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ส าขาเชชย
ช ว ชาญ/ส นใ จ

ทฤษฎชส น
ว คขาคงคลลง (Inventory Theory), การจลด ตารางการผลวต (Scheduling)

งานส อน
Aerospace Engineering Statistics
Applied Probability & Statistics for Eng.
Econ.Anal.& Manage.Decision Making for Eng.
Financial & Managerial Accounting for Eng.
Flexible logistics Support Systems
Industrial Engineering II
Industrial Engineering Laboratory
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Industrial Engineering Project
Industrial Engineering Project Preparation
Industrial Safety
Industrial Study
Inventory Theory
Manufacturing Processes I
Manufacturing System Management
Manufacturing System Managemtnt
Principles of Operation & Production
Production Planning & Control
Selected Topics in Electrical Engineering
โค ร งก าร ว จ
ว ย
ล
ปป 2552-2553 การววจย
ล และพลฒนาระบบสนลบสนสนการตลด สวนใจสตาหรลบการวางแผนความตของการวลส ดส
ววทยาศาสตรยและเทคโนโลยชแหนงชาตว

( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากสตานลก งานพลฒนา

ปป 2559-2560 การตวด ตามและประเมวนผลโครงการพลฒนาขชด ความสามารถในการแขนงขลนของอสต สาหกรรมแปรรมปการเกษตรในภมมภ
ว าคประจตาปปงบประมาณ
พ.ศ.2559 ( ผมรข ว
น มโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากกรมสนงเสรวมอสต สาหกรรม
ปป 2560

โครงการยกระดลบคสณภาพ ( หลวหนขาโครงการ ) ไดขร บ
ล ทสนจากบรวษท
ล ผลวต ภลณฑยก ระเบชอ
บ งตราเพชร จตากลด (มหาชน)

บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นว าร ส าร ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- Wisut Supithak, เพพญศวร ว สมพงษย, "Memetic Algorithm for Unrelated Parallel Machinen Scheduling Problem with Earlines Tardiness and Sequence
Dependent Setup Penalties", วารสารววศ วกรรมศาสตรย มศว. 4 (2) (2009) 1-11
- Wisut Supithak, "Determination of Safety Stock Inventory for Different Demand Patterns", วารสารววชาการมหาววทยาลลยอชส เทวร น
ย เอเชชย สลงคมศาสตรยและ
มนสษยศาสตรย 5 (1) (2011) 24-30
- นาย อณจ ชลยมณช, Wisut Supithak, "Flexible Flow Shop Scheduling Problem with Sequence Dependent Setup Time under Just-In-Time Philosophy",
วารสารววชาการพระจอมเกลขาพระนครเหนชอ 25 (2) (2015) 219-231
- 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
- Wisut Supithak, นางสาวสสธรช า ปสล เว วควนทรย, "Determination of Joint Inventory Replenishment Policy using Simulation Model for the Retail System
having Multiple Perishable Products and Last-in First-out Customer Behavior", วารสารไทยการววจย
ล ดตาเนวนงาน 5 (2) (2017) 22-32
- ผศ.อลญชลช สสพท
ว ก
ล ษย, Wisut Supithak, "Determination of inventory replenishment policy with the open vehicle routing concept in a multi-depot and
multi-retailer distribution system", Engineering and Applied Science Research 45 (1) (2018) 23-31
ระดลบนานาชาตว
- Wisut Supithak, Surya D. Liman Elliot J. Montes, "Lot-sizing and scheduling problem with earliness tardiness and setup penalties", COMPUTERS &
INDUSTRIAL ENGINEERING 58 (3) (2010) 363-372
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- Wisut Supithak, Plongon, K., "Memetic algorithm for non-identical parallel machines scheduling problem with earliness and tardiness penalties",
International Journal of Manufacturing Technology and Management 22 (1) (2011) 26-38
- อณจ ชลยมณช, Wisut Supithak, "A memetic algorithm to minimize the total sum of earliness tardiness and sequence dependent setup costs for flow
shop scheduling problems with job distinct due windows", Songklanakarin Journal of Science and Technology 40 (5) (2018) 1203-1218
บ ทค ว ามว จ
ว ย
ล ใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
ระดลบชาตว
- อภวส ท
ว ธวธ วววฒ
ล นยโยธวนชลย, Wisut Supithak, "Genetic Algorithm for Determination of Replenishment Policy in One-warehouse and Multi-retailer System",
การประชสมววชาการทางววศ วกรรมศาสตรยมหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย ครลงบ ทชช 9 (2011)
- ศศวประภา ลวมปการณย, Wisut Supithak, "Multiple Items Economic Production Quantity with Raw Materials and Components Inventory Management
Consideration", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป พ.ศ. 2555 (2012)
- นายอนจ ชลยมณช, Wisut Supithak, "Flexible Flow Shop Scheduling Problem with Unrelated Parallel Machinesunder Just-In-Time Philosophy", การ
ประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป พ.ศ. 2556 (IE Network Conference 2013) (2013)
- นางสาวนมร ไ
ย รมช โตะฮวเล, Wisut Supithak, "Genetic Algorithm for Discrete Demand Inventory Managementin the System of Multiple Products and
Multiple Suppliers", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป พ.ศ. 2556 (IE Network Conference 2013) (2013)
- Anan Mungwattana, Wisut Supithak, "Flexible Flow Shop Scheduling with Sequence Dependent Setup Time", การประชสมววชาการเสนอผลงานววจย
ล ระ
ดลบบลณฑวต ศศก าา ครลงบ ทชช 15 (2014)
- กมลวรรณ ดชส วลส ดวมงย คล, Punnamee Sachakamol, Kongkiti Phusavat, Pornthep Anussornnitisarn, Wisut Supithak, "Feasibility Study on the Utilization
of Biogas from Waste Water Treatment Processof Ethanol Plant for Power Plant: Case Study", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจา ปป
พ.ศ. 2557 (2014)
- นางสาว เปรมใจ สสขลวม
บ , Wisut Supithak, "Finished Goods Inventory Management and Distribution for Milk Product Wholesale", การประชสมสลมมนาเชวง
ววชาการดขานการจลด การโลจวส ตวก สยและโซนอป
ส ทาน ครลงบ ทชช 16 (2016)
- นางสาว สสปราณช คาไสล, Wisut Supithak, Saeree Svetasreni, "Development of Reach Typed Forklift Truck Working Standardfor the Operation of
Warehouse with Selective Rack", การประชสมววชาการระดลบชาตว ครลงบ ทชช 13 มหาววทยาลลยเกษตรศาสตรย ววทยาเขตกตาแพงแสน (2016)
- นาย ชยสต พล ฮลน
ช ตระกมล , Wisut Supithak, "Inventory Management for the unequal replenishment period Policy", The 16th Thai Value Chain
Management and Logistics Conference (Thai VCML 2016) (2016)
- ธนกฤต ปปยะชยวลศ , Anan Mungwattana, Wisut Supithak, "An Application for solving the Multi-Size Pallet Loading Problem Case Study: Lamps and
Lighting Factory", การประชสมววชาการดขานการววจย
ล ดตาเนวนงานแหนงชาตว ประจตาปป 2560 (2017)
- นายมนตรช ทลบสสร ,ว Wisut Supithak, "Genetic Algorithm for Project Scheduling with the Restriction of Machine Resources", การประชสมววชาการบลณฑวต
ศศก ษาระดลบชาตวและนานาชาตว ครลงบ ทชช 7 (2017)
- นางสาวสสธรช า ปสล เว วควนทรย, Wisut Supithak, "การใชขหลลก การจตาลองสถานการณยเพชอ
ช วางแผนบรวหารจลด การสวนคขาคงคลลงกรณชเตวมเตพมสวนคขารนวมกลนภายใตข
สถานการณยส น
ว คขามชก ารเสชอ
ช มสภาพและการหมสนเวชยนสวนคขาแบบเขขาหลลงออกกนอน", การประชสมสลมมนาเชวงววชาการดขานการจลด การโลจวส ตวก สยและโซนอป
ส ทาน ครลงบ ทชช 17
(2017)
- นางสาวดสษฎช จลนทรจวโรจนยก ล
ส , Wisut Supithak, "Fixed Order Interval Inventory Replenishment Policy for Perishable Products and Last-in First-out
Customer Behavior", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป พ.ศ. 2561 (IE NETWORK 2018) (2018)
- นางสาวฐวตรว ต
ล นย วววธ
ว เกยมร วงศย, Wisut Supithak, "Genetic Algorithm for Vehicle Routing Problem in Two-Depot Multi-Retailer allowing Open Loop
Vehicle Routing", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป พ.ศ. 2561 (IE NETWORK 2018) (2018)
- นายพงศกร ชลววส ย
ล ขจร, Wisut Supithak, "Scheduling of Construction Project Activities with the Consideration of Inventory Replenishment Policy",
The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference 2019 (2019)
- นางสาวธลญวรลต นย วลฒนพงศยศ รว ,ว Wisut Supithak, "Activities Scheduling under Flexible Resource Constraint", การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสตสาห
การ ประจตาปปพ .ศ. 2562 (IE NETWORK 2019) (2019)
ระดลบนานาชาตว
- Wisut Supithak, "Lot-sizing and Scheduling Problem with Earliness Tardiness and Setup Penalties", 37th International Conference on Computers
and Industrial Engineering ณ เมชอง Alexandria (2007)
- Wisut Supithak, "Memetic Alogrithm for Flow Shop Scheduling Problems under the Just-In-Time Philosophy ", The 10th Asia Pacific industrial
Engineerng & Management Systems 2009 (2009)
- Suwannarongsri, S., Wisut Supithak, "Application of adaptive tabu search to U-shaped assembly line balancing under heuristic organization",
Proceedings of the 10th IASTED International Conference on Artificial Intelligence and Applications, AIA 2010 (2010)
- Wisut Supithak, นาย อภวส ท
ว ธวธ วววฒ
ล นยโยธวนชลย, "Genetic Algorithm for the Determination of Partial Jointed Replenishment Policy in One-Warehouse and
Multi-retailer System", International Symposium on Business and Social Sciences (ISBSS 2013) (2013)
- Wisut Supithak, ศศวประภา ลวมปการณย, "Multi-Item Economic Production Quantity Model with the Consideration of Raw Material Inventory
Management Costs", The 15th Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference (APIEMS 2014) (2014)
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- Ms. Kamolwan Deeswasmongkol, Punnamee Sachakamol, Kongkiti Phusavat, Pornthep Anussornnitisarn, Wisut Supithak, "OPERATION RISK
MANAGEMENT OF PLANNING AND PIPINGDESIGN IN A LARGE PETROCHEMICAL PLANT PROJECT", Proceedings of 2014 International
Conference on Technology Innovation and Industrial Management (2014)
- นาย อณจ ชลยมณช, Wisut Supithak, "Memetic Algorithm for Flow Shop Scheduling Problems with Due Window under the Just-In-Time Philosophy",
2016 International Conference on Innovation, Management and Industrial Engineering (2016)
ร างว ล
ล ผล งานนตา เส นอใ นก าร ป ร ะชสม ว ช
ว าก าร
- รางวลล บทความววจย
ล ดชเดนนประเภทประยสก ตย สาขาววศ วกรรมอสต สาหการ สาขาววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป 2554 เรชอ
ช ง "การใชขวธ
ว ก
ช ารเชวงพลนธสก รรมในการแกข
ปปญหาการเตวมเตพมสวนคขาคงคลลงในกรณชทม
ช ค
ช ลลงสวนคขาหลลก 1 คลลง และมชผค
ขม าข ปลชก หลายราย" จาก การประชสมววชาการทางววศ วกรรมศาสตรยมหาววทยาลลยสงขลา
นครวนทรย ครลงบ ทชช 9 (จลด โดยคณะววศ วกรรมศาสตรย มหาววทยาลลยสงขลานครวนทรย)
- บทความดชเดนน กลสม
น Production and Operation Management Production and Operation Management ประจตาปป 2555 เรชอ
ช ง "นโยบายการสลงช ผลวตสวนคขาหลาย
ชนวด อยนางประหยลด กรณชพจ
ว ารณาคนาใชขจาน ยในการควบคสมสวนคขาคงคลลงประเภทวลต ถสด บ
ว และชวน
บ สนวนผลวต ภลณฑย" จาก การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสตสาห
การ
- บทความดชเดนน (Best Paper) ประจตาปป 2556 เรชอ
ช ง "การจลด ตารางการผลวต สตาหรลบระบบการผลวต แบบไหลเลชอ
ช นยชด หยสน
น โดยมชเครชอ
ช งจลก รขนานทชไ
ช มนมค
ช วามสลมพลนธย
กลนในแตนล ะการดตาเนวนงานภายใตขนโยบายการผลวต แบบทลนเวลาพอดช" จาก การประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป 2556
- Best Paper Award ประจตาปป 2560 เรชอ
ช ง "การใชขหลลก การจตาลองสถานการณยเพชอ
ช วางแผนบรวหารจลด การสวนคขาคงคลลงกรณชเตวมเตพมสวนคขารนวมกลนภายใตข
สถานการณยส น
ว คขามชก ารเสชอ
ช มสภาพและการหมสนเวชยนสวนคขาแบบเขขาหลลงออกกนอน" จาก การประชสมสลมมนาเชวงววชาการดขานการจลด การโลจวส ตวก สยและโซนอป
ส ทาน ครลงบ ทชช
17
- Best Paper Award (รางวลล บทความยอดเยชย
ช ม) ประจตาปป 2561 เรชอ
ช ง "ววธเช ชวงพลนธสก รรมสตาหรลบการแกขปญ
ป หาจลด เสขนทางเดวนรถในระบบทชม
ช ส
ช องคลลงสวนคขา หลายรขาน
คขาปลชก โดยรองรลบเสขนทางแบบเปปด " จาก งานประชสมววชาการขนายงานววศ วกรรมอสต สาหการ ประจตาปป 2561 (IE Network 2018)
- Best Paper Award ประจตาปป 2562 เรชอ
ช ง "การจลด ตารางดตาเนวนกวจกรรมโครงการกนอสรขางโดยพวจารณานโยบายการเตวมเตพมวลส ดสคงคลลง" จาก คณะกรรมการ งาน
ประชสมววชาการ The 5th Thai-Nichi Institute of Technology Academic Conference (TNIAC 2019)

ผลงานววจย
ล นชเบ ปปนรายการรวบรวมระหวนางปป 1 มกราคม 2550 - 1 เมษายน 2563
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