Advance Planning and Scheduling
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Introduction Advance Planning and Scheduling
Advance Planning and Scheduling (APS) เป็ นโปรแกรมบริ หารตารางการผลิตเพื่อเพิ่มความรวดเร็ วในการจัดการแผนการผลิตหลาย
สิ นค้าที่มีความซับซ้อนทั้งในกระบวนการผลิต, หลายทรัพยากรการผลิต (Resource) ให้อยูใ่ นรู ปของ Graphic เพื่อง่ายในการบริ หารและจัดการ
ซึ่งในโปรแกรม Advanced Planning and Scheduling จะประกอบไปด้วย Feature การทางานที่หลากหลายเกี่ยวกับการวางแผนการผลิต

Advanced Planning and Scheduling จะเป็ นโปรแกรมที่เน้นทางด้านการบริ หารและการจัดการทางด้านแผนการผลิตเป็ นหลักโดยจะ
ประกอบไปด้วยการวางแผนในลักษณะต่างๆ
การสร้างแผนการผลิตแบบอัตโนมัติ (Auto metric plan) การวางแผนการผลิตแบบหลายรายการเรี ยงตามลาดับความสาคัญ (Priority
plan), การจับคู่สินค้ากับทรัพยากรการผลิต (Capacity resource), สู ตรการผลิตสิ นค้า (BOM), ปฏิ ทินการทางานของทรัพยากรการผลิ ต
(Calendar Resource), การปรับปรุ งแผนการผลิต (Gantt chart), การส่ งออกแผนการผลิตในรู ปของ MS Project (Export to MS Project).
(Support MS Project 2007), ข้อมูลแสดงการใช้งานทรัพยากรการผลิต (Work resource calendar), Master plan Scheduling.
Advanced Planning and Scheduling จะรวมถึงการคิดคานวณเวลาที่ สูญเสี ยไปกับการตั้งค่าทรัพยากร, การเคลื่อนไหวของ
กระบวนการผลิต, การแบ่งย่อยส่วนการผลิต (Batch Size), การดึงงาน ผลักงาน สามารถที่จะทาการคานวณเพื่อจะหาวันที่ทาการส่งสิ นค้าให้กบั
ลูกค้า, วันที่ตอ้ งทาการสัง่ ซื้อวัตถุดิบ, วันที่ตอ้ งทาการเริ่ มต้นการผลิต
Q Soft Solution
Guarantee Success.
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Operating Environment Requirement
1 Hardware Specifications.
1.1 Database Server.
„ Intel Core 2 Duo 2.4 GHz or higher.
„ 512 MB RAM or higher.
„ 120GB Hard Disk Space or higher.
„ DVD-ROM Drive.
1.2 Client.
„ Intel Dual Core 1.73 GHz or higher.
„ 512 MB RAM or higher.
„ 80 GB Hard Disk Space or higher.
„ DVD-ROM Drive.
2 Software Specifications.
2.1 System Software.
2.1.1 Database and Application Server.
„ Windows 2000 Server.
„ Windows 2003 Server.
„ Windows 2008 Server.
„ Microsoft SQL Server 2005 Express, 2008 Express.
„ Microsoft SQL Server 2000 or 2005 or 2008
„ Microsoft .Net Framework 3.5
2.1.2 Application Client.
„ Windows XP SP.2
„ Windows Vista, Windows 7
„ Microsoft .Net Framework 3.5
2.1.3 Application Server.
„ Windows 2000 Server or Windows 2003 R2 or Windows Server 2008
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การติดตั้งโปรแกรม Q Soft Advance Planning and Scheduling (APS)
ในการติดตั้งโปรแกรมนั้นต้องทาการตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าได้ทาการติดตั้ง .Net Framework 3.5 ในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว (หากไม่
ติดตั้งจะไม่สามารถทาการติดตั้งโปรแกรมได้) หรื อ หากมีการติดตั้งโปรแกรม Q Soft APS ไว้ก่อนหน้านี้ แล้วให้ทาการถอนการติดตั้งตัวเดิม
ออกก่อนแล้วจึงติดตั้งเข้าไปใหม่
ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Q Soft APS
ให้ทาการเข้าไปที่โฟลเดอร์ติดตั้งโปรแกรมจากนั้นให้ทาการดับเบิ้ลคลิกที่ไฟล์ APSSetup.msi จะปรากฏหน้าจอขึ้นมาดังภาพที่ 1
ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอแรกเมื่ อทาการเริ่ มติดตั้งโปรแกรม ให้ทาการ
คลิก Next > เพื่อเข้าสู่ข้ นั ตอนถัดไป

ภาพที่ 2 แสดงหน้าจอการกาหนดไดร์ ฟ สาหรับการติดตั้งโปรแกรม
โดยทัว่ ไประบบจะทาการกาหนดให้โดยอัตโนมัติ โดยจะทาการติดตั้ง
ไว้ที่ C:\Program Files\Business Competitive Intelligence\APS Setup\
หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สาหรับติดตั้งก็ให้ทาการคลิก Next > เพื่อ
เข้าสู่ข้ นั ตอนถัดไป
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ภาพที่ 3 แสดงหน้าจอ License Agreement ของโปรแกรมให้ทาการ
เลือกที่ I Agree จากนั้นคลิก Next > เพื่อเข้าสู่ข้ นั ตอนถัดไป

ภาพที่ 4 หน้าจอแสดงความคืบหน้าการติดตั้งโปรแกรม ให้ทาการรอ
จนกว่าโปรแกรมจะทาการติดตั้งเสร็ จเรี ยบร้อย ในกรณี ที่ข้ ึนแจ้งเตือน

ให้ทาการคลิกที่ปุ่ม Continue ข้ามไปได้เลย เมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็ จ
สมบูรณ์จะปรากฏไอคอน ตรงหน้า Desktop
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การเข้ าใช้ งานโปรแกรม
ในการเข้าใช้งานโปรแกรม Advance Planning and Scheduling (APS) ให้ทาการดับเบิ้ลคลิกไอคอนที่หน้า Desktop โดยโปรแกรมจะ
เริ่ มการทางาน ซึ่งจะปรากฏหน้าจอต้อนรับเพื่อโหลดข้อมูลการทางานของโปรแกรม ดังภาพ
ภาพที่ 5 แสดงหน้ า จอการเริ่ มต้น เข้า ใช้ง าน
โปรแกรมซึ่ งจะท าการโหลดข้อ มู ล ที่ ส าคัญ ใน
โปรแกรม

ในการเข้าใช้งานโปรแกรมครั้งแรกนั้นอาจพบปั ญหา เนื่ องจากไม่สามารถทาการติดต่อกับเครื่ อง Server ได้ทาให้ไม่สามารถเข้าใช้
งานโปรแกรมได้ ซึ่งโปรแกรมจะแสดงข้อความแจ้งเตือน ดังภาพ

ภาพที่ 6 แสดงข้อความแจ้งเตือนเนื่องจากไม่สามารถทาการติดต่อกับเครื่ อง Server เพื่อที่จะเข้าสู่การทางานของโปรแกรม
ให้ทาการคลิกที่ปุ่ม OK โดยโปรแกรมจะทาการให้กาหนดค่าการเชื่อมต่อกับเครื่ อง Server ใหม่ โดยจะปรากฏหน้าจอขึ้นมาให้ทา
การกาหนดค่าการเชื่อมต่อ ดังภาพที่ 7 ซึ่งในการกาหนดค่านั้นจะประกอบไปด้วยส่วนที่ตอ้ งทาการกาหนดค่า ดังต่อไปนี้
1.Profiles
2.Server Name
3.Database Name
4.Username
5.Password

จะเป็ นส่ วนที่ กาหนดชื่ อของกลุ่มการเชื่ อมต่อที่ ได้ทาการกาหนดเอาไว้ (ในกรณี ที่
ผูใ้ ช้งานมีการใช้งานหลาย Server โดยไม่ตอ้ งทาการป้ อนข้อมูลใหม่)
จะเป็ นส่วนที่กาหนดชื่อหรื อ IP Address ของเครื่ อง Server ที่ตอ้ งการจะทาการติดต่อ
จะเป็ นส่วนที่กาหนดชื่อของฐานข้อมูล (Database) ที่ตอ้ งการจะทางาน
จะเป็ นส่วนที่กาหนด Username ที่ใช้ในการ Log in เข้าสู่ฐานข้อมูล (Database)
โดยทัว่ ไปจะกาหนดค่าเริ่ มต้นเป็ น sa
จะเป็ นส่วนที่กาหนด Password ที่ใช้ในการ Log in เข้าสู่ฐานข้อมูล (Database)
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ภาพที่ 7 แสดงหน้าจอการกาหนดค่าการเชื่อมต่อกับ Server ในกรณี ที่ไม่สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้
เมื่อทาการกาหนดค่าต่างๆ ครบเรี ยบร้อยแล้ว ให้ทาการกดที่ปุ่ม “Connect Database” หากทาการเชื่อมต่อสาเร็ จ โปรแกรมจะแสดง
หน้าจอ Login เพื่อเข้าสูการทางานต่อไป ดังภาพที่ 8
ในส่ วนหน้าจอการ Log in จะประกอบไปด้วย ส่ วนข้อมูล
สาหรับการพิสูจน์ตวั ตนในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่ งจะประกอบ
ไปด้วย
Username ให้ทาการกรอก Username สาหรับเข้าใช้งานระบบ
(ค่าเริ่ มต้นให้กรอก Admin)
Password ให้ทาการกรอก Password สาหรับเข้าใช้งานระบบ
(ค่าเริ่ มต้นให้กรอก Admin)
Language เป็ นส่ วนของการกาหนดภาษาที่จะใช้แสดงเมนู ใน
โปรแกรม (มีอยู่ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ)
Profiles เป็ นส่ วนสาหรับการกาหนด Profile การเชื่ อมต่อกับ
ฐานข้อมูล (Database)
ภาพที่ 8 แสดงหน้าจอ Log in โปรแกรม

Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.

6

Advance Planning and Scheduling

หลังจากที่ทาการ Log in เรี ยบร้อยแล้วโปรแกรมจะทาการแสดงหน้าจอ รายการบริ ษทั ที่จะเข้าทางานให้เลือก (Company Lists) ดังภาพที่ 9
ในส่วนนี้ให้ทาการเลือกบริ ษทั ที่ตอ้ งการเข้าทางาน โดยการดับเบิ้ลคลิก
ที่ชื่อของบริ ษทั นั้นๆ

ภาพที่ 9 แสดงหน้าจอการเลือกบริ ษทั เข้าทางาน

หน้ าจอการทางานหลักของโปรแกรม

ภาพที่ 10 แสดงส่วนของหน้าจอการทางานหลัก
ในหน้าจอการทางานหลักจะประกอบไปด้วยส่วนของเมนูการทางานจานวน 6 ส่วนโดยแต่ละส่วนนั้นจะทาหน้าที่ในการรวมเมนูการ
ทางานต่างๆ ของโปรแกรมเอาไว้ ซึ่งในแต่ละส่วนของเมนูการทางานสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังต่อไปนี้
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ส่ วนที่
1

การกาหนดค่ าการเชื่อมต่ อและการแสดงผล
เมนูการเปลี่ยนบริ ษทั เข้าทางาน
เมนูเปลี่ยนการเชื่อมต่อฐานข้อมูล (Database)
เมนูการตั้งค่าการแสดงผลในส่วนของการวางแผนการผลิต
ออกจากโปรแกรม

2

หัวข้ อกลุ่มเมนูการทางาน
กลุ่มเมนูการจัดการข้อมูลสิ นค้าและวัตถุดิบ
กลุ่มเมนูการจัดการทรัพยากรการผลิต
กลุ่มเมนูการจัดการปฏิทินการทางาน
กลุ่มเมนูการจัดการสูตรการผลิต
กลุ่มเมนูการจัดการใบสัง่ ซื่อสิ นค้า
กลุ่มเมนูการจัดการแผนการผลิต
กลุ่มเมนู Advance Planning มีดงั นี้
Gantt Chart
Master Plan Scheduling
Export to MS Project
Work Resource Calendar
Check plan process

3

My Menu
เมนูการทางานที่สามารถกาหนดเมนูการใช้งานได้

4

ส่ วนของรายงานข้ อมูล
แสดงรายงานทั้งหมดในโปรแกรม โดยสามารถที่จะทาการค้นหารรายงานได้

5

Status Bar
จะเป็ นส่วนที่แสดงรายละเอียดการทางานโปรแกรมต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วย
Ready By จะเป็ นส่วนที่แสดงชื่อผูใ้ ช้งานที่ทาการ Log in เข้ามา
n Resource จะเป็ นส่วนที่แสดงการใช้งานรู ปแบบทรัพยากรในการวางแผนการผลิต
Language จะเป็ นส่วนที่แสดงภาษาที่ใช้งานในโปรแกรม ซึ่งในส่วนนี้สามารถทาการเปลี่ยนแปลงค่าได้
Connect จะเป็ นส่วนที่แสดงว่าได้ทาการเชื่อมต่อกับ Server ใด

Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.

8

Advance Planning and Scheduling

6

Quick Menu
จะเป็ นส่วนของเมนูหลักๆ ที่ใช้ในโปรแกรม ซึ่งจะประกอบไปด้วยเมนู
ข้อมูลสิ นค้า
แผนการส่งสิ นค้า
จับคู่ทรัพยากรการผลิตกับสิ นค้า
สูตรการผลิต
ปฏิทินการทางาน
ตารางงานของทรัพยากร
เอกสารใบวางแผน
วางแผนอัตโนมัติ
วางแผนอัตโนมัติ (หลาย SO)
Gantt Chart
ออกจากระบบ

สู ตรการผลิต (Bill of Material: BOM)
Bill of Material (BOM) หมายถึง โครงสร้างสิ นค้า หรื อสู ตรการผลิต เป็ นข้อมูลที่สาคัญอย่างหนึ่ งในกระบวนการผลิต ซึ่ งจะทาการ
แสดงข้อมูล ส่วนประกอบ, จานวนส่วนประกอบ, รายการสิ่ งที่ผลิตขึ้นจากส่วนประกอบ, รายการวัตถุดิบ, รายการข้างต้นจะเป็ นความต้องการ
ต่อสิ นค้าหนึ่งหน่วย ซึ่งข้อมูลของสูตรการผลิตก็คือ การที่สามารถจะติดตามข้อมูล Item มากมายเพื่อให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของการส่ งมอบ,
ความต้องการการใช้ และกาลังการผลิต และการที่ตอ้ งการรู ้วา่ มีชิ้นส่วนใดบ้างที่ตอ้ งการเมื่อมีการเริ่ มผลิต
โครงสร้างสูตรการผลิต
Level P

A

Remark:

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

B

C

E

F

สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป

D

Level C1
Level C2

วัตถุดิบ
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ในโปรแกรม Advance Planning and Scheduling (APS) สามารถเข้าใช้งานโดยการเข้าที่เมนูสูตรการผลิต โดยเมนูสูตรการผลิตแสดง
ได้ดงั ภาพที่ 11,12

ภาพที่ 11 แสดงเมนูสูตรการผลิต
ช่อง “ค้นหา” = เลือก BOM Code หรื อ BOM Name ในการค้นหาสูตรการผลิตต่างๆ
ช่อง “สถานะ” = เลือกสถานะแบบ Active.[A] หรื อ Inactive.[I] ในการค้นหาสูตรการผลิต
ปุ่ ม “ค้นหา” = กดปุ่ ม เพื่อทาการค้นหา สูตรการผลิต
ปุ่ ม “เพิ่มสูตรการผลิต” = กดเพื่อทาการสร้างสูตรการผลิตขึ้นมาใหม่
ปุ่ ม “สี่ เหลี่ยม กากบาทสี แดง” = ปุ่ มออก

ภาพที่ 12 แสดงเมนูสูตรการผลิต
ขั้นตอนการเพิ่มสูตรการผลิต
1.ให้ทาการกดที่ปุ่ม “เพิ่มสูตรการผลิต”
2.ในแท็บข้อมูลหลัก ให้ทาการป้ อนข้อมูลสูตรการผลิตของสิ นค้าหลักที่ตอ้ งการจะทาการสร้างสูตรการผลิต
* ในกรณี ที่ทาการเลือกทรัพยากรแล้วไม่มีทรัพยากรแสดง ให้ทาการไปทาการจับคู่ทรัพยากรกับสิ นค้าตัวนั้นก่อน
3.ในแท็บ Process & Routing จะเป็ นส่วนที่ให้ป้อนข้อมูลโดยแบ่งแยกออกเป็ น 2 ส่วนด้วยกัน คือ
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3.1 Standard Operation จะเป็ นส่ วนที่ ให้กาหนดข้อมูล Operation สาหรับการผลิตสิ นค้านั้นๆ (ต้องมีการเพิ่ม
ข้อมูลของ Standard Operation และ Work Center ก่อน)
3.2 Raw Material จะเป็ นส่วนที่ให้กาหนดข้อมูล Raw Material สาหรับการผลิตสิ นค้านั้น
4.ในแท็บ By product จะเป็ นส่วนที่ให้กาหนด By product ที่ได้จากการผลิตสิ นค้านั้น
5. เมื่อทาการกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ทาการกดที่ ปุ่ม “บันทึก” และหากต้องการสร้างสู ตรลาดับชั้นต่อไป ก็ให้ทาการ
เลือกสูตรการผลิตที่ได้ทาการสร้างเสร็ จแล้วๆ ทาตามขั้นตอนที่ 2 ไปจนจบขั้นตอน
การพิมพ์รายการโครงสร้างสูตรการผลิต
1.ให้ทาการเลือกสูตรการผลิตที่ตอ้ งการ (ดับเบิ้ลคลิกเลือกสูตรในแท็บรายชื่อสูตรการผลิต)
2.ทาการกดที่ไอคอน โปรแกรมจะทาการพิมพ์รายการโครงสร้างสูตรการผลิตออกมาในรู ปแบบเอกสาร MS Excel
* การพิมพ์รายการโครงสร้างสูตรการผลิตจะทาการส่งออกในรู ปแบบของเอกสาร Microsoft Excel ดังนั้นควรทาการติดตั้ง
โปรแกรม Microsoft Excel ไว้ในเครื่ องด้วย
ทรัพยากรการผลิต (Productive Resources)
ทรัพยากรการผลิต (Productive Resources) หมายถึง ทรัพยากรที่นามาผลิตสิ นค้าและบริ การ หรื อเรี ยกอีกชื่อหนึ่ งว่า ปั จจัยการผลิต
(factors of production) ในโปรแกรม Advance Planning and Scheduling (APS) จะหมายรวมถึงเครื่ องจักร, ผูป้ ฏิบตั ิงานต่างๆ ด้วย
การเข้าจัดการข้อมูลทรัพยากรการผลิตสามารถเข้าใช้งานโดยการคลิกที่ส่วนของกลุ่มเมนูการทางาน “กลุ่มเมนูการจัดการทรัพยากร
การผลิต” โดยจะแสดงเมนูยอ่ ยที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรการผลิต ซึ่ งจะประกอบไปด้วยเมนู Work Center, Standard Operate, จัดการทรัพยากร
การผลิต1, จัดการทรัพยากรการผลิต2, จัดการหน่วยนับทรัพยากร, การจับคู่ทรัพยากรกับสิ นค้า/วัตถุดิบ และประสิ ทธิ ภาพของทรัพยากร ดัง
ภาพที่ 13

ภาพที่ 13 แสดงรายการเมนูการจัดการทรัพยากรการผลิต
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ขั้นตอนการทางานการจัดการทรัพยากร 1
1.เข้าไปที่เมนูจดั การทรัพยากร 1

2.ทาการป้ อนข้อมูลทรัพยากรที่ตอ้ งการเพิ่ม จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “เพิ่ม”
ในกรณี ที่ตอ้ งการแก้ไขข้อมูล ให้ทาการเลือกทรัพยากรที่ตอ้ งการแก้ไขจากนั้นให้ทาการแก้ไขข้อมูลตามที่ตอ้ งการ จากนั้นให้ทา
การกดที่ปุ่ม “แก้ไข”
ปุ่ ม เพิ่ม - แก้ไข - ลบ - เคลียร์ - ออก
 ในการลบข้อมูลทรั พยากรจะไม่สามารถทาการลบทรั พยากรตัวดังกล่าวได้ หากทรัพยากรดังกล่าวในมีการใช้งานในระบบ เช่ น
ทรัพยากรถูกจับคู่กบั สิ นค้า/วัตถุดิบ, ทรัพยากรตัวดังกล่าวได้มีการวางแผนการผลิตไปแล้ว
การจับคู่ทรัพยากรกับสินค้ า/วัตถุดบิ
การจับคู่ทรัพยากรกับสิ นค้า/วัตถุดิบ หมายถึงการกาหนดว่าในการผลิตสิ นค้า/วัตถุดิบชนิ ดนั้นได้มีการใช้ทรัพยากรไหนในการผลิต
โดยในโปรแกรม APS จะสามารถทาการกาหนดกาลังการผลิตของทรัพยากรชนิ ดนั้นๆ ต่อหน่วย (นาที , หน่ วยนับ, ชัว่ โมง) รวมไปถึงการ
กาหนดค่าของกระบวนการ (Setup Time, Moving time)
โปรแกรมสามารถท าการก าหนดการจับ คู่ ระหว่า งสิ น ค้า /วัต ถุ ดิ บ กับ ทรั พ ยากรได้ม ากกว่า 1 ทรั พ ยากร โดยสามารถก าหนด
ความสาคัญของการใช้งานได้ (Priority) หน้าจอการทางานของเมนู จับคู่สินค้า/วัตถุดิบกับทรัพยากร ภาพที่ 14

ภาพที่ 14 เมนู จับคู่สินค้า/วัตถุดิบกับทรัพยากร
Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.
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ขั้นตอนการจับคู่สินค้า/วัตถุดิบกับทรัพยากร
1.ทาการเลือกสิ นค้า/วัตถุดิบ
2.กาหนดทรัพยากรที่ตอ้ งการจับคู่กบั สิ นค้า/วัตถุดิบตัวที่ได้ทาการเลือกไว้
3.ทาการกาหนดกาลังการผลิต (โปรแกรมจะทาการบันทึกกาลังการผลิตโดยบันทึกในรู ปแบบ หน่วยนับ/นาที)
4.ทาการกาหนดค่า Moving Lead time และ Setup Lead time
5.กดที่ ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อทาการเพิ่มรายการ (สามารถทาการเพิ่มได้หลายหลายการ ซึ้ งในส่ วนของรายการจับคู่สามารถที่ จะทาการ
กาหนดลาดับความสาคัญได้ (Priority))
6.กดที่ปุ่ม “จับคู่” เพื่อทาการบันทึกรายการ
* ในการลบข้อมูลการจับคู่น้ นั จะไม่สามารถลบได้ หากรายการนั้นๆ ได้มีการใช้งานในระบบ (ใช้งานในส่วนสูตรการผลิต, ใช้ในการ
วางแผนการผลิตไปแล้ว)
* จะไม่สามารถทาการจับคู่ได้หากทรัพยากรนั้นๆยังไม่มีการสร้างตารางการทางาน (Cycle Time)
* การกาหนดลาดับความสาคัญ (Priority) จะไม่สามารถทาการกาหนดซ้ ากันได้
ปฏิทนิ การทางาน (Standard Time)
ปฏิทินการทางาน (Standard Time) จะเป็ นการกาหนดเวลาการทางานมาตรฐานของทรัพยากรการผลิต โดยจะต้องทาการกาหนดเวลา
ที่เริ่ มการทางานของทรัพยากร, กาหนดเวลาทางานมาตรฐานในแต่ละวัน (ในโปรแกรม APS จะทาการแบ่งออกเป็ นการทางาน 6 คาบการ
ทางานโดยในแต่ละคาบการทางานจะมีช่วงเวลาเบรก)
ในส่วนของข้อมูลปฏิทินการทางานจะประกอบไปด้วยเมนูยอ่ ย ที่ทางานร่ วมกับปฏิทินการทางาน (Standard Time) ซึ้งจะประกอบไป
ด้วยเมนู ดังต่อไปนี้
การจัดการข้ อมูลวันหยุด (Unavailable Time)
การจัดการข้อมูลวันหยุด (Unavailable Time) จะเป็ นการกาหนดวันหยุด หรื อวันที่ตอ้ งทาให้การทางานของทรัพยากรหยุดการผลิต
ซึ่งการกาหนดข้อมูลในส่วนนี้จะส่งผลให้ในการวางแผนการผลิตโปรแกรมจะไม่นาวันที่ถูกกาหนดนี้มาคิดรวมในกระบวนการ
การเพิ่ ม ข้อ มู ล ให้ ท าการเลื อ กวัน ที่ ต ้อ งการ
จากนั้นกรอกคาอธิบาย แล้วกดที่ปุ่ม “เพิ่ม”
การแก้ไ ขข้อ มู ล ให้ ท าการเลื อ กวัน ที่ ต ้อ งการ
จากนั้นกรอกคาอธิบายใหม่ แล้วกดที่ปุ่ม “แก้ไข”
การลบข้อมูล ให้ทาการเลือก คาอธิบาย แล้วกดที่
ปุ่ ม “ลบ”
ภาพที่ 15 การจัดการข้อมูลวันหยุด (Unavailable Time)
ปฏิทนิ การทางาน (Standard Time)
ปฏิทินการทางาน (Standard Time) ในโปรแกรม APS จะเป็ นการกาหนดเวลาสาหรับทรัพยากรที่สามารถทาการผลิตได้ใน 1 วัน (ใน
เมนูน้ ีจะไม่รวมถึงการเปิ ด OT ซึ่งหากต้องการที่จะเปิ ดการใช้งาน OT จะกล่าวถึงในเมนูถดั ไป)
การกาหนดค่าปฏิทินการทางานมาตรฐานในโปรแกรม APS จะทาการกาหนดเป็ นคาบการทางาน โดยจะแบ่งออกเป็ น 6 คาบ ซึ่ งใน
แต่ละคาบการทางานจะมีช่วงเวลาเบรก (Break time) การทางานของทรัพยากร, การกาหนดเวลาเริ่ มทางานของทรัพยากร
การเข้าใช้งานเมนูการกาหนดปฏิทินการทางานมาตรฐาน (Standard Time) ให้เข้าไปที่เมนู ปฏิทิน
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ขั้นตอนการกาหนดข้อมูลปฏิทินการทางานมาตรฐาน
1.ทาการเลือกทรัพยากรที่ตอ้ งการกาหนด
2.กาหนดเวลาเริ่ มงานของทรัพยากร
3.กาหนดเวลาการทางาน (ป้ อนข้อมูลเป็ นหน่วยชัว่ โมง)

จากภาพการกาหนดข้อมูลดังกล่าวหมายถึง ทรัพยากรตัวที่ได้เลือก ได้มีการเริ่ มการทางานเวลา 8.00 (แปดโมง) การกาหนดเวลาการ
ทางานได้มีการกาหนดเวลา การทางานในคาบแรก 4 ชัว่ โมง มีการเบรก 1 ชัว่ โมง จากนั้นทางานต่ออีก 4 ชัว่ โมง ในทุกๆวัน ซึ่ งสรุ ปรวมได้วา่
ทรัพยากรได้ทาการ
เริ่ มงานเวลา 8.00 ‟ 12.00
เบรก (Break) 12.00 ‟ 13.00
เริ่ มผลิตต่อ 13.00 ‟ 17.00
ซึ่ งในโปรแกรมจะทาการมองว่าทรัพยากรการผลิตตัวดังกล่าวมีระยะเวลาการปฏิ บตั ิงานเป็ น 8 ชัว่ โมง (480 นาที) โดยมีเวลาเบรก
(Break) 1 ชัว่ โมง (60 นาที) ในทุกๆวัน
การกาหนดคาบเวลาสามารถกาหนดให้แต่ละวันทางานแตกต่างกันได้ แต่ผลรวมของเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน 24 ชัว่ โมง
4.หลังจากทาการกาหนดค่าเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการกดที่ปุ่ม “บันทึก (F2)”
การสร้ างปฏิทนิ การทางานมาตรฐานคราวละหลายๆ ทรัพยากร
ในกรณี ที่มีทรัพยากรจานวนมาก และมีการทางานที่เหมือนกัน (เวลาเริ่ มงานและคาบเวลาการทางาน) สามารถที่จะทาการสร้างปฏิทิน
การทางานได้ในคราวเดียวโดยให้ทาตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1.ให้ทาการกาหนดเวลาเริ่ มงานของทรัพยากร
2.ให้ทาการกาหนดคาบเวลาการทางาน รวมไปถึงเบรก (Break time)
3.ให้ทาการเลือกที่ “สร้างตารางทางานทรัพยากร” แล้วทาการกาหนดช่วงทรัพยากรที่ตอ้ งการสร้าง

4.หลังจากทาการกาหนดค่าเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการกดที่ปุ่ม “บันทึก (F2)”
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สร้ างปฏิทนิ การทางาน
หลังจากที่ได้ทาการกาหนดปฏิทินการทางานของทรัพยากรเสร็ จเรี ยบร้อย ต้องทาการสร้างกาลังการผลิตให้กบั ทรัพยากร (ระยะเวลา
ทั้งหมดที่ทรัพยากรสามารถใช้ในการผลิตได้ในวันนั้น หน่วยเก็บเป็ นนาที) โดยเข้าไปที่เมนู “สร้างปฏิทินแบบอัตโนมัติ” ภาพที่ 16

ภาพที่ 16 เมนูสร้างปฏิทินแบบอัตโนมัติ
ขั้นตอนการทางาน
1.ทาการกาหนด “ทรัพยากร” ที่ตอ้ งการสร้าง
2.กาหนดช่วง “วันที่”
3.กดที่ปุ่ม “Gen”
หมายเหตุ
หากทรัพยากรตัวไหนยังไม่ได้มีการสร้างปฏิทินการทางานมาตรฐานไว้ จะไม่สามารถทาการสร้างปฏิทินการทางานให้ได้
ปรับปรุงปฏิทนิ การทางาน (Standard Time and OT)
เมนูการปรับปรุ งปฏิทินการทางานของทรัพยากรจะเป็ นการที่ทาการปรับปรุ งเวลาการทางานมาตรฐาน (Standard Time) แบบรายวัน
ซึ่ งในเมนูน้ ี สามารถที่จะทาการกาหนดค่า OT (Over Time) ในแต่ละวันได้ หรื อการเปลี่ยนเวลาเริ่ มงานของทรัพยากรในวันนั้นๆ ซึ่ งแตกต่าง
จากเมนูก่อนหน้า (การกาหนดค่าปฏิทินการทางานมาตรฐาน) ที่จะทาการกาหนดแบบเดียวกันในทุกๆวันที่ของเดือน/วัน
เมนูเข้าที่ จัดการปฏิทินการทางาน =>> ปรับปรุ งปฏิทินทรัพยากรการผลิต

ขั้นตอนการทางาน
1.ให้ทาการกาหนด สาขา, โรงงาน, ชนิดทรัพยากร หรื อ(ถ้าต้องการ คัดลอกเวลาให้ติ๊กที่ช่อง “คัดลอกเวลา”)
2.ทาการเลือก “สร้างตารางทางานของทรัพยากร” ต้องการทาการปรับปรุ งข้อมูลจากรายการด้านล่าง
3.ทาการกาหนดค่าข้อมูลตามที่ตอ้ งการแล้วกดปุ่ ม “เพิ่ม หรื อ (F2)”
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4. ถ้าต้องการแก้ไข ให้ทาการกาหนดค่าข้อมูลตามที่ตอ้ งการแล้วกดปุ่ ม “แก้ไข หรื อ (F3)”
5. ต้องการลบ กดปุ่ ม “ลบ หรื อ (F4)”
6. ปริ้ น (F5), ออก (Esc)
 ในการกาหนดค่า OT (Over Time) นั้นผลรวมของการเปิ ด OT รวมกับค่าชัว่ โมงและเวลาเบรกต้องไม่เกินกว่า 24 ชัว่ โมง
ตารางงานของทรัพยากร
ตารางการทางานของทรั พยากรจะแสดงข้อมูลการใช้งานของทรั พยากรการผลิ ตในแต่ละวันโดยจะแสดงข้อมูลกาลังการผลิตที่
สามารถผลิตต่อได้ และกาลังการผลิตที่ถูกใช้ไป (หน่วยนาที) โดยการแสดงข้อมูลจะแบ่งการแสดงออกเป็ น 3 ส่วนการแสดงด้วยกัน
1.ส่วนการกาหนดค่าการแสดงข้อมูลและการใช้ทรัพยากร ภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ส่วนการกาหนดค่าการแสดงข้อมูลและการใช้ทรัพยากร
ส่วนนี้จะเป็ นการแสดงภาพรวมของการใช้งานทรัพยากรในแต่ละวัน (ช่วงของทรัพยากร และ ช่วงเวลาที่เลือกแสดง) โดยการแสดง
ข้อมูลจะแสดงอัตราส่วนข้อมูล กาลังการผลิตที่เหลือ/กาลังการผลิตทั้งหมดต่อวัน (หน่วยค่าข้อมูลเป็ นนาที) โดยสถานะสี ที่แสดงคือ
ใช้กาลังการผลิตเต็ม
วันอาทิตย์ (ในกรณี กาหนดให้เป็ นวันหยุด)
มีการใช้งานไปบางส่วน
วันหยุด
ไม่มีการใช้งาน
อยูใ่ นสถานะซ่อมบารุ ง
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ปุ่ มกดการทางาน แถบ Show resource usage มีดงั นี้
ปุ่ ม SHOW
ปุ่ มสาหรับการแสดงตาราง รายการค้นหาวันที่ของการทางานของทรัพยากร
ปุ่ ม EXPORT
เป็ นปุ่ มสาหรับการสร้างตาราง การทางานของทรัพยากร แสดงในรู ปแบบของ Excel
ปุ่ ม CLEAR
เป็ นการ Clear ตาราง การทางานของทรัพยากรทั้งหมด
ปุ่ ม EXIT
ปุ่ มออกจากโปรแกรม
ปุ่ ม Recal Task time เป็ นการสร้างกาลังการผลิตให้กบั ทรัพยากร (ระยะเวลาทั้งหมดที่ทรัพยากรสามารถใช้ในการผลิตได้ในวันนั้น
หน่วยเก็บเป็ นนาที)
2.ส่วนแสดงรายละเอียดการใช้งาน จะแสดงข้อมูลการใช้งานทรัพยากรที่ทาการผลิต (ทรัพยากร, วันที่เริ่ ม, วันที่เสร็ จ,กาลังการผลิตที่
ใช้, กาลังการผลิตที่เหลือ, Tag Id) ภาพที่ 18

ภาพที่ 18 ส่วนแสดงรายละเอียดการใช้งาน
3.การแสดงผลในรู ปของ Graphic ซึ่งในส่วนนี้ทาให้สามารถที่จะเห็นภาพรวมการทางานได้สะดวก โดยสามารถที่จะทาการการแสดง
ได้ใน 3 ระดับ (เดือน, สัปดาห์, ชัว่ โมง) ภาพที่ 19

ภาพที่ 19 การแสดงผลในรู ปของ Graphic
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ในส่วนจะแสดงโดยมีสถานะสี เป็ นตัวบอกถึงกาลังการผลิต โดยที่
กาลังการผลิตที่ถูกใช้
กาลังการผลิตที่เหลือ
ทรัพยากรมีการซ่อมบารุ ง
สามารถทาการดูขอ้ มูลตารางเวลามาตรฐานของทรัพยากรได้ โดยทาการกาหนดจากส่วน Cycle Time ด้านล่างของส่วนการจัดการ

ภาพที่ 20 การแสดงกาลังการผลิตของทรัพยากร
แผนการส่ งสินค้ า (Delivery Plans)
แผนการส่งสิ นค้า (Delivery Plans) เป็ นเมนูที่ทาหน้าที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงวันที่ลูกค้าต้องการรับของและหรื อวันส่ งของ โดยจะ
สามารถที่จะทาการเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะงานที่ยงั ไม่ได้ทาการวางแผนการผลิต ภาพที่ 20

Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.

18

Advance Planning and Scheduling

ภาพที่ 21 แผนการส่งสิ นค้า (Delivery Plans)
การแสดงสถานะสี จะเป็ นการบ่งบอกถึงความคืบหน้าของเอกสารนั้น โดยจะแบ่งแยกการแสดงออกเป็ น 3 สี /สถานะ ด้วยกันคือ สี เทา
แสดงถึง การที่งานดังกล่าวได้มีการส่ งให้กบั ลูกค้าเรี ยบร้อยแล้ว, สี ส้ม แสดงถึง งานที่ได้ทาการวางแผนการผลิตไปแล้วเรี ยบร้อย และสี เขียว
แสดงถึงสถานะที่ยงั เป็ นสถานะ SO คือยังไม่ได้ถูกใช้ในการวางแผน ซึ่งในสถานะสี เขียวนี้สามารถที่จะทาการเปลี่ยนแปลงค่าข้อมูลได้
รายละเอียดหน้าจอแสดงผล
Sale Order n Order แสดงข้อมูลจานวนเอกสารใบรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้า (ภาพส่ วนบน)

จะเป็ นการแสดงรายการข้อมูลของเอกสารใบรับคาสั่งซื้ อจากลูกค้าทั้งหมดที่มีการ
สร้างในช่วงของเดือนดังกล่าวที่ทาการเลือกแสดง โดยในส่ วนนี้ สามารถที่จะทาการ
ดับเบิ้ลคลิกเพื่อดูรายการของสิ นค้าที่ทาการสัง่ ซื้อจากลูกค้าได้ โดยจะแสดงในตาราง
ด้านล่าง
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SO document Details n Job. แสดงข้อมูลจานวนของสิ นค้าที่ มีรายการส่ งลูกค้า
ทั้ง หมดในเดื อ นที่ เ ลื อ กแสดงดัง กล่ า ว โดยข้อ มู ล ที่ แ สดงในตารางดัง กล่ า วนี้ จะ
สอดคล้องกับข้อมูลและหรื อกราฟิ กบาร์ ที่แสดงตรงกรอบแสดงผลทางด้านขวามือ
โดยข้อมูลดังกล่าวที่แสดงนั้นจะประกอบไปด้วย สิ นค้าที่ทาการผลิต (Product Code),
Lot, จานวน (num), วันที่ลูกค้าต้องการรับของหรื อวันที่ส่งสิ นค้า (delivery date),
ลูกค้า (Customer)

การปรับปรุ งแก้ไขวันที่ลูกค้าต้องการรับของ (Delivery Date)
การปรับปรุ งแก้ไขวันที่ลูกค้าต้องการรับของนั้นจะทาการแก้ไขได้ภายใต้กรณี งานที่มีสถานะสี เขียวเท่านั้น (สถานะงานที่ยงั อยูใ่ น
สถานะ SO ยังไม่ได้วางแผนการผลิต)
ในแต่ ล ะวัน โปรแกรมจะแสดงข้ อ มู ล
จานวนสู ง 3 งานโดยหากมีงานจานวนที่
มากกว่า โปรแกรมจะท าการแสดง Link
โดยจะบอกถึ ง จ านวนงานทั้ง หมด และ
หากต้องการที่จะแสดงงานทั้งหมดก็ให้ทา
การคลิกที่ Link นั้นๆ โดยข้อมูลงานจะ
แสดงปรากฏได้ดงั ภาพ
เมื่อต้องการแก้ไขงานนั้นสามารถที่จะทาการคลิกเมาส์ขา้ งไว้แล้วลากไปยังวันที่ตอ้ งการ โดยโปรแกรมจะทาการบันทึกการย้ายวัน
ดังกล่าวให้โดยอัตโนมัติ
ในกรณี ที่ตอ้ งการย้ายวันในเดื อนที่แสดงปั จจุบนั สามารถที่จะทาได้
โดยการคลิ กเมาส์ที่งานที่ ตอ้ งการย้ายข้างไว้แล้วย้ายไปยังตาแหน่ ง
วันที่ตอ้ งการ
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ในกรณี ที่ตอ้ งการย้ายวันไปในเดือนถัดไป ให้ทาการคลิกขวาที่งานนั้นๆ แล้วทาการเลือกที่เมนู เปลี่ยนแปลงวันส่ ง(Edit Delivery
Date) โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอการแก้ไขงานดังกล่าว
หน้าจอจะแสดงรายละเอี ยดของงานนั้น ๆ โดย
หากต้องการที่จะทาการจะย้ายไปในวันเดือนไหน
ก็ ส ามารถท าการก าหนดค่ า ที่ ช่ อ ง วัน ที่ ลู ก ค้า
ต้องการรับสิ นค้าแก้ไข จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม แก้ ไข

การวางแผนการผลิต
Feature Program Advance Planning and Scheduling
- การสร้างเอกสารใบวางแผนการผลิตอัตโนมัติ (Automatic plan document) ซึ่งจะประกอบไปด้วยการวางแผนการผลิตแบบ forward
scheduling และ backward scheduling โดยจะรวมไปถึงค่าของกระบวนการผลิต (Setup time, Moving time, wait time) การเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรการผลิต
- การสร้างเอกสารใบวางแผนการผลิตอัตโนมัติโดยไม่อา้ งอิงสู ตรการผลิต (Automatic Create plan document non referent BOM
style) ซึ่ งจะประกอบไปด้วยการวางแผนการผลิตแบบ forward scheduling และ backward scheduling โดยจะรวมไปถึงค่าของกระบวนการ
ผลิต (Setup time, Moving time, wait time) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการผลิต และหรื อสามารถทาการเปลี่ยนแปลงสู ตรที่ใช้ในการผลิตกับ
สิ นค้าตัวที่ตอ้ งการวางแผนการผลิตนั้นได้
- การสร้างเอกสารใบวางแผนการผลิตอัตโนมัติแบบเรี ยงลาดับความสาคัญ (Automatic Create plan document priority style) ซึ่ งจะ
ประกอบไปด้วยการวางแผนการผลิตแบบ forward scheduling และ backward scheduling โดยจะรวมไปถึงค่าของกระบวนการผลิต (Setup
time, Moving time, wait time) การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรการผลิต โดยในเมนูดงั กล่าวนี้ สามารถทาการวางแผนการผลิตแบบหลายๆ เอกสาร
ใบรับคาสัง่ ซื้อได้ในคราวเดียวกัน โดยกาหนดลาดับความสาคัญ (priority) ในการวางแผน
เมนูวางแผนอัตโนมัติ และการกาหนดค่ าการแสดงผล
เมนู วางแผนอัตโนมัติเป็ นเมนู ที่ทาหน้าที่ เกี่ยวกับการวางแผนการผลิตในโปรแกรม ซึ่ งสามารถที่ จะทาการวางแผนการผลิตแบบ
Forward Scheduling และแบบ Backward Scheduling โดยส่วนประกอบของเมนูการวางแผนการผลิตจะประกอบไปด้วยส่วนการทางาน 5 ส่วน
ด้วยกันคือ
ส่ วนการตั้งค่าเอกสาร (Document setting) จะเป็ นส่ วนที่กาหนดว่าจะทาการวางแผนการผลิตจากเอกสารชนิ ดใด เอกสารใบรับคา
สั่งซื้ อ (Sale Order) หรื อ เอกสารการผลิตเพื่อสต๊อก (Make to stock) การกาหนดสิ นค้า/วัตถุดิบ และสู ตรการผลิตที่ตอ้ งการใช้ในการวาง
แผนการผลิต
ส่วนการตั้งค่าการวางแผนการผลิต (Requires plan setting) จะเป็ นส่วนที่ทาหน้าที่ในการกาหนดวันที่เวลาที่ตอ้ งการวางแผนการผลิต
การกาหนดจานวน รวมไปถึงประเภทในการวางแผนการผลิต (Forward Scheduling หรื อ Backward Scheduling)
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ส่วนการกาหนดค่ากระบวนการ (Process Value) จะเป็ นส่ วนที่ทาหน้าที่ในการเลือกว่าจะทาการวางแผนการผลิตโดยคิดรวมค่าของ
กระบวนการต่างๆ เข้าไปด้วยหรื อไม่ โดยในโปรแกรมจะประกอบไปด้วยค่ากระบวนการคือ Setup lead time, Moving lead time, Waiting
time, Assistance Resource, Change BOM, Set production time, By product โดยการใช้งานค่ากระบวนการต่างๆ นั้นจะได้กล่าวถึงในหัวข้ออื่น
ต่อไป ส่วนการดาเนินการ จะประกอบไปด้วยปุ่ มกดที่มีหน้าที่ในการดาเนินการต่างๆ กับเมนูการทางาน

ภาพที่ 22 หน้าจอเมนูการวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติ
ส่ วนการแสดงผลรายละเอียดการวางแผน ซึ่ งในส่ วนนี้ จะทาการแสดงรายละเอียดต่างๆ ของแต่ละกระบวนการในการวางแผนการ
ผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบนั้นๆ ซึ่งในส่วนนี้สามารถที่จะทาการกาหนดค่าได้วา่ ต้องการที่จะแสดงหรื อไม่แสดงข้อมูลใด
การกาหนดค่ าการแสดงผล
ในการกาหนดค่าการแสดงผลในส่ วนของการวางแผนการผลิตนั้นจะทาการกาหนดค่าการใช้งาน ได้ในเมนู Configuration Plan
display หรื อคลิกที่ปุ่ม โดยจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าดังภาพที่ 23

ภาพที่ 23 Configuration Plan display
Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.

22

Advance Planning and Scheduling

การวางแผนการผลิตแบบ Forward Scheduling
การวางแผนการผลิตแบบ Forward Scheduling จะเป็ นการวางแผนโดยคานวณจากสูตรการผลิตชั้นล่างสุด แล้วทาการกาหนดวันเวลา
เริ่ มของการวางแผนเพื่อหาวันเวลาเสร็ จของการผลิตสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ

ขั้นตอนการวางแผนการผลิตแบบ Forward Scheduling
1.เข้าไปที่เมนูวางแผนอัตโนมัติ (Automatic Plan)
2.ในส่วนของการตั้งค่าเอกสาร (Document Setting) ให้ทาการกาหนดเอกสารที่ตอ้ งการจะนามาวางแผน ซึ่ งในโปรแกรมจะประกอบ
ไปด้วย 2 ชนิดเอกสารด้วยกันคือ เอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ (Sale Order) และเอกสารการผลิตเพื่อสต๊อก (Make to stock)
2.1 ทาการเลือกเอกสารที่ตอ้ งการ
2.2 ทาการกาหนดช่วงของเอกสารที่ได้ทาการเลือก (ช่วงของเอกสารนั้นจะเป็ นวันที่ที่ได้มีการสร้างเอกสาร)
2.3 ทาการการเลือกเอกสาร
2.4 ทาการเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการจะทาการวางแผน
2.5 ทาการเลือกสู ตรการผลิต (หากไม่ปรากฏสู ตรการผลิตให้เลือก ต้องทาการกลับไปสร้างสู ตรการผลิตสิ นค้าของสิ นค้า/
วัตถุดิบตัวนั้นๆก่อน)
ลักษณะการผลิต จะเป็ นส่ วนที่ บอกว่าในการวางแผนการผลิตนี้ เป็ นการวางแผนการผลิตในลักษณะใด ซึ่ งจะได้จากการกาหนด
ลักษณะการผลิตในหน้าสูตรการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบ ตัวนั้นๆ
3. ในส่วนของการตั้งค่าการวางแผนการผลิต (Requires plan setting) ให้ทาการกาหนดค่า
3.1 วันที่ตอ้ งการจะเริ่ มทาการวางแผนการผลิต
3.2 จานวนที่ตอ้ งการวางแผน (จานวนจะได้มาจากเอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ/เอกสาร MTS ของสิ นค้าตัวที่เลือก)
3.3 เลือกเล่มที่เอกสารใบวางแผนการผลิต
3.4 ทาการเลือกชนิดการคานวณ ในที่น้ ีให้ทาการเลือกเป็ น “Forward Scheduling”
4. เมื่อทาการกาหนดค่าที่ตอ้ งการแล้ว ให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสู ตรการผลิต” เพื่อแสดงกระบวนการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ
หลังจากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบวันเวลา” เพื่อตรวจดูระยะเวลาของการผลิตว่าเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ ภาพที่ 23 ซึ่ งในกรณี ที่
ต้องการจะทาการตรวจสอบใหม่ก็ให้ทาการ กลับไปกาหนดค่าการทางานต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน จากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสู ตรการผลิต”
อีกครั้งแล้วค่อยทาการตรวจสอบวันเวลา เมื่อเห็ นว่าได้ตามที่ ตอ้ งการแล้ว ก็ให้ทาการกดที่ ปุ่ม “สร้างเอกสารใบวางแผน” เพื่อทาการสร้าง
เอกสาร
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ภาพที่ 24 การวางแผนการผลิตแบบ Forward Scheduling
การวางแผนการผลิตแบบ Backward Scheduling
การวางแผนการผลิตแบบ Backward scheduling จะเป็ นการวางแผนโดยคานวณจากสู ตรการผลิตชั้นบนสุ ด โดยจะเริ่ มจากวันที่ลูกค้าต้องการ
รับสิ นค้าแล้วหักออก 1 วัน เพื่อหาวันเวลาเริ่ มของการผลิตสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ

ขั้นตอนการวางแผนการผลิตแบบ Backward Scheduling
1.เข้าไปที่เมนูวางแผนอัตโนมัติ (Automatic Plan)
2.ในส่วนของการตั้งค่าเอกสาร (Document Setting) ให้ทาการกาหนดเอกสารที่ตอ้ งการจะนามาวางแผน ซึ่ งในโปรแกรมจะประกอบ
ไปด้วย 2 ชนิดเอกสารด้วยกันคือ เอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ (Sale Order) และเอกสารการผลิตเพื่อสต๊อก (Make to stock)
2.1 ทาการเลือกเอกสารที่ตอ้ งการ
2.2 ทาการกาหนดช่วงของเอกสารที่ได้ทาการเลือก (ช่วงของเอกสารนั้นจะเป็ นวันที่ที่ได้มีการสร้างเอกสาร)
2.3 ทาการการเลือกเอกสาร
2.4 ทาการเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการจะทาการวางแผน
2.5 ทาการเลือกสู ตรการผลิต (หากไม่ปรากฏสู ตรการผลิตให้เลือก ต้องทาการกลับไปสร้างสู ตรการผลิตสิ นค้าของสิ นค้า/
วัตถุดิบตัวนั้นๆก่อน)
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ลักษณะการผลิต จะเป็ นส่ วนที่ บอกว่าในการวางแผนการผลิตนี้ เป็ นการวางแผนการผลิตในลักษณะใด ซึ่ งจะได้จากการกาหนด
ลักษณะการผลิตในหน้าสูตรการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบ ตัวนั้นๆ
3. ในส่วนของการตั้งค่าการวางแผนการผลิต (Requires plan setting) ให้ทาการกาหนดค่า
3.1 วันที่ตอ้ งการจะเริ่ มทาการวางแผนการผลิต
3.2 จานวนที่ตอ้ งการวางแผน (จานวนจะได้มาจากเอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ/เอกสาร MTS ของสิ นค้าตัวที่เลือก)
3.3 เลือกเล่มที่เอกสารใบวางแผนการผลิต
3.4 ทาการเลือกชนิดการคานวณ ในที่น้ ีให้ทาการเลือกเป็ น “Backward Scheduling”
4. เมื่อทาการกาหนดค่าที่ตอ้ งการแล้ว ให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสู ตรการผลิต” เพื่อแสดงกระบวนการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ
หลังจากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบวันเวลา” เพื่อตรวจดูระยะเวลาของการผลิตว่าเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ ภาพที่ 24 ซึ่ งในกรณี ที่
ต้องการจะทาการตรวจสอบใหม่ก็ให้ทาการ กลับไปกาหนดค่าการทางานต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน จากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสู ตรการผลิต”
อีกครั้งแล้วค่อยทาการตรวจสอบวันเวลา เมื่อเห็ นว่าได้ตามที่ ตอ้ งการแล้ว ก็ให้ทาการกดที่ ปุ่ม “สร้างเอกสารใบวางแผน” เพื่อทาการสร้าง
เอกสาร

ภาพที่ 25 การวางแผนการผลิตแบบ Backward Scheduling
Moving Lead time and Setup Lead time.
ในการคิดหาค่าเวลาการทางานของกระบวนการผลิตสิ นค้าเมื่อมีการคิดค่าของ Setup Lead Time และ Moving Lead Time เข้ามาร่ วม
ด้วยต้องมีการกาหนดค่าของ Moving Lead time และ Setup Lead time ในส่วนการจับคู่ทรัพยากรกับสิ นค้า/วัตถุดิบ ก่อน ภาพที่ 25 (หากไม่ทา
การกาหนดค่าหรื อ 0 (ศูนย์) ก็เท่ากับว่ามีค่าดังกล่าวเป็ น 0 (ศูนย์))

ภาพที่ 26 แสดงการกาหนดค่า Moving Lead time และ Setup Lead time ในหน้าการจับคู่
Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.
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Moving Lead Time คือ การที่กาหนดระยะเวลาการเริ่ มการทางานการผลิตโดยให้เริ่ มได้โดยไม่ตอ้ งรอให้กระบวนการก่อนหน้านั้น
เสร็ จสมบูรณ์ โดยการคิดเอาค่าของ Moving Lead Time มารวมเข้าไปด้วยนั้นจะไม่มีความข้องเกี่ยวกับกาลังการผลิตในวันนั้นซึ่ งจะแตกต่างจะ
Setup Lead Time ที่ตอ้ งนากาลังการผลิตเข้ามาคิดด้วย
Moving Lead Time จะเป็ นการนาเอาเวลาเริ่ มที่เสร็ จช้าที่สุดของกระบวนการผลิตที่มีความเกี่ยวเนื่องกันมารวมเข้ากับค่าของ Moving
Lead Time ดังตัวอย่าง
ตัวอย่างสูตรการผลิตสิ นค้า A และ ระยะเวลาการทางาน

รายละเอียด
สิ นค้า A มี Moving Lead Time 30 Minute โดยจะทางานต่อหลังจากที่สินค้า B ทาการผลิตเสร็ จ เนื่องจากสิ นค้า A ต้องใช้สินค้า B เข้า
มาร่ มในการผลิต ดังนั้นหากเป็ นการคานวณเวลาแบบมี ค่า Moving Lead Time เข้ามาเกี่ยวข้องเวลาการทางานจะเป็ นดังนี้
Process 1 D -> 8:00 ‟ 8:30
Process 3
B -> 8:30 ‟ 10:30
Process 2 C -> 8:00 ‟ 9:00
Process 4
A -> 8:30 ‟ …….
ในกรณี สินค้าที่มีการกาหนดค่าของ Moving Lead Time นั้น ระยะเวลาของกระบวนการผลิตจะให้ความสาคัญกับ Moving Lead
Time มากกว่าความต่อเนื่องกันของสิ นค้าที่ผลิต กล่าวคือ หากว่าสิ นค้าตัวนั้นเป็ นสิ นค่าที่ตอ้ งมีการรอกระบวนการผลิตเสร็ จของสิ นค้าที่มีความ
เกี่ยวเนื่องกัน และมีการกาหนดค่าของ Moving Lead Time ด้วยโปรแกรมจะนาค่าของ Moving Lead Time มาทาการคิดโดยไม่สนใจว่าต่อจาก
กระบวนการผลิตใด
Setup Lead Time คือ ระยะเวลาที่เครื่ องจักรทาการ Setup เพื่อเตรี ยมตัวเข้าสู่กระบวนการผลิตสิ นค้าโดยหน่วยที่ใช้เป็ นนาที การที่มีค่า
ของ Setup Lead Time เข้ามาเกี่ยวข้องนัน่ จะมีส่วนมี่ตอ้ งมีการจองการทางานของเครื่ องจักรด้วย โดยจะอธิบายได้ตามภาพที่ 26
กาลังการผลิต วันที่ 20 กันยายน 2555 มีกาลังการผลิตรวม 480
480

ภาพที่ 27 อธิบาย Setup Lead time
Capacity = 0.5 (2 นาที/กิโลกรัม)
Setup Lead Time = 30 Minute
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ดังนั้น
Total production capacity (เวลาคงเหลือของทั้งวัน) = (กาลังการผลิตคงเหลือ ‟ Setup Lead Time) * Capacity
= (480 ‟ 30)*0.5
= 450*0.5
= 225
เวลาการทางานของกระบวนการผลิต ในที่น้ ีขอยกตัวอย่างการผลิตสิ นค้า A โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เวลาการทางานเดิมคือ 8:00 ‟ 14:00
รวม Setup Lead Time 30 Minute
เพราะฉะนั้น

ระยะเวลาในการผลิต = Setup Lead Time + เวลาที่ได้จากการคานวณ
= 30 + 8.00; ระยะเวลาในการผลิตคือ 8.30 ‟ 14.30
การกาหนด Moving Lead Time และ Setup Lead Time หากมีการระบุค่าของ Moving Lead Time และ Setup Lead Time ด้วยให้ทาการนาค่า
ของทั้งสองมารวมกันแล้วก็ทาการหาค่าระยะเวลาออกมา โดยให้คานึงถึงค่า Moving Lead Time เป็ นที่ต้ งั
Time Line Process Total production capacity 480
30

30

Original Calculate Function

From manufacturing = Moving LT + Setup LT + Original Calculate Function
= (DateAdd[Minute]) 30 + 30 -> Original Calculate Function
ขั้นตอนการใช้งานการวางแผนการผลิตแบบรวมค่ากระบวนการ Moving and Setup Lead time
1.เข้าไปที่เมนูวางแผนอัตโนมัติ (Automatic Plan)
2.ในส่วนของการตั้งค่าเอกสาร (Document Setting) ให้ทาการกาหนดเอกสารที่ตอ้ งการจะนามาวางแผน ซึ่ งในโปรแกรมจะประกอบ
ไปด้วย 2 ชนิดเอกสารด้วยกันคือ เอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ (Sale Order) และเอกสารการผลิตเพื่อสต๊อก (Make to stock)
2.1 ทาการเลือกเอกสารที่ตอ้ งการ
2.2 ทาการกาหนดช่วงของเอกสารที่ได้ทาการเลือก (ช่วงของเอกสารนั้นจะเป็ นวันที่ที่ได้มีการสร้างเอกสาร)
2.3 ทาการการเลือกเอกสาร
2.4 ทาการเลือกสิ นค้าที่ตอ้ งการจะทาการวางแผน
2.5 ทาการเลือกสู ตรการผลิต (หากไม่ปรากฏสู ตรการผลิตให้เลือก ต้องทาการกลับไปสร้างสู ตรการผลิตสิ นค้าของสิ นค้า/
วัตถุดิบตัวนั้นๆก่อน)
ลักษณะการผลิต จะเป็ นส่ วนที่ บอกว่าในการวางแผนการผลิตนี้ เป็ นการวางแผนการผลิตในลักษณะใด ซึ่ งจะได้จากการกาหนด
ลักษณะการผลิตในหน้าสูตรการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบ ตัวนั้นๆ
3. ในส่วนของการตั้งค่าการวางแผนการผลิต (Requires plan setting) ให้ทาการกาหนดค่า
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3.1 วันที่ตอ้ งการจะเริ่ มทาการวางแผนการผลิต
3.2 จานวนที่ตอ้ งการวางแผน (จานวนจะได้มาจากเอกสารใบรับคาสัง่ ซื้อ/เอกสาร MTS ของสิ นค้าตัวที่เลือก)
3.3 เลือกเล่มที่เอกสารใบวางแผนการผลิต
4.ในส่วนของ กาหนดค่ากระบวนการ (Process Value) ให้ทาการเลือก Setup Leadtime และ Moving Leadtime (เลือกตัวใดตัวหนึ่ งก็
ได้ในกรณี ที่ตอ้ งการจะใช้งานตัวใดตัวหนึ่ง) ดังภาพที่ 27
ภาพที่ 28 แสดงการกาหนดค่ากระบวนการ Setup Lead time และ
Moving Lead time

5.เมื่อทาการกาหนดค่าที่ตอ้ งการแล้ว ให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสูตรการผลิต” เพื่อแสดงกระบวนการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ ซึ่ ง
ในรายเอียดของกระบวนการผลิตถ้าได้มีการกาหนดค่าของ Setup หรื อ Moving Lead time โปรแกรมก็จะแสดงให้เห็นดังภาพที่ 28

ภาพที่ 29 แสดงค่าของ Setup Lead time และ Moving Lead time
6.เมื่อทาการกาหนดค่าที่ตอ้ งการแล้ว ให้ทาการกดที่ ปุ่ม “ดึ งสู ตรการผลิต” เพื่อแสดงกระบวนการผลิตของสิ นค้า/วัตถุดิบตัวนั้นๆ
หลังจากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ตรวจสอบวันเวลา” เพื่อตรวจดูระยะเวลาของการผลิตว่าเป็ นไปตามที่ตอ้ งการหรื อไม่ ภาพที่ 24 ซึ่ งในกรณี ที่
ต้องการจะทาการตรวจสอบใหม่ก็ให้ทาการ กลับไปกาหนดค่าการทางานต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน จากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสู ตรการผลิต”
อีกครั้งแล้วค่อยทาการตรวจสอบวันเวลา เมื่อเห็ นว่าได้ตามที่ ตอ้ งการแล้ว ก็ให้ทาการกดที่ ปุ่ม “สร้างเอกสารใบวางแผน” เพื่อทาการสร้าง
เอกสาร
Waiting Time
ในขั้นตอนการทางานของกระบวนการผลิตนั้น (Manufacturing Process) ในที่น้ ีขอเรี ยกว่า Process จะมีสถานะของการทางานที่แบ่ง
ออกไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งจะประกอบไปด้วยหลายสถานะด้วยกัน ซึ่ งในสถานะหนึ่ งที่ จะนามาใช้ในการคานวณหาระยะเวลาการทางานของ
Process ก็คือสถานะ Waiting
Waiting Time คือ เวลาทั้งหมดที่ Process ต้องรอใน Ready Query หรื อกาลังรอซึ้ งเหตุการณ์อะไรบางอย่าง ซึ่ งหากนามาใช้ในการ
คานวณกระบวนการผลิตในด้านของโปรแกรมแล้ว ระบบกระบวนการผลิตก็จะเป็ นไป ดังภาพที่ 29
Waiting Time
Normal Time Line
Time Line with Waiting
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ภาพที่ 30 แสดงการเปรี ยบเทียบเวลาของกระบวนการผลิตระหว่างการรวมค่า Waiting Time กับกระบวนการผลิตแบบปกติ
ค่า Waiting Time กับค่า Setup Lead Time และ Moving Lead Time ในการทางานของ Process นั้นก็ยอ่ มมีค่าของสถานะต่างๆ เข้ามา
เกี่ยวข้องมากมายโดยที่ในโปรแกรมนั้นได้มีการรวมค่า Setup และ Moving เข้าไปไว้ก่อนแล้ว ดังนั้นหากมีการรวมค่าของ Waiting Time เข้า
ร่ วมด้วยจึงต้องมีการทาความเข้าใจในการรวมค่าของสถานะต่าง โดยจะทาการคิดรวมค่าสถานะได้ดงั ต่อไปนี้
1. ค่าของ setup lead time + Moving lead time สามารถรวมค่าได้
2. ค่าของ setup lead time + Waiting time สามารถรวมค่าได้
3. ค่าของ Moving lead time + Waiting time ไม่สามารถทาการรวมค่าได้ เพราะค่าของ Moving lead time นั้นต้องทาการ
ผลิตแบบต่อเนื่ องโดยทันที่เมื่อถึงระยะเวลาที่กาหนด แต่ค่าของ waiting time นั้นต้องเกิดการรอซึ่ งเหตุการณ์ก่อนจึงไม่สามารถนามาใช้งาน
ร่ วมกันได้
ในด้านของโปรแกรม APS ในการกาหนดค่าของ waiting time ต้องทาการกาหนดในส่ วนของการสร้างสู ตรการผลิต (BOM) เพราะ
ในแต่ละ Process นั้นจะประกอบไปด้วยส่ วนประกอบที่นามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของการผลิตซึ่ งก็คือส่ วนการผลิตย่อยนั้นเอง ดังนั้นการกาหนด
waiting time จึงต้องทาการกาหนดตั้งแต่ในส่วนนี้ เพราะการผลิตจะเป็ นการผลิตที่ต่อเนื่ องกันจาก ส่ วนย่อยหนึ่ งไปหาส่ วนย่อยหนึ่ ง ดังภาพที่
31

ภาพที่ 31 การกาหนดค่า Waiting time ในหน้าจอสูตรการผลิต
การใช้งานค่ากระบวนการ (Process Value) ในหน้าการวางแผนการผลิตอัตโนมัติ ให้ทาการเลือกที่ waiting time เพื่อทาการวางแผนการผลิต
แบบคิดค่ากระบวน waiting time รวมเข้าไปด้วย ดังภาพที่ 31

ภาพที่ 32 การกาหนดการใช้งานค่า waiting time
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By Products
By products หรื อ ผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตสิ นค้า คือ การผลิตสิ นค้าหรื อชิ้นงานขึ้นมา 1 ชิ้นนั้น จะได้สินค้าหรื อชิ้นงานที่เป็ น
ผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต เช่น ในการผลิตสิ นค้า A จานวน 10 ชิ้น จะทาให้ได้สินค้า B จานวน 1 ชิ้นโดยไม่ตอ้ งทาการผลิตสิ นค้า B ซึ่ ง
สัดส่วนของผลผลิตพลอยได้ (By products) จากกระบวนการนั้น สามารถกาหนดค่าได้ในเมนูสูตรการผลิต (BOM) ดังภาพที่ 32

ภาพที่ 33 การกาหนดค่าผลผลิตพลอยได้ (By products) จากกระบวนการผลิต
ปุ่ มเพิ่มข้อมูล ลงตาราง
ปุ่ ม ลบ ข้อมูลในตาราง
ในส่ วนของการวางแผนการผลิต แบบต้องการผลพลอยได้จากกระบวนการ (By products) นั้นให้ทาการกาหนดค่ากระบวนการ
(Process Value) ในหน้าจอการวางแผนการผลิตอัตโนมัติ โดยให้ทาการเลือกที่ by product ดังภาพที่ 33

ภาพที่ 33 การกาหนดการใช้งานค่า by product
เมื่อได้ทาการกาหนดค่าเรี ยบร้อยแล้ว และได้กดที่ปุ่ม “ดึงสูตรการผลิต” จะพบว่าโปรแกรมจะแสดงสิ นค้า/ชิ้นงานที่เป็ นผลพลอยได้
จากการผลิตสิ นค้าในแต่ละกระบวนการ ซึ่งสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ ดังภาพที่ 34

ภาพที่ 34 แสดงรายการสิ นค้า/ ชิ้นงานที่เป็ นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต
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Assistance Resource
Assistance Resource จะใช้งานเมื่อมีการวางแผนการผลิตแล้วพบว่า แผนการผลิตดังกล่าวนั้นไม่สามารถผลิตเสร็ จให้ทนั ต่อวันและ
เวลาที่ตอ้ งทาการส่งสิ นค้าได้
จากกรณี ดงั กล่าวจาเป็ นที่จะต้องมีการนาทรัพยากรการผลิตตัวอื่นเข้ามาช่วยในการผลิต (Assistance Resource) เพื่อให้สามารถทาการ
ผลิตสิ นค้า ณ จุดนั้นๆได้ทนั เวลา โดยการเพิ่มทรัพยากรเข้ามาช่วยผลิต โดยแบ่งจานวนสิ นค้าที่ทาการผลิตออกไปผลิต
การคิดคานวณทางวันที่และเวลาสาหรับการวางแผนการผลิตยังคงอ้างอิงการคานวณจากโครงสร้างการคานวณเดิม คือ ยึดกาลังการ
ผลิตของแต่ละทรัพยากรที่แปรผันตามจานวนที่ทาการผลิตเป็ นหลัก โดยจะรวมถึงค่าของกระบวนการทางาน (Setup time, moving time, wait
time) ส่ วนของเวลาเริ่ มกระบวนการจะต่อเนื่ องจากเวลาเสร็ จที่ มากที่ สุดของกระบวนการก่ อนหน้า ในส่ วนของเวลาเสร็ จ (Assistance
Resource) จะใช้วนั ที่และเวลาที่เสร็ จช้าที่สุดเป็ นหลัก
ไม่จาเป็ นต้องทาการเพิ่มทรัพยากรในทุกกระบวนการ (Assistance Resource) โดยเมื่อทาการ Generate BOM โปรแกรมจะทาการ
Default Assistance Resource เป็ น เครื่ องหมาย “‟ “เพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีการใช้งานในกระบวนการดังกล่าว
ทรัพยากรที่สามารถเพิม่ เข้ามาช่วยผลิตสิ นค้าตัวนั้นๆต้องเป็ นทรัพยากรที่มีการจับคู่ไว้อยูแ่ ล้ว
ขั้นตอนการใช้งาน Assistance Resource
1.ในเมนู การวางแผนการผลิตแบบอัตโนมัติ เมื่อได้ทาการกาหนดค่าของข้อมูลที่ ตอ้ งการจะทาการวางแผนเรี ยบร้อยแล้ว (ตั้งค่า
เอกสาร, ตั้งค่าการวางแผนการผลิต) ให้ทาการเช็คถูกที่ Assistance resource จะปรากฏส่ วนที่ให้ทาการเพิ่ม Assistance resource ขึ้นมา ซึ่ ง
Assistance นั้นจะเป็ น Assistance ของแต่ละกระบวนการผลิตไป หากต้องการเพิ่มให้ทาการกดที่ปุ่ม “+” ตรงกระบวนการนั้น โดยจะปรากฏ
หน้าจอสาหรับรายการ Assistance resource ขึ้นมา ดังภาพที่ 35

ภาพที่ 35 ส่วนที่ให้ทาการเพิ่ม Assistance resource
2.ให้ทาการกดที่ปุ่ม “+” เพื่อเพิ่มทรัพยากรเข้ามาช่วยในการผลิต (ต้องเป็ นทรัพยากรที่ได้ทาการจับคู่กบั สิ นค้านั้นๆเอาไว้แล้ว) โดย
ผูใ้ ช้งานไม่สามารถเพิ่มทรัพยากรซ้ ากันได้ ดังภาพที่ 36
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ภาพที่ 36 การเพิ่ม Assistance Resource
3.เมื่อทาการเลือกทรัพยากรที่จะนาเข้ามาช่วยในการผลิตเรี ยบร้อยแล้วให้ทาการกาหนดจานวนที่ตอ้ งการให้ทรัพยากรตัวนั้นๆ ทาการ
ผลิต ดังภาพที่ 37

ภาพที่ 37 การกาหนดจานวนที่ตอ้ งการให้ทรัพยากรตัวนั้นๆ ทาการผลิต
4.จากนั้นให้กดที่ปุ่มปิ ดเมนูดงั กล่าวโดยโปรแกรมจะแสดง Assistance resource ตามกระบวนการนั้นที่มีการเพิ่มเข้าไปตามจานวน
ทรัพยากรที่ทาการเพิ่มดังภาพที่ 38

ภาพที่ 38 จานวนทรัพยากรที่ทาการเพิ่ม
สามารถทาการแก้ไขและเข้าไปดูขอ้ มูลได้โดยโดยคลิกที่ปุ่ม “+” ของกระบวนการนั้นๆ หลังจากที่ทาการกาหนด Assistance resource
เรี ยบร้อยแล้ว (ไม่จาเป็ นต้องทาการกาหนดทุกทรัพยากร) ให้ทาการตรวจสอบเวลาตามกระบวนการวางแผนตามปกติเพื่อตรวจดูเวลาของการ
วางแผนการผลิตว่าเป็ นไปตามที่ตอ้ งหรื อไม่ ดังภาพที่ 39

ภาพที่ 39 การตรวจสอบเวลาตามกระบวนการวางแผน
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5.เมื่อทาการตรวจสอบเวลาเรี ยบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ มเพื่อตรวจดูช่วงเวลาที่ Assistance resource ทาการผลิตและสามารถทาการ
แก้ไขแล้วทาการตรวจสอบเวลาใหม่ได้ จากนั้นก็ทาการสร้างแผนการผลิตตามปกติ
เมื่อทาการสร้างเอกสารเสร็ จเรี ยบร้อยสามารถเข้าดูรายละเอียดของแผนการผลิตสิ นค้า (หน้าเมนูเอกสารใบวางแผน) ซึ่ งจะปรากฏ
ส่วนของทรัพยากรที่เพิ่มเติมเข้ามาช่วยในการผลิต (Assistance resource) ดังภาพที่ 40

ภาพที่ 40 เมนูเอกสารใบวางแผน
ปุ่ ม “เพิ่มใหม่” เป็ นปุ่ มเพิ่ม เอกสารใบวางแผน
ปุ่ ม “แก้ไข” เป็ นปุ่ มแก้ไข เอกสารใบวางแผน
ปุ่ ม “ลบ” เป็ นปุ่ มลบ เอกสารใบวางแผน
ปุ่ ม “ยกเลิกแผนทั้งหมด” เป็ นปุ่ ม ทาการยกเลิกเอกสารใบวางแผน
ปุ่ ม “PRINT” เป็ นปุ่ มปริ้ นเอกสารจากการบันทึกเอกสารใบวางแผน
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Batch Size
Batch size (sub Lot) ในการผลิตชิ้นงานมีหลายกระบวนการที่ตอ้ งการแบ่งย่อยการผลิต เช่น ในการวางแผนการผลิตได้วางครั้งละ
1,000 ชิ้น แต่เมื่อได้ทาการผลิตสิ นค้าได้จานวนหนึ่ ง (ตาม Batch size) ซึ่ งสามารถที่จะทาการเคลื่อนการผลิตไปสู่ กระบวนการถัดไปได้ เช่น
เมื่อผลิตสิ นค้าได้จานวน 100 ชิ้น ก็สามารถทาการส่งงานไปสู่กระบวนการที่ 2 ได้เลย
Process 01
Production
100

Process 02

Production

Full

100

100

100

Cycle Time Resource

Cycle Time Resource

หลักการทางาน
Level

Process

Product

P
C1
C2

Process 01
Process 02
Process 03

A
B
C

Resource

Ratio

Num

Batch size

M1
1
1000 200
M2
1
1000 200
M3
2
2000 400
ตารางแสดงข้อมูลการแบ่งย่อยของปริ มาณ

N Documents
5
5
5

ทาการวางแผนการผลิตสิ นค้า A จานวน 1000 ชิ้น โดยสิ นค้า A นั้นจะประกอบไปด้วยสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปอีก 2 ชนิ ดคือ B และ C โดย
อัตราส่วนของปริ มาณการใช้คือ 1:1, 1:2 ตามลาดับ มีการกาหนด size batch เท่ากับ 200, 200 และ 400 ตามลาดับเพื่อเป็ นการแบ่งย่อยการผลิต
โดยไม่ตอ้ งรอให้เสร็ จทั้งหมด
จากตาราง จะเห็นได้วา่ เมื่อทาการวางแผนการผลิตจะได้เอกสารการวางแผนการผลิตจานวน 5 เอกสารในทุกกระบวนการทั้งนี้ เกิ ด
จากการแบ่งย่อยของปริ มาณนัน่ เอง
ในการกาหนด Size batch ในโปรแกรมจะทาการกรอกข้อมูลในส่ วนของหน้าการทางานเกี่ยวกับสู ตรการผลิต (BOM) ในโปรแกรม
ดังภาพที่ 41
ข้ อเสนอแนะ
ในการกาหนด Batch Size ควรกาหนดให้เอกสารมีจานวนเท่าๆกัน หมายถึง ควรจะทาการกาหนดโดยคานึ งถึงอัตราส่ วนการใช้งาน
ของสิ นค้า/วัตถุดิบที่นามาผลิตด้วย เช่น ต้องการสิ นค้า A จานวน 100 ชิ้น ซึ่งจะต้องใช้สินค้า B จานวน 200 ชิ้น ควรกาหนด Batch size ของแต่
ละสิ นค้าเท่ากับ 10 และ 20 ตามลาดับ เพราะเมื่อนาจานวนดังกล่าวมาหารกับจานวน Batch size แล้วจะทาให้ได้เอกสารที่เท่ากัน ทาให้ระบบ
การทางานและความต่อเนื่องของเวลาสามารถ ตรวจสอบได้ชดั เจนและถูกต้องยิง่ ขึ้น
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ภาพที่ 41 การกาหนด Size batch
การคิดค่ าเวลาและเอกสารใบวางแผนการผลิต
หลังจากที่ได้ทาการกาหนด Size batch จากส่ วนของสู ตรการผลิต (BOM) เรี ยบร้อยแล้ว ในหน้าจอของการวางแผนการผลิต เมื่อมี
การ Generate BOM โปรแกรมจะทาการซอยย่อยปริ มาณของสิ นค้าที่ตอ้ งการวางแผนการผลิตตามอัตราส่ วนของสู ตรการผลิต และตามที่ทา
การกาหนด Size batch ออกมา
Level Product Num Resource Cap (minute) Start time Finish time
เนื่องจากทรัพยากร M1 ในช่วง
P
A.1 100 M1
20
9.45
10.05
เวลา 8.40 ได้ทาการผลิตสิ นค้า
P
A.2 100 M1
20
9.25
9.45
A.5 อยูจ่ ึงไม่สามารถเริ่ มทาการ
P
A.3 100 M1
20
9.05
9.25
ผลิตได้ฉะนั้นจึงต้องไปเริ่ ม
P
A.4 100 M1
20
8.45
9.05
หลังจากที่สินค้า A.5 ผลิตเสร็ จซึ่ง
P
A.5 100 M1
20
8.25
8.45
จะเป็ นแบบนี้ต่อเนื่องกันไป
C1
B.1 100 M2
15
9.10
9.25
C1
B.2 100 M2
15
8.55
9.10
C1
B.3 100 M2
15
8.40
8.55
เนื่องจากทรัพยากร M2 ในช่วง
C1
B.4 100 M2
15
8.25
8.40
เวลา 8.20 ได้ทาการผลิตสิ นค้า
C1
B.5 100 M2
15
8.10
8.25
B.5 อยูจ่ ึงไม่สามารถเริ่ มทาการ
C2
C.1 200 M3
10
8.40
8.50
ผลิตได้ฉะนั้นจึงต้องไปเริ่ ม
C2
C.2 200 M3
10
8.30
8.40
หลังจากที่สินค้า B.5 ผลิตเสร็ จซึ่ง
C2
C.3 200 M3
10
8.20
8.30
จะเป็ นแบบนี้ต่อเนื่องกันไป
C2
C.4 200 M3
10
8.10
8.20
C2
C.5 200 M3
10
8.00
8.10
ตารางแสดงการประมวลการวางแผนการผลิตแบบการซอยย่อยปริ มาณ (Size batch)
ซึ่งเมื่อทาการสร้างเอกสารใบวางแผนการผลิตก็จะทาให้ได้เอกสารใบวางแผนทั้งหมด 30 ใบ โดยแบ่งแยกเป็ นสิ นค้าละ 10 ใบโดย
จานวนที่ได้น้ นั จะเป็ นไปตามจานวนที่ได้จากใบ SO มา
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การวางแผนการผลิตแบบใช้ งาน 2 ทรัพยากรการผลิต
ในการวางแผนการผลิ ตแบบการใช้งานทรัพยากรร่ วมกันนั้น (ทรั พยากร 1 และ ทรัพยากร 2) ต้องมีการกาหนดค่าการใช้งานใน
โปรแกรมเพื่อให้สามารถรองรั บการใช้งานดังกล่าวได้ก่อนโดยสามารถที่ จะทาการกาหนดค่าการใช้งาน ได้ในเมนู Configuration Plan
display หรื อคลิกที่ปุ่ม โดยจะแสดงหน้าจอการตั้งค่าดังภาพที่ 42

ภาพที่ 42 การกาหนดค่าการใช้งานแบบ 2 ทรัพยากร
โดยในกรณี ที่ตอ้ งการใช้งานทรัพยากรที่ 2 ให้ทาการเลือก ที่ช่องทรัพยากรการผลิตที่ 2 แล้วทาการกาหนดว่าต้องการแสดงผล
ข้อมูลในส่วนไหนบ้าง
ในส่ วน Config Resource 2 นั้นคือ ในกระบวนการคานวณในรู ปแบบการใช้งานแบบ 2 ทรัพยากร นั้นหากพบว่าทรัพยากรใด
ทรัพยากรหนึ่งไม่วา่ งในวันที่และเวลาที่ตอ้ งการทาการวางแผนการผลิต ก็จะไม่สามารถยินยอมให้ทาการวางแผนการผลิต แต่หากช่วงเวลาที่
ว่างนั้นมากกว่าหรื อน้อยกว่าเลื่อมล้ ากันเป็ นจานวนที่ไม่มากเท่าใด ก็สามารถที่จะทาการเลื่อนให้เวลาเริ่ มออกไปหรื อเข้ามาเพื่อที่จะทาให้เวลา
เริ่ มของกระบวนการเท่ากัน โดยต้องทาการกาหนดระยะเวลาที่ยนิ ยอมมากที่สุด ที่จะสามารถให้ทาการเลื่อนเวลาได้
หลังจากได้ทาการกาหนดค่าการทางานตามต้องการแล้วให้ทาการกดปุ่ ม บันทึก เพื่อทาการเริ่ มใช้งาน ซึ่ งในโปรแกรม Advanced
Planning and Scheduling มีหน้าจอการทางานและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องในการทางานของทรัพยากรที่ 2 ดังนี้
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ข้ อมูลทรัพยากรการผลิตที่ 2 (Resource 2 Data)
จะทาการเก็บข้อมูลทรัพยากรที่ 2 รวมถึง Interface เพื่อใช้ในการติดต่อกับลูกค้า โดยโครงสร้างการทางานและหรื อส่ วนติดต่อกับ
ผูใ้ ช้งานจะเหมือนกับการจัดการทรัพยากรที่ 1 (Resource 1) ดังภาพที่ 43

ภาพที่ 43 แสดงการจัดการข้อมูลทรัพยากรที่ 2
ปุ่ มการทางาน (ปุ่ ม เพิ่ม - แก้ไข - ลบ - เคลียร์ ‟ ออก )
ข้ อมูลปฏิทนิ การทางาน, การสร้ างเวลาการทางานอัตโนมัติ และการจับคู่ทรัพยากรการผลิตกับสินค้ า
การสร้างปฏิทินการทางานของทรัพยากรการผลิต ที่ 2 จะเป็ นการกาหนดเวลาการทางานของทรัพยากรใน 1 วันโดยลักษณะการ
ทางานและหน้าจอกการทางานจะเหมือนๆ กับการสร้างปฏิทินการทางานของทรัพยากรการผลิตที่ 1
การสร้างเวลาการทางานอัตโนมัติ ทาการสร้างเพื่อกาหนดช่วงเวลาการทางานของทรัพยากรในแต่ละตัว โดยการสร้างจะทาการ
อ้างอิงถึงข้อมูลปฏิทินการทางาน หรื อช่วงเวลาการทางานมาตรฐานของทรัพยากร โดยจะเก็บค่าเวลาเป็ นหน่วยนาที โดยจะนาเอาเวลาการ
ทางานทั้งหมดของทรัพยากรใน 1 วัน รวมกับค่าโอที
การจับคู่ทรัพยากรการผลิตที่ 2 กับสินค้ า
ให้ทาการจับคู่เช่นเดียวกับการจับคู่ของทรัพยากรการผลิต 1 โดยการกรอกกาลังการผลิต ค่า Setup, Moving Time นั้นจะเป็ นค่าการที่
มีค่าเท่ากันเพราะเป็ นการจับคู่ร่วมกันคือ ทรัพยากรการผลิต 1 + ทรัพยากรการผลิต 2 + สิ นค้าที่ตอ้ งการผลิต โดยการจับคู่น้ นั สามารถที่จะทา
การจับคู่ได้หลายแบบตามที่ทางผูใ้ ช้งานต้องการ โดยในโปรแกรมจะมีการให้กาหนด Priority ของการจับคู่เพื่อกาหนดประสิ ทธิ ภาพของการ
ผลิตสิ นค้าตัวนั้นๆ ดังภาพที่ 44
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ภาพที่ 44 การจับคู่ทรัพยากรการผลิตที่ 2 กับสิ นค้า
การผูกสู ตรการผลิตทรัพยากรการผลิตที่ 2
ในการใช้งานทรัพยากรการผลิต 2 นั้นต้องทาการจัดการทางด้านสูตรการผลิตสิ นค้า โดยการผูกค่าการทางานด้วย คือ ต้องทาการระบุ
ทรัพยากรซึ่งทรัพยากรที่ระบุน้ นั จะเป็ นทรัพยากรที่ได้มีการจับคู่เอาไว้ก่อนหน้า ดังภาพที่ 45

ภาพที่ 45 แสดงการผูกทรัพยากรที่ 2 ในหน้าสูตรการผลิต
การคานวณแผนการผลิตเมือ่ มีการใช้ งานทรัพยากรการผลิต 2
ในการที่จะเริ่ มการคานวณแผนการผลิตโดยการใช้งานร่ วมกันของทั้งสองทรัพยากรการผลิตนั้น สิ่ งที่ควรจะต้องทาเป็ นลาดับแรกๆ
คือต้องตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกและหรื อแก้ไขข้อมูลดังต่อไปนี้ให้เรี ยบร้อย
1.ข้อมูลจาเพาะของทรัพยากรการผลิตที่ 2 คือต้องทาการเพิ่มข้อมูลของทรัพยากรการผลิตเข้ามาในโปรแกรม
2.การกาหนดค่าตารางการทางานมาตรฐานของทรัพยากรการผลิตที่ 2 โดยให้กาหนดเวลาเริ่ มของทรัพยากร การกาหนดคาบการ
ทางาน, การกาหนดคาบของการเบรก รวมไปถึงโอทีการทางาน ให้เรี ยบร้อย
** ข้ อควรจดจา หากทางผูใ้ ช้งานมีการทราบล่วงหน้าแล้วว่าทรัพยากรที่ 2 ตัวดังกล่าวจะทางานร่ วมกับทรัพยากรตัวที่ 1 ตัวใดก็ควรที่จะทาการ
กาหนดค่าเริ่ มต้นของทรัพยากรและคาบการทางานในจานวนที่เท่ากัน
3.ทาการสร้างเวลาการทางานของทรัพยากร (เมนูการสร้างเวลาการทางานอัตโนมัติ)
4.ทาการจับคู่ทรัพยากรการผลิตที่ 2 กับสิ นค้าและทรัพยากรการผลิตที่ 1 ให้เรี ยบร้อย
5.ทาการผูกสูตรการผลิตของสิ นค้าที่ได้ทาการจับคู่ไว้กบั ทรัพยากรการผลิตที่ 2 ให้เรี ยบร้อย
ซึ่งหากขาดซึ่งกระบวนการประกอบกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งและหรื อกระทาโดยไม่ครบตามเงื่อนไขที่ตอ้ งกาหนดไว้ จะทา
ให้โปรแกรมไม่สามารถที่จะทาการประมวลผลและหรื อคานวณผลลัพธ์ออกมาได้
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ภาพที่ 46 แสดงการวางแผนการใช้งานแบบ 2 ทรัพยากรการผลิต
เงื่ อนไขการคานวณวันเลาเริ่ มและเสร็ จในการทางานร่ วมกันของ 2 ทรั พยากรการผลิต จะประกอบไปด้วยเงื่ อนไขที่ ตอ้ งนามา
ตรวจสอบและประกอบการพิจารณา คือ
1.โปรแกรมจะทาการหาวัน และกาลังการผลิตของทรัพยากรการผลิต 2 หากไม่มีก็ไม่สามารถทาการผลิตได้
2.โปรแกรมจะทาการคานวณกาลังการผลิตที่ใช้ไปและกาลังการผลิตคงเหลือ
3.โปรแกรมจะทาการเปรี ยบเทียบความต่างของเวลาของทั้งสองทรัพยากร โดยทาการตรวจสอบเวลาที่ต่างกันนั้นมากกว่าระยะเวลาที่
กาหนดไว้สาหรับการเลื่อมล้ าของทรัพยากรหรื อไม่
4.ในการคานวณหาระยะเวลาเบรกของทรัพยากรการผลิตในรู ปแบบการใช้งานร่ วมกันใน 2 ทรัพยากรนั้น ให้ทาการตรวจสอบโดย
อ้างอิงจากระยะเวลาการทางานในคาบแรกของทรัพยากรการผลิตที่นอ้ ยที่สุด เช่น
ทรัพยากร A คาบแรกทางาน 3 ชัว่ โมง, ทรัพยากร B คาบแรกทางาน 2 ชัว่ โมง ดังนั้นให้ใช้ระยะเวลาการทางานเป็ น 2 ชัว่ โมงตาม
ทรัพยากรการผลิต B
5.การบันทึกแผนการผลิตแบบ 2 ทรัพยากรนั้นจะมีการจองกาลังการผลิตในส่ วนของทรัพยากรการผลิตที่ 2 เพิ่มเติมเข้ามา อีกทั้งยัง
ต้องทาการบันทึกรหัสของทรัพยากรการผลิต ดังภาพที่ 47

ภาพที่ 47 หน้าจอเอกสารการวางแผนการผลิตแบบใช้งาน 2 ทรัพยากร
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การวางแผนแบบเปลีย่ นสู ตรการผลิต
การวางแผนการผลิตแบบเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตในความหมายดังกล่าวนี้คือ การที่ทางผูใ้ ช้งานสามารถที่จะทาการเปลี่ยน สิ นค้ากึ่ง
สาเร็ จรู ป และหรื อวัตถุดิบที่จะนาเข้ามาร่ วมในกระบวนการผลิตสิ นค้านั้นๆ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสู ตรการผลิตทั้งหมด โดยโปรแกรมจะทา
การ Default สูตรการผลิตมาให้โดยที่ทางผูใ้ ช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงเองได้ แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่มีการบันทึกจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล
(Database) โดยเมื่อวางแผนการผลิตสิ นค้าตามสูตรที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเสร็ จ ก็จะทาการละทิ้งสูตรดังกล่าวนั้นไป
โดยสิ นค้ากึ่งสาเร็ จและหรื อวัตถุดิบนั้นสามารถที่จะใช้ตวั ใดก็ได้ที่ได้ทาการสร้างสูตรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นจะมี
การเปลี่ยนแปลงทั้งสายสูตร เช่น
สูตรการผลิตสิ นค้า A
สูตรการผลิต Z
A

B

C

E

F

Remark:

สิ นค้าสาเร็ จรู ป

Z

D

W

สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป

X

Y

วัตถุดิบ

เมื่อทาการ ดึงสู ตรการผลิต (Generate) ออกมาจะได้รายละเอียดสู ตรการผลิตออกมาตามภาพที่ 48 โดยโปรแกรมจะทาการ Default
สูตรการผลิตให้

ภาพที่ 48 รายละเอียดสูตรการผลิตที่โปรแกรมจะทาการ Default สู ตรการผลิตให้
โดยเงื่อนไขที่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตได้น้ นั คือ
1.ไม่สามารถทาการเปลี่ยนแปลงสูตรการผลิตที่เป็ น Parent Node ได้ (Level P)
2.จานวนที่ใช้ และ จานวนที่ตอ้ งการวางแผน ทางผูใ้ ช้งานต้องการกรอกเข้าไปเอง
3. ต้องมีการจับคู่ของสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปนั้นๆไว้แล้ว (เนื่ องจากหากไม่จบั คู่ จะทาให้โปรแกรมคืนกาลังการผลิตไม่ถูกต้อง กรณี ลบ
เอกสารใบวางแผนการผลิต)
4.สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปและวัตถุดิบต้องไม่ซ้ ากัน
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ตัวอย่ างการทางาน
ต้องการเปลี่ยนการใช้สินค้ากึ่งสาเร็ จรู ปที่จะนามาผลิตสิ นค้า A จากสิ นค้ากึ่งสาเร็ จ B เป็ นสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ป Z โดยวิธีการคือ คลิกที่
ปุ่ ม (Change) โดยโปรแกรมจะแสดงหน้าจอให้ทาการเลือกสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปหรื อวัตถุดิบนั้นที่ตอ้ งการเปลี่ยน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้จะส่งผลให้ข้ นั ตอนในกระบวนการผลิตเปลี่ยนแปลงไป เพราะได้มีการเปลี่ยนสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปเข้ามาใช้
ในกระบวนการซึ่งจะมีสูตรการผลิตของตัวสิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปนั้นๆอยูแ่ ล้ว โดยเมื่อทาการเปลี่ยนแปลงจะได้ผลลัพธ์ ดังภาพที่ 49

ภาพที่ 49 ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนสูตรการผลิต
จากภาพคือ การที่ได้ทาการเปลี่ยนสิ นค้า กึ่ งสาเร็ จรู ป B เป็ น Z จะเห็นได้วา่ กระบวนการผลิตก็จะเปลี่ยนไปตามสู ตรการผลิตของ
สิ นค้ากึ่งสาเร็ จรู ปนั้นๆ
การวางแผนการผลิตอัตโนมัตแิ บบเรียงลาดับความสาคัญ
การวางแผนการผลิตอัตโนมัติแบบหลายรายการ (Sale Order/MTS) โดยจัดลาดับความสาคัญ (Priority) จะเป็ นหน้าจอเมนู ที่ทางาน
เหมือนกับหน้าการวางแผนอัตโนมัติ โดยที่ในหน้าจอนี้สามารถที่จะทาการวางแผนการผลิตได้คราวเดียวหลายรายการ ซึ่ งแตกต่างจากหน้าจอ
การวางแผนการผลิตอัตโนมัติที่สามารถทาการวางแผนได้ทีละรายการ
หน้าจอการวางแผนการผลิตอัตโนมัติแบบหลายรายการ สามารถเข้าใช้งานได้โดยคลิกที่เมนู ดังภาพที่ 50

ภาพที่ 50 เมนูวางแผนอัตโนมัติ (หลาย SO)
ในหน้าจอการทางานเมนูวางแผนอัตโนมัติแบบหลายรายการ จะประกอบไปด้วยส่ วนการทางาน 4 ส่ วนด้วยกัน ซึ่ งจะประกอบไป
ด้วยแต่ละส่วนการทางาน ดังนี้
1.ส่ วนการกาหนดข้อมูลแผนการผลิต จะเป็ นส่ วนที่ กาหนดข้อมูลเอกสารต่างๆที่ ใช้ในการวางแผนการผลิต (เอกสาร Sale order/
เอกสาร Made to Stock: MTS) รวมไปถึงการกาหนดสิ นค้าที่ตอ้ งการจะทาการวางแผนและส่วนการเพิม่ รายการ ดังภาพที่ 51

ภาพที่ 51 ส่วนการกาหนดข้อมูลแผนการผลิต
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ในส่ วนการกาหนดสิ นค้าที่ตอ้ งการวางแผนการผลิต การเพิ่มรายการสิ นค้า สามารถทาการเพิ่มรายการสิ นค้าตัวเดียวกันได้ แต่วนั ที่
กาหนดส่งสิ นค้าต้องเป็ นคนละวันกัน
2.ส่วนการเรี ยงลาดับความสาคัญ (Set Priority) จะเป็ นส่วนที่กาหนดค่ารายการการวางแผนการผลิตสิ นค้าตัวที่ได้ทาการเลือกโดยใน
ส่วนนี้จะเป็ นส่วนที่ให้ทางผูใ้ ช้งานกาหนดค่าการวางแผนต่างๆ ดังนี้
2.1การกาหนดลาดับความสาคัญ (Priority) ผูใ้ ช้งานสามารถที่จะทาการกรอกลาดับเข้าไปเองได้ใหม่ (โปรแกรมจะ Default
ลาดับตามการเพิ่มรายการให้) โดยการกรอกข้อมูลลาดับนั้น ต้องกรอกลาดับเป็ นตัวเลขที่ไม่ซ้ ากัน ภาพที่ 52
2.2การกาหนดสูตรการผลิต (BOM) ผูใ้ ช้งานสามารถทาการกาหนดสูตรการผลิตสาหรับการวางแผนการผลิตสิ นค้าตัวที่ทา
การเลือกได้ โดยที่ในรายการส่วนนี้หากสิ นค้าตัวใดยังไม่มีการสร้างสูตรการผลิตโปรแกรมจะไม่สามารถทาการวางแผนให้ได้ (ต้องไปทาการ
สร้างสูตรการผลิตให้สินค้าตัวนั้นๆก่อน) ภาพที่ 52

ภาพที่ 52 แสดงการกาหนดลาดับ (Priority) และการกาหนดสูตรการผลิต
2.3การกาหนดจานวนที่ตอ้ งการวางแผนการผลิต (โปรแกรมจะ Default ตามเอกสาร sale order/MTS ที่ได้ทาการเลือก) ซึ่ ง
ผูใ้ ช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ การกาหนดค่ากระบวนการวางแผน (Process Value) ผูใ้ ช้งานสามารถทาการกาหนดค่าได้โดยการคลิกเลือก
รายการค่ากระบวนการนั้นๆ ปุ่ ม “Remove” เป็ นปุ่ มที่ใช้ในการลบรายการสิ นค้าออกจากรายการ ภาพที่ 53

ภาพที่ 53 ส่วนกาหนดค่าจานวนที่ตอ้ งการวางแผน, การกาหนดค่ากระบวนการ, การลบรายการ
3.ส่วนการดาเนินการจะเป็ นส่วนของปุ่ มควบคุมการทางานซึ่งจะประกอบไปด้วย ปุ่ มตรวจลาดับ, ปุ่ มล้างรายการ, ปุ่ มดึงสูตรการผลิต
, ปุ่ มตรวจสอบเวลา, ปุ่ มสร้างเอกสาร, ปุ่ ม Recalculate, ปุ่ มออก
4.ส่ วนการแสดงผลข้อมูลรายละเอียดกระบวนการ ในส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่จะแสดงรายละเอียดกระบวนการผลิตของสิ นค้าตัวนั้นๆ
ตามรายการที่ ได้ทาการกาหนดลาดับเอาไว้ โดยจะแบ่งชุดข้อมูลตามลาดับ (Priority) และในส่ วนการทางานนี้ ผูใ้ ช้งานสามารถใช้งานค่า
กระบวนการอื่นๆได้ ไม่วา่ จะเป็ น by7 product, Assistance resource ซึ่ งหลักการทางานจะเหมือนกับการวางแผนการผลิตอัตโนมัติแบบทีละ
รายการ ภาพที่ 54
ขั้นตอนการสร้างเอกสารแบบหลายรายการโดยเรี ยงลาดับความสาคัญ
1.ให้ทาการกาหนดค่าข้อมูลแผนการผลิต
2.กาหนดสิ นค้าที่ตอ้ งการวางแผนการผลิตพร้อมเพิ่มรายการ
3.ทาการเรี ยงลาดับความสาคัญและจัดการข้อมูลตามที่ตอ้ งการวางแผน
4.กดที่ปุ่ม “ตรวจลาดับ” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการกาหนดค่าข้อมูล
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ภาพที่ 54 ส่วนการแสดงผลข้อมูลรายละเอียดกระบวนการ
5.กดที่ปุ่ม “ดึงสูตรการผลิต” เพื่อแสดงรายละเอียดกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนสิ นค้านั้นๆ
6.ทาการกาหนดค่ากระบวนการตามต้องการ (หรื อไม่ตอ้ งกาหนดก็ได้หากไม่มีการใช้งาน)
7.กดที่ ปุ่ม “ตรวจสอบเวลา” เพื่อตรวจดู ระยะเวลาของการผลิ ตว่าเป็ นไปตามที่ ตอ้ งการหรื อไม่ ซึ่ งในกรณี ที่ตอ้ งการจะทาการ
ตรวจสอบใหม่ก็ให้ทาการ กลับไปกาหนดค่าการทางานต่างๆ ให้เรี ยบร้อยก่อน จากนั้นให้ทาการกดที่ปุ่ม “ดึงสูตรการผลิต” อีกครั้งแล้วค่อยทา
การตรวจสอบวันเวลา เมื่อเห็นว่าได้ตามที่ตอ้ งการแล้ว ก็ให้ทาการกดที่ปุ่ม “สร้างเอกสารใบวางแผน” เพื่อทาการสร้างเอกสาร ภาพที่ 55

ภาพที่ 55 การตรวจสอบเวลาและการสร้างเอกสาร
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เอกสารใบวางแผนการผลิต
เอกสารใบวางแผนการผลิตเป็ นเมนูที่แสดงรายการเอกสารการวางแผนการผลิตทั้งหมดที่ได้ทาการวางแผนการผลิตไปแล้ว โดยใน
หน้าจอเมนูจะประกอบไปด้วยส่วนการทางาน 4 ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วย
1.ส่วนปุ่ มควบคุมการทางานจะเป็ นชุดของปุ่ มควบคุม ซึ่งประกอบไปด้วย ปุ่ มเพิ่ม, ปุ่ มแก้ไข, ปุ่ มลบ, ยกเลิกแผนการผลิตทั้งหมด, ดึง
งาน, ผลักงาน ภาพที่ 56
1

2

4
3

ภาพที่ 56 แสดงส่วนต่างๆในหน้าเอกสารใบวางแผนการผลิต
2.ส่วนตั้งค่าการแสดงข้อมูลเอกสารใบวางแผนการผลิต เป็ นส่วนที่กาหนดค่าการแสดงซึ่ งประกอบไปด้วยการกาหนดช่วงวันที่, การ
กาหนดสูตรการผลิต, การกาหนดเลขที่เอกสาร
3.ส่วนรายการเอกสาร เป็ นส่วนที่แสดงกลุ่มของเอกสารโดยจะทาการจัดกลุ่มตาม สิ นค้าที่ทาการวางแผนและหมายเลข TagId โดยใน
ส่วนนี้ผใู ้ ช้งานสามารถคลิกเลือกที่หวั ข้อเพื่อแสดงรายละเอียดของเอกสารทั้งหมด
4.ส่ วนรายการเอกสารใบวางแผนการผลิต ส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่ แสดงรายละเอี ยดของเอกสารอย่างย่อที่ ได้จากการเลื อกกลุ่มของ
เอกสารที่แสดงตามส่วนที่ 3 โดยหากต้องการเข้าไปดูรายละเอียดของข้อมูลเอกสารข้างในก็ให้ทาการดับเบิ้ลคลิกที่รายการเอกสารนั้นๆ ดังภาพ
ที่ 57

ภาพที่ 57 รายละเอียดเอกสาร
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การยกเลิกเอกสารใบวางแผนการผลิต
การยกเลิกเอกสารใบวางแผนการผลิตสามารถทาการยกเลิกแบบทั้งชุดของเอกสารได้ โดยในการที่จะสามารถทาการยกเลิกได้น้ นั จะ
มีเงื่อนไขในการยกเลิกเอกสารคือ เอกสารที่จะสามารถทาการยกเลิกได้น้ นั ต้องเป็ นเอกสารที่ยงั อยูใ่ นสถานะวางแผนการผลิต (MP) ซึ่งหาก
เอกสารดังกล่าวได้ถูกส่งต่อไปยังกระบวนการอื่นทาให้สถานะของเอกสารนั้นไม่ใช่สถานะวางแผน (MP) ให้ทาการไปยกเลิกเอกสารนั้นก่อน
การยกเลิกเอกสารเป็ นชุดสามารถทาได้ตามขั้นตอนดังนี้
1.ให้ทาการเลือกแสดงข้อมูลเอกสารที่ตอ้ งการจะทาการยกเลิก
2.ให้ทาการกดที่ปุ่ม “ยกเลิกแผนทั้งหมด” จะปรากฏหน้าจอแสดงรายการแผนการผลิตทั้งหมดที่ตอ้ งการทาการยกเลิก ดังภาพที่ 58

ภาพที่ 58 การยกเลิกแผนการผลิตทั้งหมด
3.ให้ทาการกดที่ปุ่ม “Accept” เพื่อทาการยืนยันการยกเลิกเอกสาร
การปรับปรุงแผนการผลิต (Gantt chart)
เมนูการปรับปรุ งแผนการผลิต (Gantt chart) เป็ นเมนูที่ดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลการวางแผนการผลิตที่ได้ทาการวางแผนไป
แล้ว ซึ่งจะแสดงข้อมูลในรู ปแบบ Graphic เพื่อให้สามารถมองเห็นกระบวนการได้ง่ายและชัดเจน
ในเมนู สามารถทาการแสดงข้อมูลของกระบวนการได้ท้ งั แบบกระบวนการเดียวและการแสดงพร้อมกันหลายกระบวนการ เพื่อให้
เห็นความต่อเนื่องของข้อมูล อีกทั้งยังสามารถที่จะทาการแสดงข้อมูลการใช้ทรัพยากรที่ทาการผลิตได้ สามารถที่จะทาการแก้ไขโดยการเลื่อน
เวลาหรื อดึงเวลาการทางานของกระบวนการ
เมนูการปรับปรุ งแผนการผลิต (Gantt chart) ได้ทาการแบ่งส่ วนการทางานออกเป็ น 4 ส่ วนการทางานด้วยกัน ภาพที่ 59 โดยแต่ละ
ส่วนการทางานจะมีหน้าที่และการดาเนินการ ดังนี้
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ภาพที่ 59 แสดงส่วนของหน้าจอการปรับปรุ งแผนการผลิต (Gantt chart)
1.ส่วนของเมนูดาเนินการเกี่ยวกับแผนการผลิต และการแสดงผลข้อมูล ซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวดาเนินการ ดังนี้
Icon
Descriptions
เล่มที่เอกสารใบวางแผนการผลิต
แสดงส่วนของหน้าจอ Process Guide. [หน้าจอแนะนาการเลื่อน process]
แสดงส่วนของหน้าจอ Work Resource Calendar. [หน้าจอตารางเวลาการทางานของทรัพยากร]
แสดงส่วนของหน้าจอ Other process relation. [หน้าจอของกระบวนการที่มีความข้องเกี่ยว]
แสดงส่วนของหน้าจอ Exports MS project. [การส่งออกข้อมูลออกสู่ MS project รองรับ version 2007]
แสดงส่วนของหน้าจอ Processing Plan. [ส่วนการประมวลผล]
แสดงส่วนของหน้าจอ Saving Plan.
การเลือกเอกสาร/ทรัพยากร
แสดงส่วนของหน้าจอ Show process.
แสดงส่วนของหน้าจอ Refresh process.
แสดงส่วนของหน้าจอ Clear all process.
แสดงส่วนของหน้าจอ Zoom Out.
แสดงส่วนของหน้าจอ Zoom In.
เดือน กาหนดเดือนที่ตอ้ งการให้แสดงข้อมูล
ปี
กาหนดปี ที่ตอ้ งการให้แสดงข้อมูล
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2.ส่ วนแสดงรายละเอียดข้อมูล เป็ นส่ วนที่ แสดงข้อมูลของรายละเอียดกระบวนการโดยจะแสดงข้อมูล สิ นค้า (Product), เวลาเริ่ ม
กระบวนการ (Start date), เวลาเสร็ จกระบวนการ (Finish date), เลขที่เอกสารอ้างอิง (Reference (MP)), ทรัพยากร 1 (Resource1), ทรัพยากร 2
(Resource2), Level BOM, จานวนที่วางแผน, ค่ากระบวนการ (NSM = ไม่มีค่ากระบวนการ, S = มีค่า setup lead time, M = มีค่า moving lead
time, SM = มีค่า setup lead time และ moving lead time)
3.ส่วนแสดงข้อมูลและดาเนิ นการ โดยในส่ วนนี้ จะเป็ นส่ วนที่แสดงข้อมูลของกระบวนการต่างๆ โดยสามารถที่จะเลือกมุมมองการ
แสดงข้อมูลได้ 4 มุมมองด้วยกัน

ภาพที่ 60 แสดงมุมมองรายเดือน (Month view)

ภาพที่ 62 แสดงมุมมองรายวัน (Day view)

ภาพที่ 61 แสดงมุมมองรายสัปดาห์ (Week view)
ภาพที่ 63 แสดงมุมมองรายชัว่ โมง (Hour view)
4.ส่ วนกาหนดค่า การแสดงและเงื่ อนไขการแสดงผล ซึ่ งในส่ ว นนี้ จะประกอบไปด้ว ยการกาหนดส่ ว นของข้อมู ลที่ ต ้องการให้
โปรแกรมแสดงผลอยูห่ ลัก 2 กระบวนการด้วยกัน ซึ่งอธิบายการใช้งานได้ ดังนี้
4.1 แสดงตามกระบวนการ หมายถึงการแสดงข้อมูลโดยเลือกจาก Tag Id ของเอกสารวางแผนการผลิต การเลือกดูขอ้ มูลสามารถที่จะ
ทาการเลือกดูเป็ นช่วงของเอกสารได้ โดยการเลือกที่ “เลือกช่วง Tag Id” การจัดกลุ่มข้อมูล คือ การรวมกระบวนการที่มีการใช้งานทรัพยากรตัว
เดียวกันในการผลิต ซึ่งจะทาให้สามารถมองความต่อเนื่องของกระบวนการได้อย่างชัดเจน เพื่อง่ายแก่การจัดการข้อมูล
ข้ อเสนอแนะ
ในการเลือกดูขอ้ มูลโดยเลือกตามกระบวนการนั้นทาให้มีปริ มาณข้อมูลที่แสดงออกมาในรายการให้เลือกจานวนมาก ภาพที่ 64 ทาให้
เสี ยเวลาในการเรี ยกดูและค้นหาเอกสารที่ตอ้ งการ ซึ่งในโปรแกรมได้มีส่วนในการที่จะกาหนดการแสดงข้อมูลโดยจะเลือกแสดงเฉพาะวันที่ที่
ต้องการ โดยให้ทาการกดที่ “เลือกเลขที่เอกสาร Tag Id” จะปรากฏส่ วนที่ให้กาหนดช่วงวันที่ในการแสดงข้อมูลขึ้นมา ภาพที่ 65 ให้ทาการ
เลือกช่วงเวลาที่ตอ้ งการแล้วกดที่ “เลือก” การกดที่ปุ่ม “ทั้งหมด” จะหมายถึงการแสดงทุกช่วงวันที่
Business Competitive Intelligence Co,.Ltd.

47

Advance Planning and Scheduling

ภาพที่ 64 แสดงให้เห็นว่ามีขอ้ มูลรายการจานวนมาก

ภาพที่ 65 แสดงส่วนที่ให้เลือกช่วงแสดงเอกสาร

4.2 แสดงตามทรัพยากร หมายถึงการแสดงข้อมูลโดยเลือกจากทรัพยากรการผลิต การเลือกดูขอ้ มูลสามารถที่จะทาการเลือก
ดูเป็ นช่วงของทรัพยากรได้ โดยการเลือกที่ “ช่วงทรัพยากร” การเลือกเฉพาะช่วงวันที่ จะเป็ นการกาหนดที่จะแสดงข้อมูลของทรัพยากรที่ทาการ
ผลิตในช่วงวันที่ที่ตอ้ งการแสดง
สถานะสี ที่แสดงในส่วนของกระบวนการมีความหมายในการแสดง ดังนี้
สี

ความหมาย
อยูใ่ นสถานะวางแผนการผลิตสามารถแก้ไขได้
อยูใ่ นสถานะที่ส่งผลิตไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
อยูใ่ นสถานะปิ ดการผลิตไปแล้วไม่สามารถแก้ไขได้
อยูใ่ นสถานะวางแผนการผลิตแต่วนั ที่ปัจจุบนั เกินกว่าเวลาที่ควรผลิตเสร็ จตามแผนที่วางไว้

ขั้นตอนการแสดงผลและการเลื่อนแผนการผลิต
1.ให้ทาการเลือก “เล่มที่เอกสารใบวางแผนการผลิต” และทา
การเลือกเลขที่เอกสาร ที่ตอ้ งการแสดงข้อมูล โดยทาการคลิก
ที่ปุ่ม
โดยโปรแกรมจะแสดงกระบวนการ ดังภาพที่ 66

ภาพที่ 66 แสดงกระบวนการผลิต
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โดยเมื่อกาหนดค่าต่างแล้วแสดงข้อมูล โปรแกรมจะทาการแสดงหน้าจอ ย่อยๆประกอบร่ วมกับการทางานใน 3 หน้าจอการทางาน
ด้วยกัน ซึ้งจะประกอบไปด้วย
หน้ าจอ Process Guide
เป็ นส่วนการแสดงให้ทางผูใ้ ช้งานทราบว่า
ในการเลื่ อ นงานเข้ า หรื อออกไปนั้ น
สามารถที่ จะเลื่ อนออกไปได้จริ งหรื อไม่
โดยแสดงสถานะ การเลื่ อนโดยการใช้สี
ในการแสดงผล โดย สี เขียว สามารถเลื่อน
ได้ตามเวลาดังกาหนด, สี แดง ไม่สามารถ
เลื่อนเวลาได้ และ สี ส้ม จะเป็ นการแสดง
ว่าไม่สามารถเริ่ มงานได้ในเวลาดังกล่าว
และในส่วนหน้าจอนี้ จะมีการบ่งบอกถึง
ค่าการทางานต่างๆ (เวลาในการเลื่อน, จานวนเวลา, หน่วยเวลา และการประมาณเวลาเสร็ จของกระบวนการ)
หน้ าจอ Resource Calendar

แสดงตารางเวลาการทางานของทรัพยากรการผลิตที่ทางานในปั จจุบนั กับ Process นั้น
หน้าจอ Other process relation
แสดงกระบวนการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง คือ
จะแสดง process ที่มีการผลิตต่อเนื่องกับ
process ปั จ จุ บันที่ ตอ้ งการเลื่ อน โดย
process ที่ แสดงนั้นจะเป็ น process ที่ มี
การใช้ทรัพยากรเดียวกัน

รู ปแบบในการแสดงแผนการผลิตนั้นสามารถที่จะทาการแสดงได้ใน 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ การแสดงตาม Process และการแสดงตาม
Resource ที่ใช้ในการผลิต โดยในการแสดงทั้งสองรู ปแบบนั้นสามารถที่จะทาการเลือกการแสดงเป็ นช่วงๆ ได้ โดยการกาหนดค่าการแสดง
ข้อมูลตรงส่วนล่างของหน้าจอการทางาน ดังที่ได้อธิบายไปก่อนหน้า
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ช่วงนั้นโปรแกรมจะแสดงข้อมูลตัวเลือกขึ้นมาให้ทาการกาหนดช่วงที่ตอ้ งการแสดงผล ดังภาพที่ 67

ภาพที่ 67 แสดงข้อมูลตัวเลือกขึ้นมาให้ทาการกาหนดช่วงที่ตอ้ งการแสดงผล
การเลือ่ นเวลาและการประมวลผล
1.ให้ทาการชี้เมาส์ที่ process ที่ตอ้ งการเลื่อน จากนั้นให้ทาการคลิกเมาส์ที่ปุ่มซ้ายค้างไว้ แล้วทาการเลื่อนบาร์ ที่แสดง process เข้าหรื อ
ออกไปตามระยะเวลาที่ตอ้ งการ (สังเกตดูตรงหน้าจอ process guide) ภาพที่ 68

ภาพที่ 68 แสดงการเลื่อนกระบวนการ
โดยเมื่อได้เวลาตามต้องการแล้ว และสามารถที่จะทาการเลื่อนได้ (แถบสี ในหน้าจอ Process guide เป็ นสี เขียว) ก็ให้ทาการกดที่ปุ่ม
เพื่อประมวลผล
2.การประมวลผลนั้นโปรแกรมจะทาการแสดงหน้าจอการประมวลผล เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการที่เปลี่ยนไป ดังภาพที่ 69

ภาพที่ 69 แสดงถึงค่ากระบวนการที่เปลี่ยนแปลงไป
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ในหน้าจอดังกล่าวจะแสดงผลการทางานหลังจากที่ได้มีการเลื่อนเวลา โดยสามารถตรวจสอบได้อีกว่าการเลื่อนเวลาเข้าหรื อออกไป
นั้นสามารถที่จะทาได้จนครบทุกกระบวนการหรื อไม่ โดยจะแสดงผลการทางานเป็ นค่าสี ตรงกระบวนการนั้นๆ หากสามารถที่จะทาการเลื่อน
เวลาได้น้ นั ก็สามารถที่จะกดที่ปุ่ม Accept เพื่อยอมรับการเลื่อนเวลาดังกล่าว หรื อกดที่ปุ่ม Cancel เพื่อละทิ้งการเลื่อนเวลาดังกล่าว โดยเมื่อทา
การกดที่ปุ่ม Accept แล้วนั้นโปรแกรมก็จะกลับมาแสดงผลการเลื่อนเวลาให้ ดังภาพที่ 70

ภาพที่ 70 ผลการเลื่อนกระบวนการ
หากต้องการที่จะทาการยกเลิกการเลื่อนเวลาก็สามารถทาการกดที่ปุ่ม
เพื่อย้อนกลับไปสู่ กระบวนการเริ่ มต้นใหม่อีกครั้ง และ
หรื อ หากต้องการที่จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงแผนการผลิตตามที่ตอ้ งการนั้นก็ให้กดที่ปุ่ม เพื่อบันทึกผลการเปลี่ยนแปลง ภาพที่ 71

ภาพที่ 71 โปรแกรมกาลังบันทึกข้อมูล
Export to MS Project
เมนู Export to MS Project เป็ นเมนูที่ใช้ในการ Export ข้อมูลที่แสดงเป็ น Gantt chart (ข้อมูลกระบวนการผลิตที่ได้มีการวางแผนการ
ผลิต โดยจะส่งออกเป็ นไฟล์ในรู ปแบบของเอกสาร Microsoft Project การเข้าใช้งานเมนูสามารถเข้าใช้งานได้ที่ ส่วนเมนู Advance planning ใน
เมนู Export to MS Project ภาพที่ 72

ภาพที่ 72 แสดงหน้าจอการทางาน Export to MS Project
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ขั้นตอนการทางาน
1.ทาการกาหนดเอกสารแผนการผลิต
2.กาหนดค่าการค้นหาข้อมูลเพื่อทาการส่งออกข้อมูล โดยในโปรแกรมจะมีการให้เลือกใน 2 รู ปแบบด้วยกัน คือ เลือกจากวันที่ Sale
Order และ เอกสาร Sale Order
3.กดที่ปุ่ม “Export” เพื่อทาการส่งออกข้อมูล
หมายเหตุ
เมนูการ Export to MS Project จะใช้งานและสามารถส่ งออกข้อมูลได้ก็ต่อเมื่อ ในเครื่ องของผูใ้ ช้งานได้ทาการติดตั้งโปรแกรม
Microsoft Project 2007 หรื อสูงกว่าไว้ในเครื่ องเรี ยบร้อยแล้ว
ระบบ My Menu
My menu คือ ส่วนการทางานที่ให้ทางผูใ้ ช้งานสามารถทาการกาหนด เมนู
การทางานที่ใช้งานบ่อยขึ้นมาไว้ สาหรับการเรี ยกใช้งานที่ง่าย ซึ่ งดีกว่าการเข้าไป
หาเมนูเองซึ่งอาจจะมีความซับซ้อนในการเข้าถึง ดังภาพที่ 73
ขั้นตอนการกาหนดค่ า My Menu
1.ให้ทาการกดที่ปุ่ม เพื่อทาการเลือกและกาหนดเมนูที่ตอ้ งการ
2.ทาการกาหนดเมนูที่ตอ้ งการ แล้วกดบันทึก
3.เมื่อทาการกดบันทึกเรี ยบร้อยแล้วโปรแกรมจะทาการ Refresh รายการ
ของ My Menu ให้โดยอัตโนมัติ

ภาพที่ 73 ส่วนของ My Menu
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