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รายละเอยีดของรายวชิา 

 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
วทิยาเขต/คณะ/ภาควชิา  คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1. รหัสและช่ือรายวชิา  

NL414 การจ าลอง 
2. จ านวนหน่วยกติ   

 3 (3-0-6) 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา  

หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑิต (วชิาเอกเลือก) 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา และอาจารย์ผู้สอน 

ผศ.ดร.วชัรว ีจนัทรประกายกุล  
5.  ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 

 ภาคการศึกษา 1/2557 ชั้นปีท่ี 3 และ 4  
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 

NS201 ความน่าจะเป็นและสถิติวศิวกรรม  
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่มี  
8. สถานทีเ่รียน    

หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

ปี 2559 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

นกัศึกษาสามารถสร้างแบบจ าลองระบบงานแบบเหตุการณ์ต่างๆ เช่น กระบวนการผลิต 
ระบบแถวคอย และระบบการขนส่ง ขนถ่าย เพื่อหาทางเลือก วเิคราะห์ผลของทางเลือก 
และสามารถแกไ้ขปัญหาได ้ 
2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

เพื่อใหมี้ความความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เหมาะสมกบัลกัษณะของผูศึ้กษา 
 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา  

หวัขอ้การศึกษาท่ีน่าสนใจทางดา้นการจดัการโลจิสติกส์ 
 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งานภาคสนา
ม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

45 ชัว่โมง  มีตามความตอ้งการของ
นกัศึกษาหรือความเหมา
ะสม 

ไม่มีการฝึกปฎิบติังานภาค
สนาม 

6 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

- นกัศึกษาจองวนัเวลาล่วงหนา้ หรือมาพบตามเวลา  
- จดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
(เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีตอ้งพฒันา 

(1) เขา้ใจและซาบซ้ึงในวฒันธรรมไทย ตระหนกัในคุณค่าของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ 
และ ซ่ือสัตยสุ์จริต  
(2) มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ 
ขององคก์รและสังคม  
(3) มีภาวะความเป็นผูน้ าและผูต้าม สามารถท างานเป็นหมู่คณะ 
สามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้ตามล าดบัความส าคญั เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ่ื้น 
รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์ 
(4) สามารถวเิคราะห์และประเมินผลกระทบจากการใชค้วามรู้ทางวศิวกรรมต่อบุคคล องคก์ร 
สังคมและส่ิงแวดลอ้ม  
(5) มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ และมีความรับผดิชอบในฐานะผูป้ระกอบวชิาชีพ 
รวมถึงเขา้ใจถึงบริบททางสังคมของวชิาชีพวศิวกรรมในแต่ละสาขา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั  

1.2 วธีิการสอน  

(1) สอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบขณะท่ีสอนเน้ือหาจากการด าเนินจริง  
(2) สอนใหน้กัศึกษามีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและตรงต่อเวลาในชั้นเรียน เช่น 

การเขา้หอ้งเรียนตรงเวลาและเขา้เรียนสม ่าเสมอ ไม่ขาดเรียน  
(3) สอนใหน้กัศึกษามีความซ่ือสัตยใ์นการสอบและการส่งงาน 
(4) มีการทดสอบความเขา้ใจของบทท่ีไดศึ้กษาไปแลว้ทุกคร้ังในแบบฝึกหดัท่ีท าในหอ้งเรียน 

และการบา้น 
(5) เปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษา 

1.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากแบบฝึกหดั คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
(2) ประเมินผลจากความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหน้กัศึกษา 

2. ความรู้ 
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2.1 ความรู้ท่ีตอ้งไดรั้บ  

 (1) มีความรู้และความเขา้ใจทางวศิวกรรมพื้นฐาน และเศรษฐศาสตร์ 
เพื่อการประยกุตใ์ชก้บังานทางดา้นวศิวกรรมโลจิสติกส์  
(2) มีความรู้และความเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการท่ีส าคญั ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบติั 
ในเน้ือหาของสาขาวชิาเฉพาะดา้นทางวศิวกรรม การวเิคราะห์ตน้ทุนทางวศิวกรรม 
(3) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวชิาท่ีศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ดา้นการบริหารการเงิน ตน้ทุน  
(4) สามารถวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหา ดว้ยวธีิการท่ีเหมาะสม 
รวมถึงการประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือท่ีเหมาะสม เช่น โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้  
(5) สามารถใชค้วามรู้และทกัษะในสาขาวชิา วศิวกรรมโลจิสติกส์ 
เพื่อใชใ้นการประยกุตแ์กไ้ขปัญหาในงานจริงทางดา้นการวเิคราะห์ตน้ทุนได ้ 
(6) สามารถน าความรู้และทกัษะในวชิาไปเช่ือมโยง 
และประยกุตใ์ชใ้นการบริหารและจดัการระบบธุรกิจจริงได้ 

2.2 วธีิการสอน 

(1) ท าการสอนโดยการบรรยาย และมีการสอดแทรกหรือยกตวัอยา่งประกอบ กรณีศึกษา 
เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเห็นภาพไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  

(2) ใชก้รณีศึกษา เพื่อเห็นแนวทางในการประยกุตใ์ชจ้ริง 
และใหน้กัศึกษาน ากรณีศึกษาจริงมาท ารายงานส่ง 

(3) ปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความทนัสมยัต่อเน่ือง 
 

2.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 

(2) ประเมินผลจากรายงานท่ีมอบหมาย 
 

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาท่ีตอ้งพฒันา 

 (1 ) สามารถรวบรวม ศึกษา วเิคราะห์ และ 
สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการในการบริหารงานดา้นโลจิสติกส์ 
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(2 ) สามารถคิด วเิคราะห์ และแกไ้ขปัญหาดา้นวศิวกรรมไดอ้ยา่งมีระบบ 
รวมถึงการใชข้อ้มูลประกอบการตดัสินใจในการท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

3.2 วธีิการสอน 

(1) วเิคราะห์กรณีศึกษา 
(2) การสะทอ้นแนวคิดจากการประพฤติ 
(3) ฝึกฝนจากแบบฝึกหดัและรายงานท่ีให้ 

3.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากแบบฝึกหดั คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
โดยเนน้ขอ้สอบท่ีมีการวเิคราะห์ เพื่อการประยกุตเ์ป็นหลกั  

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบท่ีตอ้งพฒันา  

(1) สามารถวางแผนและรับผดิชอบในการพฒันาการเรียนรู้ทั้งของตนเอง 
และสอดคลอ้งกบัทางวชิาชีพทางวศิวกรรมโลจิสติกส์อยา่งต่อเน่ือง  
(2 ) รู้จกับทบาท หนา้ท่ี และมีความรับผดิชอบในการท างานตามท่ีมอบหมาย 
ทั้งงานบุคคลและงานกลุ่ม 
สามารถปรับตวัและท างานร่วมกบัผูอ่ื้นทั้งในฐานะผูน้ าและผูต้ามไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
สามารถวางตวัไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัความรับผดิชอบ 

4.2 วธีิการสอน 

(1) มอบหมายใหน้กัศึกษาท างานกลุ่มหรือโครงงานในลกัษณะของการท างานเป็นทีมในรายงานคร้ัง  
สุดทา้ยก่อนสอบ และน าเสนอผลการศึกษาเป็นทีม 

4.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินความรับผดิชอบจากรายงานกลุ่มของนกัศึกษา 

(2) ใหน้กัศึกษาประเมินสมาชิกในกลุ่ม 
ทั้งดา้นทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลและดา้นความรับผดิชอบ 
โดยจะประเมินความกา้วหนา้ของรายงานท่ีไดม้อบหมายตั้งแต่ตน้เทอม  

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
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5.1 ทกัษะการวเิคราะห์ การส่ือสาร และการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศท่ีตอ้งพฒันา 

(1) มีทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลสารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการแสดงสถิติประยกุต ์
ต่อการแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ 
(2) สามารถใชเ้คร่ืองมือการค านวณและเคร่ืองมือทางวศิวกรรม เพื่อ ใหน้กัศึกษาคิดตน้ทุน 
การท าก าไร การลงทุน การตดัสินใจทางการเงินได ้ 

5.2 วธีิการสอน 

(1) สอนเน้ือหาเชิงวเิคราะห์ผลทางดา้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ผลขอ้มูล 
และประเมินผลได ้ 

(2) ใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการจ าลองแบบปัญหา 
เพื่อวเิคราะห์และแกไ้ขปัญหาทางโลจิสติกส์ได ้

5.3 วธีิการประเมินผล 

(1) ประเมินผลจากคะแนนทดสอบยอ่ย คะแนนสอบกลางภาค และคะแนนสอบปลายภาค 
(2) ประเมินผลจากการปฏิบติัในหอ้งเรียน 

 
หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอ

น/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

1 แนะน ารายละเอียดของการเรียน  3 เอกสารแนะน าการเรีย
น การสอน 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

2 แนะน าการจ าลองแบบปัญหา 
(Introduction to Simulation Modeling)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 1 (ppt) 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

3 พ้ืนฐานแนวคิดแบบจ าลองปัญหา 
(Fundamental Simulation Concepts)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 2 (ppt) 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

4 องคป์ระกอบของความน่าจะเป็นและสถิ
ติ (Elements of Probability and 
Statistics)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 3 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอ

น/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

5 แนะน าโปรแกรม Arena เบ้ืองตน้ 
(Arena Basics)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 4 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

6 บญัชีแสดงกรรมวธีิพ้ืนฐาน (Basic 
Process Panel)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 5 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

7 การทดสอบแบบจ าลอง (Model Testing)  

 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 6 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

สอบกลางภาค 
8 การวเิคราะห์ปัจจยัน าเขา้ (Input 

Analysis) 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 7 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

9 บญัชีแสดงกรรมวธีิกา้วหนา้ (Advanced 
Process Panel) 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 8 

(ppt)โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

10 แบบจ าลองการขนถ่าย (Modeling 
Transportation Systems) 
 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 9 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

11 การตดัสินใจดว้ยแบบจ าลองปัญหา  
(Making Decisions with Simulation)  

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 10 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

12 การวเิคราะห์ปัจจยัน าออกและการวเิครา
ะห์สหสมัพนัธ์ (Output and Correlation 
Analysis) 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 11  (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

13 ตวัอยา่งแบบจ าลองปัญหาส าหรับระบบ
ต่างๆ (Simulation Model Examples) 

3 เอกสารประกอบการส
อน บทท่ี 12 (ppt) 
โปรแกรม Arena 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 
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สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอยีด จ านวนช่ัวโมง 
กจิกรรมการเรียนการสอ

น/ส่ือทีใ่ช้ 
ผู้สอน 

14 น าเสนอผลงาน 3 นกัศึกษาน าเสนอผลงา
น 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

15 ทบทวน 3 เอกสารประกอบการส
อน ทุกบท 

ผศ.ดร.วชัรว ี
จนัทรประกายกลุ 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กจิกรรม

ที ่ 
 

ผลการเรียนรู้*  
 

วธีิการประเมิน  
 
 

ก าหนดเวลาการประเมิน 
(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของการป
ระเมินผล 

 
1 ทุกดา้น สอบกลางภาค สัปดาห์ท่ี 8 20% 
2 ทุกดา้น สอบปลายภาค สัปดาห์สุดทา้ยของภาคการศึกษา 30% 
3 ทุกดา้น แบบฝึกหดั ทุกสัปดาห์ 20% 
4 ทุกดา้น รายงาน สัปดาห์ท่ี 14  15% 
5 ดา้นคุณธรรม 

จริยธรรม 
เขา้เรียน ทุกสัปดาห์ 5% 

6 ดา้นความรู้และ
ปัญญา 

Quiz ทุกสองสัปดาห์ 10% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสาร 
PowerPoint สไลด ์ของ ผศ.ดร.วชัรว ีจนัทรประกายกุล  

2. เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
- 
 
3. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
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1. Banks, J., Carson II, J. S., Nelson, B. L., Nicol, D. M., 2005, Discrete-Event System Simulation, 
Pearson Education International  

2. Kelton, W. D., Sadowski, R. P., Swets, N. B., 2010, Simulation with Arena, McGraw-Hill 
International  

3. Altiok, T., Melamed, B., 2007, Simulation Modeling and Analysis with Arena, Elsevier  
 

 
หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

(1) ใหน้กัศึกษาทุกคนประเมินประสิทธิผลของรายวชิา อนัไดแ้ก่ วธีิการสอนภายในชั้นเรียน 
ส่ิงท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอนซ่ึงมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ 
และผลการเรียนรู้ท่ีไดรั้บและเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงรายวชิา  

(2) ใหน้กัศึกษาประเมินการสอนโดยกรอกขอ้มูลทาง Website ของมหาวทิยาลยั 
(3) รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาพร้อมปรับปรุงการสอน  

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
(1) ประเมินการสอนโดยคณะกรรมการประเมิน 
(2) การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน  
- หาส่ือการสอนใหม่ๆ ในการสอน 
- ปรับปรุงเน้ือหาใหท้นัสมยัทุกปี 
- รับฟังความคิดเห็นของนกัศึกษาเพื่อปรับปรุงการสอน  

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ตั้งคณะกรรมการประเมินการสอนซ่ึงท าหนา้ท่ีทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวชิา 
โดยการสุ่มประเมินขอ้สอบและความเหมาะสมของการใหค้ะแนน 
ทั้งคะแนนดิบและระดบัคะแนนของรายวชิา ภายในรอบเวลาหลกัสูตร 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
ปรับปรุงรายวชิาทุกๆ ปีการศึกษาตามผลการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน 

 


