มคอ.3
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
คณะ/ภาควิชา

: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าพระนครเหนือ
: คณะวิทยาศาสตร์ ประยุกต์ ภาควิชาสถิตปิ ระยุกต์
หมวดที่ 1 :ข้ อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา
451334 การบริ หารคุณภาพ (Quality Management)
2. จานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต (3-0-3)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติประยุกต์
และ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติธุรกิจและสถิติประกันภัย
4. อาจารย์ ผ้ รู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผ้ สู อน
ผศ. กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ
5. ภาคการศึกษา/ปี การศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
2/2558/ ปี 3 (หรื อ เทียบเท่า) ขึ้นไป
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ ามี)
451201 สถิติวิเคราะห์ 2
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
8. สถานที่เรียน
Sec 1 TU. 9.00-12.00 น.
ห้อง 78-1106
Sec 2 TU. 13-16.00 น.
ห้อง 78-1106 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุ งรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
4 มกราคม 2559
หมวดที่ 2 :จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อเป็ นส่ วนประกอบหรื อเติมเต็มเกี่ยวกับความรู ้ที่จะนาไปใช้ในภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม
สาหรับนักสถิติในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หารเพื่อก่อให้เกิดคุณภาพอย่างกว้างๆ ในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
เข้าใจการวางแผนและจัดองค์การงานควบคุมคุณภาพ
คุณภาพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
จาหน่าย ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและลูกค้า มนุษย์สมั พันธ์ในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมกลุ่ม
คิวซี
เซอร์เคิล การประยุกต์เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพกับประกันคุณภาพ ระบบการประกัน
คุณภาพที่ทนั สมัย
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2. วัตถุประสงค์ ในการพัฒนา/ปรับปรุ งรายวิชา
เพื่อให้เกิดความทันสมัยในหลักการบริ หาร เทคนิคทางสถิติที่พฒั นาเพื่อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพ
และระบบประกันคุณภาพที่ปรับเปลี่ยนและสร้างใหม่
หมวดที่ 3 :ลักษณะและการดาเนินการ
1. คาอธิบายรายวิชา
การวางแผนและจัดองค์การงานควบคุมคุณภาพ คุณภาพกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ การผลิตและ
จาหน่าย ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตและลูกค้า มนุษย์สมั พันธ์ในการควบคุมคุณภาพ กิจกรรมกลุ่ม คิวซี เซอร์
เคิล การประยุกต์เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพกับประกันคุณภาพ
2. จานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
45 ชัว่ โมง

สอนเสริ ม
-

การฝึ กปฏิบตั ิ/งานภาคสนาม/ การฝึ กงาน
- ทดสอบ 2 ครั้ง
ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปในการทาการบ้าน
ส่ วนของสถิติ

การศึกษาด้วยตนเอง
ทบทวนและทาการบ้าน
ในทุกบทบทละ 1-2
ชัว่ โมง

3. จานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ที่อาจารย์ ให้ คาปรึกษาและแนะนาทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ นรายบุคคล
6 ชั่วโมงต่ อสั ปดาห์
* อาจารย์ประจาวิชา ให้คาปรึ กษาผ่านเว็บไซด์คณะ
* ให้คาปรึ กษาเป็ นรายบุคคลในเวลาราชการ ตามประกาศเวลาให้คาปรึ กษาของอาจารย์ ติด
ประกาศหน้าภาควิชา( 6 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์)
หมวดที่ 4 : การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
* มีความกตัญญู รู ้รับผิดชอบต่อบิดา-มารดา ครอบครัว มหาวิทยาลัย ตนเอง และสังคม
ก่อนออกสู่องค์กรงานอาชี พ
* ซื่ อสัตย์
* มีวินยั ตรงต่อเวลา
* เคารพกฎระเบียบของสังคมภายในกลุ่มการทางาน ห้องเรี ยน
* การทางานเป็ นทีม
* การคิดบวก (Positive Thinking)
* มีภาวะผูน้ าและผูต้ าม
1.2 วิธีการสอน
* บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประกอบจากประสบการณ์การทางานจริ ง
* กาหนดเงื่อนไข ให้นกั ศึกษาฝึ กคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาการบริ หารงานด้านต่างๆ
การออกแบบระบบในการทางานที่มอบหมาย
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1.3 วิธีการประเมินผล
* พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การแจกจ่ายงานที่มอบหมาย การส่ งงาน ความตรงต่อเวลา ความ
รับผิดชอบร่ วมกันในผลงาน
* ประเมินจากงานที่การเสนอความคิดวิเคราะห์ในห้อง ชิ้นงานที่ส่งและจานวนครั้งที่มาขอ
คาปรึ กษาเกี่ยวกับปัญหาในการทางาน
* เก็บรวบรวมข้อมูลในสิ่ งต่อไปนี้
- มีผมู ้ าขอซื้ อหนังสื อเพราะมีผแู ้ นะนาว่าสามารถนาใช้งานได้
- พูดคุยนอกห้องเรี ยนกับผูท้ ี่จบไปแล้ว(ภายหลังที่ไปทางานได้นาไปใช้งานหรื อไม่?)
- วิชานี้ยงั ใช้ประกอบในการสอบปริ ญญาโททางด้านวิศวอุตสาหการอีกหรื อไม่
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
* มีความเข้าใจในหลักการบริ หาร การวางแผนงาน ระบบการประกันคุณภาพปัจจุบนั และ
เชื่อมโยงสถิติศาสตร์เพื่อการใช้งานในแต่ละส่ วนของการทางานจริ งได้ในภายหลัง เรี ยนรู ้โปรแกรม
สาเร็ จรู ปทางสถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้ดว้ ยตนเอง
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย การอภิปรายกลุ่ม มอบหมายงาน
2.3 วิธีการประเมินผล
* จากชิ้นงานที่มอบหมาย
* จากการอภิปรายกลุ่ม
* จากผลสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
* พัฒนาความคิดทางบวก
* พัฒนาความคิดอย่างมีระบบ มีการวิเคราะห์
3.2 วิธีการสอน
* ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จากการบริ หารงานเพื่อให้นกั ศึกษาได้คิดตามอย่างเป็ นระบบ
* ยกกรณี ศึกษาจากสังคมปัจจุบนั ให้วิเคราะห์ตามและติดตามหาข้อผลสรุ ปเปรี ยบเทียบผลลัพธ์ที่
แท้จริ ง
3.3 วิธีการประเมินผล
วิเคราะห์จากกรณี ศึกษา คาตอบที่ได้รับจากนักศึกษาจากการอภิปรายกลุ่ม
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
* พัฒนาทักษะในการทางานเป็ นทีม
* พัฒนาความเป็ นผูฟ้ ังที่ดี
* พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย ให้ครบถ้วน ตรงเวลา
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* พัฒนาการเรี ยนรู ้การแก้ไข
4.2 วิธีการสอน
* มอบหมายงานเดี่ยวและงานกลุ่ม
4.3 วิธีการประเมินผล
* จากงานและรายงาน
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
* ทักษะการคิดคานวณเชิงตัวเลข
* ทักษะการสื่ อสารด้วยการพูด และรายงาน
* ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการค้นคว้า
* ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
* ทักษะการนาเสนองาน
5.2 วิธีการสอน
* วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงตัวเลขในห้องบรรยาย
* พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศจากการมอบหมายงาน
* พัฒนาเทคนิคการเลือกใช้เครื่ องมือเพื่อการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากงานที่มอบหมาย
5.3 วิธีการประเมิน
* การจัดทารายงาน
* จากการสอบย่อย สอบกลางภาค และปลายภาคการศึกษา
หมวดที่ 5 : แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

หัวข้อ/ รายละเอียด

จานวน กิจกรรม/ สื่ อที่ใช้
ชัว่ โมง
(ถ้ามี)
3
มคอ-วิชา

ข้อตกลงเบื้องต้นในการเรี ยน
และภาพรวมของเนื้อหาของรายวิชาที่สืบเนื่องกัน
บทที่ 1 ความรู ้ทวั่ ไปเกี่ยวกับการบริ หารคุณภาพ
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 2 การวางแผน และวงจรเดมมิ่ง
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 3 การจัดองค์การ
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 4 มนุษย์สัมพันธ์และการสื่ อสารในองค์กร
3
Test บทที่ 1-3
บทที่ 4 มนุษย์สัมพันธ์และการสื่ อสารในองค์กร (ต่อ)
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 5 การออกแบบผลิตภัณฑ์
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 6 การผลิต
3
ถาม-ตอบ
สอบกลางภาคบทที่ 1- 6
วันหยุดเพือ่ การสอบเข้ าของมหาวิทยาลัย

ผูส้ อน
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
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สัปดาห์ที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19-20

จานวน กิจกรรม/ สื่ อที่ใช้
ชัว่ โมง
(ถ้ามี)
บทที่ 7 สถิติศาสตร์ในการบริ หารคุณภาพ
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 7 สถิติศาสตร์ในการบริ หารคุณภาพ
3
การบ้าน
(ชดเชย) บทที่ 8 การพัฒนาคน
3
การบ้าน
วันหยุดสงกรานต์
บทที่ 9 การควบคุมงาน
3
การบ้าน
(ชดเชย) บทที่ 10 ระบบมาตรฐานในปั จจุบนั
3
ถาม-ตอบ
บทที่ 11 กิจกรรมในการบริ หารคุณภาพ
3
การบ้าน
บทที่ 12 การบริ หารคุณภาพในการบริ การ
3
การบ้าน
สอบปลายภาค
หัวข้อ/ รายละเอียด

ผูส้ อน
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS
KWS

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรมที่
1

ผลการเรี ยนรู ้
1.1, 2.1, 2.3, 3.1,
3.3, 5.1, 5.3
1.1, 2.1, 3.1, 4.1,
5.1
1.1

วิธีการประเมิน

สอบย่อย
สอบกลางภาคและสอบปลายภาค
2
งานที่มอบหมาย การค้นคว้า
การบ้าน และรายงาน
3
การเข้าชั้นเรี ยน
ความตรงต่อเวลา
หมายเหตุ : อาจปรับเพิม่ หรือลดไม่ เกิน 5 %

สัปดาห์ที่
ประเมิน
4 , 14
9 และ 18
ตลอดภาค
การศึกษา
ตลอดภาค
การศึกษา

สัดส่ วนของการ
ประเมินผล
40% และ 50%
5%
5%

หมวดที่ 6 : ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตาราหลัก
กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ . การบริหารคุณภาพ ภาควิชาสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ. 2556.

2. เอกสารและข้ อมูลที่สาคัญ
วารสารเกี่ยวกับการบริ หาร การควบคุมคุณภาพ การประกันคุณภาพ
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนา
- ศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสื อ (ซึ่งอ้างอิงไว้ในตารา) ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
- หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับหลักการบริ หาร
- หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ
- หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ในการบริ หารคุณภาพ
- หนังสื อที่เกี่ยวข้องกับการมาตรฐาน
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หมวดที่ 7 : การประเมินและปรับปรุ งการดาเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การสังเกตพฤติกรรมผูเ้ รี ยน และแบบประเมินผูส้ อน
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ผลการสอบ
3. การปรับปรุ งการสอน
สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ความสนใจในการอภิปรายกลุ่มของนักศึกษา
5. การดาเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุ งประสิ ทธิผลของรายวิชา
พิจารณาปรับปรุ งเนื้อหารายวิชาทุก 5 ปี และปรับระบบการเรี ยนการสอนทุกปี ตามความเหมาะสม
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