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

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อรายวิชา 
 040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง 
    Inventory Theory 

2. จํานวนหน่วยกิต 
  3 หน่วยกิต (3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
   วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกนัภัย  

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
  ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมัธย์ 

5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา/ชั้นปีทีเ่รียน 
   ภาคการศึกษาที่ 1/2560 / ช้ันปีที่ 3  

6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 040533103  การวิจัยดําเนินงาน  

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
  ไม่ม ี

8. สถานทีเ่รียน 
  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     

9. วันที่จัดทําหรอืปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
  15 กรกฎาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที่ 2 : จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้และเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารสินค้าคงคลัง ระบบของสินค้าคงคลัง 
และสามารถพยากรณ์ความต้องการสินค้า ตลอดจนสร้างตัวแบบความต้องการสินค้าลักษณะต่าง ๆ ได้ 
นอกจากน้ีให้นักศึกษาเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการบริหารสินค้าคงคลังอย่างเป็นรูปธรรม  
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้ 

2. วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาสินค้าคงคลัง และสามารถนําความรู้ความ
เข้าใจในตัวแบบสินค้าคงคลังไปแก้ปัญหาในขั้นประยุกต์ต่อไป โดยปรับปรุงเน้ือหาและแสดงตัวอย่าง
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เก่ียวกับปัญหาสินค้า     คงคลัง
รูปแบบต่าง ๆ 
 

หมวดที่ 3 : ลักษณะและการดําเนนิการ 

1. คําอธบิายรายวิชา 
หลักการสินค้าคงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลัง ตัวแบบ

สินค้าคงคลังกรณีความต้องการสินค้าแน่นอนสาหรับสินค้ารายการเดียวและหลายรายการ  ตัวแบบสินค้า
คงคลังกรณีความต้องการสินค้าเป็นเชิงความน่าจะเป็น สนิค้าคงคลังสํารอง การวางแผนความต้องการวัสดุ 
การจําลองระบบสินค้าคงคลงั 
  

2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ
ภาคการศึกษา 
 

อธิบายเพ่ิมเติมตาม
ความต้องการของ
นักศึกษาเฉพาะราย 

มีทําแบบฝึกหัด และค้นคว้า
งานที่ได้รับมอบหมาย 

ศึกษาด้วยตนเองไม่
น้อยกว่า 6 ช่ัวโมงต่อ
สัปดาห์ 

 

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบคุคล 
มีการจัดตารางเวลาการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษาและแนะนําแก่นักศึกษาเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อ

สัปดาห์โดยประกาศให้นักศึกษาทราบ ซึ่งนักศึกษาสามารถเข้าพบได้ตามตารางเวลาที่ประกาศ 
 
 
 



หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนกัศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพฒันา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มคีวามใฝ่รู้ และซื่อสัตย์ โดยมคีุณธรรมจริยธรรมตาม
คุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 
-  มีวินัย ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
-  มีความเป็นผู้นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ อย่าง
เหมาะสม 

-  มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 

1.2 วิธีการสอน 
-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน 

 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถคํานวณ ตลอดจนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และศึกษา
งานวิจัยที่เก่ียวกับสินค้าคงคลงั 
 - สอดแทรกคณุธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพทางการจัดการสินค้าคงคลงั 
 

1.3 วิธีการประเมินผล 
-  พฤติกรรมการเข้าเรียนและการส่งงานท่ีได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากงานที่มอบหมาย 
-  ประเมินผลการเรียนรู้จากการสอบวัดผล 

 

2. ความรู ้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ 

มีความรู้เรื่องการบริหารสินค้าคงคลัง การตรวจนับสินค้าคงคลังแบบต่าง ๆ การพยากรณ์ความ
ต้องการสินค้า ทราบลักษณะของตัวแบบสินคงคลังแบบต่าง ๆ ตลอดจนสามารถสร้างตัวแบบสินค้าคงคลัง
แบบพ้ืนฐานได้ ทั้งตัวแบบความต้องการคงที่และตัวแบบความน่าจะเป็น และกรณีที่มีข้อจํากัดทางด้าน
ทรัพยากร และสามารถจําลองระบบคลังสินค้าได้ 

2.2 วิธีการสอน 
-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน 

 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถคํานวณและวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึกหัด 
 
 



3. ทักษะทางปัญญา 
3.1 ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
 คิดอย่างมีวิจารญาณและมีระบบ  ประยุกต์ใช้ความรู้ วิเคราะห์และแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 
 
3.2 วิธีการสอน 
 ฝึกฝนในห้องเรียนระหว่างการบรรยาย และมอบหมายงานให้นักศึกษา เพ่ือให้สามารถคํานวณ
และวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยตนเอง  
 
3.3 วิธีการประเมินผล 

สอบกลางภาค ปลายภาค  งานที่ได้รับมอบหมาย และทําแบบฝึกหัด 
 

4. ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 ทักษะความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
 รู้จักวางแผนการทํางาน มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายและสามารถทํางานเป็นกลุ่ม
ได้  ส่งงานได้ทันตามกําหนดเวลา 
 
4.2 วิธีการสอน 
 มอบหมายงานเพ่ือให้ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง และมีงานกลุ่มที่ต้องทําร่วมกัน 
 
4.3 วิธีการประเมินผล 
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพฒันา 

-  ฝึกฝนการคดิคํานวณ วิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เทคนิคทางคณิศาสตร์ตามเน้ือหาวิชา 
-  ฝึกฝนการนําเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 
5.2 วิธีการสอน 

-  บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน 
 -  มอบหมายงานให้นักศึกษา 
 

5.3 วิธีการประเมิน 
 ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
   



หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 
สัปดาห์

ท่ี 
หัวข้อ/ รายละเอียด จํานวน

ชั่วโมง 
กิจกรรมการเรียน การ
สอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 บทนํา สินค้าคงคลัง และประเภทของสินค้าคงคลัง  3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

2 การจัดการสินค้าคงคลงั  3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด
ในชั้นเรียน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

3 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลงั 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

4 การพยากรณ์ความต้องการสินค้าคงคลงั  (ต่อ) 3 บรรยาย/ ใช้โปรแกรม 
Excel คํานวณ  

ผศ. ดร. ศิรประภา 

5 - ตัวแบบพ้ืนฐาน (EOQ) กรณีไม่ยอมให้เกิดสินค้า
ขาดมือและกรณีสินค้ามีอายุใช้งาน 

3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด 
/ การบ้าน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

6 - ตัวแบบส่วนลด 3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 

7 ตัวแบบพ้ืนฐานกรณีท่ียอมให้เกิดสินค้าขาดมือ 3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 

8 - ตัวแบบการผลิต (EPQ) 
- ตัวแบบท่ีมีช่วงเวลาในการสั่งสินค้าคงท่ี  (EOI) 

3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด ผศ. ดร. ศิรประภา 

9 สอบกลางภาค    

10 ตัวแบบความต้องการอิสระ สําหรับสินค้าหลาย
รายการ 

3 บรรยาย / ใช้โปรแกรม 
Excel คํานวณ 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

11 ตัวแบบความต้องการอิสระ สําหรับสินค้าหลาย
รายการ (ต่อ) 

3 บรรยาย / ใช้โปรแกรม 
Excel คํานวณ / การบ้าน 

ผศ. ดร. ศิรประภา 

12 ตัวแบบความน่าจะเป็น 3 บรรยาย /การบ้าน  ผศ. ดร. ศิรประภา 
13 -การคํานวณ Safety Stock / 

การจําลองสินคา้คงคลงั 
3 บรรยาย / ทําแบบฝึกหัด

ในชั้นเรียน 
ผศ. ดร. ศิรประภา 

14 การวางแผนความต้องการวัสดุ 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

15 การจําลองระบบสินค้าคงคลัง 3 บรรยาย / การบา้น ผศ. ดร. ศิรประภา 

16 นําเสนองานท่ีค้นคว้า 3 นําเสนอหน้าชั้นเรียน  

17-18 สอบปลายภาค    

 



 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 
สอบปลายภาค 

9 
17-18 

40% 
40% 

2  การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
งานท่ีมอบหมาย 

3, 5, 12,14,15 
16 

10% 
10% 

 

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและตําราหลัก 
 - เอกสารประกอบการสอนวิชา 040513304 ทฤษฎีสินค้าคงคลัง โดย ผศ. ดร. ศิรประภา  มโนมัธย์ 
 เอกสารและขอ้มูลที่สาํคัญ 
  ไม่ม ี

2. เอกสารและขอ้มูลแนะนาํ 
-   พิภพ  ลลิตาภรณ์ (2559) การจัดการวัสดุคงคลังในโซ่อุปทาน, สํานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 

      -   พิภพ  ลลิตาภรณ์ (2552) การบริหารพสัดุคงคลงั, พิมพลักษณ,์ กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริม
เทคโนโลยี (ไทย - ญี่ปุ่น). 

-  วิชิต  หล่อจีระชุณห์กุล (2536), ทฤษฎีสินค้าคงคลัง,  โครงการส่งเสริมเอกสารวิชาการ  สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. 

-  ศริิจันทร ์ ทองประเสริฐ (2542), ระบบพสัดุคงคลัง, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
- Silver,E.A., Pyke,D.F., and Thomas,D.J.,(2017) Inventory and Production Management 

in Supply Chains, CRC Press, New York. 
- Waters, D., (2007) , Inventory ControlJohn Wiley & Sons, New York. 
 


