
มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

 

  
 

รายละเอียดของรายวิชา(Course Specification) 
รหัสวิชา  IMM 2302 รายวิชา การควบคุมคุณภาพ 

สาขาวิชา การจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา ๒๕๖4 

 
หมวดที่๑ข้อมูลทั่วไป 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา   
รหัสวิชา   IMM  2302 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย การควบคุมคุณภาพ 
ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ Quality Control 

 
๒. จ านวนหน่วยกิต   ๓ หน่วยกิต (๓ – ๐ – ๖) 
       
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
๓.๑  หลักสูตร       วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
๓.๒ ประเภทของรายวิชา    หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 
๔.อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน    
๔.๑  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
๔.๒ อาจารย์ผู้สอน  รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆข า 
 
๕.  สถานที่ติดต่อ  อาคารส านักงานอธิการบดี ชัน้ ๕ / E – Mail Witthaya.me@ssru.ac.th 
 
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน   

๖.๑ ภาคการศึกษาที่   2 /  ชั้นปีที่ 2 
๖.๒ จ านวนผู้เรียนที่รับได ้ ประมาณ 20 คน 

 
๗. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน(Pre-requisite)  (ถ้ามี) ….................-............................................. 
  
๘. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน(Co-requisites)(ถ้ามี) ….................-........................................... 
 
๙. สถานที่เรียน   ห้อง 4254 อาคาร 42 มหาวิทยาลยัราชภฎัสวนสนุันทา 
 
๑๐.วันที่จัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด   วันที่ 30 เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖4 
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หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

 
๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 ๑.๑ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารจัดการคุณภาพรวมถึงเคร่ืองมือคุณภาพ 
 ๑.๒ เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารจัดการคุณภาพรวมถึงเคร่ืองมือคุณภาพ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้ 
 
๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 ๒.๑ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการท างานในปัจจุบันที่เป็นอยู่ 
 ๒.๒ เพื่อน านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับรายวิชา 
 

หมวดที่๓ ลักษณะและการด าเนินการ 
 

๑. ค าอธิบายรายวิชา 
  (ภาษาไทย) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทฤษฎีและเทคนิคในการบริหารจัดการคุณภาพ ได้แก่ กิจกรรม 5 ส, QC, QA, QCC, 
ระบบการจัดการ TQM / TQC, ระบบ KAIZEN & INNOVATION, ระบบ JUST IN TIME ,ระบบ BENCH MARKING และมาตรฐาน 
ISO 9000, 14000 และ 18001 รวมถึงเคร่ืองมือคุณภาพ 7 ชนิด ได้แก่ กราฟ, แผนภูมิ PARETO, แผนภูมิ ก้างปลา, แผ่นตรวจสอบ, 
แผนภูมิการกระจาย, แผนภูมิฮีทโตแกรม และ แผนภูมิควบคุม  
  (ภาษาอังกฤษ)  General knowledge about theories and techniques in quality management which consists 
of the following actives, QC, QA, QCC, TQM system management/ TQC, KAIZEN system and INNOVATION, JUST 
IN TIME System, BENCHMARKING System, and ISO 9000 , 14000  and 18001  standards, as well as 7  types of 
quality tools, followed by graph, PARETO chart, Ishikawa (fishbone) diagram, Check sheet, Scatter chart, 
Histogram chart and Control chart. 
 
๒. จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
 

บรรยาย 
(ชั่วโมง) 

สอนเสริม 
(ชั่วโมง) 

การฝึกปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การฝึกงาน(ชั่วโมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชั่วโมง) 

บรรยาย ๓ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ไม่มี ไม่มี การศึกษาด้วยตนเอง ๖ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

 
๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
 ๓.๑ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษา ๑ คนใช้เวลา ๓๐ นาท ี
 ๓.๒ จ านวนให้ค าปรึกษาต่อนักศึกษารวม ๑ สัปดาห์ ใช้เวลา ๓ ชั่วโมง 

๓.๓ ปรึกษาด้วยตนเองที่ห้องพกัอาจารย์ผู้สอน  ห้อง รองอธิการบดีฝา่ยแผนงานและประกันคณุภาพ  
       ชั้น ๕ อาคาร ส านักงานอธิการบดี 

 ๓.๔ ปรึกษาผ่านโทรศัพท์ทีท่ างาน / มือถือ  หมายเลข ๐๘ ๙๗๗๔ ๕๘๙๘  
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 ๓.๕ ปรึกษาผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) witthaya.me@ssru.ac.th 
 ๓.๖ ปรึกษาผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Facebook/Twitter/Line) Facebook : รศ.ดร.วิทยา เมฆข า  
 ๓.๗ ปรึกษาผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet/Webboard) Website : http://www.elfit.ssru.ac.th/witthaya 
 

หมวดที่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 

 
 
๑. คุณธรรม จริยธรรม 

๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
- มีความรู้และความเข้าใจในคณุค่าแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชพี มีทัศนคติทีด่ีต่อวิชาชีพ (๑) 
- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีวนิัย เคารพและสามารถปฏบิัติตามระเบียบของสถาบนัและสังคม (๒) 

๑.๒ วิธีการสอน 
  - ให้รู้จักการตรงต่อเวลาการเข้าชั้นเรียน 
  - ฝึกวินัยในการท าแบบฝึกหัด / การบ้านให้ส่งตรงเวลา 
๑.๓ วิธีการประเมินผล    
  - มีคะแนนการเข้าชัน้เรียน 
  - มีคะแนนแบบฝึกหัด และคะแนนการบ้าน 
๒. ความรู้ 

๒.๑ ความรู้ที่ต้องได้รับ 
- มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนื้อหาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม(๑) 

๒.๒ วิธีการสอน 
- สอนให้รู้จักใช้ทฤษฎีน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
- ให้นักศึกษาฝึกแสดงความคิดเห็นและแสดงตวัอย่างในการปฏบิัติ 
- ให้รู้จักการประยุกต์ใช้ศาสตร์ต่างๆสู่การบูรณการน าไปสู่การปฏิบัติ 

๒.๓ วิธีการประเมินผล 
- เก็บคะแนนจากแบบฝึกหัดและการทดลอง 
- คะแนนสอบกลางภาค  
- คะแนนสอบปลายภาค 

๓.ทักษะทางปัญญา 
๓.๑ ทักษะทางปญัญาทีต่้องพัฒนา 

        - สามารถสืบค้นข้อมูล ประมวลข้อมูล หลักฐานและแนวคิดต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้ในการระบุและวิเคราะห์
ปัญหาได้ด้วยตนเอง (๑) 
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๓.๒ วิธีการสอน 
   - ให้วิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในปัจจบุันน าไปสู่การแก้ปัญหาในบทเรียน 
   - ให้นักศึกษาคิด ออกแบบเครื่องมือ / วิธีการ อย่างเหมาะสม 

๓.๓ วิธีการประเมินผล 
  - คะแนนจากการท ารายงาน / การปฏิบัต ิ
๔. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

๔.๑ ทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
  - สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ (๑) 

- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ 
และวัฒนธรรมองค์กรได้เป็นอย่างดี (๒) 

๔.๒ วิธีการสอน 
  - ให้เก็บข้อมูลการท ารายงานจากสถานที่จริง เพื่อน ามาเปน็กรณีศึกษา 
  - ให้ท างานเปน็กลุ่ม / ทีม ของนักศึกษา 

๔.๓ วิธีการประเมินผล 
  - ให้สถานประกอบการเปน็ผู้ชว่ยในการประเมิน 
  - ให้นักศึกษาร่วมกันประเมิน 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา 
  - มีทักษะการใช้วิธีวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ในการแปลความหมายและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ปัญหาหรือข้อโต้แย้ง (๑) 

5.๒ วิธีการสอน 
  - ให้เก็บข้อมูลการท ารายงานจากสถานที่จริง เพื่อน ามาเปน็กรณีศึกษา 
  - ให้ท างานเปน็กลุ่ม / ทีม ของนักศึกษา 

5.๓ วิธีการประเมินผล 
  - ให้สถานประกอบการเปน็ผู้ชว่ยในการประเมิน 
  - ให้นักศึกษาร่วมกันประเมิน 
๖. ด้านอื่นๆ (ไม่มี) 
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
๑. แผนการสอน 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๑ ปฐมนิเทศรายวิชา 
บทที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของการ
ควบคุมคุณภาพ (ออนไลน์) 
๑.๑ ความหมาย 
1.2 วัตถุประสงค ์
1.3 ชนิดของคุณภาพ 
1.4 องค์ประกอบของการควบคุม
คุณภาพ 
1.5 ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสียของการ
ควบคุมคุณภาพ 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งรายละเอียดของแผนการ
เรียนรู้ประจ าวชิา    
๒. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
๓. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช้ 
๑. พาวเวอร์พอยท์ (power points)  
๒. แผนการจัดการเรียนรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. เอกสารความรู้ 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๒ บทที่ ๒ บทบาทการควบคุมคุณภาพ
(ออนไลน์) 
2.1 ความเป็นมาแนวคิดเร่ืองคุณภาพ 
2.2 ความหมายของการควบคุม

คุณภาพ 
2.3 กลไกการควบคุมคุณภาพ 
2.4 มาตรการต่างๆในการควบคุม

คุณภาพ 
2.5 ความส าคัญ / องค์ประกอบของ

การควบคุมคุณภาพ 
 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่  ๒ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
๔. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๓ บทที่ ๓ หลักการและเทคนิคในการ
บริหารคุณภาพ (ออนไลน์) 
3.1 หลักการของการบริหารคุณภาพ 
3.2 ระบบและเครื่องมือในการบริหาร

คุณภาพ 
 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๓ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
๔. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๔ บทที่ ๔ มาตรฐาน ISO 9000 
(ออนไลน์) 
๔.๑ ความเป็นมา 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๔ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

4.2 แนวทางการใช้  
4.3 หลักการปฏิบัติ 
4.4 วิธีการเตรียมการเมื่อต้องการท า 

มาตรฐาน ISO 9000 
4.5 ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน า ISO 

9000 

ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๕ บทที่ ๕ มาตรฐาน ISO 14000 
(ออนไลน์) 
๕.๑ ความเป็นมา 
5.2 หลักการของมาตรฐาน 
5.3 ประโยชน ์
 
 

3 ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๕ 
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

6 บทที่ 6 มาตรฐาน ISO 18001 
(ออนไลน์) 
6.1 ความเปน็มาและความหมายของ 
ISO 18001 
6.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ 
6..3 หลักการและทฤษฎี 
6.4 ความส าคัญและองคป์ระกอบ 
6.5 ข้อดี ข้อเสีย 

3 ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 6
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
วิดีทัศน ์

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๗ บทที่ 7 มาตรฐาน SA 8000 
(ออนไลน์) 

๖.๑ ที่มา และความหมาย 
6.2 วัตถุประสงค ์
6.3 นิยาม 
6.4 ข้อก าหนด 
6.5 ประโยชน ์

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 7
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓.  ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

 ๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. ใบมอบหมายงาน 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  
วิดีทัศน ์

๘. สอบกลางภาค รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
๙ บทที่ 8 5 ส. เพ่ือการเพ่ิมผลผลิต 

(ออนไลน์) 
9.1 ความหมาย 
9.2 ลักษณะของกิจกรรม 5 ส. 
9.3 วัตถุประสงค ์
9.4 เทคนิค 
 

3 ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 8 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
๕. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๐ บทที่ 9 QC., QCC. และ QA 
(ออนไลน์) 
10.1 ความหมาย 
10.2 วัตถุประสงค์ 
10.3 หลักการ 
10.4 ความส าคัญ 
10.5 ข้อดี และข้อเสีย 
10.6 ข้ันตอนการปฏิบัต ิ

3 ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 10 
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 
๓. เอกสารความรู้ 
๔. ใบมอบหมายงาน 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

11 บทที่ 10 TQM และ TQC 
10.1 แนวคิด TQM 
10.2 ลักษณะการบริหารคุณภาพ
โดยรวม TQM 
10.3 องค์ประกอบและแบบจ าลอง 
TQM 
10.4 การด าเนินการของ TQM 
10.5 องค์ประกอบ TQC 

3 ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 10 
ประกอบการถาม-ตอบ 
๓. ผู้สอนอธิบายงานปฏิบตัิตามใบ
มอบหมายงาน 
สื่อที่ใช ้
๑. VCD กรณีตัวอย่าง 
๒. พาวเวอร์พอยท์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

๓. เอกสารความรู้ 
๔. ใบมอบหมายงาน 
๕. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๑๒ บทที่ 11 KAIZEN (ออนไลน์) 
11.1 ความหมายของ KAIZEN 
11.2 วัตถุประสงค์และรูปแบบการ
เขียน KAIZEN 
11.3 ข้ันตอนและตัวอย่างการท า 
KAIZEN 
 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 11
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๓ บทที่ 12 เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด 
(ออนไลน์) 
12.1 ความเป็นมา 
12.2 ประเภทของเคร่ืองมือการ
ควบคุมคุณภาพ 7 ชนิด 

๓ ๑. ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรูแ้ละ
กระบวนการเรียนรู้    
๒. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 12 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๔ บทที่ ๑3 ระบบการผลิตแบบทันเวลา
พอดี และการบ ารุงรักษาด้วยตนเอง
(ออนไลน์) 
13.1 ความหมาย และวัตถุประสงค ์
13.2 ขั้นตอนการด าเนินการ 
13.3 ตัวอย่าง 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑3
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒. เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 
๔. วิดีทัศน์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๕ บทที่ 14 การบ ารุงรักษาโยรวม 
(Total Productive Maintenance 
: TPM)  (ออนไลน์) 
14.1 ประวัติความเป็นมา 
14.2 ความหมายและวัตถุประสงค์ 
14.3 หลักในการท า TPM 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑4 
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

สัปดาห์ที ่ หัวข้อ/รายละเอียด 
จ านวน
(ชม.) 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน/สื่อที่ใช้  

ผู้สอน 

14.4 องค์ประกอบและประโยชน์ของ 
TPM  

๒.เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

๑๖ บทที่ 15 มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) 
(ออนไลน์) 
15.1 ประวัต ิ
15.2 ความหมาย  
15.3 หลักการส าคัญ 
15.4 ความส าคัญ 

๓ ๑.  ผู้สอนแจ้งผลลัพธ์การเรียนรู้และ
กระบวนการเรียนรู้    
๒.  ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ ๑5
ประกอบการถาม-ตอบ 
สื่อที่ใช ้
๑. พาวเวอร์พอยท์ 
๒.เอกสารความรู้ 
๓. สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น 

รศ.ดร.วิทยา เมฆข า 
 

๑๗. สัปดาหส์อบปลายภาค  ๑.น าเสนองาน, ถาม-ตอบ  
รวม ๔๕   

 
 
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
( ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของรายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตรสัปดาห์ทีป่ระเมินและสัดส่วนของการประเมิน) 

ผลการเรียนรู ้ วีธีการประเมินผลการเรียนรู้ สัปดาห์ทีป่ระเมิน 
สัดส่วน 

ของการประเมินผล 
ความกระตือรือร้นในการท างานภายใน
ชั้นเรียน/ห้องเรียนออนไลน ์

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน/ห้องเรียน
ออนไลน ์

๑ – ๑๐ 
 

๑๐ 

ความรู้ ความจ า การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์  การน าไปใช้ประโยชน์ 

งานทีไ่ด้รับ 
มอบหมาย 

๒–๗  
และ 

๙-๑๗ 

๒๐ 

ความรู้ ความจ า สอบกลางภาค ๘ ๒๐ 
ความรู้ ความจ า การวิเคราะห์  โครงงาน / การปฏบิัติจริง ๑๒ – ๑๔ ๒๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. ๓ 

หลักสูตรระดับปริญญา   ตรี   โท  เอก 

 

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ต าราและเอกสารหลัก 

๑)  วิทยา  เมฆข า (2564.) การควบคุมคุณภาพ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา กรุงเทพฯ. 
๒.เอกสารและข้อมูลส าคัญ (ไม่มี) 
๓. เอกสารและข้อมูลแนะน า (ไม่มี) 
  

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
๑. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
  ให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ได้แก่ วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและนอกห้องเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนซึ่งมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 
 
๒. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
       ประเมินโดยคณะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน  
 
๓. การปรับปรุงการสอน 
 สาขาวิชาก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธ์และวิธีการสอนจากผลการประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา  
นอกจากนี้ควรก าหนดให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมกลยุทธ์การสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ควรมีการ
ประชุมอาจารย์ทั้งสาขาวิชาเพื่อหารือปัญหาการเรียนรู้ของนักศึกษาและร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 คณะมีคณะกรรมการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน โดยการสุ่มรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร 
 
๕. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธผิลของรายวิชา 
      สาขาวิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินของคณะ การรายงานรายวิชาโดยอาจารย์ผู้สอนหลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
รับผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และน าเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาในรายงานรายวิชา
เสนอต่อที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรพิจารณาให้ความคิดเห็นและสรุปวางแผนพัฒนาปรับปรุงพร้อมน าเสนอสาขาวิชา  / คณะ 
เพื่อใช้ในการสอนคร้ังต่อไป 
 
 


