รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ประจาภาคเรียนที่ 2/2561

รหัสวิชา 3663212 ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย) การจัดการคุณภาพ
(ภาษาอังกฤษ) Quality Management

อาจารย์ผสู้ อน
อ.รจนา กวางรัมย์

มคอ. 3

คานา
มคอ.3 นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทำงให้กับอำจำรย์ผู้สอนที่ดำเนิ นกำรสอน ในรำยวิชำกำรจัดกำร
คุณภำพ รหัสวิชำ 3663212 โดย มคอ.3 ได้แบ่งหมวดที่เกี่ยวข้องกับกำรสอนไว้ 7 หมวด ดังต่อไปนี้ หมวด
1 ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป หมวด 2 จุ ด มุ่ งหมำยและวั ต ถุ ป ระสงค์ หมวด 3 ลั ก ษณะและกำรด ำเนิ น กำร หมวด 4
กำรพั ฒ นำผลกำรเรี ย นรู้ ของนั กศึ กษำ หมวด 5 แผนกำรสอนและกำรประเมิน ผล หมวด 6 ทรัพ ยำกร
ประกอบกำรเรียนกำรสอน และหมวด 7 กำรประเมินและปรับ ปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ โดยใน
กำรจัดทำ มคอ.3 นี้ คำนึ งถึงหั วข้อกำรสอนและ Learning Outcome ที่มีควำมสอดคล้องกับคำอธิบำย
รำยวิชำ รวมทั้งกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแบบ Active Learning ที่ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ด้วย
ผู้จัดทำหวังว่ำ มคอ.3 ที่จัดทำขึ้นจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่นำไปใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
และยินดีรับฟังข้อเสนอแนะต่ำงๆ เพื่อปรับปรุงให้ มคอ.3 ฉบับนี้มีควำมสมบูรณ์เพิ่มมำกขึ้น และขอขอบคุณ
มำ ณ โอกำสนี้
หลักสูตรกำรจัดกำรบัณฑิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
15 พฤศจิกำยน 2561
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สารบัญ
หมวด
หมวด 1
หมวด 2
หมวด 3
หมวด 4
หมวด 5
หมวด 6
หมวด 7

หน้า
ข้อมูลทั่วไป
จุดมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์
ลักษณะและกำรดำเนินกำร
กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ของนักศึกษำ
แผนกำรสอนและกำรประเมินผล
ทรัพยำกรประกอบกำรเรียนกำรสอน
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของรำยวิชำ

4
4
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ

มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
คณะวิทยำกำรจัดกำร

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
รหัสวิชำ 3663212 ชื่อรำยวิชำ (ภำษำไทย) กำรจัดกำรคุณภำพ
(ภำษำอังกฤษ) Quality Management
2. จานวนหน่วยกิต
3(3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำวิชำกำรจัดกำร หมวดวิชำเลือก
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำ อ.รจนำ กวำงรัมย์
อำจำรย์ผู้สอน
อ.รจนำ กวำงรัมย์ ตอนเรียน A1 วันอังคำร เวลำ 11.30-14.30 น.
ตอนเรียน B1 วันอังคำร เวลำ 08.00-11.00 น.
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภำคกำรศึกษำที่ 2/2561/ชั้นปีที่ 3
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
ไม่มี
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
ในมหำวิทยำลัย
9. วันที่จัดทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
15 พฤศจิกำยน 2561

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
1. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพื้นฐำนในกำรจัดกำรคุณภำพ
2. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ รู้จักกำรวำงแผนและกำรบริหำรที่ดี กำรแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำได้อย่ำงถูกต้อง และสำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ เหตุกำรณ์ที่เกี่ยวกับ รวมถึงกำรทำงำนร่วมกัน เพื่อ
กำรจัดกำรคุณภำพ เป็นทีมได้
3. เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มีจิตสำนึกและตระหนักในกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลให้เกิดประโยชน์ที่
สร้ำงมูลค่ำแก่สังคมได้
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4. เพื่อพัฒ นำให้ผู้ เรียนมีบทบำทในกำรส่งเสริมให้ชุมชนหรือองค์กรต่ำงๆ เกิดกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้
ร่วมกันเพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถมีกำรนำวิธีกำรดำเนินกำรจัดกำรคุณภำพใช้ในกระบวนกำรเรียนกำรสอนโดยให้
สอดคล้องกับแนวโน้มและปรับให้เข้ำกับสถำนกำรณ์และสภำพแวดล้อม ณ ปัจจุบัน

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
ลักษณะ แนวควำมคิด ขอบเขต ปัจจัยอั นเป็นพื้ นฐำนของกำรจัดกำรคุ ณ ภำพ กำรใช้เครื่องมือ
กำรจัดกำรคุณ ภำพ กำรจั ดกำรคุณ ภำพ กำรประกันคุณ ภำพสิ นค้ำ กำรบริหำรจัดกำรคุณ ภำพโดยรวม
รูปแบบกำรจัดกำรคุณภำพขององค์กำร กำรวิเครำะห์และแก้ปัญหำในกรณีศึกษำด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพ
Characteristics, concepts, scopes and basic factors of quality management, quality
management tools, integration of quality management, product quality assurance, total
quality management, quality management style of the organization, problem analysis and
resolution of case studies.
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย การฝึก
สอนเสริม
บรรยำย 45 ชั่วโมงต่อ
ภำคกำรศึกษำ

ตำมควำมต้องกำรของ
นักศึกษำเฉพำะรำย

ปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน
ไม่มี

การศึกษาด้วยตนเอง
90 ชั่วโมงต่อต่อภำค
กำรศึกษำ

3. จานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล
อำจำรย์ผู้สอนกำหนดวันและเวลำในกำรให้คำปรึกษำ (Office Hour) ที่ห้องพักอำจำรย์ หลักสูตรกำร
จัดกำร สัปดำห์ละ 6 ชั่วโมงและประกำศให้ผู้เรียนทรำบ นอกจำกนี้อำจกำหนดช่องทำงให้นักศึกษำติดต่อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์เคลื่อนที่ จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนำ
 1.1.1 มี ค วำมซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี วิ นั ย มี ค วำมรั บ ผิ ด ชอบ เข้ ำ ใจผู้ อื่ น เข้ ำ ใจโลก และเคำรพกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับต่ำงๆ ของสถำบันและสังคม รวมถึงกำรเป็นแบบอย่ำงที่ดีได้
 1.1.2 มีจิตสำนึกที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน
1.1.3 มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในคุณค่ำแห่งวิชำชีพ และมีทัศนคติที่ดีต่อวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ
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1.1.4 มีควำมพอเพียงในกำรดำเนินชีวิต โดยยึดแนวคิดควำมพอประมำณ ควำมมีเหตุผล และกำร

สร้ำงภูมิคุ้มกัน
1.2 วิธีกำรสอน
ใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ กำรบรรยำย (Lecture) กำรเรียนรู้
จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based Learning) กำรอภิปรำยกลุ่ม
1.3 วิธีกำรประเมินผล
1.3.1 กำรสังเกตกำรพัฒนำกำรคิด กำรแสดงออก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
1.3.2 กำรแสดงควำมคิดเห็น/กำรตอบคำถำมของผู้เรียน
1.3.3 กำรเข้ำชั้นเรียน และกำรมีส่วนร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน
2. ความรู้
2.1 ควำมรู้ที่ต้องได้รับ
 2.1.1 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในสำระสำคัญของศำสตร์ด้ำนกำรจัดกำร
 2.1.2 มี ค วำมรู้ก ว้ ำงและเป็ น ระบบเกี่ ย วกั บ ควำมก้ ำวหน้ ำทำงวิช ำกำรและวิ ช ำชี พ ด้ ำนกำร
จัดกำร รวมทั้งมีควำมเข้ำใจอย่ำงเท่ำทันในผลกระทบในสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคม
โลก
 2.1.3 มีควำมรู้และควำมเข้ำใจในด้ำนกำรวำงแผน กำรจัดโครงสร้ำงองค์กำร กำรปฏิบัติกำร
กำรควบคุมและกำรประเมินผลกำรดำเนินงำน รวมทั้ งกำรปรับปรุงแผนงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ใน
ปัจจุบัน
2.2 วิธีกำรสอน
ใช้วิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำกหลำยรูปแบบร่วมกัน ได้แก่ กำรบรรยำย (Lecture) กำรเรียนรู้
จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based Learning) กำรอภิปรำยกลุ่ม
2.3 วิธีกำรประเมินผล
2.3.1 กำรสังเกตกำรพัฒนำกำรคิด กำรแสดงออก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
2.3.2 กำรแสดงควำมคิดเห็น/กำรตอบคำถำมของผู้เรียน
2.3.3 ทดสอบย่อย
3.ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทำงปัญญำที่ต้องพัฒนำ
3.1.1 สำมำรถสืบค้น ประมวลและประเมินข้อมูลจำกหลำยแหล่งได้ด้วยตนเอง มีควำมคิดวิเครำะห์
อย่ำงเป็นระบบ มีเหตุผล และคิดอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อให้ได้สำรสนเทศทีเ่ หมำะสมกับศตวรรษที่ 21
 3.1.2 สำมำรถประยุกต์ควำมรู้ทำงกำรจัดกำรและด้ำนอื่นที่สัมพันธ์กัน จำกสำขำวิชำชี พที่ศึกษำ
และประสบกำรณ์มำใช้งำนตำมสถำนกำรณ์ทั่วไปได้อย่ำงเหมำะสม
3.1.3 มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 โดยคำนึงถึงผลกระทบที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตั ดสินใจ และ
สำมำรถติดตำม ประเมินผล และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง ครบถ้วน
3.1.4 สำมำรถคิดค้นทำงเลือก วิเครำะห์ทำงเลือกและผลกระทบจำกทำงเลือกอย่ำงรอบด้ำน มี
ควำมสำมำรถในกำรตัดสินใจเลือกทำงเลือกที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน
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3.2 วิธีกำรสอน
ใช้ วิธีก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนหลำกหลำยรูป แบบร่ว มกั น กำรบู รณำกำรควำมรู้ศ ำสตร์ต่ำงๆที่
เกี่ยวข้องกับบริหำรธุรกิจและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ได้แก่ กำรบรรยำย (Lecture) กำรเรียนรู้
จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based Learning) กำรอภิปรำยกลุ่ม และศึกษำค้นคว้ำอิสระ
3.3 วิธีกำรประเมินผล
3.3.1 กำรสังเกตกำรพัฒนำกำรคิด กำรแสดงออก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
3.3.2 กำรแสดงควำมคิดเห็น/กำรตอบคำถำมของผู้เรียน
3.3.3 กำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ
3.3.4 กำรอภิปรำย
3.3.5 กำรศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำง
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบที่ต้องพัฒนำ
 4.1.1 สำมำรถแสดงควำมเป็นกัลยำณมิตร ช่วยเหลือผู้อื่น และแสดงควำมรับผิดชอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกระทำของตนเอง รวมถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคม
4.1.2 สำมำรถแสดงควำมคิ ดริเริ่มและควำมเห็ นอย่ำงสร้ำงสรรค์ในกำรพัฒ นำควำมรู้ และ
ควำมคิดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 4.1.2 สำมำรถทำงำนร่วมกับผู้ อื่น แสดงภำวะผู้น ำ ผู้ตำมได้อย่ำงเหมำะสมตำมสถำนกำรณ์
และมีทักษะกำรแก้ปัญหำกลุ่ม
4.2 วิธีกำรสอน
ใช้ วิ ธี ก ำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนหลำกหลำยรู ป แบบร่ ว มกั น ได้ แ ก่ กำรบรรยำย (Lecture)
กำรอภิปรำยกลุ่ม และศึกษำค้นคว้ำอิสระ
4.3 วิธีกำรประเมินผล
4.3.1 กำรสังเกตกำรพัฒนำกำรคิด กำรแสดงออก และกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน
4.3.2 กำรแสดงควำมคิดเห็น/กำรตอบคำถำมของผู้เรียน
4.3.3 กำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ
4.3.4 กำรอภิปรำย
4.3.5 กำรศึกษำจำกกรณีตัวอย่ำง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศที่ต้องพัฒนำ
 5.1.1 สำมำรถประยุกต์ใช้หลักคณิตศำสตร์ สถิติ กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณมำใช้ในกำรวิเครำะห์
และตัดสินใจในกำรดำเนินชีวิต
 5.1.2 สำมำรถสื่อสำรภำษำไทยและภำษำต่ำงประเทศที่จำเป็นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งกำร
พูดและกำรเขียน รู้จักเลือกและใช้ รูปแบบกำรนำเสนอที่เหมำะสมกับปัญหำและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่ำงกัน
ทั้งภำษำไทยและภำษำอังกฤษ
 5.1.3 สำมำรถน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ เหมำะสม มำใช้ ในกำรเก็บ รวบรวมข้อมู ล กำรแปล
ควำมหมำย และกำรสื่อข้อมูล
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5.2 วิธีกำรสอน
ใช้ วิธีกำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนหลำกหลำยรู ป แบบร่ว มกั น ได้แ ก่ กำรบรรยำย (Lecture) กำร
อภิปรำยกลุ่ม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกำรค้นคว้ำข้อมูลจำกฐำนข้อมูลต่ำงๆ ที่มหำวิทยำลัยจัดเตรียมไว้ให้
เช่น thailis, TDC ,Proquest และจำกแหล่งสำรสนเทศอื่นๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์
5.3 วิธีกำรประเมินผล
5.3.1 กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล กำรนำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ
อิสระได้อย่ำงเหมำะสม
5.3.2 กำรใช้งำนอินเตอร์เน็ต เทคโนโลยีกำรสื่อสำรในกำรสืบค้นข้ อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ กำรอ้ำงอิง
แหล่งที่มำของข้อมูลสำรสนเทศ
5.3.3 กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
5.3.4 กำรนำเสนอผลกำรศึกษำ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1

2

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
แนะน ำรำยละเอี ย ดของรำยวิ ช ำ
(มคอ. 3) ประเมิ น ควำมรู้ ค วำม
เข้ ำ ใจและทั ก ษะผู้ เรี ย นเกี่ ย วกั บ
กำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
จัดกำรคุณภำพจำกกำรแสดงควำม
คิดเห็น และกำรรับฟังควำมคิดเห็น
จำกคนอื่น
- หัวข้อการสอน
3
หลักกำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.แนะนำวิธีกำรเรียนกำรสอน
2.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
3.กำรบรรยำยควำมรู้พื้นฐำน
4.กำรแสดงควำมคิด เห็ น และอภิป รำยกลุ่ ม
เกี่ยวกับกำรจัดกำรคุณภำพในปัจจุบัน

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมควำมสนใจ

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.1 1.2

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
3

4

5

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
เครื่องมือในกำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
3
เครื่องมือในกำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
3
เทคนิคกำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมควำมสนใจ

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน
1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน
1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมควำมสนใจ
1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระตำมควำมสนใจ

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1 1.2
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.1 1.2

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.3

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
6

7

8

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
แนวคิ ด กำรบริ ห ำรคุ ณ ภำพงำน
คุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่วมกิจกรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
3
แนวคิดกำรจัดกำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่วมกิจกรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
3
มำตรฐำนระบบกำรบริหำรงำน
คุณภำพ ISO
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิป รำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based
Learning)

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based
Learning)

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน
1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based
Learning)

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.1
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.1

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.2 1.3

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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สัปดาห์ที่
9

10

11

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
กำรทำมำตรฐำนระบบบริหำรงำน
คุณภำพ ISO 9000:2000
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำ ข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนสู่ระบบ
บริหำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
- หัวข้อการสอน
กำรรับรองระบบบริหำรคุณภำพ
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.2 1.3
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรสืบค้นข้อมูลและกำรอภิปรำย

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอี ยดของรำยวิ ชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน
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1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based
Learning)

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอี ยดของรำยวิ ชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.1

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

3

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตวั อย่ำง (Case Based
Learning)

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอี ยดของรำยวิ ชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.2 1.3

อ.รจนำ
กวำงรัมย์
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มคอ. 3

สัปดาห์ที่
12

13

14

หัวข้อการสอน / Learning
จานวน
Outcome
ชัว่ โมง
- หัวข้อการสอน
3
มำตรฐำนระบบบริหำรสิ่งแวดล้อม
ISO 14001
- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำข้อมูล
กำรร่ ว มกิ จ กรรม และกำรแสดง
ควำมคิดเห็นได้อย่ำงเหมำะสม
3
- หัวข้อการสอน
ระบบมำตรฐำนคุณภำพ ISO
18000

- Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ จ ำกกำรค้ น คว้ ำ
ข้อมูล กำรร่วมกิจกรรม และกำร
แ ส ด งค ว ำม คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ ำง
เหมำะสม
- หัวข้อการสอน
กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ

- Learning Outcome
ผู้เรียนเรียนรู้จำกกำรค้นคว้ำ
ข้อมูล กำรร่วมกิจกรรม และกำร
แสดงควำมคิดเห็นได้อย่ำง
เหมำะสม

3

สอดคล้องกับ
ผู้สอน
จุดมุ่งหมายรายวิชา
1.2 1.3
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

กิจกรรมการเรียนการสอน

สื่อการสอน

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตของเนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้นักศึกษำร่วมอภิปรำย
ประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case Based
Learning)

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอี ยดของรำยวิ ชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตของ
เนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้ นั ก ศึ ก ษ ำร่ ว ม
อภิ ป รำยประเด็ น ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำระกำรเรียนรู้

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.2 1.3

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

1.ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตของ
เนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้ นั ก ศึ ก ษ ำร่ ว ม
อภิ ป รำยประเด็ น ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำระกำรเรียนรู้
3.กำรวิเครำะห์กรณีศึกษำ

1. เอกสำรคำสอน
2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

1.1 1.2 1.3

อ.รจนำ
กวำงรัมย์

13

มคอ. 3
สัปดาห์ที่

15

หัวข้อการสอน / Learning
Outcome

- หัวข้อการสอน
มำตรฐำนผลิ ต ภั ณ ฑ์ 1 ต ำบล 1
ผลิตภัณฑ์

- Learning Outcome
ผู้ เ รี ย นเรี ย นรู้ จ ำกกำรค้ น คว้ ำ
ข้อมูล กำรร่วมกิจกรรม และกำร
แ ส ด งค ว ำม คิ ด เห็ น ได้ อ ย่ ำง
เหมำะสม
16

จานวน
กิจกรรมการเรียนการสอน
สื่อการสอน
ชั่วโมง
3
1.ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละขอบเขตของ 1. เอกสำรคำสอน

เนื้อหำ
2.กำรบรรยำย โดยให้ นั ก ศึ ก ษ ำร่ ว ม
อภิ ป รำยประเด็ น ส ำคั ญ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
สำระกำรเรียนรู้
3.กำรเรียนรู้จำกกรณีตัวอย่ำง (Case
Based Learning)

2. PowerPoint
3. รำยละเอียดของรำยวิชำ
(มคอ.3)
4.ฐำนข้อมูล อินเทอร์เน็ต
สมำร์ทโฟน

สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายรายวิชา

1.2 1.3

ผู้สอน
อ.รจนำ
กวำงรัมย์

สอบปลำยภำค

14

มคอ. 3
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่

ผลการเรียนรู้

1

1.1.3

2

2.1.1 2.1.2 2.1.3

3

3.1.1 3.1.2 3.1.3
4.1.1 4.1.2

4

5.1.1 5.1.2 5.1.3
5.1.4

วิธีการประเมิน
1.กำรแสดงควำมคิดเห็น/
กำรอภิปรำย
2.กำรเข้ำชั้นเรียน
3.กำรมี ส่ ว นร่ว มกิ จ กรรม
ในชั้นเรียน
1. กำรทดสอบย่อย
2. กำรสอบปลำยภำค
1. กำรอภิปรำย
2. กำรศึกษำจำกกรณี
ตัวอย่ำง
1. กำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ
2. กำรนำเสนอผล
กำรศึกษำ
รวมทั้งสิ้น

สัปดาห์ที่ประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล
1-15
5%

8
16
1-15
6,7,8,10-12,15

10%
40%
20%

2,3,9

25%
100%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
จิรัฐ ชวนชม. (2558). การจัดการคุณภาพ. กรุงเทพฯ: มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
กิตติศักดิ์ พลอยพำณิชย์เจริญ. (2557). หลักการควบคุมคุณภาพ .กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ ส.ส.ท.
ช่วงโชติ พันธุเวช. (2554). การจัดการคุณภาพ TQM. กรุงเทพฯ: ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
ฐำนข้อมูลออนไลน์ ได้แก่ Thailis, TDC ,Proquest

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
1.1 กำรสนทนำระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียน
1.2 แบบประเมินผู้สอนและแบบประเมินรำยวิชำ
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
2.1 ผลกำรวิเครำะห์กรณีตัวอย่ำง
2.2 รำยงำนกำรค้นคว้ำต่ำงๆ ที่มอบหมำย
2.3 กำรนำเสนอผลงำน และกำรตอบคำถำมของนักศึกษำ
2.4 ผลกำรสอบปลำยภำค
15

มคอ. 3
3. การปรับปรุงการสอน
นำผลกำรประเมินของภำคเรียนปัจจุบันไปปรับปรุง มคอ.3 ของปีกำรศึกษำถัดไปให้มีควำมเหมำะสม
และมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
4.1 กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำในรำยวิชำเมื่อสิ้นสุดภำคกำรศึกษำ
4.2 กำรพิจำรณำข้อสอบปลำยภำคโดยคณะกรรมกำรระดับหลักสูตรที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกคณะ
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
หลักสูตรมีระบบกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ พิจำรณำจำกผลกำรประเมินกำรสอนโดยนักศึกษำ
ที่เรียนในแต่ละภำคกำรศึกษำ ผลกำรประเมินโดยคณะกรรมกำรประเมินกำรสอนของหลักสูตร กำรรำยงำน
รำยวิชำโดยอำจำรย์ผู้สอนหลังกำรทบทวนประสิทธิผลของรำยวิชำ อำจำรย์ผู้สอนรับผิดชอบในกำรทบทวน
เนื้อหำที่สอน กลยุทธ์ที่ใช้ในกำรสอน และนำเสนอแนวทำงในกำรปรับปรุงพัฒนำต่อไป
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