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รายละเอียดของรายวิชา 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 

หมวด 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและช่ือวิชา :  3412105  การจัดการคุณภาพ 

2. จํานวนหนวยกิต : 3 หนวยกิต 3(3-0-6) 

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 

  เปนรายวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  

4. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน :  

 4.1  อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

สถานท่ีติดตออาจารย  : หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 

  โทร.  095-952-3161  E-mail.  p.patter69@gmail.com 

 4.2  อาจารยผูสอนรายวิชา 

  1)  อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/59  

6. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  :  ไมมี 

7. รายวิชาท่ีตองเรียนควบคูกัน  :  ไมมี 

8. สถานท่ีเรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ีสมุทรปราการ  

9. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด  :   2558 

 

    หมวดที ่2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 

1. จุดมุงหมายของรายวิชา : เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แลว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู/ความสามารถ/

สมรรถนะท่ีตองการในดานตาง ๆ ไดแก  

1) นักศึกษาเกิดความเขาใจเบื้องตนเก่ียวกับแนวคิดการจัดการคุณภาพ  และพัฒนาการของการจัดการ

คุณภาพในประเทศตางๆ  

2) นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสรางโดยรวมของการจัดการคุณภาพได 

3) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการและแนวคิดของเทคนิคการจัดการคุณภาพตางๆได 

4) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางการนําระบบการจัดการคุณภาพไปสูการปฏิบัติจริงในองคการท้ัง

ภาครัฐและภาคเอกชนได   
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คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัยท่ีตองการสอดแทรกในรายวิชา ไดแก 

1) มีสติรูตัวรูหนาท่ี 

 2)  รับฟงความคิดเห็นท่ีแตกตางได 

 3) เท่ียงธรรม 

4) เห็นแกประโยชนสวนรวม 

 

2. วัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชา : เพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูทางดานการจัดการคุณภาพท่ีมีความ

ทันสมัยและมีความครอบคลุมมากข้ึน  

 

หมวด 3 ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา  

แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ แผนชักตัวอยางแบบลักษณะ ระบบ ตารางมาตรฐานสําหรับแผนชัก

ตัวอยาง แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันแบบผันแปร แผนภูมิแบบผันแปรพิเศษ และแบบลักษณะ ขอกําหนดผลิตภัณฑ

และสมรรถภาพ กระบวนการ กลุมควบคุมคุณภาพ ระบบการผลิตแบบทันเวลา การควบคุมของเสีย ในกระบวนการ

ผลิต และการลดตนทุนการผลิต Concept of quality control, type of sampling plan and standard table 

system for the sampling plan. Variable control chart, special variable control chart and various 

type of chart. Product specification and process capability. Quality Control Circle, Just-in-Time 

production system, manufacturing waste management, and manufacturing cost reduction. 

 

2. จํานวนช่ัวโมงท่ีใชตอภาคการศึกษา : 3 (3-0-6) (บรรยาย-ชั่วโมง/ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/ศึกษาดวยตนเอง) 

     จํานวนชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห        3 ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงฝกปฏิบัติการตอสัปดาห  0 ชั่วโมง 

 จํานวนชั่วโมงการศึกษาดวยตนเอง 6 ชั่วโมง 

 

3. จํานวนช่ัวโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีจะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน สัปดาหละ 3 

ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไวในประมวลการสอน และแจงใหนักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เชน 

 3.1 วันอังคาร เวลา 13.00 - 16.30 น. หองพักอาจารยคณะวิทยาการจัดการ  

 3.2  e-mail; p.patter69@gmail.com หรือโทรติดตอผานมือถือไดตั้งแตเวลา 9.30-18.30 
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 

 

4.1 มาตรฐานการเรียนรูและเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา  

 

สัปดา

ห 

ท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/

กิจกรรม

การเรียน

การสอน

และส่ือท่ีใช 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

1 แนะนํารายวิชา การ

ประเมินผล เนื้อหา 

ขอบเขต และแนว

การศึกษาวิชาการจัดการ

คุณภาพ 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

การทดสอบ

กอนเรียน 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ

และตนทุนคุณภาพ 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

3 ประวัติและพัฒนาการ

เก่ียวกับการจัดการ

คุณภาพในตางประเทศ 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

4 แนวคิดของการจัดการ

คุณภาพ  

3 0 การบรรยาย

และ

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดา

ห 

ท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/

กิจกรรม

การเรียน

การสอน

และส่ือท่ีใช 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

และแนวคิดในการจัดการ

คุณภาพ        ท่ัวท้ัง

องคการ 

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

5 ความรูท่ัวไปเก่ียวกับ ISO 

9000 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

6 เทคนิคในการจัดการ

คุณภาพ (1) 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

7 เทคนิคในการจัดการ

คุณภาพ (2) 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

8 เทคนิคในการจัดการ 3 0 การบรรยาย 1. การทดสอบ อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดา

ห 

ท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/

กิจกรรม

การเรียน

การสอน

และส่ือท่ีใช 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

คุณภาพ (3) และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

9 กลุมคุณภาพและการ

ควบคุมคุณภาพท้ัง

องคการของญี่ปุน  

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

10 การควบคุมคุณภาพและ

การประกันคุณภาพตาม

แนวทางของญี่ปุน 1 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

11 การควบคุมคุณภาพและ

การประกันคุณภาพตาม

แนวทางของญี่ปุน 2 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 
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สัปดา

ห 

ท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/

กิจกรรม

การเรียน

การสอน

และส่ือท่ีใช 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

12 กระบวนการนําการ

จัดการคุณภาพไปปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค และ

ปจจัยความสําเร็จของ

การจัดการคุณภาพ 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

13 กระบวนการนําการ

จัดการคุณภาพไปปฏิบัติ 

ปญหา อุปสรรค และ

ปจจัยความสําเร็จของ

การจัดการคุณภาพ (ตอ) 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

Power 

point 

 

1. การทดสอบ

ยอยในชั้นเรียน 

2. การสอบถาม

ความเขาใจใน

ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

14 ศึกษาดูงาน/กิจกรรมเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ 

3 0 การปฏิบัติ/

ศึกษาจาก

เหตุการณ

จริง/

บรรยายโดย

ผูเชี่ยวชาญ 

สรุปเปน

รายงานและ

การอภิปราย 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 

15 สรุป ทบทวนเนื้อหาใน

ภาพรวมของวิชาและการ

สัมภาษณกลุมรายงาน 

3 0 การบรรยาย

และ

อภิปราย/

เอกสารการ

สอนและ

1. สัมภาษณ 

2. อภิปราย 

 

อ.พัทธนันท ม่ังมี 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 

 
9 

สัปดา

ห 

ท่ี 

 

หัวขอ/รายละเอียด ชั่วโมง

บรรยาย 

ชั่วโมง

ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/

กิจกรรม

การเรียน

การสอน

และส่ือท่ีใช 

วิธีวัดและ

ประเมินผล 

ช่ือผูสอน 

Power 

point 

 

 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู 

ผลการเรียนรู 

Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาหท่ี

ประเมิน 

สัดสวนของ

การประเมินผล 

1, 2, 3 การทดสอบในชั้นเรียน 1-15 20% 

2, 3 การสอบกลางภาค ระหวาง 7-8 30% 

1 - 6 การรายงานและการนําเสนองาน 13-14 20% 

2, 3 การสอบปลายภาค 16 30 % 

 รวม  100 % 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. ตําราและเอกสารหลักท่ีใชในการเรียนการสอน 

เรืองวิทย เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ, 

พิมพครั้งท่ี 3. กรุงเทพ : บริษัท บพิธการพิมพ จํากัด, 2547. 

ณัฏฐพันธ เขจรนันทร. TQM กลยุทธการสรางองคการคุณภาพ. กรุงเทพ : สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท, 2545. 

2.  เอกสารและขอมูลสําคัญท่ีนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพ่ิมเติม   

วิฑูรย สิมะโชคดี. TQM คูมือพัฒนาองคการสูความเปนเลิศ. กรุงเทพ : เนชั่นบุคส, 2550.  

วารินทร สินสูงสุด และวันทิพย สินสูงสุด. ISO 9000: 2000 ระบบบริหารคุณภาพ. (พิมพครั้งท่ี 3). กรุงเทพ 

: สถาบันเพ่ิมผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543. 

3.  เอกสารและขอมูลแนะนําท่ีนักศึกษา 

Cohen, S., Brand, R. Total Quality Management in Government. San Francisco: Jossey-Bass, 

1993. 
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หมวด 7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา: 

นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ท้ังดานวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและหองนอกเรียน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ท่ีสงผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรูท่ีไดรับ ขอเสนอแนะเพ่ือ

ปรับปรุงรายวิชา ดวยระบบเครือขายของมหาวิทยาลัย 

2. กลยุทธการประเมินการสอน: 

- การกําหนดผลการศึกษาโดยอิงมาตรฐานกลุม 

- การสังเกตโดยผูสอนจากการขอคําปรึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน : 

- คณะรัฐศาสตรกําหนดใหผูสอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลรายวิชา แลวจัดทํารายงานรายวิชาตามท่ี สกอ.กําหนด ทุกภาคการศึกษา 

- คณะรัฐศาสตรสงเสริมใหผูสอนเขารับการอบรมกลยุทธการสอน การวิเคราะหผูเรียน  การวิจัยใน

ชั้นเรียน ในรายวิชาท่ีมีปญหาอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 

- มีการประชุมผูสอนเพ่ือหารือปญหาการเรียนรูของนักศึกษาและหาแนวทางแกไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : 

ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามท่ีคาดหวังจากการ

เรียนรูในรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ

ทดสอบยอย และการขอคําปรึกษา 

สําหรับหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 

- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน 

- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ และสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบผล

การประเมินการเรียนรูของนักศึกษา ขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการ

สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือใหเกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4 

- เชิญอาจารยทานอ่ืนรวมบรรยายในหัวขอท่ีไดมาจากงานวิจัยหรือท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ลงช่ือ    อาจารยพัทธนันท  ม่ังมี   อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 

        (..................................................) 

ลงช่ือ อาจารยจิระพงษ  เรืองกุน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

             (..................................................) 


