
  

 

หมายเหต ุ
10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น.   พักรับประทานอาหารว่าง 
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

 

       

 
 

การอบรมออนไลน์เรื่อง  
การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) 

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่  16 – 17  มิถุนายน  พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

หลักการและเหตุผล 
เน้ือหาแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ ตั้งแต่ หลักการเบื้องต้น การสร้างแบบจ าลอง สถานการณ์ การสร้างตัวเลขและตัวแปรสุ่ม หลักสถิติท่ีใช้ใน

แบบจ าลองสถานการณ์ การวางแผนและ ทดสอบแบบจ าลองสถานการณ์ มีตัวอย่างจากการศึกษา กรณีศึกษา งานวิจัย ท้ังในหลักสูตรน้ี โดย ใช้
เครื่องมือท่ีสามารถจัดหาได้คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel) , Arena, ProModel, โปรแกรมภาษา BASIC และ JavaScript ซ่ึง
ภาคผนวกจะมีตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเป็นการน าแบบจ าลองสถานการณ์ไปใช้งาน จริง เพื่อให้ได้ทดลองท า ได้เห็นภาพ และง่ายต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น 
ส าหรับตัวอย่างโปรแกรมต่าง ๆ น้ัน สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ www3.su.ac.th-prachuab 

วัตถุประสงค์ 
การจ าลองสถานการณ์ใช้ในการศึกษา ออกแบบ และท านายพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ ใน อุตสาหกรรม การจ าลองสถานการณ์เป็น

เครื่องมือท่ีได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อันเน่ืองมาจาก ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของระบบคอมพิวเตอร์ และการท่ีระบบคอมพิวเตอ ร์
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วน้ี โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ ก็ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน ตัวอย่างโปรแกรมจ าลอง สถานการณ์ท่ี
สามารถจัดหาและทดลองเรียนรู้ เพื่อน าไปใช้งานและใช้กันอยู่ปัจจุบัน คือ Open Office (หรือ Microsoft Excel), Arena, ProModel และ
โปรแกรมภาษา BASIC, C, Java, และ PASCAL 

วิทยากร 
รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ประธานคณะกรรมการสาขาอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์

ก าหนดการ  

วันพฤหัสบดีที่  16 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.      

    บทที่ 1 บทน า  
     1. ความหมายของการจ าลองระบบ      2. ระบบงาน  
     3. แบบจ าลอง                  4. ข้ันตอนการสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ 
     5. ข้อดีและข้อเสียของการใช้การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์  
     6. การสร้างแบบจ าลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์  
     7. ตัวอย่างการจ าลองสถานการณ์              8. แบบฝึกหัดท้ายบท  
   บทที่ 2 แนวทางสร้างและทดสอบแบบจ าลอง  
     1. การก าหนดปัญหาและวางแผนการศึกษา  
     2. การเก็บข้อมูลและก าหนดนแบบจ าลอง 
     3. การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์และทดสอบ    
     4. การทดสอบความถูกต้อง   
     5. การทดสอบข้อมูลผลลัพธ์จากแบบจ าลอง      
     6. ตัวอย่างการสร้างแบบจ าลอง  
     7. แบบฝึกหัดท้ายบท 

    บทที่ 3 การสร้างตัวเลขสุ่มและตัวแปรสุ่ม  
         1. การสร้างตัวเลขสุ่ม           2. เทคนิคการสร้างตัวแปรสุ่ม   
         3. การแปลงผกผัน              4. การทดสอบความเป็นตัวเลขสุ่ม   
         5. แบบฝึกหัดท้ายบท 
    บทที่ 4 หลักสถิติส าหรับการจ าลองสถานการณ์  
 1. การวิเคราะห์สมการถดถอย    2. การประมาณค่า    
          3. จ านวนข้อมูลที่เหมาะสม       4. การทคสอบสมมติฐาน  
          5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

วันศุกร์ที่  17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 
08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียน 
09.00 – 16.00 น.      
บทที่ 5 การสร้างแบบจ าลองด้วยคอมพิวเตอร์  

1. การบริหารเวลา    2. การสอดประสานระหว่างเหตุการณ์กับเวลา  
3. การจ าลองระบบแถวคอย 4. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กับการจ าลองสถานการณ์   
5. ตัวอย่างการสร้างแบบจ าลอง     6. แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 6 การสร้างแบบจ าลองโดยโปรแกรม ARENA  
1. การจ าลองสถานการณ์ด้วยโปรแกรม ARENA  
2. บัญชีแสดงกรรมวิธีพื้นฐาน (Basic Process Panel)  
3. การสร้างแบบจ าลองด้วยโปรแกรม ARENA    
4. ตัวอย่างแสดงข้ันตอนการสร้างแบบจ าลอง   
5. การใช้งาน Input Analyzer      6. แบบฝึกหัดท้ายบท   

บทที่ 7 การสร้างแบบจ าลองโดยโปรแกรม ProModel  
1. องค์ประกอบของโปรแกรม ProModel  
2. ข้ันตอนการใช้โปรแกรม ProModel    3. การใช้ Stat:Fit           
4. การใช้ ProModel ในการปรับปรุงงาน    5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

บทที่ 8 การทดสอบแบบจ าลอง  
1. การออกแบบการทดลองทางสถิติ       2. การหาเง่ือนไขที่เหมาะสม 3. การวางแผน
การทดลอง      4. ตัวอย่างการหาจุดที่เหมาะสมของการจ าลองสถานการณ์  โดย 
OptQuest llax SimRunner  
5. แบบฝึกหัดท้ายบท 

PDU 12 หน่วย แจกฟรีหนังสือ 



  

 

                                                         
 

ใบสมัครการอบรมออนไลน์เรื่อง  
การจ าลองสถานการณ์เบื้องต้น (Introduction to Simulation) 

วันพฤหัสบดี-ศุกร์ที่ 16 – 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น.  ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM 
จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(กรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตัวบรรจง เพ่ือความถูกต้องของวุฒิบัตร) 
ชื่อ – นามสกลุ.............................................................เลขที่สมาชิก วสท....../............... เลขที่สมาชิกสภาวิศวกร   
หน่วยงาน   
เลขที่    หมู่   อาคาร  ซอย   
ถนน  ต าบล/แขวง   อ าเภอ/เขต   
จังหวัด รหัสไปรษณีย ์  มือถือ :    
โทรศัพท์ :   โทรสาร  :    
e-mail  :  
ผู้ประสานงาน :   

เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ..................................................................... □ ส ำนกังำนใหญ่      □ สำขำ…………………………… 
 

  ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา  รอดชีวะ  โทรศัพท์  0-2184-4600-9 ต่อ 525  e-mail : pornnicha@eit.or.th 

 ค่าลงทะเบียน ราคา 
พเิศษช ำระก่อน   

 13 มิ.ย. 
หลงั 

13 มิ.ย. 

□ สมาชิก  วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 5,000 บาท 2,500 บาท 3,000 บาท 

□ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,000 บาท 3,000 บาท 3,500 บาท 

การช าระเงิน 
เช็ค    สั่งจ่าย  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
โอนเงิน บัญชีเงินฝาก  ออมทรัพย์    ชื่อบัญชี  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

-  ธนาคารไทยพาณิชย์     สาขา สภากาชาดไทย    เลขท่ีบัญชี  045-2-03026-1 
-  ธนาคารกรุงเทพ          สาขา สุรวงศ์ เลขท่ีบัญชี  147-4-32388-6 
-  ธนาคารกรุงไทย           สาขา จามจุรีสแควร์ เลขท่ีบัญชี  162-0-09914-4 

หมายเหตุ 
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  แล้ว  และ วสท. ได้รับการยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%   
2. ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับหน่วยพัฒนาความรู้ (CPD) 18 หน่วย  เพื่อประโยชน์ในการเลื่อนระดับเป็นสามัญวิศวกรสภาวิศวกร 
3. ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 
4. การโอนเงิน กรุณาน าส่งหลักฐานการช าระเงิน โดยระบุชื่อผู้เข้ารับการอบรมและที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินกลับมา ตามแฟกซ์หรืออีเมลที่แจ้งไว้  
5. กรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ โปรดท าหนังสือแจ้งยกเลิกการอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรมโดยมีรายละเอียด  

การคืนเงินดังต่อไปน้ี 
 5.1 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 30 วัน คืนเงินเต็มจ านวนของค่าลงทะเบียน 
 5.2 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 15 วัน คืนเงิน 80% ของค่าลงทะเบียน 
 5.3 แจ้งยกเลิกก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา 7 วัน คืนเงิน 50% ของค่าลงทะเบียน 
 5.4 แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนวันจัดอบรม/สัมมนา ไม่คืนค่าลงทะเบียน 
 หมายเหตุ : เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นซ่ึงทางวิศวกรรสถานฯ จะพิจารณาเป็นรายๆ ไป และให้ถือผลการพิจารณาเป็นที่สิ้นสุด 
6. กรณี วสท.ยกเลิกการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานดูงานทั้งในและต่างประเทศเนื่องจากสาเหตุใดก็ตาม วสท.จะคืนเงินให้ท่านเต็มจ านวน 

PDU 12 หน่วย 


