
 
ชื่อ หลักสตูรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิจัยโดยใช้กระบวนการจ าลอง Simulation Research 
วันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2558 

 
1. หลักการและเหตผุล 
 ประเทศไทยได้ให้ความส าคัญกับการวิจัย โดยมีการก าหนดนโยบายแห่งรัฐด้านการวิจัยไว้ในรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย มีการก าหนดแนวทางสนับสนุนการวิจัยไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และจัดท า
นโยบายและแนวทางการวิจัยของประเทศ การค้นหาค าตอบโดยกระบวนการต่างๆ อย่างเป็นระบบนั้นสามารถช่วย
แก้ปัญหาได้ แต่ก็มีบางกระบวนการที่ไม่สามารถใช้กระบวนการวิจัยทั่วไปได้ เนื่องจากเงื่อนของเวลา ค่าใช้จ่าย หรือ
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการสร้างเหตุการณ์จ าลองเลียนแบบสถาณการณ์จริง เพื่อทดลอง
นโยบายต่างๆในการแก้ปัญหา จะน าพาไปสู่การแก้ปัญหาหรือการหาค าตอบที่มีประสิทธิภาพได้ 
          สมาคมนักวิจัย จึงจัดให้มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การวิจัยโดยใช้กระบวนการจ าลอง” นี้ เพื่อให้
นักวิจัยมีความรู้ความเข้าใจใน รูปแบบกระบวนการจ าลอง การสร้างแบบจ าลอง การวิเคราะห์ผล และการน าผลของ
กระบวนการจ าลองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
2.1) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ การวิจัยโดยใช้กระบวนการจ าลอง 
2.2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างเหตุการณ์จ าลองเลียนแบบสถาณการณ์จริง เพื่อทดลองนโยบายต่างๆในการ

แก้ปัญหา 
     2.3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถวิเคราะห์ผล และการน าผลของกระบวนการจ าลองไปใช้ในการแก้ปัญหา 

3. แนวคิดการฝึกอบรม  
3.1) กระบวนการจ าลองและตัวแบบการแก้ปัญหา 
3.2) การจ าลองโดยใช้วิธีมอนตคิาร์โล 
3.3) การสร้างตวัเลขสุ่มตามการแจกแจงที่ก าหนด 
3.4) การสร้างกระบวนการจ าลองและการแก้ปัญหา 
3.5) การลดค่าความแปรปรวน และการน าผลการจ าลองไปใช้ 

4. เป้าหมาย  
 4.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นครู อาจารย์ นักวิจัย นักวชิาการศึกษา พ่อค้า ผู้ประกอบการ   
หน่วยงานทางการศึกษา ทหาร ต ารวจ 
 4.2  จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 30 คนต่อรุ่น  

5. วัน เวลา สถานที่  
 ระยะเวลาการอบรมจ านวน 3 วัน ระหว่างวนัที่ 14-16 ธันวาคม 2558 
       5.2   สถานที่ฝึกอบรม  Bangkok  Aviation Center ถนนวิภาวดีรังสิต 

6. แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 
 6.1  การด าเนินการตลอดโครงการประกอบด้วยเนื้อหา 3 ประการ ดังนี้ 
     6.1.1 ทฤษฏีการจ าลองและการประยุกต์ใช้ โดยเครื่องมือประยุกต์ 
                    ระยะเวลาโครงการ 1 วัน รวม 9 ชม. ประกอบด้วย กระบวนการจ าลองและตัวแบบ  การแก้ปัญหา 
3 ชม. และการจ าลองโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล 3 ชม. และปัญหาจ าลอง 3 ชม. 
     6.1.2  การจ าลองโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ 
  ระยะเวลาโครงการ 2 วัน รวม 18 ชม. ประกอบด้วย Application Software 6 ชม. และการจ าลอง
โดยใช้ Application Software 9 ชม. และปัญหาจ าลอง 3 ชม. 



     6.1.3  ที่ปรึกษาการจ าลองให้กับองค์กรต่างๆ 
     ระยะเวลาโครงการ 1 ปี 
 6.2 ตารางการฝึกอบรม 
วันที่ เวลา รายละเอียดการอบรม 
วันที่ 1   
  

08.00 – 11.00 น. 
11.00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น.  
15.00 – 18.00 น.  

- กระบวนการจ าลองและตัวแบบการแก้ปัญหา 3 ชม.  
- การจ าลองโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล 1 ชม.   
- การจ าลองโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล 2 ชม.  
- ปัญหาจ าลอง 3 ชม. 

วันที่ 2 
 

08.00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 – 18.00 น. 

- Application Software 4 ชม.  
- Application Software 2 ชม. 
- การจ าลองโดยใช ้Application Software 3 ชม. 

วันที่ 3 08.00 – 12.00 น. 
13.00 – 15.00 น. 
15.00 – 18.00 น. 

- การจ าลองโดยใช ้Application Software 4 ชม. 
- การจ าลองโดยใช ้Application Software 2 ชม. 
- ปัญหาจ าลอง 3 ชม. 

7.   วิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม 
      7.1   ผู้ชี่ยวชาญทางดา้นกระบวนการจ าลองและตัวแบบการแก้ปัญหา จ านวน 1 ทา่น 
        7.2   ผู้ชี่ยวชาญทางด้านการจ าลองโดยใช้วิธีมอนติคาร์โล จ านวน 1 ท่าน 
       7.3  ผู้เชี่ยวชาญทางดา้น Application Software และการจ าลองโดยใช ้Application Software  
               จ านวน ๑ ท่าน  
8.  งบประมาณค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 งบประมาณจากสถานศึกษาหรือหน่วยงานทีป่ระสงค์จะเข้าอบรม ต้องจัดเตรียมค่าใช้จ่ายใช้เงนิงบประมาณ
ต้นสังกัด ดังนี ้
 8.1   ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คนละ 6,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 
อาหารกลางวันและอาหารว่าง ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ และค่าตอบแทนวิทยากร) ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงาน
องค์การของรัฐ ที่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิก
ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

        8.2   ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเบี้ยเลี้ยง  
9.   ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
 9.1  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีที่ปรึกษา การแก้ปัญหาองคก์รระดับบุคคลด้วยกระบวนการจ าลอง 
 9.2  หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีที่ปรึกษา การแก้ปัญหาองคก์รระดับองค์กรด้วยกระบวนการจ าลอง 
        9.3  สามารถแก้ปัญหาให้เห็นเป็นแบบจ าลองก่อนลงมือปฏิบัติจริง 
10.     ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 10.1 น.อ.อัชฌา  แย้มเกสร   
         10.2  ผศ.ดร.มนตรี  วิบูลย์รัตน์  โทร 081-1738200 Mwiboonrat@gmail.com  
 10.3  ดร.อ านวย   เถาตระกูล,  โทรศัพท์ 081-2896077,  090-1976034 
            Mail: Amnuay_t@hotmail.com 
         10.4  ดร.สุรมน  ไทยเกษม 
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