ขขอ ม ล
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ย ห าววท ย าลลย เกษ ตร ศาสตร ย
ชชอ
ช

นายอนลนตย มมงน วลฒนา

ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
ก าร ด าต ร งต าต แหนนง บ ร ห
ว าร
ม.ค. 2562 - ม.ค. 2564
มด.ค. 2558 - ส.ค. 2558
ธ.ค. 2552 - พ.ย. 2556
ธ.ค. 2548 - พ.ย. 2552
ก าร ศ ก
ศ ษา

ส งล ก ด
ล
ภาคววชาววศ วกรรมอมต สาหการ คณะววศ วกรรมศาสตรย

รองคณบดดฝาฝ ยพลฒนาบมคคลและการเรดยนรมภ
ข าคววชาววศ วกรรมอมต สาหการ คณะววศ วกรรมศาสตรย
ผมช
ข ว
น ยอธวก ารบดด( รลก ษาราชการแทน)
หลวหนขาภาคววชาววศ วกรรมอมต สาหการ คณะววศ วกรรมศาสตรย
หลวหนขาภาคววชาววศ วกรรมอมต สาหการ คณะววศ วกรรมศาสตรย

วศ.บ.(ววศ วกรรมอมต สาหการ), มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย, ไทย, 2534
M.S. (Industrial Engineering), Auburn University, U.S.A., 2538
Ph.D.(Industrial and Systems Engineering), Virginia Polytechnic Institute and State University, U.S.A., 2543

ส าขาเชดย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

Production Planning , Inventory Control, Logistics, Manufactering Systems Engineering, Computer Integrated
Manufacturing

งานส อน
Advanced Production Planning & Control
Engineering Entrepreneurship
Facility Design & Layout
Flexible logistics Support Systems
Industrial Engineering I
Industrial Engineering Laboratory II
Industrial Plant Design
Logistics Engineering
Logistics System Design & Management
Manufacturing System Management
Seminar
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2552-2553 การววจย
ล และพลฒนาระบบสนลบสนมนการตลด สวนใจสตาหรลบการวางแผนความตของการวลส ดม
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยดแหนงชาตว

( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานพลฒนา

ปป 2553-2554 การพลฒนาระบบฐานขขอมมล คลลงทรลพ ยากรการเรดยนรมต
ข ามโครงการววจย
ล พลฒนาเววบไซดยคลลงทรลพ ยากรการเรดยนรมท
ข เชด ชชอ
ช มโยงกลบมาตรฐานหลลก สมตร
แกนกลางการศศก ษาขลน
ข พชน
ข ฐาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการการศศก ษาขลน
ข พชน
ข ฐาน กลมม
น ววจย
ล ทางการศศก ษาสตานลก พลฒนานวลตกรมการ
จลด การทางการศศก ษา กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2552-2553 การพลฒนาศลก ยภาพการขนสนงดขวยรถบรรทมก เพชอ
ช รองรลบการพลฒนาระบบโลจวส ตวก สย ปป 2553 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากกรมการขนสนงทางบก
กระทรวงคมนาคม
ปป 2555-2556

การเพวม
ช ศลก ยภาพในการสนงออกผลไมขเศรษฐกวจของประเทศไทย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการววจย
ล แหนงชาตว

ปป 2555-2556 โครงการพลฒนาสชอ
ช อวเลวก ทรอนวก สยเพชอ
ช ใชขส าต หรลบการจลด การเรดยนการสอนผนานคอมพววเตอรยพ กพา (แทวบเลวต ) กลมม
น สาระการเรดยนรมภ
ข าษาไทย
คณวต ศาสตรย ววทยาศาสตรย สลงคมศศก ษา ศาสนา และวลฒนธรรม ระดลบมลธยมศศก ษาตอนปลาย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการการศศก ษาขลน
ข
พชน
ข ฐาน
ปป 2556

การวลด คนาแกรมโหลด (GL) โดยไมนส ม
ล ผลส สนวนพชน
ข ผวว Air Bearing ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากWestern Digital (Thailand) Co.,Ltd.

ปป 2556
โครงการปรลบปรมงประสวทธวภาพสายการผลวต และการออกแบบกระบวนการผลวต ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากบรวษท
ล ไทยยมเนดย
ช นโฟรเซนน โป
รดลก สย จตากลด (มหาชน)
ปป 2556-2557

โครงการปรลบปรมงประสวทธวภาพสายการผลวต ชมด ประกอบหลวอนาน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากWestern Digital (Thailand) Co.,Ltd.

ปป 2557-2558 โครงการพลฒนาสชอ
ช อวเลขก ทรอนวก สย ประเภทสชอ
ช มลล ตวมเด ดดยโรงเรดยนมาตรฐานสากกล (World Class School) ระดลบมลธยมศศก ษาตอนตขน (ม.2) ตามหลลก
สมต รแถนกลางการศศก ษาขลน
ข พชน
ข ฐาน พ.ศ.2551 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการการศศก ษาาขลน
ข พชน
ข ฐาน กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2558-2559 โครงการพลฒนา Application เพชอ
ช จลด หาหมวดหมมแ
น ละเรดยกใชขส อ
ช อวเลวก ทรอนวก สย สตาหรลบตวด ตลงข ลงในเครชอ
ช งคอมพววเตอรยประเภท Mobile Devices (
หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากสตานลก งานคณะกรรมการการศศก ษาขลน
ข พชน
ข ฐาน กระทรวงศศก ษาธวก าร
ปป 2558-2559 โครงการพลฒนาระบบสารสนเทศภมมศ
ว าสตรยเพชอ
ช สนลบสนมนการปฏวบต
ล งว านดขานการจราจรและขนสนงดขานการจราจรและขนสนง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดข
รลบทมนจากสตานลก จราจรและขนสนง
ปป 2557-2558 โครงการพลฒนาการมาตรฐานดขานโลจวส ตวก สยของประเทศไทยเพชอ
ช รองรลบการเปปด ประชาคมเศรษฐกวจอาเซดยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากกรม
อมต สาหกรรมพชน
ข ฐานและการเหมชองแรน
ปป 2558
การพลฒนาขลน
ข ตอนววธเด ชวงทนทานสตาหรลบปปญหาการจลด เสขนทางเดวนรถขนสนงแบบมดก รอบเวลาและรถหลายขนาด ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมน
อมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2558-2560
ปป 2559
ชนกรมงเทพ

โครงการศมนยยบรวก ารขขอมมล โลจวส ตวก สย (Logistics Service Information Center: LSIC) ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากกระทรวงอมตสาหกรรม
โครงการศศก ษาเพชอ
ช จลด ทตาแผนววส าหกวจ พ.ศ. 2560-2564 แลแผนปฏวบต
ล ก
ว ารประจตาปป พ.ศ. 2560 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากองคยก ารขนสขงมวล
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ต าต แหนนง ทางว ช
ว าก าร รองศาสตราจารยย
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ล
ภาคววชาววศ วกรรมอมต สาหการ คณะววศ วกรรมศาสตรย

ปป 2559-2560 การเพวม
ช ประสวทธวภาพการขนสนงตนอเนชอ
ช งหลายรมปแบบของประเทศไทยเพชอ
ช รองรลบการเปปด ประชาคมเศรษฐกวจอาเซดยน ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมน
จากสตานลก งานกองทมนสนลบสนมนการววจย
ล
ปป 2560-2561 โครงการยกระดลบระบบมาตรฐานคมณภาพบรวก ารขนสนงดขวยรถบรรทมก เพชอ
ช เพวม
ช ประสวทธวภาพการขนสนงสวนคขาทางถนนของประเทศไทย ( ผมรข ว
น ม
โครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากกรมการขนสนงทางบก
ปป 2560-2561 โครงการศศก ษาเพชอ
ช จลด ทตากระบวนการในการพลฒนาและบลงคลบใชขมาตรฐานคมณภาพโรงเรดยนสอนขลบรถเอกชน ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมน
จากกรมการขนสนงทางบก
ปป 2560
การดลด แปลงขลน
ข ตอนววธฮ
ด ว
ว รวส ตวก สย สตาหรลบการจลด เสขนทางเดวนรถขนสนงหลายประเภทภายใตขก รอบเวลา ในการสนงสวนคขาแบบมดหลากหลายชนวด : กรณด
ศศก ษาผมใ
ข หขบรวก ารโลจวส ตวก สย ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2561
การแกขปญ
ป หาการบรรจมก ลนองสวนคขาบนพาเลทหลายขนาดดขวยขลน
ข ตอนววธเด ชวงพลนธมก รรมสองระดลบ กรณดศ ก
ศ ษา: โรงงานผลวต โคมไฟและอมปกรณยส อ
น ง
สวนาง ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนอมด หนมนววจย
ล มก.
ปป 2561
การพลฒนาระบบปปอนผมโข ดยสารเขขาสมส
น ถานดร ถไฟฟปาในเขตกรมงเทพมหานครโดยการววเคราะหยก ลมม
น ขขอมมล เชวงพชน
ข ทดแ
ช ละการแกขปญ
ป หาการจลด เสขนทางการ
เดวนรถดขวยเทคนวคววธฮ
ด ว
ว รวส ตวก สย ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากทมนสนวนตลว
ปป 2562
โครงการยกระดลบและพลฒนาองคยก ารสมรน ะบบราชการ 4.0 ของกรมบลงคลบคดด ตามกรอบการประเมวนสถานะของหนนวยงานภาครลฐในการเปปนระบบ
ราชการ 4.0 ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทมนจากกรมบลงคลบคดด
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Anan Mungwattana, Tharinee Manisri, "Comparative the Robust Criteria for a Vehicle Routing Problem with Time Windows", Journal of Research in
Engineering and Technology 6 (2) (2009) 151-168
- Anan Mungwattana, คเณศ พลอยดนลบ, "Makespan Tree Heuristic for Job Shop Scheduling Problem", ววศ วกรรมสาร มก. 25 (81) (2012) 1-16
- Anan Mungwattana, "The Development Algorithm for Determining Vehicle Routing to minimize Transportation Cost", วารสารสถาบลนเทคโนโลยดไทยญดป
ช น
ฝม : บรวหารธมร กวจและภาษา 2 (1) (2014) 44-49
- Anan Mungwattana, "A THREE-PHASE ALGORITHM FOR SOLVING A FLEET SIZE AND MIX VEHICLE ROUTING PROBLEM WITH TIME
WINDOWS UNCERTAIN DEMANDS", วาสารศรดปทมมปรวทศ
ล นย ฉบลบววทยาศาสตรยและเทคโนโลยด 6 (6) (2014) 77-89
- Anan Mungwattana, "ฮววรวส ตวก สยส าต หรลบปปญหาการกระจายสวนคขาจากศมนยยก ระจายสวนคขา 1 แหนงไปยลงรขานคขาปลดก หลายสาขา กรณดศ ก
ศ ษา: บรวษท
ล จตาหนนายหมศก
เครชอ
ช งถนายเอกสาร", วารสารไทยการววจย
ล ดตาเนวนงาน 3 (1) (2015) 62-69
- ธนกฤต ปปยะชยวลศ , Anan Mungwattana, Wisut Supithak, "An Evotutionary Atgorithm for sotving the Mutti-Size Pattet Loading Probtem in a Lamps and
Lighting Factory: a Case Study", วารสารไทยการววจย
ล ดตาเนวนงาน 5 (1) (2017) 49-60
ระดลบนานาชาตว
- Meller, RD, Anan Mungwattana, "AS/RS dwell-point strategy selection at high system utilization: a simulation study to investigate the magnitude of
the benefit", INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH 43 (24) (2005) 5217-5227
- Tharinee Manisri, Anan Mungwattana, Gerrit K. Janssens, "Minimax optimisation approach for the Robust Vehicle Routing Problem with Time
Windows and uncertain travel times", International Journal of Logistics Systems and Management (IJLSM)
10 (4) (2011) 461-477
- Anan Mungwattana, "A Hybrid Algorithm for the Vehicle Routing Problem with Soft Time Windows and Hierarchical Objectives", Journal of
Information and Optimization Sciences 36 (3) (2015) 283-300
- Anan Mungwattana, Tharinee Manisri, Kanjanaporn Charoenpol, Gerrit K. Janssens, "A SOLUTION FOR THE BI-OBJECTIVE VEHICLE
ROUTING PROBLEM WITH TIME WINDOWS USING LOCAL SEARCH AND GENETIC ALGORITHMS", International Journal for Traffic and
Transport Engineering 6 (2) (2016) 149-158
- Anan Mungwattana, "A REAL-WORLD CASE STUDY OF A VEHICLE ROUTING PROBLEM UNDER UNCERTAIN DEMAND", International
Journal for Traffic and Transport Engineering 9 (9(1)) (2019) 101-117
- Duangrat Hiranyasiri, Anan Mungwattana, "An Effective Approach to Compute Replenish Time Interval for Two Echelon Inventory System", Journal
of Advanced Research in Dynamical and Control Systems 12 (6) (2020) 807-817
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชมม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- ออมใจ ฉลาด, Anan Mungwattana, "Genetic algorithm based decision support system for two dimensional cutting stock problem using guillotine
cutting machine", การประชมมทางววชาการของมหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ครลงข ทดช 46 (2008)
- รมณด วลงเมชอง, Anan Mungwattana, วงศกร นานชขา, "Increasing Production Capacity of Shaft blades by Using Lean and of Experiments Concepts",
The 22nd National Graduate Research Conference (2011)
- รลต นะ เพวชรนคร, Anan Mungwattana, "The Development Algorithm for Determining Vechicle Rounting to Mininize Transportation Cost", The 22nd
National Graduate Research Conference (2011)
พวมพยครลงข ลนาสมด เมชอ
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- ปมณยนมช ชลยเจรวญธาดา, Anan Mungwattana, ศลก เกษม สมจน
ว ตนารลต นย, "The Traveling Salesman problem with Refurling Constraint", การประชมมววชาการ
ดขานการววจย
ล ดตาเนวนงานแหนงชาตว ประจตาปป 2554 (2011)
- สมพร จมล วรรณ, Anan Mungwattana, ปวดณ สมวแข, "Implementing the Toyota Production System in Automotive Battery Assembly Process", การประชมม
ววชาการดขานการววจย
ล ดตาเนวนงานแหนงชาตว ประจตาปป 2554 (2011)
- กลญจนาภรณย เจรวญผล, Anan Mungwattana, ธรวนด มณดศ รด, "A Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem with Time Windows", การประชมมววชาการทาง
ววศ วกรรมศาสตรย ครลงข ทดช 9 (2011)
- กลญจนาภรณย เจรวญผล, Anan Mungwattana, ธรวนด มณดศ รด, "ผลเฉลยเชวงทนทานทดเช หมาะสมสตาหรลบปปยหาการจลด เสขนทางเดวนรถขนสนง กรณดมรด ถหลายขนาดแบบ
กรอบเวลา", การประชมมสลมมนาววชาการดขานการจลด การโลจวส ตวก สยและโซนอป
ม ทาน ครลงข ทดช 11 (ThaiVCML 2011) (2012)
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