
  
 

หมายเหต ุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารวาง 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

       

 
 

การอบรมออนไลนเรื่อง  

การจําลองสถานการณเบื้องตน (Introduction to Simulation) 

วันที่ 27-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (พฤหัสบดี-ศุกร)  เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผานระบบออนไลน ZOOM 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

หลักการและเหตุผล 

เน้ือหาแบงเปนหัวขอตาง ๆ ต้ังแต หลักการเบื้องตน การสรางแบบจําลอง สถานการณ การสรางตัวเลขและตัวแปรสุม หลักสถิติที่ใชใน

แบบจําลองสถานการณ การวางแผนและ ทดสอบแบบจําลองสถานการณ มีตัวอยางจากการศึกษา กรณีศึกษา งานวิจัย ทั้งในหลักสูตรน้ี โดย ใช

เครื่องมือที่สามารถจัดหาได คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel, โปรแกรมภาษา BASIC และ JavaScript ซึ่ ง

ภาคผนวกจะมีตัวอยางกรณีศึกษาที่เปนการนําแบบจําลองสถานการณไปใชงาน จริง เพื่อใหไดทดลองทํา ไดเห็นภาพ และงายตอความเขาใจยิ่งขึ้น 

สาํหรับตัวอยางโปรแกรมตาง ๆ น้ัน สามารถดาวนโหลดไดจากเว็บไซต www3.su.ac.th-prachuab 

วัตถุประสงค 

การจําลองสถานการณใชในการศึกษา ออกแบบ และทํานายพฤติกรรมของระบบตาง ๆ ใน อุตสาหกรรม การจําลองสถานการณเปน

เครื่องมือที่ไดรับความนิยมมากข้ึนในปจจุบัน อันเนื่องมาจาก ความกาวหนาอยางรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร และการท่ีระบบคอมพิวเตอร

เปลี่ยนไปอยางรวดเร็วนี้ โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับจําลองสถานการณตาง ๆ ก็ปรับเปล่ียนไปเชนกัน ตัวอยางโปรแกรมจําลอง สถานการณที่

สามารถจัดหาและทดลองเรียนรู เพื่อนําไปใชงานและใชกันอยูปจจุบัน คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel และ

โปรแกรมภาษา BASIC, C, Java, และ PASCAL 

วิทยากร 

รศ.ดร.ประจวบ กลอมจิตร ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ 

กําหนดการ  

วันพฤหัสบดทีี่ 27 มกราคม  พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น.      

    บทที่ 1 บทนํา  

     1. ความหมายของการจําลองระบบ      2. ระบบงาน  

     3. แบบจําลอง                  4. ข้ันตอนการสรางแบบจําลองสถานการณ 

     5. ขอดีและขอเสียของการใชการสรางแบบจําลองสถานการณ  

     6. การสรางแบบจําลองสถานการณดวยคอมพิวเตอร  

     7. ตัวอยางการจําลองสถานการณ              8. แบบฝกหัดทายบท  

   บทที่ 2 แนวทางสรางและทดสอบแบบจําลอง  

     1. การกําหนดปญหาและวางแผนการศึกษา  

     2. การเก็บขอมูลและกําหนดนแบบจําลอง 

     3. การสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรและทดสอบ    

     4. การทดสอบความถูกตอง   

     5. การทดสอบขอมูลผลลัพธจากแบบจําลอง      

     6. ตัวอยางการสรางแบบจําลอง  

     7. แบบฝกหัดทายบท 

    บทที่ 3 การสรางตัวเลขสุมและตัวแปรสุม  

         1. การสรางตัวเลขสุม           2. เทคนิคการสรางตัวแปรสุม   

         3. การแปลงผกผัน              4. การทดสอบความเปนตัวเลขสุม   

         5. แบบฝกหัดทายบท 

    บทที่ 4 หลักสถิติสําหรับการจําลองสถานการณ  

 1. การวิเคราะหสมการถดถอย    2. การประมาณคา    

          3. จํานวนขอมูลท่ีเหมาะสม       4. การทคสอบสมมติฐาน  

          5. แบบฝกหัดทายบท 

วันศุกรท่ี 28 มกราคม พ.ศ. 2564 

08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 

09.00 – 16.00 น.      

บทที่ 5 การสรางแบบจําลองดวยคอมพิวเตอร  

1. การบริหารเวลา    2. การสอดประสานระหวางเหตุการณกับเวลา  

3. การจําลองระบบแถวคอย 4. ภาษาคอมพิวเตอรที่ใชกับการจําลองสถานการณ   

5. ตัวอยางการสรางแบบจําลอง     6. แบบฝกหัดทายบท 

บทที่ 6 การสรางแบบจําลองโดยโปรแกรม ARENA  

1. การจําลองสถานการณดวยโปรแกรม ARENA  

2. บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel)  

3. การสรางแบบจําลองดวยโปรแกรม ARENA    

4. ตัวอยางแสดงข้ันตอนการสรางแบบจําลอง   

5. การใชงาน Input Analyzer      6. แบบฝกหัดทายบท   

บทที่ 7 การสรางแบบจําลองโดยโปรแกรม ProModel  

1. องคประกอบของโปรแกรม ProModel  

2. ข้ันตอนการใชโปรแกรม ProModel    3. การใช Stat:Fit           

4. การใช ProModel ในการปรับปรุงงาน    5. แบบฝกหัดทายบท 

บทที่ 8 การทดสอบแบบจําลอง  

1. การออกแบบการทดลองทางสถิติ       2. การหาเง่ือนไขที่เหมาะสม 3. การวางแผน

การทดลอง      4. ตัวอยางการหาจุดที่เหมาะสมของการจําลองสถานการณ  โดย 

OptQuest llax SimRunner  

5. แบบฝกหัดทายบท 

PDU 12 หนวย แจกฟรหีนงัสือ 



  
 

                                                         

 

ใบสมัครการอบรมออนไลนเรื่อง  

การจําลองสถานการณเบื้องตน (Introduction to Simulation) 

วันท่ี 27-28 มกราคม พ.ศ. 2565 (พฤหัสบดี-ศุกร) เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผานระบบออนไลน ZOOM 

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

(กรุณาเขียนชือ-นามสกลุตัวบรรจง เพือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 

ช่ือ – นามสกุล.............................................................เลขท่ีสมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   

หนวยงาน   

เลขที่    หมู   อาคาร  ซอย   

ถนน  ตําบล/แขวง   อําเภอ/เขต   

จังหวัด รหัสไปรษณีย  มือถือ :    

โทรศัพท :   โทรสาร  :    

e-mail  :  

ผูประสานงาน :   

เลขประจําตัวผูเสียภาษี .....................................................................   สาํนกังานใหญ่        สาขา…………………………… 
 

  ติดตอสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท  0-2184-4600-9 ตอ 525  e-mail : pornnicha@eit.or.th 

คาลงทะเบียน 
พิเศษชําระก่อน   

  ม.ค.  

หลงั 

 ม.ค.  

  สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท 

  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 3,000 บาท 3,500 บาท 

การชําระเงิน 

เช็ค    ส่ังจาย  สมาคมวศิวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 

-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 

-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 

1. ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  แลว  และ วสท. ไดรับการยกเวนการหักภาษี ณ ท่ีจาย 3%   

2. ผูท่ีผานการอบรมจะไดรับหนวยพัฒนาความรู (CPD) 18 หนวย  เพ่ือประโยชนในการเล่ือนระดับเปนสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 

3. ราคานี้รวมคาเอกสาร/อาหารกลางวัน/อาหารวาง/วุฒิบัตร 

4. ผูเขารับการอบรมไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาอบรมจะไดรับวุฒิบัตร 

5. การโอนเงิน กรุณานําสงหลักฐานการชําระเงิน โดยระบุช่ือผูเขารับการอบรมและท่ีอยูในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซหรืออีเมลที่แจงไว  

6. กรณีท่ีทานไมสามารถเขารวมการอบรมได โปรดทําหนังสือแจงยกเลิกการอบรมลวงหนากอนการอบรมโดยมีรายละเอียด  

การคืนเงินดังตอไปน้ี 

 5.1 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจํานวนของคาลงทะเบียน 

 5.2 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของคาลงทะเบียน 

 5.3 แจงยกเลิกกอนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของคาลงทะเบียน 

 5.4 แจงยกเลิกนอยกวา 7 วันกอนวันจัดอบรม/สัมมนา ไมคืนคาลงทะเบียน 

 หมายเหตุ : เวนแตมีเหตุจําเปนซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเปนรายๆ ไป และใหถือผลการพิจารณาเปนท่ีส้ินสุด 

7. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานท้ังในและตางประเทศเน่ืองจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคนืเงินใหทานเต็มจํานวน 

PDU 12 หนวย 


