
มคอ.3 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
คณะ/ภาควิชา  : คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   ภาควิชาสถิติประยุกต์ 
 

หมวดที่ 1:  ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชือ่รายวิชา 
      040545209 การควบคุมคุณภาพเชิงสถิต  

          (Statistical Quality Control) 
 2.  จํานวนหน่วยกิต 
 3 หน่วยกิต (3-0-6) 
3.  หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 
4.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผูส้อน 

รองศาสตราจารย์ ดร. เสาวณติ สุขภารังษี 
5.  ภาคการศกึษา/ปีการศึกษา/ชัน้ปีทีเ่รียน 
 ภาคการศึกษาที่ 1 / ปีการศึกษา 2561/ นักศึกษาปริญญาโทช้ันปีที่ 2 และนักศึกษาปรญิญาเอก
ที่สนใจ 
6.  รายวิชาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี 
7.  รายวิชาทีต้่องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
 ไม่ม ี
8.  สถานทีเ่รยีน  
 คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
9.  วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 26 กรกฎาคม 2561 

 
หมวดที่ 2:  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจ ปรัชญา ทฤษฎี หลักการ เหตุผล และนําหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเรื่องการ

ควบคุมคุณภาพไปใช้ได้อย่างถูกต้อง  ทั้งน้ียังสามารถนําไปประยุกต์ใช้ทางด้านธุรกิจ และอุตสาหกรรม 
การประยุกต์ใช้แผนแบบการทดลองเพ่ือการควบคุมคุณภาพ หัวข้อใหม่ ๆ ทางการควบคุมคุณภาพและ
การประยุกต์ใช้ รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาลกัษณะต่าง ๆ ด้วยซอฟท์แวร์สถิติทางด้านการควบคุมคุณภาพ 



2.  วัตถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 
 เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการนําความรู้ความ
เข้าใจการควบคุมคุณภาพทางสถิติ การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผลิต รวมถึงแผนการชัก
ตัวอย่าง แผนภูมิการควบคุมใหม ่ ๆ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการนําไปประยุกต์ใช้งานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม 
การผลิต การจัดการ และอ่ืน ๆ 
 

หมวดที่ 3 :  ลักษณะและการดําเนนิการ 
1.  คําอธบิายรายวิชา 

การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์กร เครื่องมือการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของ
กระบวนการ และกระบวรการทางสถิติเพ่ือการควบคุม แผนการชักตัวอย่าง การประยุกต์ใช้แผนแบบการ
ทดลองเพ่ือการควบคุมคุณภาพ หัวข้อใหม่ ๆ ทางการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้ 

  
2.  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 
การฝึกปฏิบัติ/งาน

ภาคสนาม/ การฝึกงาน 
การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 
 

มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยในการ
คํานวณและวิเคราะห์  

การศึกษาด้วยตนเอง 
6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 
 

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาหท์ี่อาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเปน็รายบคุคล 

อาจารย์ประจําวิชาจัดตารางการเข้าพบเพ่ือให้คําปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความ
ต้องการเป็นเวลา 6 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยประกาศให้นักศึกษาทราบหน้าห้องภาควิชาฯ นักศึกษาสามารถ
เข้าพบปรึกษาได้ตามตารางที่ประกาศ 

 
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศกึษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1  คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 

พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของผูผ้ลิต และ
ผู้บริโภค การฝึกฝนการทํางานเป็นทีม รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ โดยมี
คุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังน้ี 

- ตระหนักในคณุค่าคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสตัย์สุจริต 

- มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม 



- ภาวะความเป็นผู้นํา และผู้ตาม สามารถทาํงานเป็นทีม และสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง และลําดับ
ความสําคัญ 

- เคารพสิทธิ และรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความเป็น
มนุษย์ 

- เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

- สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการตัดสินใจภายใต้การวางแผนการผลิต และควบคมุสินค้าคง
คลัง เพ่ือให้ผลจากการตัดสินใจดังกล่าวมีประโยชน์สูงสุดกับองค์กร ผู้ผลิต และผู้บริโภค 

- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
1.2  วิธีการสอน 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เก่ียวข้องกับการควบคุม
คุณภาพ เพ่ือเป็นประโยชน์ทั้งผู้ผลิต และผูบ้ริโภค 

- ให้นักศึกษาทดลองฝึกปฏิบัติโดยยกกรณีศึกษาให้ไปศึกษา วิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนแนวคิดกัน
และกัน 

1.3  วิธีการประเมินผล 

- พฤติกรรมการเข้าเรยีนและสง่งานท่ีได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

- มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้นํามาทํารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

- ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

- ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย 
2.  ความรู ้

2.1  ความรู้ทีต้่องได้รับ 
มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ ความสําคัญและความหมายของการควบคุมคุณภาพ การจัดการ

คุณภาพทั่วทั้งองค์กร เคร่ืองมือการควบคุมคุณภาพทั้ง 7 แผนภูมิควบคุม สมรรถภาพของกระบวนการ 
และกระบวรการทางสถิติเพ่ือการควบคุม แผนการชักตัวอย่าง การประยุกต์ใช้แผนแบบการทดลองเพ่ือ
การควบคุมคุณภาพ หัวข้อใหม่ ๆ ทางการควบคุมคุณภาพ และการประยุกต์ใช้  

2.2  วิธีการสอน 
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา เน้นผู้เรียนเป็น

ศูนย์กลาง 
2.3 วิธีการประเมินผล 

- ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการ และทฤษฎี 

- นําเสนอรายงานกรณีศึกษา 
 
 



3.  ทักษะทางปัญญา 
3.1  ทักษะทางปัญญาท่ีต้องพัฒนา 
พัฒนาความสามารถในการคดิ วางแผน และควบคุม อย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันและ

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้จากการใช้การควบคุมคุณภาพ และการวางแผนการชักตัวอย่างอย่าง
สร้างสรรค์ 

3.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายให้นักศึกษาทํารายงานกรณีศึกษา และนําเสนอผลการศึกษา 
- อภิปรายกลุ่ม 
- วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการวางแผนให้ได้ผลงานอย่างรวดเร็ว 
3.3  วิธีการประเมินผล 
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวัดหลักการและทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลให้

เหมาะสมกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการวางแผนการชักตัวอย่าง 
 

4.  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1  ทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผดิชอบที่ต้องพฒันา 

- พัฒนาความเป็นผู้นําและผู้ตามในการทํางานเป็นทีม 

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 

- พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถ้วนตาม 
กําหนดเวลา 

4.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น กรณีศึกษาที่นําการใช้การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
และการวางแผนการชักตัวอย่าง 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
4.3 วิธีการประเมินผล 

- รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเป็นทีม 

- ประเมินตนเองและเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มทีกํ่าหนด 
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1  ทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 

- ทักษะการคิดคาํนวณเชิงตัวเลข 

- พัฒนาทักษะในการสื่อสารทัง้การพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการทํารายงานและการ
นําเสนอในช้ันเรียน 



- พัฒนาในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

- พัฒนาทักษะในการสืบค้น ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต 

- ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอีเมลล์  

- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
5.2  วิธีการสอน 

- มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซด์ และทํารายงานโดยเน้นการนําตัวเลขและ
สถิติที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ และการวางแผนการชักตัวอย่าง 

- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา 
5.3  วิธีการประเมิน 
- ตรวจให้คะแนนงานที่มอบหมาย 
-   การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย 
 

หมวดที่ 5 :  แผนการสอนและการประเมินผล 
1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/ รายละเอียด 
จํานวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน  
การสอน สื่อท่ีใช้ (ถ้ามี) 

ผู้สอน 

1 หลักการควบคุมคุณภาพในอุตสาหกรรมและ
หลักสถิติและความน่าจะเป็นท่ีจําเป็นใน
การศึกษาการควบคุมคุณภาพ  

3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
 

2 ประวัติการควบคุมคุณภาพ และการควบคุม
คุณภาพแบบรวม 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 
 

3 แผนภูมิควบคุมเชิงผันแปร 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี/ 
รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

4 แผนภูมิควบคุมเชิงคุณลักษณะ  3 บรรยาย/ มอบหมายงาน รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

5 แผนภูมิควบคุม CUSUM, EWMA  และค่า
ความยาวว่ิงเฉลี่ย 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี/ 
รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

6 การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ
เม่ือกระบวนการมีการแจก 
แจงแบบปกติ และไม่ปกติ 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

7 วิเคราะห์แผนภูมิควบคุมใหม่ๆ จากบทความ
วิจัยของอาจารย์ผู้สอน  

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

8 ทบทวนก่อนสอบกลางภาคพร้อมทดสอบย่อย 
3 บรรยาย 

รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี/ 
รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ 

9 สอบกลางภาค    
10 แผนการชักตัวอย่างชุดเดียว 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 



11 แผนการชักตัวอย่างชุดเดียว(ต่อ) 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

12 แผนการชักตัวอย่างสองชุด 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

13 แผนการชักตัวอย่างแบบต่อเนื่อง 3 บรรยาย รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

14 แผนการชักตัวอย่างเพื่อการยอมรับเชิง
ปริมาณ 

3 บรรยาย 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

15 
แผนการชักตัวอย่างๆ แบบอ่ืน และ six 
sigma 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี 

16 
โปรแกรมสําเร็จรูป MINITAB กับการควบคุม
คุณภาพ และนําเสนอผลงานท่ีได้รับ
มอบหมาย 

3 บรรยาย/ มอบหมายงาน 
รศ.ดร. เสาวณิต สุขภารังษี/ 
รศ.ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์/ 

นักศึกษา 

17  สอบปลายภาค    

 
2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรมท่ี ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน 
สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

1  สอบกลางภาค 9 35% 
2  งานท่ีมอบหมาย 2, 4, 7, 15, 16 20% 
3  สอบปลายภาค 17 35% 
4  การบ้าน 2, 4, 7, 15, 16 10% 

 
หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

1.  เอกสารและตําราหลัก 
- Introduction to Statistical Quality Control, Montgomery D.C., John Wiley & 

Sons, 2005. 
- Modern Methods for Quality Control and Improvement, Harrison M. 

Wadsworth, Kenneth S. Stephens and A. Blanton Godfrey.  
2.  เอกสารและข้อมูลที่สาํคัญ 

- รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี, การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ, เอกสารคําสอน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ ฯ, 2556. 

รศ. ดร. เสาวณิต สุขภารังษี และ รศ. ดร. ยุพาภรณ์ อารีพงษ์, Numerical and Analytical 
Methods of Average Run Length for Statistical Quality Control. การควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 
มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ ฯ, 2561. 

- ดร.พิชิต สุขเจริญพงษ์. การควบคุมคุณภาพเชิงวิศวกรรม,  
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
  - บทความวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการควบคุมคุณภาพเชิงสถิติ 



หมวดที่ 7:  การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชานี้โดยนักศึกษา 
 การประเมินประสิทธิผลในรายวิชาน้ี ที่จัดทําโดยนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมในการนําแนวคิดและ
ความเห็นจากนักศึกษาโดย การสนทนาระหว่างผู้สอนและผู้เรียน สังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอน พร้อมทั้งขอข้อเสนอแนะผ่านแบบประเมินอาจารย์ผู้สอน 
2.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 การประเมินการสอน สามารถทําได้โดย ประเมินจากผลการสอบของนักศึกษา ความคิดเห็นจาก
นักศึกษาและ ผลประเมินการเรียนรู้ 
3.  การปรับปรุงการสอน 
 หลังจากได้รับผลประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดหากิจกรรมและข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือนํามาใช้ในการสอน เช่น การอภิปรายการจัดการเรียนการสอน หรือทําการวิจัยภายใน
ห้องเรียน 
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา 
 ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา จะมีการทดสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวข้อตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษาในชั้นเรียน หรือสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมทั้งผล
จากการทดสอบย่อย ตรวจสอบผลการประเมินเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการตรวจข้อสอบ รายงาน วิธีการ
ให้คะแนนสอบและคะแนนจิตพิสัย 
5.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธ์ิประสิทธิผลของรายวิชา จะมีการวางแผนการปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  
 


