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หมวดที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 

1. รหัสและช่ือรายวชิา 
บธ 0209 การควบคุมคุณภาพ 

(Quality Control) 

2. จ านวนหน่วยกติ 
3 (2- 2-5) 

3. หลกัสูตรประเภทของรายวชิา 
อนุปริญญาบริหารธุรกิจ สาขาวชิาการจดัการทัว่ไป 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและผู้สอน 
- 

5. ภาคการศึกษา/ช้ันปีทีเ่รียน 
ภาคการศึกษาท่ี 1  ปีการศึกษา  2557 

6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน 
ไม่มี 

7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั 
ไม่มี 

8. สถานทีเ่รียน 
วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร หน่วยอจดัการศึกษาอ าเภอเมืองมุกดาหาร 

9. คร้ังทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
20  มีนาคม  2550 (วนัท่ี สกอ.รับทราบ)  
 
 

รายละเอยีดของรายวชิา 
วทิยาลยัชุมชนมุกดาหาร 

 



 

 

หมวดที ่2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
1) เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจในการจดัการคุณภาพ โดยภาพรวม 

2) เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายและวเิคราะห์ผลกระทบและความจ าเป็นในการน าระบบการ

จดัการคุณภาพมาใชใ้นการจดัการได ้

3) เพื่อใหน้กัศึกษาวางแผนการจดัการคุณภาพและสามารถน าไปประยกุตใ์ชก้บัการประกอบ

วชิาชีพทางธุรกิจในอนาคตได ้

4) เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัการแนวคิดใหเ้ป็นระบบและพฒันาปรับปรุงงานใหมี้

ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

 

หมวดที ่3  ลกัษณะและการด าเนินการ 

1. ค าอธิบายรายวชิา 
การจดัการคุณภาพในองคก์าร การควบคุมคุณภาพ แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ เคร่ืองมือและ 

เทคนิคท่ีใชใ้นการควบคุมคุณภาพและพฒันาคุณภาพ อาทิ การควบคุมคุณภาพโดยองคร์วม เคร่ืองมือ 7 
ประการในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรม 5 ส ,Six sigma, การเปรียบเทียบสมรรถนะ Benchmarking, การ
ผลิตแบบทนัเวลา พอดี และการจดัการคุณภาพ ,ISO 

2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย 
(คาบ) 

ฝึกปฏิบัติ 
(คาบ) 

ศึกษาด้วยตนเอง
(คาบ) 

สอนเสริม 

45 ไม่มี 6 ตามความตอ้งการของ
ผูเ้รียนเฉพาะราย 

3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
- อาจารยป์ระจ ารายวชิา  แจง้ใหน้กัศึกษาทราบเก่ียวกบัหอ้งท างาน ตารางสอน  เวลาวา่ง                 

ในแต่ละสัปดาห์ 
- อาจารยป์ระจ าวชิาจดัเวลาให้ค  าปรึกษาอยา่งนอ้ย 1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ต่อกลุ่มเรียน 

 



 

 

หมวดที ่4  การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรมจริยธรรม 
          1.1 คุณธรรมจริยธรรมทีต้่องพฒันา 

1) มีระเบียบ วินัย ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ภายใต้กรอบ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ 

2) ตระหนักและปฏิบัติตนตามจริยธรรมทางธุรกิจและสังคม 
3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และสามารถท างานเป็นทีมได้ 
4) สามารถระบุและประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนเองอันอาจจะน าไปสู่ข้อขัดแย้งต่างๆ  และ

สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระท าได ้
        1.2 วธีิสอน 

1) บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งสอดแทรกในเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวขอ้ง  แลว้ใหน้กัศึกษาร่วม
อภิปรายแนวปฏิบติัท่ีดีและเหมาะสม 

2) ก าหนดใหน้กัศึกษาประเด็นปัญหาต่าง ๆ และอภิปรายหนา้ชั้นเรียน 
3) ศึกษากรณีตวัอยา่งจากการน าเสนอหรือศึกษานอกสถานท่ี 

        1.3 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกในชั้นเรียน 
2) สังเกตพฤติกรรมการเขา้เรียน การส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา 
3) ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 
4) ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 

2. ความรู้ 
2.1 ความรู้ทีต้่องได้รับ 

1) มีความรู้ ความเข้าใจแนวคิดทางการจัดการสมัยใหม่   
2) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และหลักการที่ส าคัญของรายวิชาที่ศึกษา 
3) มีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการแก้ปัญหาในการจัดการ 

2.2 วธีิสอน 
 บรรยาย  อภิปรายและการเรียนรู้แบบร่วมมือ  ศึกษากรณีตวัอยา่ง  การศึกษาโดยใช ้ปัญหา 
เป็นฐาน  การวเิคราะห์กรณีศึกษา  การคน้ควา้บทความขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งโดยน ามาสรุปและน าเสนอ       
และฝึกปฏิบติั โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.3 วธีิการประเมินผล 
1) ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
2) สังเกตความสามารถในการร่วมอภิปราย 



 

 

3) การน าเสนอผลการศึกษาคน้ควา้  กรณีตวัอยา่ง 
4) ตรวจผลงาน 

3 ทกัษะทางปัญญา 
3.2 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

1) สามารถเลือกและก าหนดใช้กลยุทธ์การจัดการให้เหมาะสมกับการท างาน 
2) สามารถแสวงหาความรู้ทางการจัดการจากแหล่งต่างๆ ได้ด้วยตนเอง 
3) สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการจัดการธุรกิจได้ 

3.3 วธีิสอน 
1) ศึกษากรณีตวัอยา่งประเด็นปัญหาและน าเสนอผลการศึกษา 
2) วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งจากบทความ ข่าวจากการน าเสนอ  หรือศึกษานอกสถานท่ี  
3) อภิปราย  
4) วเิคราะห์กรณีศึกษาในการด าเนินธุรกิจ 
3.4 วธีิการประเมินผล 
1) สังเกตพฤติกรรมการแกปั้ญหา   
2) สังเกตการร่วมอภิปราย 
3) ตรวจผลงาน   

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
4.2 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 
1) มีทักษะการท างานเป็นกลุ่ม 
2) สามารถสื่อสารและประสานการท างานกับเพ่ือนร่วมงานและชุมชนได้ 
3) มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย  
4) มีจิตอาสาในการท างานร่วมกับผู้อืน่และกลุม่งาน 

 
4.3 วธีิสอน 

1) การวเิคราะห์กรณีศึกษา 
2) มอบหมายงาน 
3) การน าเสนอผลงาน 
 

4.4 วธีิการประเมินผล 
1) ประเมินตนเองดว้ยประเด็นท่ีก าหนด 
2) สังเกตการน าเสนอผลงาน  พฤติกรรมการท างานการมีส่วนร่วม 



 

 

3) ตรวจผลงาน  รายงานการศึกษาคน้ควา้ดว้นตนเอง 

5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
5.2 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  การใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา 

1) สามารถวิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลทางสถิติในทางธุรกิจ 
2) สามารถสื่อสารและเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารทั้งปากเปล่าและการเขียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
5.3 วธีิสอน 

1) มอบหมายงานใหศึ้กษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง   
2) น าเสนอผลงานโดยใชรู้ปแบบและเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

                5.3  วธีิการประเมินผล   
  1) สังเกตพฤติกรรมในการส่ือสาร 
  2) ตรวจสอบความเหมาะสมในการเลือกใชส่ื้อเทคโนโลยี 
 3) ตรวจผลงาน 
 

หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 



 

 

คร้ังที่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
ช่ัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน   
ส่ือทีใ่ช้ (ถ้ามี) 

1-2 - ปฐมนิเทศการเรียนการสอนของรายวชิา  ภาระงานและ
การประเมินผลโดยนกัศึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน 
- ประเมินผลก่อนการเรียนการสอน 

บทท่ี 1  แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการคุณภาพ 
1.แนวคิดการจดัการคุณภาพ 
2.ล าดบัขั้นของการจดัการคุณภาพ 
3.ความหมายของการจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร 
4.กรอบความคิดของการจดัการคุณภาพทั้งองคก์าร 
5.แรงผลกัในการปรับปรุงคุณภาพ 
6.ประโยชน์ของการจดัการคุณภาพ 

6 บรรยาย อธิบาย  ร่วมกนั
อภิปราย  เสนอทางเลือกปฏิบติั 

3-4 บทท่ี 2 แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพและตน้ทุนคุณภาพ 
1.แนวคิดเก่ียวกบัคุณภาพ 
2.ตน้ทุนคุณภาพ 

6 
 

 

 

 

 

 

 

- บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ  อภิปราย 
-   กิจกรรมตามใบงาน  ฝึกปฏิบติั  
ทบทวน  
-   สรุปองคค์วามรู้ 

5 บทท่ี 3 ประวติัและพฒันาการของการจดัการคุณภาพ 
1.การจดัการคุณภาพในญ่ีปุ่น 
2.การจดัการคุณภาพในตะวนัตก 
3.ความแตกต่างของการจดัการคุณภาพของญ่ีปุ่น กบั
สหรัฐอเมริกาและยโุรปตะวนัตก 
 

3 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   อภิปราย 
-  กิจกรรมตามใบงาน  ฝึก
ปฏิบติัทบทวน   
 - ผูเ้รียนร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

-  วเิคราะห์ประเด็นปัญหา 
6 บทท่ี 4  เคร่ืองมือในการจดัการคุณภาพ 

1.เคร่ืองมือพื้นฐานในการจดัการคุณภาพ 
2.เคร่ืองมือพื้นฐานอ่ืน ๆ 
3.หลกัการใชเ้คร่ืองมือและเทคนิคในการจดัการคุณภาพ 

3 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

-  ผูเ้รียนร่วมอภิปรายและ
แสดงความคิดเห็น 
-  ผูเ้รียนวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง  
-  สรุปองคค์วามรู้และแสดง



 

 

ความคิดเห็นร่วมกนั 
7-8 บทท่ี 5 กลุ่มคุณภาพและการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์าร

ของญ่ีปุ่น 
1.ความสัมพนัธ์และความแตกต่างระหวา่ง TQC กบั TQM 
2.แนวคิดเร่ืองการควบคุมคุณภาพทั้งองคก์ารของญ่ีปุ่น 
3.แนวคิดเก่ียวกบักลุ่มคุณภาพ 
4.แนวทางพฒันากลุ่มคุณภาพ 
5.ความส าเร็จและความลม้เหลวของกลุ่มคุณภาพ 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
บทท่ี 1-3 
- บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

-  ผูเ้รียนร่วมอภิปราย 
-  ผูเ้รียนวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน 

-  สรุปองคค์วามรู้ 
9 สอบกลางภาค 3  

10-11 บทท่ี 6 การควบคุมคุณภาพและการปรันคุณภาพตาม
แนวทางของญ่ีปุ่น 
1.แนวคิดเก่ียวกบัการควบคุมของญ่ีปุ่น 
2.แนวคิดเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพของญ่ีปุ่น 

6 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ 

-  ผูเ้รียนอภิปรายร่วมกนั 
- ผูส้อนและผูเ้รียนแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนั 
-  ผูเ้รียนวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
และน าเสนอผลการวเิคราะห์กรณี
ตวัอยา่ง 
-  สรุปองคค์วามรู้ 

12 บทท่ี 7 ISO 9000 
1.ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบั ISO 9000 
2.แนวทางการพฒันาและการจดัการระบบคุณภาพของ 
ISO 9000 
3.ISO 14000 
4.ISO 9000 : 2000 

3 - บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ
คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน 
- ฝีกปฏิบติัทบทวน 

- สรุปองคค์วามรู้ 
13 บทท่ี 8 ปัญหาของการประกนัคุณภาพตามแนวทาง ISO 

9000 และระบบรางวลัคุณภาพ 
1.ปัญหาของการประกนัคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000 
2.ทิศทางของการประกนัคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000 

3 -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 
-  ผูส้อนสรุปและแสดงความ



 

 

3.ระบบรางวลัคุณภาพ คิดเห็นร่วมกบัผูเ้รียน 

-  วเิคราะห์กรณีตวัอยา่งและ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
-  สรุปองคค์วามรู้ 

14 บทท่ี 9 การประเมินผลและการตรวจสอบการจดัการ
คุณภาพ 
1.การประเมินคุณภาพทัว่ทั้งองคก์าร 
2.การตรวจสอบคุณภาพตามแนวทาง ISO 9000 
3.แนวคิดในการประเมินตนเองและการตรวจสอบตนเอง
  

3 -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 
-  สรุปผลการจดักิจกรรมเพื่อ
สังคม 
-  สรุปองคค์วามรู้ 

15 บทท่ี 10 มิติมนุษยแ์ละวฒันธรรมองคก์าร 
1.กรอบทัว่ไปของการปรับปรุงคุณภาพ 
2.มิติมนุษยใ์นการจดัการคุณภาพ 
3.มิติมนุษยใ์นระดบับุคคล 
4.หลกัการสร้างทีมในการจดัการคุณภาพ 
5.การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการคุณภาพ 
6.แนวทางการพฒันาวฒันธรรมคุณภาพ 

3 -  บรรยาย  อธิบาย  ยกตวัอยา่ง
ประกอบ   
-  อภิปรายร่วมกนั 
-  สรุปผลการจดักิจกรรมเพื่อ
สังคม 
-  สรุปองคค์วามรู้ 

16 อภิปรายกลุ่ม 3 น าเสนอรายงาน 
 

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 

งาน/กิจกรรมท่ีใชใ้นการประเมิน คร้ังท่ี สัดส่วนของคะแนน 
1. พฤติกรรมการเรียนรู้/เวลาเรียน ตลอดภาค

การศึกษา 
10 

2. การปฏิบติังานเด่ียว 
    2.1 สรุปองคค์วามรู้ 
    
    2.2  กิจกรรมตามใบงาน 
    2.3  ทดสอบความรู้ความเขา้ใจ 
    2.4  ฝึกปฏิบติัทบทวน 

 
ตลอดภาค
การศึกษา 
2,3,4,5 

 7  
2,3,4,5 

20 



 

 

3. การปฏิบติังานกลุ่ม 
    3.1 การวเิคราะห์กรณีตวัอยา่ง 
    3.2  กิจกรรมตามใบงาน 

 
6,7,8,10,13,14 

13,14,15 

10 

4. การทดสอบกลางภาค 9 30 
5. การทดสอบปลายภาค 16 30 

 
 
 
 
 

หมวดที ่6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. ต าราและเอกสารหลกั 
เอกสารค าบรรยายวชิาการจดัการคุณภาพ (รหสัวชิา 3563125) 

      เอกสารและข้อมูลส าคัญ 
ไม่มี 

2. เอกสารและข้อมูลแนะน า 
      แหล่งเรียนรู้ 
 1.  เวบ็ไซดท่ี์เก่ียวกบัหวัขอ้ในประมวลรายวชิา 

     หนังสืออ่านประกอบ 

 รศ.ดร.เรืองวิทย ์ เกษสุวรรณ.  การจดัการคุณภาพจาก TQC ถึง TQM, ISO 9000 และการประกนั
คุณภาพ.  ส านกัพิมพ ์บริษทั บพิธการพิมพ ์จ ากดั : พิมพค์ร้ังท่ี 4.  2550. 

 

 

 

หมวดที ่7  การประเมนิและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 
การประเมินประสิทธิผลรายวชิาน้ีท่ีจดัท าโดยนกัศึกษา  จากการจดักิจกรรมในการน าแนวคิดและ

ความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งัน้ี 



 

 

1) การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 
2) การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 
3) แบบประเมินผูส้อน และประเมินรายวชิา 
4) ใหข้อ้เสนอแนะผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีผูส้อนท าเป็นช่องทางส่ือสารกบันกัศึกษา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
การเก็บขอ้มูลเพื่อประเมินการสอนมีกลยทุธ์ดงัน้ี 
1) การแลกเปล่ียนสังเกตการสอนของอาจารยป์ระจ าวชิาน้ี 
2) ระดบัผลการเรียนของนกัศึกษา 
3) การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรับปรุงการสอน 
เม่ือไดผ้ลประเมินการสอน น าขอ้มูลมาวเิคราะห์หาแนวทางพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดี

ข้ึน  โดยการสัมมนาการจดัการเรียนการสอน  การวิจยัชั้นเรียน 
 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวชิา 
ในระหวา่งกระบวนการเรียนการสอนมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหวัขอ้ตามท่ีคาดหวงัจาก

การเรียนรู้ในวชิา  ไดจ้ากการสอบถามนกัศึกษา  หรือการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา  รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบความรู้ความเขา้ใจ  และหลงัออกผลการเรียนรายวชิามีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิโดยรวม
ในรายวชิาไดด้งัน้ี 

-  การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษาโดยอาจารยอ่ื์น  หรือ 
ผูท้รงคุณวุฒิท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา   
โดยตรวจสอบขอ้เขียน  รายงาน  วธีิการใหค้ะแนนสอบ  และการใหค้ะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
จากการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลรายวชิา  ไดมี้การวางแผนปรับปรุงการสอน

และรายละเอียดวชิา  เพื่อใหเ้กิดคุณภาพมากข้ึนดงัน้ี 
1) ปรับปรุงรายวชิาอยา่งนอ้ยทุก 4 ปี  หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
2) เปล่ียนหรือจดัการเรียนการสอนเป็นทีมหรือแบ่งหวัขอ้/ผลการเรียนรู้ในการสอนของอาจารย์

ประจ าวชิาน้ี 


