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พยากรณแบบถัวเฉล่ียเคล่ือนที ่

กิตติวัฒน สิริเกษมสุข 
 

344 

068 การกําหนดจํานวนพนักงานขึ้นรูปถาดสําหรับกระบวนการบรรจุขวด 

สุวิวัฒน สืบสานกุล และ แพรวพรรณ ประหยัดทรัพย 

353 

069 การเพิ่มประสิทธภิาพในสายการผลิตฮารดดิสกไดรฟในบริษัทกรณีศึกษา 

สุภัคศิริ สุวิวัฒนา และ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ  

357 

070 การปรับปรุงประสิทธภิาพสายการผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส A โดยใชแบบจาํลองสถานการณ กรณีศึกษา บริษัทผลิต

ชิ้นสวนอิเล็กทรอนิกส 

วลัญชกมล ตอมดวงแกว และ ชมพูนุท เกษมเศรษฐ 
 

364 



รหัสบทความ ชื่อบทความ หนา 

    

071 การปรับปรุงประสิทธภิาพกระบวนการผลิตโดยใชเทคนิคการจําลองสถานการณ 

ศักดินนท นันทนา สรรฐติชัย ชวีสุทธิศิลป และ อรรถพล สมุทคุปต์ิ 

371 

 


