
มคอ.3 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 
 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัสและช่ือรายวชิา 
  455302 การจ าลองและตวัแบบทางธุรกจิ  (Simulation and Business Models) 
2. จ านวนหน่วยกติ 

  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 
  วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกยัภยั 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  รศ.ฐิตนนท ์ จารุโรจน์กีรติ 
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

  1/2560/ASB 3  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  วชิาบงัคบั: 455202 การวจิยัด าเนินงาน 

  รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  - 
7. สถานทีเ่รียน 

  อาคาร 78 ชั้น 518,525 
8. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

  27 ตุลาคม 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://klogic.kmutnb.ac.th:8080/kris/curri/index.jsp?sPage=course&keyWord=455202


 
หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา  เพือ่การวจัิย การจ าลองระบบงานทางธุรกจิ อุตสาหกรรม และทางด้าน
เศรษฐมิติ 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1) เพื่อใหน้กัศกึษาไดท้ราบถงึการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ทีเ่ป็นจรงิมาเป็นตวัแบบจ าลอง 
2) เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้ทีางเลอืกเรื่องใหม่ ๆ ในการคน้หาขอ้มลูเพือ่ช่วยในการตดัสนิใจ 
3) เพื่อศกึษาขอ้ดขีอ้เสยีของการใชต้วัแบบจ าลอง 

4) เพือ่ให้นักศึกษาได้สร้างตวัแบบจ าลองทีเ่ป็น Monte Carlo Simulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวดที ่3 : ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
 

วธิกีารน าขอ้มลูมาประยกุตใ์ชใ้หเ้กดิประโยชน์สงูสุดต่อการบรหิารงานเชงิธุรกจิ โดยเฉพาะ 
การตดัสนิใจในเชงิแขง่ขนั การก าหนดทศิทางการบรหิารธุรกจิดว้ยการฝึกทกัษะการอ่านขอ้มลูจาก
คอมพวิเตอร ์การสรา้งตวัแบบทางธุรกจิอยา่งง่ายโดยประยกุตใ์ชส้ถติแิละโปรแกรมคอมพวิเตอรท์ี่
เหมาะสมในการคาดคะเนยอดขาย การพยากรณ์เชงิกลยทุธ ์การแก้ปญัหาและการตดัสนิใจทาง
ธุรกจิ ทีต่อ้งการความชดัเจน รวดเรว็ ทนัสถานการณ์ โดยค านึงถงึการใชเ้ครือ่งมอืทางสถติอิยา่งมี
ประสทิธภิาพและจรยิธรรมทางวชิาชพี 

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 
 มีความรู้ความเขา้ใจ การจ าลอง การจ าลองระบบต่าง ๆ เช่น ระบบแถวคอย ระบบสินคา้คงคลงั เศรษฐมิติ 
2.2 วธีิการสอน 



บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวเิคราะห์กรณีศึกษา เนน้ผูเ้รียนเป็น
ศูนยก์ลาง 

 
 
 
2.1 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค  ร้อยละ 30 
สอบปลายภาค ร้อยละ 50 
งาน            ร้อยละ 20 
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 มีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชก้ารจ าลองระบบ 
3.2  วธีิการสอน 
- มอบหมายใหน้กัศึกษาท ารายงาน  
- วเิคราะห์กรณีศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจ าลองระบบ  
 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 าตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีใชก้ารจ าลอง มาศึกษา 

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

และสถิติท่ีเก่ียวขอ้งในการสุ่มตวัอยา่ง  
- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษา 
5.3  วธีิการประเมิน 
ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สปัดาหท์ี ่ แผนการสอน / เน้ือหา / การวดัผลย่อย กจิกรรมการเรียน 
การสอน ส่ือทีใ่ช้ 

(ถ้าม)ี 

อาจารย/์ผูส้อน 

1 บทที ่1  บทน า, ระบบงาน,  การจ าลอง,  การสรา้งตวัแบบ  
ชนิดของตวัแบบ,  ขอ้ด,ี  ขอ้เสยี,  ขัน้ตอนการสรา้งตวัแบบ 

หนงัสอืการจ าลอง
เชงิคอมพวิเตอร/์
การใชโ้ปรแกรม
คอมพวิเตอรใ์น

การจ าอง 

คนเดมิ 

2 บทที ่1 (ต่อ) บทน า, ระบบงาน,  การจ าลอง,  การสรา้งตวัแบบ  
ชนิดของตวัแบบ,  ขอ้ด,ี  ขอ้เสยี,  ขัน้ตอนการสรา้งตวัแบบ 

3 บทที ่2 ตวัอย่างการจ าลอง ระบบแถวคอย ระบบสนิคา้คงคลงั ระบบการ
ตดัสนิใจอื่น ๆ 

4 บทที ่ 2 (ต่อ) ตวัอย่างการจ าลอง ระบบแถวคอย ระบบสนิคา้คงคลงั 
ระบบการตดัสนิใจอื่น ๆ 

6 บทที ่ 3 สถติทิีใ่ชใ้นการจ าลอง ตวัแปรสุม่ ฟงักช์นัความน่าจะเป็น
คุณสมบตัขิองตวัแปรสุม่ การประยุกตใ์ชต้วัแปรสุม่ในงาน 

7 บทที ่ 3 (ต่อ) สถติทิีใ่ชใ้นการจ าลอง ตวัแปรสุม่ ฟงักช์นัความน่าจะเป็น
คุณสมบตัขิองตวัแปรสุม่ การประยุกตใ์ชต้วัแปรสุม่ในงาน 

8 สอบกลางภาค 
9 บทที ่4 การสรา้งตวัเลขสุม่ เทคนิคการสรา้งตวัเลขสุม่แบบต่าง ๆ  

การทดสอบคุณสมบตัติวัเลขสุม่ 
10 บทที ่ 4 (ต่อ) การสรา้งตวัเลขสุม่ เทคนิคการสรา้งตวัเลขสุม่แบบต่าง ๆ 

การทดสอบคุณสมบตัติวัเลขสุม่ 
11 บทที ่5 การค่าตวัแปรสุม่  เทคนิคการสรา้งต่าง ๆ 
12 บทที ่5 (ต่อ) การค่าตวัแปรสุม่  เทคนิคการสรา้งต่าง ๆ 
13 บทที ่6 การวเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้  การตรวจสอบว่าขอ้มลูมกีารแจกแจง

แบบใด 
14 สง่ขอ้สอบปลายภาคพรอ้มเฉลย 
14 บทที ่6 การวเิคราะหข์อ้มลูน าเขา้  การตรวจสอบว่าขอ้มลูมกีารแจกแจง

แบบใด 
15 บทที ่7 การตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัแบบ 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน สดัส่วนของการ



ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 9 30 
2  สอบปลายภาค 15 50 
3  งานส่ง 14 20 

หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและต าราหลกั 
         Jerry Bank, Discrete Event Simulation System 

Averill M.Law & kelton, Simulation Modeling & Analysis 
วชิยั  สรุเชดิเกยีรต ิ เอกสารการสอน  เอกสารประกอบค าสอนเรื่อง การจ าลอง 

2. เอกสารและข้อมูลทีส่ าคัญ 

 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
 
 


