกัษณ์ของระบบพลวตั การสร้างเลขคลา้ยสุ่ม การ
จ าลองเหตุการณ์สุ่มตวัอยา่ง ตวัแบบจ าลอง การวเิคราะห์ผลการจ าลอง ประสิทธิภาพการจ าลอง การ
ตรวจสอบแบบจ าลอง และการจ าลองปัญหาในทางปฏิบติั การหาค าตอบท่ีเหมาะสมท่ีสุดโดยวธีิจ าลอง 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 - 
 

- 
 

30 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
  6 ชัว่โมง 

หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพ  มีความซ้ือสัตยต่์อวชิาชีพ โดย
มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

- ตระหนกัในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุ์จริต 
- มีวนิยั ตรงต่อเวลา และความรับผดิชอบต่อตนเองและสังคม 
- ภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และล าดบั

ความส าคญั 
- เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็น

มนุษย ์
- เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่างๆ ขององคก์รและสังคม 
- สามารถวเิคราะห์ผลกระทบจากการจงใจใชเ้ทคนิคทางสถิติเพื่อให้ผลการวเิคราะห์และแปลผล

เป็นไปตามทิศทางท่ีผูว้ิจยัก าหนด 
- มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
1.2  วธีิการสอน 
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาเก่ียวกบัประเด็นทางจริยธรรมสอดแทรกในขณะท่ีสอน

เน้ือหา  
- ใหน้กัศึกษาท ารายงานและน าเสนอรายงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 



1.3  วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียนและส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
- มีการอา้งอิงเอกสารท่ีไดน้ ามาท ารายงาน อยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 
- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ทกัษะทางปัญญา 
2.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

มีความรู้ความเข้าใจ ระบบการตดัสินใจตวัแบบการจ าลองและตวัแบบสัญลกัษณ์ของระบบ
พลวตั  การสร้างเลขคลา้ยสุ่ม การจ าลองเหตุการณ์สุ่มตวัอยา่ง ตวัแบบจ าลอง การวเิคราะห์ผลการ
จ าลอง  ประสิทธิภาพการจ าลอง  การตรวจสอบแบบจ าลองและการจ าลองปัญหาในทางปฏิบติั  การหา
ค าตอบอุตตมะโดยวธีิจ าลอง 

2.2 วธีิการสอน 
บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา เนน้ผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง 
2.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค  ร้อยละ 30 
สอบปลายภาค ร้อยละ 40 
งาน            ร้อยละ 30 
ดว้ยขอ้สอบท่ีเนน้การวดัหลกัการและทฤษฎี และตดัสินผลการศึกษา 

ช่วงคะแนน เกรด 
มากกวา่ 80 A 

75-80 B+ 
65-74 B 
60-64 C+ 
50-59 C 

45-49 D+ 

35-44 D 
ต ่ากวา่35 F 

 
3.  ทกัษะทางปัญญา 

3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 



พฒันาความสามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีสร้างข้ึนโดยใชก้ารจ าลอง
ระบบ 

3.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน  
- วเิคราะห์กรณีศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าลอง 
 3.3  วธีิการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวดัหลกัการและทฤษฎี วเิคราะห์ขอ้มูลให้

เหมาะสม 
4.  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 
- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 
- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 
- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม

ก าหนดเวลา 
4.2  วธีิการสอน 

มอบหมายงานรายกลุ่ม เช่น การน าตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีใชก้ารวจิยัด าเนินงานมาศึกษา 
4.3 วธีิการประเมินผล 
ประเมินจากรายงานท่ีน าเสนอ  พฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

5.  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.1  ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพัฒนา 
- ทกัษะการคิดค านวณเชิงตวัเลข 
- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและการ

น าเสนอในชั้นเรียน 
- พฒันาในการวิเคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา 
- พฒันาทกัษะในการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 
- ทกัษะการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการส่ือสาร เช่น การส่งงานทางอีเมล ์ 
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

 
5.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจากเวบไซด์ และท ารายงานโดยเนน้การน าตวัเลข

และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการการจ าลอง 
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 



5.3  วธีิการประเมิน 
ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 
 

หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที่ แผนการสอน / เนือ้หา /  
การวดัผลย่อย 

กจิกรรมการเรียนการสอน/ 
ส่ือทีใ่ช้ 

อาจารย์/ผู้สอน 

1 บทท่ี 1 บทน า บรรยาย/ถามตอบ รศ.ฐิตนนท์   
2 บทท่ี 2 ตวัอยา่งการจ าลอง บรรยาย/มอบหมายงาน รศ.ฐิตนนท์   
3 บทท่ี 2 ต่อ บรรยาย/การบา้น รศ.ฐิตนนท์   
4 บทท่ี 3 สถิติส าหรับการจ าลอง บรรยาย/ท าแบบฝึกในชั้นเรียน รศ.ฐิตนนท์   
6 บทท่ี 3 ต่อ บรรยาย รศ.ฐิตนนท์   
7 บทท่ี 4 การสร้างตวัเลขสุ่ม บรรยาย/การบา้น รศ.ฐิตนนท์   
8 บทท่ี 4 ต่อ บรรยาย/ฝึกปฏิบติั รศ.ฐิตนนท์   
9 สอบกลางภาค   
10 บทท่ี 5 การสร้างตวัแปรสุ่ม บรรยาย รศ.ฐิตนนท์   
11 บทท่ี 5 ต่อ บรรยาย/การบา้น รศ.ฐิตนนท์   
12 บทท่ี 5 ต่อ บรรยาย/ฝึกปฏิบติั รศ.ฐิตนนท์   
13 บทท่ี 6 การวเิคราะห์ขอ้มูลน าเขา้ บรรยาย/ท าแบบฝึกในชั้นเรียน รศ.ฐิตนนท์   
14 บทท่ี 7 การวเิคราะห์ความถูกตอ้ง

ของตวัแบบ 
บรรยาย/ส่งงานท่ีมอบหมาย รศ.ฐิตนนท์   

15 บทท่ี 7ต่อ บรรยาย/ท าแบบฝึกในชั้นเรียน รศ.ฐิตนนท์   
16 บทท่ี 7ต่อ บรรยาย/ท าแบบฝึกในชั้นเรียน รศ.ฐิตนนท์   
17 สอบปลายภาค   

 
 
 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กจิกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 30 



2  สอบปลายภาค 16 40 
3  งานส่ง 14 30 

 
หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 
1.1 Jerry Bank, Discrete Event Simulation System 
1.2 Averill M.Law & kelton, Simulation Modeling & Analysis 
1.3 วชิยั  สุรเชิดเกียรติ  เอกสารการสอน  เอกสารประกอบค าสอนเร่ือง การจ าลอง 

2. เอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 


