
มคอ.3 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์  
 

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
  451325 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 
     Inventory Theory 
2. จ านวนหน่วยกิต 

  3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมัธย์ 
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

   ภาคการศึกษาที่ 1/2558 / ชั้นปีที่ 3  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
   455202  การวิจัยด าเนินงาน  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 

  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

  3 สิงหาคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารสินค้าคงคลัง ระบบของสินค้าคงคลัง 
และสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้า ตลอดจนสร้างตัวแบบความต้องการสินค้าลักษณะต่าง ๆ ได้ 
นอกจากน้ีให้นักศึกษาเห็นความส าคัญและประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นรูปธรรม  
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาสินค้าคงคลัง และสามารถน าความรู้
ความเข้าใจในตัวแบบสินค้าคงคลังไปแก้ปัญหาในขั้นประยุกต์ต่อไป โดยปรับปรุงเน้ือหาและแสดง
ตัวอย่างเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาสินค้า      
คงคลังรูปแบบต่าง ๆ 
 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวิชา 
สินค้าคงคลังและประเภทของสินค้าคงคลัง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง ระบบความต้องการ

อิสระ ตัวแบบคงที่เม่ือความต้องการไม่ต่อเน่ือง  ตัวแบบความน่าจะเป็นเม่ือระบบความต้องการเป็น
อิสระ ระบบสินค้าคงคลังเม่ือมีข้อเปล่ียนแปลงหรือข้อจ ากัดปริมาณการส่ัง  MRP  JIT  ขบวนการสินค้า
คงคลัง และทฤษฎีข้อจ ากัด การกระจายสินค้าคงคลัง การจ าลองระบบสินค้าคงคลัง 
  
2. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา  

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

อธิบายเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

มีท าแบบฝึกหัด และ
ค้นคว้างานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ศึกษาด้วยตนเองไม่
น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์ 

 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  

มีการจัดตารางเวลาการเข้าพบเพ่ือให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่นักศึกษาเป็นเวลา 6 ชั่วโมงต่อ
สัปดาห์โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ ซ่ึงนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ 
 
 



หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา  

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีความใฝ่รู้ และซ่ือสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
-  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-  มีความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 
อย่างเหมาะสม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วิธีการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถค านวณ ตลอดจนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และ
ศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับสินค้าคงคลัง 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามก าหนดเวลา 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่มอบหมาย 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบวัดผล 

 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้เรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่าง ๆ การพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้า ทราบลักษณะของตัวแบบสินคงคลังแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างตัวแบบสินค้าคง
คลังแบบพ้ืนฐานได้ ทั้งตัวแบบความต้องการคงที่และตัวแบบความน่าจะเป็น และกรณีที่มีข้อจ ากัด
ทางด้านทรัพยากร และสามารถจ าลองระบบคลังสินค้าได้ 

2.2 วิธีการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถค านวณและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานที่ได้รับมอบหมาย และท าแบบฝึกหัด 
 
 



3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา  
 คิดอย่างมีวิจารญาณและมีระบบ  ประยุกต์ใช้ความรู้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
3.2 วิธีการสอน 

 ฝึกฝนในห้องเรียนระหว่างการบรรยาย และมอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถค านวณ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานที่ได้รับมอบหมาย และท าแบบฝึกหัด  
 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา  

 รู้จักวางแผนการท างาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถท างานเป็น
กลุ่มได้  ส่งงานได้ทันตามก าหนดเวลา 
 
4.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานเพ่ือให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีงานกลุ่มที่ต้องท าร่วมกัน 
 
4.3 วิธีการประเมินผล 

 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา  

-  ฝึกฝนการคิดค านวณ วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิศาสตร์ตามเน้ือหาวิชา 
-  ฝึกฝนการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 
5.2 วิธีการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา 
 
 
 



5.3 วิธีการประเมิน 

 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
   

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/ รายละเอียด จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน การ
สอน ส่ือท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 บทน า สินค้าคงคลัง และประเภทของสินค้าคงคลัง  3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

2 กระบวนการสินค้าคงคลัง การกระจายสินค้าและ
การบริหารสินค้าคงคลัง 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

3 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง 3 บรรยาย / การบ้าน ผศ. ดร. ศิรประภา 
4 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง  (ต่อ) 3 บรรยาย/ ใช้โปรแกรม 

Excel ค านวณ  
ผศ. ดร. ศิรประภา 

5 - ตัวแบบพื้นฐาน (EOQ) กรณีไม่ยอมให้เกิดสินค้า
ขาดมือและกรณีสินค้ามีอายุใช้งาน 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด / 
การบ้าน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

6 - ตัวแบบส่วนลด 3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 
7 ตัวแบบพื้นฐานกรณีที่ยอมให้เกิดสินค้าขาดมือ 3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 
8 - ตัวแบบการผลิต (EPQ) 3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 
9 ตัวแบบความต้องการคงที่ และมีช่วงเวลาในการส่ัง

สินค้า  (EOI) 
3 บรรยาย/ มอบหมายงาน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ผศ. ดร. ศิรประภา 

10 สอบกลางภาค  (12-18 ต.ค. 2558)  

11 ตัวแบบความต้องการอิสระ ส าหรับสินค้าหลาย
รายการ 

3 บรรยาย / ใช้โปรแกรม 
Excel ค านวณ 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

12 ตัวแบบความต้องการอิสระ ส าหรับสินค้าหลาย
รายการ (ต่อ) 

3 บรรยาย / ใช้โปรแกรม 
Excel ค านวณ / การบ้าน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

13 ตัวแบบความน่าจะเป็น 

 -ปัญหา Newsboys Problem 
3 บรรยาย /การบ้าน  ผศ. ดร. ศิรประภา 

14 -การค านวณ Safety Stock / 
การจ าลองสินค้าคงคลัง 

3 บรรยาย / ท าแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

15 การวางแผนความต้องการวัสดุและการผลิต
ทันเวลา 

3 บรรยาย / การบ้าน ผศ. ดร. ศิรประภา 

16 น าเสนองานที่ค้นคว้า 3 น าเสนอหน้าชั้นเรียน  

17-18 สอบปลายภาค  (30 พ.ย. - 14 ธ.ค. 2558)  

 



2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

10 
17-18 

40% 
40% 

2  การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
งานที่มอบหมาย 

3, 5, 12,13,15 
16 

10% 
10% 

 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลัก 
 - เอกสารประกอบการสอนวิชา 451325 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง โดย ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมัธย์ 
 เอกสารและข้อมูลที่ส าคัญ 

  ไม่มี 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 

      -   พิภพ  ลลิตาภรณ์ (2552) การบริหารพัสดุคงคลัง, พิมพลักษณ์, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น). 

-  วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล (2536), ทฤษฎีสินค้าคงคลัง,  โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์. 

-  ศิริจันทร์  ทองประเสริฐ (2542), ระบบพัสดุคงคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Waters, D., Inventory Control, (2007) John Wiley & Sons, New York. 


