
มคอ.3 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาสถิติประยุกต 
 

หมวดท่ี 1 : ขอมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา 
      040513305  การวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลงั  

(Production Planning and Inventory Control) 
2.  จํานวนหนวยกิต 
 3 หนวยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต 
4.  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 

รองศาสตราจารย ดร.เสาวณิต สุขภารังษี 
5.  ภาคการศึกษา/ปการศึกษา/ชั้นปท่ีเรียน 
 ภาคการศึกษาที่ 2  / ปการศึกษา 2562 / ช้ันปที่ 4 และนักศึกษาตกคาง 
6.  รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 
 040513301 การวิจัยดําเนินงาน 1 
7.  รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 
 ไมมี 
8.  สถานท่ีเรียน  
 คณะวิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
9.  วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 4 พฤศจิกายน 2562 
 

หมวดท่ี 2 :  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
1.  จุดมุงหมายของรายวิชา 

เพื่อใหนักศึกษาเขาใจ ปรัชญา หลักการ เหตุผล และนําหลักเกณฑตาง ๆ เกี่ยวกบัการวาง
แผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลงั ไปประยุกตใชในธุรกิจ อุตสาหกรรมการผลิต ไดอยางถูกตอง  และ
เมื่อนักศึกษาจบการศึกษารายวิชาน้ีแลวนักศึกษามีความสามารถวางแผน และควบคุมการผลิต ควบคุม
สินคาคงคลังไดอยางเหมาะสม เมือ่อยูภายใตสภาวการณที่แตกตางกัน  
 
2.  วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรูความ
เขาใจในการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง เพื่อเปนพื้นฐานการนําไปประยุกตใชงานจริง
ทางดานธุรกจิ และอุตสาหกรรม 
 



หมวดท่ี 3 :  ลักษณะและการดําเนินการ 
1.  คําอธิบายรายวิชา 

การพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง  การวางแผนรวม การวางแผนการผลิต การวางแผนความ
ตองการสินคา การวางแผนและควบคุมความจุ ระบบ JIT กิจกรรมการวางแผนการผลิตจ็อบชอฟ เทคนิค
การบริหารโครงการดวย PERT และ CPM 
2.  จํานวนชั่วโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสรมิ 
การฝกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝกงาน 
การศึกษาดวยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ตอภาคการศึกษา 

สอนเสรมิตามความตองการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

มีการฝกปฏิบัติการใน
กรณีศึกษา  

การศึกษาดวยตนเอง 
6 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

3.  จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
อาจารยประจําวิชาจัดตารางการเขาพบเพื่อใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความ

ตองการเปนเวลา 6 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยประกาศใหนักศึกษาทราบหนาหองพัก นักศึกษาสามารถเขาพบ
ปรกึษาไดตามตารางที่ประกาศ 
 

หมวดท่ี 4 : การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา 
1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีตองพัฒนา 

พัฒนาผูเรียนใหมีความรบัผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผูผลิต และ
ผูบริโภค การฝกฝนการทํางานเปนทมี รูจักรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่น มีความซื่อสัตยตอวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

- ตระหนักในคุณคาคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง และสงัคม 
- ภาวะความเปนผูนํา และผูตาม สามารถทํางานเปนทีม และสามารถแกไขขอขัดแยง และลําดับ

ความสําคัญ 
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทัง้เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปน

มนุษย 
- เคารพกฎระเบียบและขอบงัคับตาง ๆ ขององคกร ผูผลิต และผูบรโิภค 
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการตัดสินใจภายใตการวางแผนการผลิตและควบคุมสินคาคงคลงั 

เพื่อใหผลจากการตัดสินใจดังกลาวมปีระโยชนสูงสุดกับองคกร ผูผลิต และผูบริโภค 
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษาเกี่ยวกบัประเด็นทางจรยิธรรมทีเ่กี่ยวของกับการวางแผนการ
ผลิต และควบคุมสินคาคงคลงั   

- ใหนักศึกษาทดลองฝกปฏิบัติโดยยกกรณีศึกษาใหไปศึกษา วิเคราะห และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน 
 



1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเขาเรียนและสงงานที่ไดรบัมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา 
- มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา 
- ประเมินผลการนําเสนอรายงานทีม่อบหมาย 

2.  ความรู 
2.1  ความรูท่ีตองไดรับ 
มีความรูเกี่ยวกับ การพยากรณ การจัดการสินคาคงคลัง การวางแผนรวม การวางแผนการผลิต การ

วางแผนความตองการสินคา การวางแผนและควบคุมความจุ ระบบ JIT กิจกรรมการวางแผนการผลิต 
จ็อบชอฟ เทคนิคการบริหารโครงการดวย PERT และ CPM  

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา เนนผูเรียนเปน

ศูนยกลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

-  ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่นนการวัดหลักการ และทฤษฎี 

-  นําเสนอรายงานกรณีศึกษา 
3.  ทักษะทางปญญา 

3.1  ทักษะทางปญญาท่ีตองพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคิด วางแผน และควบคุม อยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อปองกันและ

สามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการใชเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลังอยาง
สรางสรรค 

3.2  วิธีการสอน 
-  มอบหมายใหนักศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุม 
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอรมาชวยในการวางแผนใหไดผลงานอยางรวดเร็ว 

3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มกีารวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะหขอมูลให

เหมาะสมกับเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง 
 
4.  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบท่ีตองพัฒนา 

- พัฒนาความเปนผูนําและผูตามในการทํางานเปนทีม 
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน 

- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานทีม่อบหมายใหครบถวนตาม
กําหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน กรณีศึกษาที่นําการใชเทคนิคการวางแผนการผลิต 
และควบคุมสินคาคงคลัง  



- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง 

- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทมี 
- ประเมินตนเองและเพือ่นแบบ 360 องศา 

5.  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีตองพัฒนา 
- ทักษะการคิดคํานวณเชิงตัวเลข 
- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ

นําเสนอในช้ันเรียน 
- พัฒนาในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต 
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมลล  
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีทีเ่หมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเองจากเวบไซด และทํารายงานโดยเนนการนําตัวเลขและ

สถิติที่เกี่ยวของกับเทคนิคการวางแผนการผลิต และควบคุมสินคาคงคลัง 

- บรรยายพรอมยกตัวอยางกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
- ตรวจใหคะแนนงานที่มอบหมาย 
-   การมีสวนรวมในการอภปิรายและวธิีการอภปิราย 

 
หมวดท่ี 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาหที่ หัวขอ/ รายละเอียด 
จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอนส่ือที่ใช (ถามี) 

ผูสอน 

1 บทนํา 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
2 การพยากรณ 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
3 การจัดการสินคาคงคลัง   3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
4 การวางแผนการผลิตรวม 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
5 การปรับแผนการผลิต 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
6 การกําหนดตารางการผลิตหลัก 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
7 การกําหนดตารางการผลิตหลัก (ตอ) 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
8 ทบทวนกอนสอบกลางภาค 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
9 การวางแผนความตองการสินคา 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
10 การวางแผนความตองการวัสดรุะบบ MRP 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
11 สอบกลางภาค    
12 การจัดตารางการผลิต : การกําหนดงานให

หนวยผลิต 
3 บรรยาย 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 



13 การจัดตารางการผลิต : การจัดลําดับงาน 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
14 ระบบ JIT (Just in Time) 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
15 กิจกรรมการวางแผนการผลิตจ็อบชอฟ 3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
16 สงรายงานและทบทวนกอนสอบปลายภาค 3  รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

17-18 สอบปลายภาค    

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู 

กิจกรรมที่ ผลการเรียนรู วิธีการประเมิน สัปดาหที่ประเมิน 
สัดสวนของการ

ประเมินผล 
1  สอบกลางภาค 11 40% 
2  งานที่มอบหมาย 14 และ 15 15% 
3  สอบปลายภาค 17-18 35% 
4  การเขาหองเรียน 1-8 และ 10-18 10% 

 
หมวดท่ี 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
ชุมพล  ศฤงคารศิร ิ การวางแผนและควบคุมการผลิต สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 

กรุงเทพ ฯ 2545 
2.  เอกสารและขอมูลท่ีสําคัญ 

- พิภพ  ลลิตาภรณ  ระบบการวางแผนและควบคุมการผลิต  สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-
ญี่ปุน) กรุงเทพ ฯ 2546 

- ยรรยง  ศรีสม เทคนิคการบริหารการผลิตดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร สมาคมสงเสริม
เทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน) 2539 

- กัลยา  วานิชยบัญชา การวิจัยดําเนินงาน : การวิเคราะหเชิงปริมาณทางธุรกิจ. กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2533 

- Sim Narasimhan Dennis W.McLeavey Peter Billington, Production Planning and 
Inventory Control, Prentice Hall New Jersey, 1995 
3.  เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 - 

หมวดท่ี 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชาน้ีโดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหวางผูสอนและผูเรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียน ผลการ
ประเมินอาจารยผูสอน พรอมทั้งขอขอเสนอแนะผานแบบประเมินอาจารยผูสอน 
2.  กลยุทธการประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําไดโดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู 
 



3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากไดรับผลประเมินอาจารยผูสอน จะมกีารปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและขอมูล
เพิ่มเติมเพื่อนํามาใชในการสอน เชน การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
หองเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามวัตถุประสงคการ
เรียนรูในรายวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษาในช้ันเรียน หรือสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบยอย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรูของนักศึกษาโดยการตรวจขอสอบ รายงาน วิธีการ
ใหคะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  


