มคอ. 3
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
010535302 การจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิ ตโดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computerized Production
Scheduling and Sequencing)
2. จานวนหนว วยกิต
3(3-0-6) (บรรยาย-ปฏิบตั ิ-ศึกษาด้วยตนเอง)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2557)
4. อาจารย์ ผ้รู ับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ ผ้สู อน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชพล มงคลิก
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปริ ญญาโทชั้นปี ที่ 2
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมากว อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี) ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี) ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
อาคาร 88 ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9. วันทีจ่ ดั ทาหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลว าสุ ด
1 สิ งหาคม 2559
หมวดที่ 2 จุดมุวงหมายและวัตถุประสงค์
1 จุดมุวงหมายของรายวิชา
-

-

มีความรู ้ความเข้าใจถึงบทบาทและความสาคัญ รวมทั้งประโยชน์ที่ได้รับจากการการจัดตารางเวลาการผลิตที่มี
ประสิ ทธิภาพ
มีความรู ้ความเข้าใจวิธีการอย่างเป็ นระบบของการจัดตารางการผลิตของเครื่ องจักรหนึ่ งเครื่ อง การจัดตาราง
การผลิตของหน่วยบริ การหรื อเครื่ องจักรมากกว่าหนึ่งเครื่ องที่สามารถใช้งานแทนกันได้ การจัดตารางการผลิต
สาหรับการผลิตแบบ Flow Shop และ Job Shop
สามารถนาวิธีการจัดตารางการผลิตที่มีประสิ ทธิภาพและซอฟต์แวร์ การจัดตารางการผลิตมาใช้งานในโรงงาน
อุตสาหกรรมและงานด้านโลจิสติกส์ได้

2
2 วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกับ ความต้อ งการบุ ค ลากรที่ ส ามารถจัด ล าดับ การผลิ ต และการจัด ตารางการผลิ ต เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์ของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อันนาไปสู่การลดต้นทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตสาหรับการผลิตต่อเนื่องแบบทิศทางเดียวและแบบหลายทิศทาง ระบบ
การจัดการฐานข้อมูลในซอฟต์แวร์ การจัดตารางการผลิต การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ สาหรับการจัดตารางกิจกรรม
และการผลิต

2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ตวอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

45 ชัว่ โมง

-

การฝึ กปฏิบัต/ิ งานภาคสนาม/
การฝึ กงาน
-

การศึกษาด้ วยตนเอง
90 ชัว่ โมง

3. จานวนชั่วโมงตว อสัปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแกวนักศึกษาเป็ นรายบุคคล
วัน-เวลาสอน : วันศุกร์ ช่วงเวลา 16.00 – 19.00 น.
วันที่ให้คาปรึ กษา : วันศุกร์ ช่วงเวลา 9.00 - 16.00 น.
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริ ยธรรมที่ตอ้ งพัฒนา
ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพโลจิสติกส์
1.2 วิธีการสอน
บรรยายพร้ อ มยกตัว อย่า งกรณี ศึ กษา ในประเด็ น ของการจัดลาดับการผลิ ต และการจัด ตารางการผลิ ต เพื่อ เพิ่ ม
ประสิ ทธิ ภาพโลจิ สติกส์ ของภาคธุ รกิ จอุตสาหกรรม อันนาไปสู่ การลดต้นทุ นและเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
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1.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินโดยออกข้อสอบลักษณะเชิงคานวณ การจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิต และกรณี ศึกษา
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้ และตรงเวลา
2. ความรู้
2.1 ความรู ้ที่ตอ้ งได้รับ
- มีความรู ้ความเข้าใจการจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตและตารางเวลาการดาเนินงานสาหรับงานด้าน
วิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
- สามารถใช้ความรู ้ดา้ นการจัดลาดับการผลิตและการจัดตารางการผลิตเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิ ทธิภาพ
โลจิสติกส์และการผลิต
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ให้กรณี ศึกษา กาหนดโจทย์การบ้าน
2.3 วิธีการประเมินผล
- สอบเก็บคะแนน สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบ
- การทารายงานกรณี ศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปั ญญาที่ตอ้ งพัฒนา
มีความสามารถในการวางแผนการผลิตและการจัดตารางการผลิตอย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้งานได้
3.2 วิธีการสอน
บรรยาย ให้กรณี ศึกษา กาหนดโจทย์การบ้าน
3.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย หรื อผลการสอบ
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหวว างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถสื่ อสาร และรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
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4.2 วิธีการสอน
กาหนดให้นกั ศึกษาทารายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบผลการทารายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งพัฒนา
สามารถใช้ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิตในการวางแผนการผลิตและจัดตารางการผลิตสาหรับรู ปแบบการผลิต
แบบต่าง ๆ ได้
5.2 วิธีการสอน
กาหนดโจทย์การการบ้านที่ตอ้ งอาศัยทักษะการวิเคราะห์โจทย์ ประมวลผลและวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์
5.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจสอบกระบวนการคิดของนักศึกษาจากงานที่มอบหมาย
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
หัวข้ อ/รายละเอียด

สัปดาห์ ที่
1

-

2

-

3

-

-

4

-

5

-

บทบาทและความสาคัญของการจัด
ตารางเวลาการดาเนินงานและการจัด
ตารางการผลิต
แผนภูมิแกนต์
การจัดตารางในองค์กร
รู ปแบบปั ญหาการจัดตารางเวลาการ
ดาเนินงานและการจัดตารางการผลิต
สัญลักษณ์ที่ใช้ในแบบจาลองการ
แก้ปัญหาการจัดตารางการผลิต
ลักษณะและข้อจากัดที่พบในปั ญหาการ
จัดตารางเวลาการผลิต
วัตถุประสงค์และตัววัดสมรรถนะ
สมมติฐานของแบบจาลองปั ญหาการ
จัดตารางเวลาการผลิตสาหรับเครื่ องจักร
เดี่ยว
การลดเวลาไหลเฉลี่ยของงานและพัสดุ
คงคลังเฉลี่ย
การลดเวลาสายของงาน
การลดจานวนงานล่าช้า
ทฤษฎีที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎ SPT และ
กฎ EDD
การใช้ซอฟต์แวร์การจัดตารางเวลาการ
ผลิตเพื่อแก้ปัญหาการจัดตารางเวลาการ
ผลิตสาหรับเครื่ องจักรเดี่ยว
การสับเปลี่ยนคูท่ ี่อยูต่ ิดกัน (Adjacent
Pairwise Interchange)
วิธีไดนามิกโปรแกรมมิง (Dynamic
Programming)

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / ซอฟต์แวร์ / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

6

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

6

- ขั้นตอนการแตกกิ่งและจากัดเขต
- การหาขอบเขตล่าง (Lower Bound)
- วิธีการแตกกิ่งและจากัดเขต (Branch and
Bound Algorithm)
- เวลาพร้อมของงานไม่เท่ากัน
- การใช้วธิ ีไดนามิกโปรแกรมมิงแก้ปัญหา
การจัดตารางเวลาการผลิตสาหรับ
เครื่ องจักรเดี่ยว กรณี ที่เวลาปรับตั้ง
เครื่ องจักรขึ้นกับลาดับงานก่อนหน้า
- การใช้วธิ ี Branch and Bound ในการ
แก้ปัญหาเวลาปรับตั้งเครื่ องจักรขึ้นกับ
ลาดับงานก่อนหน้า
- ปั ญหาการจัดตารางการผลิตสาหรับ
เครื่ องจักรขนานที่เหมือนกันและงานเป็ น
อิสระ
- การลด Makespan
- การลดเวลาไหลของงาน (Flowtime)
- กรณี ศึกษาการจัดตารางเวลาการผลิต
สาหรับเครื่ องจักรขนาน
- ลักษณะและประเภทของระบบการผลิต
แบบ Flow Shop
- การใช้กฎของจอห์นสัน
- การใช้วธิ ี Heuristics ในการจัดตารางเวลา
การผลิตสาหรับ Flow Shop
- ลักษณะและประเภทของระบบการผลิต
แบบ Job Shop
- ชนิดของการจัดตารางการผลิตแบบ
Active Schedules และ Nondelay
Schedules
- การใช้วธิ ี Heuristics ในการจัดตารางเวลา
การผลิตสาหรับ Job Shop

7

8

9

10

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / ซอฟต์แวร์ /
กรณี ศึกษา / อภิปราย

ผศ.ดร.ชัชพล

7

สัปดาห์ ที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

11

- การใช้วธิ ี Branch and Bound ในการจัด
ตารางเวลาการผลิตสาหรับ Job Shop
- กรณี ศึกษาการจัดตารางการผลิตสาหรับ
ระบบการผลิตแบบ Job Shop
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- โครงสร้างและองค์ประกอบของ
ซอฟต์แวร์การจัดตารางการผลิต
- ข้อมูลนาเข้า (Input) ที่ตอ้ งใช้ในการจัด
ตารางการผลิต
- ผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดตารางการผลิต
- รายงานที่ได้จากซอฟต์แวร์การจัดตาราง
การผลิต
- การพัฒนาซอฟต์แวร์ การจัดตารางการ
ผลิต
- ลักษณะของปั ญหาการจัดตารางเวลาการ
ผลิตสาหรับระบบการผลิตแบบ
Job Shop ที่ใช้เทคนิค Simulation
- เทคนิคการจาลองแบบปั ญหาโดยใช้
คอมพิวเตอร์ (Computer Simulation
Techniques)
- ให้นกั ศึกษานาเสนอรายงานเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้วธิ ีการจัดตารางเวลาการ
ดาเนินงาน และการจัดตารางการผลิต
- ให้นกั ศึกษานาเสนอรายงานเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้วธิ ีการจัดตารางเวลาการ
ดาเนินงาน และการจัดตารางการผลิต
(ต่อ)
- สรุ ปเนื้อหารายวิชาการจัดลาดับและการ
จัดตารางเวลาการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์

13

14

15

16

จานวน
(ชม.)
3

กิจกรรมการเรียน
ผู้สอน
การสอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / ซอฟต์แวร์ /
กรณี ศึกษา / อภิปราย

ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / ซอฟต์แวร์ /
กรณี ศึกษา / อภิปราย

ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

3

บรรยาย / กรณี ศึกษา / อภิปราย ผศ.ดร.ชัชพล

สอบปลายภาค

8
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2

กาหนดเวลาการ
สัดสว วนของการ
ประเมิน (สัปดาห์
ประเมินผล
ที)่
ทดสอบย่อย/งานเสริ มในชั้นเรี ยน
20%
ทุก ๆ 2-4 สัปดาห์
ทดสอบปลายภาค
16
80%
* ระบุผลการเรี ยนรู ้หวั ข้อย่อยตามแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรี ยนรู ้

ผลการเรียนรู้*

วิธีการประเมิน

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสาร
Kenneth R. Baker, Introduction to Sequencing and Scheduling, John Wiley & Sons, 1974.
ศ.ดร.ปารเมศ ชุติมา, เทคนิคการจัดตารางการดาเนินงาน, สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546.
2. เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ผศ.ดร.ชัชพล มงคลิก. เอกสารประกอบการสอนวิชา การจัดลาดับและการจัดตารางเวลาการดาเนินงานโดยใช้
คอมพิวเตอร์

1.
2.
3.
4.
5.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
กลยุทธ์ การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
แบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา
กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผลการสอบ การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
การปรับปรุงการสอน
ทบทวนผลสัมฤทธิ์จากการจัดการเรี ยนการสอนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ประเมินรายวิชาทุกปี ตามแบบประเมินผูส้ อน และแบบประเมินรายวิชา

