OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชา/สาขาสถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรประยุกต

รายวิชา 040513304 ทฤษฎีสินคาคงคลัง (Inventory Theory)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาตรประยุกต/ภาควิชาสถิติประยุกต/ สาขาสถิติธุรกิจและ
การประกันภัย
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
........ 040513304 ทฤษฎีสินคาคงคลัง (Inventory Theory)...................................................
2. จํานวนหนวยกิต
........3 หนวยกิต (3-0-6).....................................................................................................................
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสถิติธุรกิจและการประกันภัย
เปนรายวิชาเฉพาะ กลุม่ วิชาชีพ
4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรประภา มโนมัธย
อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศิรประภา มโนมัธย (SPM)
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคการศึกษา 1/2563 ของชั้นปที่ 3
6. รายวิชาบังคับกอน (Pre-requisite) (ถามี)

040533103 การวิจัยดําเนินงาน (สําหรับนักศึกษาสถิติธุรกิจและการประกันภัย)
7. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
…………………-…………………………………………………………….
8. สถานที่เรียน
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรประยุกต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
9. ขอมูลประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา
 การเรียนการสอนในรายวิชานี้มีสวนที่ไดรับการพัฒนาขึ้นใหมหรือปรับปรุงจากที่สอนเมื่อครั้งก อน
เชน ไดมีการปรับปรุงวิธีการสอน หรือการปรับปรุงเนื้อหา การจัดแบงเนื้อหา หรือวิธีการประเมินผลการเรียนรู
 รายวิชานี้มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหนวยงานหรือชุมชนภายนอกเขามามี
สวนรวมในกระบวนการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสรางสรรคกับการจัดการเรียนการสอน หรือมีการ
จัดการเรียนรูที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน
 รายวิชานี้มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา

1

OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชา/สาขาสถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรประยุกต

10. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
1 กรกฎาคม 2563
หมวดที่ 2 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา

หลักการสินคาคงคลัง การจัดการสินคาคงคลัง การพยากรณความตองการสินคาคงคลัง ตัวแบบสินคาคง
คลังกรณีความตองการสินคาแนนอนสาหรับสินคารายการเดียวและหลายรายการ ตัวแบบสินคาคงคลัง
กรณีความตองการสินคาเปนเชิงความนาจะเปน สินคาคงคลังสํารอง การวางแผนความตองการวัสดุ การ
จําลองระบบสินคาคงคลัง
2. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอสัปดาห
ทฤษฎี
ฝกปฏิบัติ
(ชั่วโมง)
(ชัว่ โมง)
45 ชั่วโมง
0 ชัว่ โมง
(3 ชั่วโมง/สัปดาห)
ลักษณะรายวิชา
 บรรยาย  ปฏิบัติการ
การวัดและประเมินผล
A-F
 S/U

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
45 ชั่วโมง
(3 ชั่วโมง/สัปดาห)
P

3. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหทจี่ ะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
1. ใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาอยางนอย 1 ชั่วโมง/สัปดาห
2. ใหคําปรึกษาแนะนําผานเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs): นักศึกษาสามารถ
CLO 1. อธิบายความหมายของสินคาคงคลัง การบริหารจัดการสินคาคงคลัง และระบบการเติมเต็มสินคา
รูปแบบตาง ๆ ได ตลอดจนอธิบายจรรยาบรรณทางวิชาชีพสถิติที่ใชในการจัดการสินคาคงคลังได
CLO 2. วิเคราะหลักษณะ ประเภทของความตองการสินคาและพยากรณความตองการสินคาได
CLO 3. เลือกใชตัวแบบสินคาคงคลังตามลักษณะความตองการสินคา
CLO 4. สามารถสรางตัวแบบสินคาคงคลังและคํานวณปริมาณการสั่งซื้อ ระยะเวลาในการเติมเต็มสินคาได
CLO 5. ปฏิบัติงานเปนทีมและประยุกตใชตัวแบบสินคาคงคลังกับกรณีศกึ ษาโดยใชโปรแกรม Excel เปน
เครื่องมือในการวิเคราะห
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5. ความสอดคลองของผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของหลักสูตร (Expected Learning Outcomes: ELOs) และ
ผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs) (ตารางที่ 5.1 สําหรับรายวิชาที่เปน
วิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง และตารางที่ 5.2 สําหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)
ตารางที่ 5.1 ความสอดคลองของ ELOs และ CLOs (สําหรับรายวิชาที่เปนวิชาเฉพาะและรองรับเพียงหลักสูตรใด
หลักสูตรหนึ่ง)
ELOs/CLOs
ELO 1: สามารถระบุ
จรรยาบรรณวิชาชีพดานการ
ประกันภัย
ELO 2: มีความรูและเขาใจ
พื้นฐานดานสถิติธุรกิจ การ
ลงทุน และการประกันภัย
ELO 3: นําความรูดานสถิติ
ธุรกิจ การลงทุน และการ
ประกันภัยไปประยุกตใชในการ
ประเมินความเสี่ยง การวิจัย
ทางการตลาด ใหคําปรึกษา
ทางดานการเงิน
คณิตศาสตรการเงิน และการ
ประกันภัยได
ELO 4: สามารถเลือกใช
เครื่องมือในการวิเคราะหทาง
ดานธุรกิจและการประกันภัย
ไดอยางถูกตอง

CLO 1


CLO 2


CLO 3
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ตารางที่ 5.2 ความสอดคลองของคุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิตที่พึงประสงค มจพ. และ CLOs
(สําหรับรายวิชาที่รองรับหลายหลักสูตร)

1.
2.
3.
4.

คุณลักษณะพื้นฐานรวมกันของบัณฑิต
ที่พึงประสงค มจพ./CLOs
มีความรูความสามารถในวิชาชีพ และมี
ทักษะดานความคิดสรางสรรค
(Professional and Thinking Skills)
ซื่อสัตย รับผิดชอบ มีคุณธรรม จริยธรรม
ทําประโยชนเพื่อสังคมและเปนที่พึ่งทาง
วิชาการ (Social Responsibility)
มีฐานคิดและความเปนผูประกอบการดาน
นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Innovative
and Technopreneur Mindset)
สามารถแขงขันไดในระดับชาติและ
นานาชาติ (Global Competence)

CLO 1

CLO 2

CLO 3

CLO …

หมวดที่ 3 การพัฒนานักศึกษาตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวัง
วิธีการจัดประสบการณการเรียนรูเพื่อพัฒนาความรูห รือทักษะ และการวัดผลลัพธการเรียนรูของรายวิชา ที่
สอดคลองกับผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (CLOs) ในหมวดที่ 2 ขอ 4
ผลลัพธการเรียนรูที่ วิธีการจัดการสอน/ประสบการณการเรียนรู
วิธีการวัดผลลัพธการเรียนรู
คาดหวัง
ตาม CLOs
ตาม CLOs
ของรายวิชา (CLOs)
CLO 1.
บรรยายพรอมยกตัวอยางการปฏิบัติงานตาม - ทําแบบทดสอบยอย
จรรยาบรรณทางวิชาชีพสถิติ
- การสอบกลางภาค
- ประเมินจากผลงานทีไ่ ดรับมอบหมาย
CLO 2.
บรรยาย มอบหมายแบบฝกหัด
- การประเมินแบบฝกหัด
- ทําแบบทดสอบยอย/การสอบกลางภาค
CLO 3.
บรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา
- ทําแบบทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
CLO 4.
บรรยาย กรณีศึกษา มอบหมายงาน
- ทําแบบทดสอบยอย
- การสอบกลางภาคและปลายภาค
CLO 5
กรณีศึกษา อภิปรายกลุม การนําเสนอ
- การประเมินผลงานที่ไดมอบหมาย
โครงงาน
- นักศึกษาประเมินเพื่อนรวมกลุม ในการ
ทํางานเปนทีม
- อาจารยสังเกตการทํางานในแตละกลุม
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หมวดที่ 4 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
บทนําสินคาคงคลัง
1
2

การจัดการสินคาคงคลัง

3

CLOs จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
1
3
บรรยายและยกตัวอยาง
2

3

การพยากรณความตองการ
สินคาคงคลัง
การพยากรณความตองการ
สินคาคงคลัง (ตอ)

2, 4

3

2, 4

3

- ตัวแบบพื้นฐาน (EOQ) กรณี
ไมยอมใหเกิดสินคาขาดมือและ
กรณีสินคามีอายุใชงาน
- ตัวแบบสวนลด

2, 3,
4

3

3, 4

3

ตัวแบบพื้นฐานกรณีที่ยอมให
เกิดสินคาขาดมือ
- ตัวแบบการผลิต (EPQ)
- ตัวแบบที่มีชวงเวลาในการสั่ง
สินคาคงที่ (EOI)
สอบกลางภาค
ตัวแบบความตองการอิสระ
สําหรับสินคาหลายรายการ

3, 4

3

3, 4

3

2, 3,
4

3

2, 3,
4

3

12

ตัวแบบความตองการอิสระ
สําหรับสินคาหลายรายการ
(ตอ)
ตัวแบบความนาจะเปน

3, 4

3

13

การคํานวณ Safety Stock

3, 4

3

4
5
6
7
8
9
10
11

5

ผูสอน
ผศ.ดร. ศิรประภา

บรรยายและยกตัวอยาง
มอบหมายแบบฝกหัด
ทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 1
บรรยายและยกตัวอยาง
มอบหมายแบบฝกหัด
บรรยายและยกตัวอยาง
ใชโปรแกรม Excel
ทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 2
บรรยายและยกตัวอยาง
ใชโปรแกรม Excel
มอบหมายแบบฝกหัด
บรรยายและยกตัวอยาง
กรณีศกึ ษา
แบบทดสอบยอยครั้งที่ 3
บรรยายและยกตัวอยาง
กรณีศกึ ษา
บรรยายและยกตัวอยาง
มอบหมายแบบฝกหัด
ทําแบบทดสอบยอยครั้งที่ 4

ผศ.ดร. ศิรประภา

บรรยายและยกตัวอยาง
กรณีศกึ ษา
มอบหมายแบบฝกหัด
บรรยายและยกตัวอยาง
กรณีศกึ ษา
มอบหมายแบบฝกหัด
บรรยายและยกตัวอยาง
ใช Excel
บรรยายและยกตัวอยาง
ใช Excel

ผศ.ดร. ศิรประภา

ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา

ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
ผศ.ดร. ศิรประภา
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สัปดาห
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14
15
16
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หัวขอ/รายละเอียด

CLOs จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ผูสอน
ชั่วโมง
สื่อที่ใช (ถามี)
แบบทดสอบยอยครั้งที่ 5
การจําลองระบบสินคาคงคลัง/ 3, 4,
3
บรรยายและยกตัวอยาง
ผศ.ดร. ศิรประภา
กรณีศึกษา
5
ใช Excel
มอบหมายงาน
การวางแผนความตองการวัสดุ 3, 4
3
บรรยายและยกตัวอยาง
ผศ.ดร. ศิรประภา
ใช Excel
นําเสนองานที่คนควา
3, 4,
3
นําเสนองานที่นักศึกษา
ผศ.ดร. ศิรประภา
5
ไดรับมอบหมาย
รวม
45

2. แผนการประเมินตามผลลัพธการเรียนรูที่คาดหวังของรายวิชา (ใหตรงกับแผนที่แสดงการกระจายผลการ
เรียนรูฯ mapping ตามที่ระบุไวใน มคอ. 2)
ผลลัพธการเรียนรูที่
คาดหวัง
ของรายวิชา
(CLOs)
CLO 2, 3, 4
CLO 1, 2, 3, 4
CLO 1, 2, 3, 4
CLO 2, 3, 4
CLO 4,5

กิจกรรมการประเมินผลการ
เรียนรูของผูเรียน

กําหนดการประเมิน
(สัปดาหที่)

แบบทดสอบยอย
สอบกลางภาค
สอบปลายภาค
แบบฝกหัดที่มอบหมาย
นําเสนองานที่ไดรบั มอบหมาย

2,4,6,8,13
8
17
2, 3, 5, 10, 11
16

สัดสวนของการประเมินผล

10%
35%
35%
10%
10%

หมวดที่ 5 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
ตําราและเอกสารที่ใชประกอบการเรียนการสอน
- เอกสารประกอบการสอนวิชา 040513304 ทฤษฎีสินคาคงคลัง โดย ผศ. ดร. ศิรประภา มโนมัธย
- พิภพ ลลิตาภรณ (2552) การบริหารพัสดุคงคลัง, พิมพลักษณ, กรุงเทพฯ : สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี
(ไทย - ญี่ปุน).
- Shenoy, D. and Rosas, R.,(2018), Problems & Solutions in Inventory Management
DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-65696-0
- Silver,E.A., Pyke,D.F., and Thomas,D.J.,(2017) Inventory and Production Management in
Supply Chains, CRC Press, New York.
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OBE 3 - KMUTNB
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
ระดับปริญญาตรี

ภาควิชา/สาขาสถิตธิ รุ กิจและการประกันภัย
คณะ/วิทยาลัย วิทยาศาสตรประยุกต

หมวดที่ 6 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
 แบบประเมินรายวิชา
 การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
 การสะทอนคิด จากพฤติกรรมของผูเรียน
 ขอเสนอแนะผานชองทางออนไลน ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
2. กลยุทธการประเมินการจัดการเรียนรู
 แบบประเมินผูสอน
 ผลการสอบ
 การทวนสอบผลประเมินผลลัพธการเรียนรู
 การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินขอสอบ
 การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
3. กลไกการปรับปรุงการจัดการเรียนรู
 สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
 การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
4. กระบวนการทวนสอบผลลัพธการเรียนรูของรายวิชาของนักศึกษา
 มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลลัพธการเรียนรูของนักศึกษา โดยตรวจสอบ
ขอสอบรายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
 การทวนสอบการใหคะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยกรรมการวิชาการประจําภาควิชาและคณะ
 การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย หรือผูทรงคุณวุฒอิ ื่น ๆ
ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบตามขอ 4
 ปรับปรุงรายวิชาในแตละป ตามผลการประเมินผูสอนโดยนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ................................
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