ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
: คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาควิชาสถิติประยุกต์
คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 : ข้ อมูลทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
451325 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง
Inventory Theory
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-6)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 2/2558 / ชั้นปี ที่ 4
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
455202 การวิจยั ดําเนินงาน
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
9. วันทีจ่ ัดทําหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
4 มกราคม 2559

มคอ.3

หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้
และเข้าใจ เกี่ยวกับการบริ หารสิ นค้าคงคลัง ระบบของสิ นค้าคงคลัง
และสามารถพยากรณ์ความต้องการสิ นค้า ตลอดจนสร้างตัวแบบความต้องการสิ นค้าลักษณะต่าง ๆ ได้
นอกจากนี้ให้นกั ศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการบริ หารสิ นค้าคงคลังอย่างเป็ นรู ปธรรม
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้
2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาสิ นค้าคงคลัง และสามารถนําความรู ้
ความเข้าใจในตัวแบบสิ นค้าคงคลังไปแก้ปัญหาในขั้นประยุกต์ต่อไป โดยปรับปรุ งเนื้อหาและแสดง
ตัวอย่างเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปั จจุบนั
ตลอดจนศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับปัญหาสิ นค้า
คงคลังรู ปแบบต่าง ๆ
หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนินการ

1. คําอธิบายรายวิชา
สิ นค้าคงคลังและประเภทของสิ นค้าคงคลัง การพยากรณ์สินค้าคงคลัง ระบบความต้องการ
อิสระ ตัวแบบคงที่เมื่อความต้องการไม่ต่อเนื่อง ตัวแบบความน่าจะเป็ นเมื่อระบบความต้องการเป็ น
อิสระ ระบบสิ นค้าคงคลังเมื่อมีขอ้ เปลี่ยนแปลงหรื อข้อจํากัดปริ มาณการสั่ง MRP JIT ขบวนการสิ นค้า
คงคลัง และทฤษฎีขอ้ จํากัด การกระจายสิ นค้าคงคลัง การจําลองระบบสิ นค้าคงคลัง
2. จํานวนชั่ วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริ ม

บรรยาย 45 ชัว่ โมงต่อ อธิ บายเพิม่ เติมตาม
ความต้องการของ
ภาคการศึกษา
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝึ กปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/ การฝึ กงาน
มีทาํ แบบฝึ กหัด และ
ค้นคว้างานที่ได้รับ
มอบหมาย

การศึกษาด้วยตนเอง
ศึกษาด้วยตนเองไม่
น้อยกว่า 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์

3. จํานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
มีการจัดตารางเวลาการเข้าพบเพื่อให้คาํ ปรึ กษาและแนะนําแก่นกั ศึกษาเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์โดยประกาศให้นกั ศึกษาทราบ ซึ่ งนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ

หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีความรับผิดชอบ มีวนิ ยั มีความใฝ่ รู ้ และซื่ อสัตย์ โดยมีคุณธรรมจริ ยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสู ตร ดังนี้
- มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
- มีความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ าม สามารถทํางานเป็ นทีมและสามารถแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าได้
อย่างเหมาะสม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวติ ประจําวัน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณ ตลอดจนแก้ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง และ
ศึกษางานวิจยั ที่เกี่ยวกับสิ นค้าคงคลัง
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยนและการส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากงานที่มอบหมาย
- ประเมินผลการเรี ยนรู ้จากการสอบวัดผล
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
มีความรู ้เรื่ องการบริ หารสิ นค้าคงคลัง การตรวจนับสิ นค้าคงคลังแบบต่าง ๆ การพยากรณ์ความ
ต้องการสิ นค้า ทราบลักษณะของตัวแบบสิ นคงคลังแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างตัวแบบสิ นค้าคง
คลังแบบพื้นฐานได้ ทั้งตัวแบบความต้องการคงที่และตัวแบบความน่าจะเป็ น และกรณี ที่มีขอ้ จํากัด
ทางด้านทรัพยากร และสามารถจําลองระบบคลังสิ นค้าได้
2.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวติ ประจําวัน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณและวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
2.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค ปลายภาค งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึ กหัด

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
คิดอย่างมีวจิ ารญาณและมีระบบ ประยุกต์ใช้ความรู ้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
3.2 วิธีการสอน
ฝึ กฝนในห้องเรี ยนระหว่างการบรรยาย และมอบหมายงานให้นกั ศึกษา เพื่อให้สามารถคํานวณ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ดว้ ยตนเอง
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาค ปลายภาค งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึ กหัด
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบทีต่ ้ องพัฒนา
รู ้จกั วางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทํางานเป็ น
กลุ่มได้ ส่ งงานได้ทนั ตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
มอบหมายงานเพื่อให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

และมีงานกลุ่มที่ตอ้ งทําร่ วมกัน

4.3 วิธีการประเมินผล
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
- ฝึ กฝนการคิดคํานวณ วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิ ศาสตร์ ตามเนื้อหาวิชา
- ฝึ กฝนการนําเสนอผลงานรายกลุ่ม
5.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณี ศึกษาที่สอดคล้องกับชีวติ ประจําวัน
- มอบหมายงานให้นกั ศึกษา

5.3 วิธีการประเมิน
ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย
1. แผนการสอน

หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์
หัวข้ อ/ รายละเอียด
ที่
1
บทนํา สิ นค้าคงคลัง และประเภทของสิ นค้าคงคลัง
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19-20

กระบวนการสิ นค้าคงคลัง การกระจายสิ นค้าและ
การบริ หารสิ นค้าคงคลัง
การพยากรณ์ความต้องการสิ นค้าคงคลัง
การพยากรณ์ความต้องการสิ นค้าคงคลัง (ต่อ)
- ตัวแบบพื้นฐาน (EOQ) กรณี ไม่ยอมให้เกิดสิ นค้า
ขาดมือและกรณี สินค้ามีอายุใช้งาน
- ตัวแบบส่วนลด
ตัวแบบพื้นฐานกรณี ที่ยอมให้เกิดสิ นค้าขาดมือ
- ตัวแบบการผลิต (EPQ)
สอบกลางภาค
สอบคัดเลือกเข้ ามหาวิทยาลัย
ตัวแบบที่มีช่วงเวลาในการสัง่ สิ นค้าคงที่ (EOI)
ตัวแบบความต้องการอิสระ สําหรับสิ นค้าหลาย
รายการ
ตัวแบบความต้องการอิสระ สําหรับสิ นค้าหลาย
รายการ (ต่อ)
หยุดพักการเรียนการสอนเทศกาลสงกรานต์
ตัวแบบความน่าจะเป็ น
-ปั ญหา Newsboys Problem
-การคํานวณ Safety Stock /
การจําลองสิ นค้าคงคลัง
การวางแผนความต้องการวัสดุและการผลิต
ทันเวลา
นําเสนองานที่คน้ คว้า
สอบปลายภาค

จํานวน
ชั่วโมง
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
3

3
3

กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด
ในชั้นเรี ยน
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด
ในชั้นเรี ยน
บรรยาย / การบ้าน
บรรยาย/ ใช้โปรแกรม
Excel คํานวณ
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด /
การบ้าน
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด
บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด

ผู้สอน
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา
7-13 มี.ค. 59
14-20 มี.ค. 59
ผศ. ดร. ศิรประภา

(งดการเรียนการสอน)
บรรยาย/ มอบหมายงาน
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
บรรยาย / ใช้โปรแกรม ผศ. ดร. ศิรประภา
Excel คํานวณ
บรรยาย / ใช้โปรแกรม ผศ. ดร. ศิรประภา
Excel คํานวณ / การบ้าน
(งดการเรียนการสอน)
11-17 เม.ย. 59
บรรยาย /การบ้าน
ผศ. ดร. ศิรประภา

3

บรรยาย / ทําแบบฝึ กหัด
ในชั้นเรี ยน
บรรยาย / การบ้าน

3

นําเสนอหน้าชั้นเรี ยน

ผศ. ดร. ศิรประภา
ผศ. ดร. ศิรประภา

16-27 พ.ค. 59

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1
2

ผลการเรี ยนรู ้

วิธีการประเมิน
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
การบ้าน การมีส่วนร่ วมในชั้นเรี ยน
งานที่มอบหมาย

สัปดาห์ที่ประเมิน
9
19-20
3, 5, 11,13,15
17,18

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
40%
40%
10%
10%

1. เอกสารและตําราหลัก
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 451325 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง โดย ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย์
เอกสารและข้ อมูลทีส่ ํ าคัญ
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
- พิภพ ลลิตาภรณ์ (2552) การบริหารพัสดุคงคลัง, พิมพลักษณ์, กรุ งเทพฯ : สมาคมส่ งเสริ ม
เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น).
- วิชิต หล่อจีระชุณห์กุล (2536), ทฤษฎีสินค้ าคงคลัง, โครงการส่ งเสริ มเอกสารวิชาการ สถาบัน
บัณฑิตพัฒน บริ หารศาสตร์ .
- ศิริจนั ทร์ ทองประเสริ ฐ (2542), ระบบพัสดุคงคลัง, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Waters, D., Inventory Control, (2007) John Wiley & Sons, New York.

