
มคอ.3 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  

คณะ/ภาควชิา : คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์  ภาควชิาสถิติประยกุต์ 

 

หมวดที ่1 : ข้อมูลทัว่ไป  

1. รหัสและช่ือรายวชิา 

  451325 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั 

     Inventory Theory 

2. จํานวนหน่วยกติ 

  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

   วทิยาศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาสถิติธุรกิจและการประกนัภยั  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 

  ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมธัย ์

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 

   ภาคการศึกษาท่ี 2/2558 / ชั้นปีท่ี 4  

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 

   455202  การวจิยัดาํเนินงาน  

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้าม)ี 

  ไม่มี  

8. สถานทีเ่รียน 

  คณะวทิยาศาสตร์ประยกุต ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ     

9. วนัทีจั่ดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 

  4 มกราคม 2559 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมวดที ่2 : จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์  

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ และเขา้ใจ เก่ียวกบัการบริหารสินคา้คงคลงั ระบบของสินคา้คงคลงั 

และสามารถพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้ ตลอดจนสร้างตวัแบบความตอ้งการสินคา้ลกัษณะต่าง ๆ ได ้

นอกจากน้ีใหน้กัศึกษาเห็นความสาํคญัและประโยชน์ของการบริหารสินคา้คงคลงัอยา่งเป็นรูปธรรม  

สามารถนาํไปประยกุตใ์ชไ้ด ้

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ สามารถวเิคราะห์แกปั้ญหาสินคา้คงคลงั และสามารถนาํความรู้

ความเขา้ใจในตวัแบบสินคา้คงคลงัไปแกปั้ญหาในขั้นประยกุตต่์อไป โดยปรับปรุงเน้ือหาและแสดง

ตวัอยา่งเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั   ตลอดจนศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัปัญหาสินคา้      

คงคลงัรูปแบบต่าง ๆ 

 

หมวดที ่3 : ลกัษณะและการดําเนินการ  

1. คําอธิบายรายวชิา 

สินคา้คงคลงัและประเภทของสินคา้คงคลงั การพยากรณ์สินคา้คงคลงั ระบบความตอ้งการ

อิสระ ตวัแบบคงท่ีเม่ือความตอ้งการไม่ต่อเน่ือง ตวัแบบความน่าจะเป็นเม่ือระบบความตอ้งการเป็น

อิสระ ระบบสินคา้คงคลงัเม่ือมีขอ้เปล่ียนแปลงหรือขอ้จาํกดัปริมาณการสั่ง MRP  JIT  ขบวนการสินคา้

คงคลงั และทฤษฎีขอ้จาํกดั การกระจายสินคา้คงคลงั การจาํลองระบบสินคา้คงคลงั 

  

2. จํานวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ชัว่โมงต่อ

ภาคการศึกษา 

 

อธิบายเพิ่มเติมตาม

ความตอ้งการของ

นกัศึกษาเฉพาะราย 

มีทาํแบบฝึกหดั และ

คน้ควา้งานท่ีไดรั้บ

มอบหมาย 

ศึกษาดว้ยตนเองไม่

นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ 

 

3. จํานวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

มีการจดัตารางเวลาการเขา้พบเพื่อใหค้าํปรึกษาและแนะนาํแก่นกัศึกษาเป็นเวลา 6 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์โดยประกาศใหน้กัศึกษาทราบ ซ่ึงนกัศึกษาสามารถเขา้พบไดต้ามตารางเวลาท่ีประกาศ 

 

 



หมวดที ่4 : การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา  

1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 

พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีความใฝ่รู้ และซ่ือสัตย ์โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตาม

คุณสมบติัหลกัสูตร ดงัน้ี 

-  มีวนิยั ตรงต่อเวลา รับผดิชอบต่อตนเองและผูอ่ื้น 

-  มีความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทีมและสามารถแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ได ้

อยา่งเหมาะสม 

-  มีจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ 
 

1.2 วธีิการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณ ตลอดจนแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง และ

ศึกษางานวจิยัท่ีเก่ียวกบัสินคา้คงคลงั 
 

1.3 วธีิการประเมินผล 

-  พฤติกรรมการเขา้เรียนและการส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามกาํหนดเวลา 

-  ประเมินผลการเรียนรู้จากงานท่ีมอบหมาย 

-  ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบวดัผล 
 

2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

มีความรู้เร่ืองการบริหารสินคา้คงคลงั การตรวจนบัสินคา้คงคลงัแบบต่าง ๆ การพยากรณ์ความ

ตอ้งการสินคา้ ทราบลกัษณะของตวัแบบสินคงคลงัแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างตวัแบบสินคา้คง

คลงัแบบพื้นฐานได ้ทั้งตวัแบบความตอ้งการคงท่ีและตวัแบบความน่าจะเป็น และกรณีท่ีมีขอ้จาํกดั

ทางดา้นทรัพยากร และสามารถจาํลองระบบคลงัสินคา้ได ้

2.2 วธีิการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณและวเิคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  

2.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และทาํแบบฝึกหดั 

 

 



3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

 คิดอยา่งมีวจิารญาณและมีระบบ  ประยกุตใ์ชค้วามรู้ วเิคราะห์และแกปั้ญหาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

3.2 วธีิการสอน 

 ฝึกฝนในหอ้งเรียนระหวา่งการบรรยาย และมอบหมายงานใหน้กัศึกษา เพื่อใหส้ามารถคาํนวณ

และวเิคราะห์ปัญหาไดด้ว้ยตนเอง  

 

3.3 วธีิการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานท่ีไดรั้บมอบหมาย และทาํแบบฝึกหดั 

 

4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบทีต้่องพฒันา 

 รู้จกัวางแผนการทาํงาน มีความรับผดิชอบในงานท่ีไดรั้บมอบหมายและสามารถทาํงานเป็น

กลุ่มได ้ ส่งงานไดท้นัตามกาํหนดเวลา 

 

4.2 วธีิการสอน 

 มอบหมายงานเพื่อใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง  และมีงานกลุ่มท่ีตอ้งทาํร่วมกนั 

 

4.3 วธีิการประเมินผล 

 ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย  

 

5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

-  ฝึกฝนการคิดคาํนวณ วเิคราะห์ปัญหาโดยใชเ้ทคนิคทางคณิศาสตร์ตามเน้ือหาวชิา  

-  ฝึกฝนการนาํเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 

5.2 วธีิการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจาํวนั 

 -  มอบหมายงานใหน้กัศึกษา 
 

 

 



5.3 วธีิการประเมิน 

 ตรวจใหค้ะแนนงานท่ีมอบหมาย  
   

หมวดที ่5 : แผนการสอนและการประเมินผล  

1. แผนการสอน 

สัปดาห์

ที ่

หัวข้อ/ รายละเอยีด จาํนวน

ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียน การ

สอน ส่ือทีใ่ช้ (ถ้าม)ี 

ผู้สอน 

1 บทนาํ สินคา้คงคลงั และประเภทของสินคา้คงคลงั  3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

2 กระบวนการสินคา้คงคลงั การกระจายสินคา้และ

การบริหารสินคา้คงคลงั 

3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

3 การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้คงคลงั 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 
4 การพยากรณ์ความตอ้งการสินคา้คงคลงั  (ต่อ) 3 บรรยาย/ ใชโ้ปรแกรม 

Excel คาํนวณ  

ผศ. ดร. ศิรประภา 

5 - ตวัแบบพ้ืนฐาน (EOQ) กรณีไม่ยอมใหเ้กิดสินคา้

ขาดมือและกรณีสินคา้มีอายใุชง้าน 

3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั / 

การบา้น 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

6 - ตวัแบบส่วนลด 3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั ผศ. ดร. ศิรประภา 
7 ตวัแบบพ้ืนฐานกรณีท่ียอมใหเ้กิดสินคา้ขาดมือ 3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั ผศ. ดร. ศิรประภา 
8 - ตวัแบบการผลิต (EPQ) 3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั ผศ. ดร. ศิรประภา 

9 สอบกลางภาค   7-13 ม.ีค. 59 

10 สอบคดัเลอืกเข้ามหาวทิยาลยั  (งดการเรียนการสอน) 14-20 ม.ีค. 59 

11 ตวัแบบท่ีมีช่วงเวลาในการสัง่สินคา้คงท่ี  (EOI) 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน

ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

12 ตวัแบบความตอ้งการอิสระ สาํหรับสินคา้หลาย

รายการ 

3 บรรยาย / ใชโ้ปรแกรม 

Excel คาํนวณ 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

13 ตวัแบบความตอ้งการอิสระ สาํหรับสินคา้หลาย

รายการ (ต่อ) 

3 บรรยาย / ใชโ้ปรแกรม 

Excel คาํนวณ / การบา้น 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

14 หยุดพกัการเรียนการสอนเทศกาลสงกรานต์  (งดการเรียนการสอน) 11-17 เม.ย. 59 

15 ตวัแบบความน่าจะเป็น 

 -ปัญหา Newsboys Problem 

3 บรรยาย /การบา้น  ผศ. ดร. ศิรประภา 

16 -การคาํนวณ Safety Stock / 

การจาํลองสินคา้คงคลงั 

3 บรรยาย / ทาํแบบฝึกหดั

ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

17 การวางแผนความตอ้งการวสัดุและการผลิต

ทนัเวลา 

3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

18 นาํเสนองานท่ีคน้ควา้ 3 นาํเสนอหนา้ชั้นเรียน  

19-20 สอบปลายภาค   16-27 พ.ค. 59 



 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วธีิการประเมิน สปัดาห์ท่ีประเมิน 
สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 

สอบปลายภาค 

9 

19-20 

40% 

40% 

2  การบา้น การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

งานท่ีมอบหมาย 

3, 5, 11,13,15 

17,18 

10% 

10% 
 

หมวดที ่6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  

1. เอกสารและตําราหลกั 

 - เอกสารประกอบการสอนวชิา 451325 ทฤษฎีสินคา้คงคลงั โดย ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมธัย ์

 เอกสารและข้อมูลทีสํ่าคัญ 

  ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

      -   พิภพ  ลลิตาภรณ์ (2552) การบริหารพสัดุคงคลงั, พิมพลกัษณ์, กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม

เทคโนโลย ี(ไทย - ญ่ีปุ่น). 

-  วชิิต  หล่อจีระชุณห์กุล (2536), ทฤษฎสิีนค้าคงคลงั,  โครงการส่งเสริมเอกสารวชิาการ  สถาบนั

บณัฑิตพฒัน บริหารศาสตร์. 
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