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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
คณะ/ภาควิชา    :  วิทยาการจัดการ/หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา :  3412105  การจัดการคุณภาพ 
2. จ านวนหน่วยกิต : 3 หน่วยกิต 3(3-0-6) 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา : 
  เป็นรายวิชาชีพบังคับ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน :  
 4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
  1)  อาจารย์พัทธนันท์  มั่งมี 

สถานที่ติดต่ออาจารย์  : ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ชั้น 1 
  โทร.  095-952-3161  E-mail.  p.patter69@gmail.com 
 4.2  อาจารย์ผู้สอนรายวิชา 
  1)  อาจารย์พัทธนันท์  มั่งมี 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีเรียน  :  ภาคการศึกษา 1/60  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  ไม่มี 
7. รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่กัน  :  ไม่มี 
8. สถานที่เรียน   :  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ  
9. วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด  :   2559 
 

    หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา : เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชานี้แล้ว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรู้/ความสามารถ/

สมรรถนะที่ต้องการในด้านต่าง ๆ ได้แก่  
1) นักศึกษาเกิดความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการคุณภาพ  และพัฒนาการของการจัดการ
คุณภาพในประเทศต่างๆ  
2) นักศึกษาสามารถอธิบายโครงสร้างโดยรวมของการจัดการคุณภาพได้ 
3) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงหลักการและแนวคิดของเทคนิคการจัดการคุณภาพต่างๆได้ 
4) นักศึกษาสามารถอธิบายถึงแนวทางการน าระบบการจัดการคุณภาพไปสู่การปฏิบัติจริงในองค์การทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชนได้   
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยที่ต้องการสอดแทรกในรายวิชา ได้แก่ 
1) มีสติรู้ตัวรู้หน้าที่ 

 2)  รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้ 
 3) เที่ยงธรรม 

4) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 
 

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนารายวิชา : เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความรู้ทางด้านการจัดการคุณภาพที่มีความ
ทันสมัยและมีความครอบคลุมมากขึ้น  
 

หมวด 3 ลักษณะและการด าเนินการ 
1. ค าอธิบายรายวิชา  

แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพ แผนชักตัวอยางแบบลักษณะ ระบบ ตารางมาตรฐานส าหรับแผนชัก
ตัวอยาง แผนภูมิควบคุมชนิดแปรผันแบบผันแปร แผนภูมิแบบผันแปรพิเศษ และแบบลักษณะ ขอก าหนดผลิตภัณฑ
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. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา : 3 (3-0-6) (บรรยาย-ชั่วโมง/ปฏิบัติการ - ชั่วโมง/ศึกษาด้วยตนเอง) 
     จ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์        3 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงฝึกปฏิบัติการต่อสัปดาห์  0 ชั่วโมง 
 จ านวนชั่วโมงการศึกษาด้วยตนเอง 6 ชั่วโมง 
 
3. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั้นเรียน สัปดาห์ละ 3 
ชั่วโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในประมวลการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในชั่วโมงแรกของการสอน ฯลฯ เช่น 
 3.1 วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 16.30 น. ห้องพักอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ  
 3.2  e-mail; p.patter69@gmail.com หรือโทรติดต่อผ่านมือถือได้ตั้งแต่เวลา 9.30-18.30 
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หมวด 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 

4.1 มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะรายวิชา  
 

สัปดา
ห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

และสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

1 แนะน ารายวิชา การ
ประเมินผล เนื้อหา 
ขอบเขต และแนว
การศึกษาวิชาการจัดการ
คุณภาพ 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

การทดสอบ
ก่อนเรียน 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพ
และต้นทุนคุณภาพ 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

3 ประวัติและพัฒนาการ
เกี่ยวกับการจัดการ
คุณภาพในต่างประเทศ 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

4 แนวคิดของการจัดการ
คุณภาพ  

3 0 การบรรยาย
และ

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 



มคอ.3 รายละเอียดของรายวชิา 
 

6 

สัปดา
ห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

และสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

และแนวคิดในการจัดการ
คุณภาพ        ทั่วทั้ง
องค์การ 

อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

2. การสอบถาม
ความเขา้ใจใน
ชั้นเรียน 

5 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ ISO 
9000 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

6 เทคนิคในการจัดการ
คุณภาพ (1) 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

7 เทคนิคในการจัดการ
คุณภาพ (2) 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

8 เทคนิคในการจัดการ 3 0 การบรรยาย 1. การทดสอบ อ.พัทธนันท์ มั่งมี 
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สัปดา
ห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

และสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

คุณภาพ (3) และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

9 กลุ่มคุณภาพและการ
ควบคุมคุณภาพท้ัง
องค์การของญี่ปุ่น  

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

10 การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพตาม
แนวทางของญี่ปุ่น 1 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

11 การควบคุมคุณภาพและ
การประกันคุณภาพตาม
แนวทางของญี่ปุ่น 2 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 
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สัปดา
ห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

และสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

12 กระบวนการน าการ
จดัการคุณภาพไปปฏิบัติ 
ปัญหา อุปสรรค และ
ปัจจัยความส าเร็จของ
การจัดการคุณภาพ 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 
 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

13 กระบวนการน าการ
จัดการคุณภาพไปปฏิบัติ 
ปัญหา อุปสรรค และ
ปัจจัยความส าเร็จของ
การจัดการคุณภาพ (ต่อ) 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ
Power 
point 
 

1. การทดสอบ
ย่อยในชั้นเรียน 
2. การสอบถาม
ความเข้าใจใน
ชั้นเรียน 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

14 ศึกษาดูงาน/กิจกรรมเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

3 0 การปฏิบัติ/
ศึกษาจาก
เหตุการณ์
จริง/
บรรยายโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 

สรุปเป็น
รายงานและ
การอภิปราย 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 

15 สรุป ทบทวนเนื้อหาใน
ภาพรวมของวิชาและการ
สัมภาษณ์กลุ่มรายงาน 

3 0 การบรรยาย
และ
อภิปราย/
เอกสารการ
สอนและ

1. สัมภาษณ์ 
2. อภิปราย 
 

อ.พัทธนันท์ มั่งมี 
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สัปดา
ห์ 
ที ่
 

หัวข้อ/รายละเอียด ชั่วโมง
บรรยาย 

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ 

วิธีสอน/
กิจกรรม
การเรียน
การสอน

และสื่อที่ใช้ 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

ชื่อผู้สอน 

Power 
point 
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของ
การประเมินผล 

1, 2, 3 การทดสอบในชั้นเรียน 1-15 20% 

2, 3 การสอบกลางภาค ระหว่าง 7-8 30% 

1 - 6 การรายงานและการน าเสนองาน 13-14 20% 
2, 3 การสอบปลายภาค 16 30 % 

 รวม  100 % 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 

1. ต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน 
เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ. การจัดการคุณภาพ : จาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกันคุณภาพ, 

พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพ : บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, 2547. 
ณัฏฐพันธ์ เขจรนันทร์. TQM กลยุทธ์การสร้างองค์การคุณภาพ. กรุงเทพ : ส านักพิมพ์เอ็กเปอร์เน็ท, 2545. 
2.  เอกสารและข้อมูลส าคัญที่นักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม   
วิฑูรย์ สิมะโชคดี. TQM คู่มือพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ. กรุงเทพ : เนชั่นบุ๊คส์, 2550.  
วารินทร์ สินสูงสุด และวันทิพย์ สินสูงสุด. ISO 9000: 2000 ระบบบริหารคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพ 

: สถาบันเพ่ิมผลผลิตบัณฑิตธรรม, 2543. 
3.  เอกสารและข้อมูลแนะน าที่นักศึกษา 
Cohen, S., Brand, R. Total Quality Management in Government. San Francisco: Jossey-Bass, 

1993. 
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หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา: 
นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน: 

- การก าหนดผลการศึกษาโดยอิงมาตรฐานกลุ่ม 
- การสังเกตโดยผู้สอนจากการขอค าปรึกษา 

3. การปรับปรุงการสอน : 
- คณะรัฐศาสตร์ก าหนดให้ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีสอนจากผลการประเมิน

ประสิทธิผลรายวิชา แล้วจัดท ารายงานรายวิชาตามท่ี สกอ.ก าหนด ทุกภาคการศึกษา 
- คณะรัฐศาสตร์ส่งเสริมให้ผู้สอนเข้ารับการอบรมกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยใน

ชั้นเรียน ในรายวิชาที่มีปัญหาอย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 รายวิชา 
- มีการประชุมผู้สอนเพ่ือหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและหาแนวทางแก้ไข 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา : 
ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในรายวิชา โดยสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบย่อย และการขอค าปรึกษา 

ส าหรับหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา ดังนี้ 
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อ่ืน 
- มีการพิจารณาผลการศึกษาในรายวิชาจากคณะกรรมการวิชาการ และสาขาวิชา เพ่ือตรวจสอบผล

การประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา : 

จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการ
สอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดคุณภาพมากข้ึน ดังนี้ 

- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามข้อ 4 
- เชิญอาจารย์ท่านอ่ืนร่วมบรรยายในหัวข้อที่ได้มาจากงานวิจัยหรือที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 

ลงช่ือ    อาจารย์พัทธนันท์  ม่ังมี   อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
        (..................................................) 
ลงช่ือ อาจารย์จิระพงค์  เรืองกุน อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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


