รายละเอียดของรายวิชา
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่ อรายวิชา
บธ 0209
การควบคุมคุณภาพ
(Quality Control)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 (2- 2-5)
3. หลักสู ตรประเภทของรายวิชา
อนุปริ ญญาบริ หารธุ รกิจ สาขาวิชาการจัดการทัว่ ไป
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและผู้สอน
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ทีเ่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษา 2557
6. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนมาก่อน
ไม่มี
7. รายวิชาทีต่ ้ องเรียนพร้ อมกัน
ไม่มี
8. สถานทีเ่ รียน
วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร หน่วยอจัดการศึกษาอาเภอเมืองมุกดาหาร
9. ครั้งทีจ่ ัดทาหรื อปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
20 มีนาคม 2550 (วันที่ สกอ.รับทราบ)

มคอ. 3

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1) เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้ความเข้าใจในการจัดการคุณภาพ โดยภาพรวม
2) เพื่อให้นกั ศึกษาสามารถอธิบายและวิเคราะห์ผลกระทบและความจาเป็ นในการนาระบบการ
จัดการคุณภาพมาใช้ในการจัดการได้
3) เพื่อให้นกั ศึกษาวางแผนการจัดการคุณภาพและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั การประกอบ
วิชาชีพทางธุ รกิจในอนาคตได้
4) เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการจัดการแนวคิดให้เป็ นระบบและพัฒนาปรับปรุ งงานให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การจัดการคุณภาพในองค์การ การควบคุมคุณภาพ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ เครื่ องมือและ
เทคนิคที่ใช้ในการควบคุมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพ อาทิ การควบคุมคุณภาพโดยองค์รวม เครื่ องมือ 7
ประการในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรม 5 ส ,Six sigma, การเปรี ยบเทียบสมรรถนะ Benchmarking, การ
ผลิตแบบทันเวลา พอดี และการจัดการคุณภาพ ,ISO
2. จานวนชั่วโมงทีใ่ ช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
(คาบ)
45

ฝึ กปฏิบัติ
(คาบ)
ไม่มี

ศึกษาด้ วยตนเอง
(คาบ)
6

สอนเสริม
ตามความต้องการของ
ผูเ้ รี ยนเฉพาะราย

3. จานวนชั่ วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ ให้ คาปรึ กษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
- อาจารย์ประจารายวิชา แจ้งให้นกั ศึกษาทราบเกี่ยวกับห้องทางาน ตารางสอน เวลาว่าง
ในแต่ละสัปดาห์
- อาจารย์ประจาวิชาจัดเวลาให้คาปรึ กษาอย่างน้อย 1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรี ยน

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรมจริยธรรม
1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต่ ้ องพัฒนา
1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ
2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม
3) มีภาวะความเป็นผู้นาและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถทางานเป็นทีมได้
4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระทาของตนเองอันอาจจะนาไปสู่ข้อขัดแย้งต่างๆ และ
สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทาได้

1.2 วิธีสอน
1) บรรยายพร้อมยกตัวอย่างสอดแทรกในเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง แล้วให้นกั ศึกษาร่ วม
อภิปรายแนวปฏิบตั ิที่ดีและเหมาะสม
2) กาหนดให้นกั ศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ และอภิปรายหน้าชั้นเรี ยน
3) ศึกษากรณี ตวั อย่างจากการนาเสนอหรื อศึกษานอกสถานที่
1.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรี ยน
2) สังเกตพฤติกรรมการเข้าเรี ยน การส่ งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณี ศึกษา
4) ประเมินผลการนาเสนอรายงานที่มอบหมาย
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ทตี่ ้ องได้ รับ
1) มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่สาคัญของรายวิชาที่ศึกษา
3) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ
2.2 วิธีสอน
บรรยาย อภิปรายและการเรี ยนรู ้แบบร่ วมมือ ศึกษากรณี ตวั อย่าง การศึกษาโดยใช้ ปั ญหา
เป็ นฐาน การวิเคราะห์กรณี ศึกษา การค้นคว้าบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยนามาสรุ ปและนาเสนอ
และฝึ กปฏิบตั ิ โดยเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
2.3 วิธีการประเมินผล
1) ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
2) สังเกตความสามารถในการร่ วมอภิปราย

3) การนาเสนอผลการศึกษาค้นคว้า กรณี ตวั อย่าง
4) ตรวจผลงาน
3 ทักษะทางปัญญา
3.2 ทักษะทางปัญญาทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถเลือกและกาหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการทางาน
2) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้
3.3 วิธีสอน
1) ศึกษากรณี ตวั อย่างประเด็นปั ญหาและนาเสนอผลการศึกษา
2) วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างจากบทความ ข่าวจากการนาเสนอ หรื อศึกษานอกสถานที่
3) อภิปราย
4) วิเคราะห์กรณี ศึกษาในการดาเนินธุ รกิจ
3.4 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมการแก้ปัญหา
2) สังเกตการร่ วมอภิปราย
3) ตรวจผลงาน
4 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
4.2 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
1) มีทักษะการทางานเป็นกลุ่ม
2) สามารถสื่อสารและประสานการทางานกับเพื่อนร่วมงานและชุมชนได้
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4) มีจิตอาสาในการทางานร่วมกับผู้อนื่ และกลุม่ งาน
4.3 วิธีสอน
1) การวิเคราะห์กรณี ศึกษา
2) มอบหมายงาน
3) การนาเสนอผลงาน
4.4 วิธีการประเมินผล
1) ประเมินตนเองด้วยประเด็นที่กาหนด
2) สังเกตการนาเสนอผลงาน พฤติกรรมการทางานการมีส่วนร่ วม

3) ตรวจผลงาน รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วนตนเอง
5 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.2 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ ้ องพัฒนา
1) สามารถวิเคราะห์ และนาเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ
2) สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 วิธีสอน
1) มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
2) นาเสนอผลงานโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
1) สังเกตพฤติกรรมในการสื่ อสาร
2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใช้สื่อเทคโนโลยี
3) ตรวจผลงาน

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน

ครั้งที่

หัวข้ อ/รายละเอียด

1-2

- ปฐมนิเทศการเรี ยนการสอนของรายวิชา ภาระงานและ
การประเมินผลโดยนักศึกษามีส่วนร่ วมในการวางแผน
- ประเมินผลก่อนการเรี ยนการสอน
บทที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพ
1.แนวคิดการจัดการคุณภาพ
2.ลาดับขั้นของการจัดการคุณภาพ
3.ความหมายของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ
4.กรอบความคิดของการจัดการคุณภาพทั้งองค์การ
5.แรงผลักในการปรับปรุ งคุณภาพ
6.ประโยชน์ของการจัดการคุณภาพ
บทที่ 2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพและต้นทุนคุณภาพ
1.แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
2.ต้นทุนคุณภาพ

3-4

จานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
สื่ อทีใ่ ช้ (ถ้ ามี)
6
บรรยาย อธิบาย ร่ วมกัน
อภิปราย เสนอทางเลือกปฏิบตั ิ

6

- บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
- กิจกรรมตามใบงาน ฝึ กปฏิบตั ิ
ทบทวน
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ อภิปราย
- กิจกรรมตามใบงาน ฝึ ก
ปฏิบตั ิทบทวน
- ผูเ้ รี ยนร่ วมแสดงความ
คิดเห็น
- วิเคราะห์ประเด็นปั ญหา
- บรรยาย อธิบาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น
- ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
- สรุ ปองค์ความรู ้และแสดง

5

บทที่ 3 ประวัติและพัฒนาการของการจัดการคุณภาพ
1.การจัดการคุณภาพในญี่ปุ่น
2.การจัดการคุณภาพในตะวันตก
3.ความแตกต่างของการจัดการคุณภาพของญี่ปุ่น กับ
สหรัฐอเมริ กาและยุโรปตะวันตก

3

6

บทที่ 4 เครื่ องมือในการจัดการคุณภาพ
1.เครื่ องมือพื้นฐานในการจัดการคุณภาพ
2.เครื่ องมือพื้นฐานอื่น ๆ
3.หลักการใช้เครื่ องมือและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ

3

บทที่ 5 กลุ่มคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การ
ของญี่ปุ่น
1.ความสัมพันธ์และความแตกต่างระหว่าง TQC กับ TQM
2.แนวคิดเรื่ องการควบคุมคุณภาพทั้งองค์การของญี่ปุ่น
3.แนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มคุณภาพ
4.แนวทางพัฒนากลุ่มคุณภาพ
5.ความสาเร็ จและความล้มเหลวของกลุ่มคุณภาพ

6

9
10-11

สอบกลางภาค
บทที่ 6 การควบคุมคุณภาพและการปรันคุณภาพตาม
แนวทางของญี่ปุ่น
1.แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมของญี่ปุ่น
2.แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพของญี่ปุ่น

3
6

12

บทที่ 7 ISO 9000
1.ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับ ISO 9000
2.แนวทางการพัฒนาและการจัดการระบบคุณภาพของ
ISO 9000
3.ISO 14000
4.ISO 9000 : 2000

3

13

บทที่ 8 ปั ญหาของการประกันคุณภาพตามแนวทาง ISO
9000 และระบบรางวัลคุณภาพ
1.ปัญหาของการประกันคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000
2.ทิศทางของการประกันคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000

3

7-8

ความคิดเห็นร่ วมกัน
- ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
บทที่ 1-3
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผูเ้ รี ยนร่ วมอภิปราย
- ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
- ผูส้ อนสรุ ปและแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกับผูเ้ รี ยน
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- ผูเ้ รี ยนอภิปรายร่ วมกัน
- ผูส้ อนและผูเ้ รี ยนแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกัน
- ผูเ้ รี ยนวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
และนาเสนอผลการวิเคราะห์กรณี
ตัวอย่าง
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปรายร่ วมกัน
- ผูส้ อนสรุ ปและแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกับผูเ้ รี ยน
- ฝี กปฏิบตั ิทบทวน
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปรายร่ วมกัน
- ผูส้ อนสรุ ปและแสดงความ

3.ระบบรางวัลคุณภาพ
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บทที่ 9 การประเมินผลและการตรวจสอบการจัดการ
คุณภาพ
1.การประเมินคุณภาพทัว่ ทั้งองค์การ
2.การตรวจสอบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000
3.แนวคิดในการประเมินตนเองและการตรวจสอบตนเอง

3

15

บทที่ 10 มิติมนุษย์และวัฒนธรรมองค์การ
1.กรอบทัว่ ไปของการปรับปรุ งคุณภาพ
2.มิติมนุษย์ในการจัดการคุณภาพ
3.มิติมนุษย์ในระดับบุคคล
4.หลักการสร้างทีมในการจัดการคุณภาพ
5.การมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการคุณภาพ
6.แนวทางการพัฒนาวัฒนธรรมคุณภาพ
อภิปรายกลุ่ม

3

16

3

คิดเห็นร่ วมกับผูเ้ รี ยน
- วิเคราะห์กรณี ตวั อย่างและ
นาเสนอหน้าชั้นเรี ยน
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปรายร่ วมกัน
- สรุ ปผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม
- สรุ ปองค์ความรู ้
- บรรยาย อธิ บาย ยกตัวอย่าง
ประกอบ
- อภิปรายร่ วมกัน
- สรุ ปผลการจัดกิจกรรมเพื่อ
สังคม
- สรุ ปองค์ความรู ้
นาเสนอรายงาน

2. แผนการประเมินผลการเรี ยนรู ้
งาน/กิจกรรมที่ใช้ในการประเมิน
1. พฤติกรรมการเรี ยนรู ้/เวลาเรี ยน
2. การปฏิบตั ิงานเดี่ยว
2.1 สรุ ปองค์ความรู ้
2.2 กิจกรรมตามใบงาน
2.3 ทดสอบความรู ้ความเข้าใจ
2.4 ฝึ กปฏิบตั ิทบทวน

ครั้งที่
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของคะแนน
10
20

ตลอดภาค
การศึกษา
2,3,4,5
7
2,3,4,5

3. การปฏิบตั ิงานกลุ่ม
3.1 การวิเคราะห์กรณี ตวั อย่าง
3.2 กิจกรรมตามใบงาน
4. การทดสอบกลางภาค
5. การทดสอบปลายภาค

10
6,7,8,10,13,14
13,14,15
9
16

30
30

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
เอกสารคาบรรยายวิชาการจัดการคุณภาพ (รหัสวิชา 3563125)
เอกสารและข้ อมูลสาคัญ
ไม่มี
2. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
แหล่ งเรียนรู้
1. เว็บไซด์ที่เกี่ยวกับหัวข้อในประมวลรายวิชา
หนังสื ออ่านประกอบ
รศ.ดร.เรื องวิทย์ เกษสุ วรรณ. การจัดการคุณภาพจาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกัน
คุณภาพ. สานักพิมพ์ บริ ษทั บพิธการพิมพ์ จากัด : พิมพ์ครั้งที่ 4. 2550.

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิ ทธิ ผลรายวิชานี้ที่จดั ทาโดยนักศึกษา จากการจัดกิจกรรมในการนาแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาได้ดงั นี้

1)
2)
3)
4)

การสนทนากลุ่มระหว่างผูส้ อนและผูเ้ รี ยน
การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้ รี ยน
แบบประเมินผูส้ อน และประเมินรายวิชา
ให้ขอ้ เสนอแนะผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ผสู ้ อนทาเป็ นช่องทางสื่ อสารกับนักศึกษา

2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
การเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยุทธ์ดงั นี้
1) การแลกเปลี่ยนสังเกตการสอนของอาจารย์ประจาวิชานี้
2) ระดับผลการเรี ยนของนักศึกษา
3) การทวนสอบผลประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุ งการสอน
เมื่อได้ผลประเมินการสอน นาข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนให้ดี
ขึ้น โดยการสัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน การวิจยั ชั้นเรี ยน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการเรี ยนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ในรายหัวข้อตามที่คาดหวังจาก
การเรี ยนรู ้ในวิชา ได้จากการสอบถามนักศึกษา หรื อการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบความรู ้ความเข้าใจ และหลังออกผลการเรี ยนรายวิชามีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยรวม
ในรายวิชาได้ดงั นี้
- การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่ มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาหลักสู ตร
- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้ของนักศึกษา
โดยตรวจสอบข้อเขียน รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม
5. การดาเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประสิ ทธิ ผลรายวิชา ได้มีการวางแผนปรับปรุ งการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1) ปรับปรุ งรายวิชาอย่างน้อยทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
2) เปลี่ยนหรื อจัดการเรี ยนการสอนเป็ นทีมหรื อแบ่งหัวข้อ/ผลการเรี ยนรู ้ในการสอนของอาจารย์
ประจาวิชานี้

