
 
 

รายละเอียดของรายวิชา 

ชือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  

วิทยาลัย/คณะ/ภาควิชา วิทยาเขตกําแพงแสน / คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ /  โครงการจดัตงัสายวชิาสงัคมศาสตร ์ 

หมวดที 1.  ข้อมูลทัวไป 

1. รหสัและชือรายวิชา 

     ชอืวชิา การบริหารคุณภาพภาครฐั (Quality Management in Public Sector) 

2. จํานวนหน่วยกิต  (จํานวนชวัโมงบรรยาย-ปฎิบติั-ศกึษาด้วยตนเอง ต่อสปัดาห์)      

3 (3-0-6)  

3. หลกัสตูรและประเภทของรายวิชา  

 หลกัสูตร  

ประเภทวิชา วชิาเลอืกเสร ี

4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

1) อ.ดร.สุรางค ์ ณรงคศ์กัดสิกลุ                        

5. ภาคการศกึษา/ชนัปีทีเรียน   

ภาคปลาย/2556 ชนัปีที 0       

6. รายวิชาทีต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 

ไม่ม ี 

7. วิชาทีต้องเรียนพร้อมกนั (co-requisites) (ถ้ามี) 

 ไม่ม ี 

8. สถานทีเรียน  

คณะศิลปศาสตรแ์ละวทิยาศาสตร ์วทิยาเขตกาํแพงแสน   

9. วนัทีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครังลา่สดุ 

 วนัท ี  พฤศจิกายน   
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หมวดที .  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1. จดุมุ่งหมายของรายวิชา 

1) เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัความสาํคญัและพฒันาการของการบริหารคุณภาพ 

2) เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกยีวกบัเครอืงมือต่าง ๆ ทใีชใ้นการบริหารคุณภาพ  และการประยุกตใ์ชเ้ครอืงมือดงักล่าวในการ

บรหิารงานภาครฐั 

3) เพอืใหผู้เ้รยีนมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกียวกบัการประเมนิคุณภาพภาครฐั และการพฒันาคุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั 

4)       

2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

1)       

หมวดที . ลักษณะและการดาํเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา   

     ความสาํคญัและพฒันาการของการบรหิารคุณภาพ  เครอืงมือต่าง ๆ เกยีวกบัการบรหิารคุณภาพ   การควบคุมคุณภาพทวัทงัองค์กร  

การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์ร   ISO , Reengineering, Six Sigma,  Balanced Scorecord     

2. จํานวนชวัโมงทีใช้ต่อภาคการศกึษา 

 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ การศึกษาด้วยตนเอง 

 

  ชวัโมง  ชวัโมง  ชวัโมง  ชวัโมง  

 

3. จํานวนชวัโมงต่อสปัดาห์ทอีาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

สปัดาหล์ะ  ชวัโมง 
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หมวดที . การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศกึษา 

(สาํหรับแต่ละกลุม่มาตรฐานการเรียนรู้ ให้แสดงข้อมลูต่อไปนี 

( )  ข้อสรุปสนัๆ เกียวกบัความรู้ หรือทกัษะทีรายวิชามุ่งหวงัทีจะพัฒนานกัศกึษา        

( )  วิธีการสอนทีจะใช้ในรายวิชาเพือพฒันาความรู้ หรือทักษะในข้อ (1) 

( )  วิธีการทีจะใช้วัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักศกึษาในรายวิชา) 

 

1. คณุธรรม  จริยธรรม 

1.1 คณุธรรม จริยธรรมทีต้องพฒันา 

1.1.1 ตระหนกัในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือสตัยส์ุจริต  

1.1.2 มวีนิยั ตรงต่อเวลา และมคีวามรบัผดิชอบต่อตนเองและสงัคม 

1.1.3 เคารพกฏระเบยีบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ขององคก์รและสงัคม 

1.1.4 เคารพสทิธิและรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้นื รวมทงัเคารพในคุณค่าและศกัดศิรขีองความเป็นมนุษย ์

1.1.5 มภีาวะความเป็นผูน้าํและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมีและสามารถแกไ้ขขอ้ขดัแยง้และลาํดบัความสาํคญัของงานได ้

1.1.6 มจีรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชพี 

1.2 วิธีการสอน 

1.2.1 รายงานกลุม่/เดยีวเพอืใหน้ิสติแต่ละคนมคีวามรบัผดิชอบ แบ่งเวลา รูจ้กัวธิีคน้ควา้หาขอ้มูลทนีอกเหนือจากตาํรา  

1.2.2 การสอบทซีอืสตัย ์ไม่กระทาํทจุรติในการสอบ 

1.2.3 สอดแทรกคุณธรรม จรยิธรรมในขณะทสีอน 

1.3 วิธีการประเมินผล 

1.3.1 ประเมนิจากการเขา้เรียนและการส่งงานตามกาํหนด 

1.3.2 ประเมนิจากความซือสตัยใ์นการสอบ  

1.3.3 ประเมนิจากความรบัผดิชอบในงานทไีดร้บัมอบหมาย      

2. 2. ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีต้องได้รับ  

2.1.1  ความรูเ้กียวกบัแนวคิดและทฤษฎพีนืฐานทางการบริหารคุณภาพ 

2.1.2 สามารถเลอืกใชค้วามรูท้ไีดร้บัจากแนวคิด ทฤษฎทีางการบรกิารคุณภาพไปประยุกตใ์ชใ้นภาครฐัไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ 

2.1.3  

2.2 วิธีการสอน 

2.2.1 การบรรยาย 

2.2.2 การทาํกจิกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

2.2.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

2.2.4 การพูดคุยแลกเปลยีนความคิดเหน็ 

2.2.5 การนําเสนอรายงาน/การศึกษาคน้ควา้ 

2.2.6 การวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกียวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรยีน  

2.3 วิธีการประเมินผล 

2.3.1 สอบกลางภาค 
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2.3.2 สอบปลายภาค 

2.3.3 การประเมนิจากรายงาน/ การศึกษาคน้ควา้ และงานทมีอบหมายใหอ่้านและวเิคราะห ์

3. ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้องพฒันา 

3.1.1 คิดอยา่งมเีหตุผลและเป็นระบบ 

3.1.2 ประยุกตใ์ชค้วามรูใ้นภาครัฐ 

3.1.3 วเิคราะห ์ตคีวาม สรุปประเดน็ ตามหลกัวชิาการ 

3.2 วิธีการสอน 

3.2.1 การบรรยาย 

3.2.2 การทาํกจิกรรมในชนัเรียนถาม - ตอบ 

3.2.3 ศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 

3.2.4 การพดูคุยแลกเปลยีนความคิดเหน็ 

3.2.5 การวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกียวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรยีน  

3.3 วิธีการประเมินผล    

3.3.1 การสอบดว้ยขอ้สอบเชงิวเิคราะห ์(ปลายเปิด) 

3.3.2 ประเมนิจากการวเิคราะหป์ระเดน็ทเีกยีวขอ้งกบัเนือหาวชิาทเีรียน  

4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  

4.1 ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบทีต้องพฒันา  

4.1.1 มภีาวะความเป็นทงัผูน้ําและผูต้าม สามารถทาํงานเป็นทมี และลาํดบัความสาํคญัของงานได ้ 

4.1.2 มคีวามรบัผดิชอบต่อตนเอง  และใหค้วามช่วยเหลอื แบง่ปนัความรูก้บัเพือนในกลุม่ 

4.1.3 เคารพสทิธิและสามารถรบัฟงัความคิดเหน็ของผูอ้นื      

4.2 วิธีการสอน 

4.2.1  มอบหมายงานใหท้าํ 

4.2.2 กจิกรรมในชนัเรยีน  

4.3 วิธีการประเมินผล 

4.3.1 ประเมนิตนเองและประเมนิโดยผูส้อน 

4.3.2 ประเมนิจากคาํถามและคําตอบในชนัเรยีน       

5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสอืสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทีต้องพฒันา 

5.1.1  สามารถสบืคน้ ตคีวามและประมวลขอ้มูลสารสนเทศ 

5.1.2 รวบรวม ศึกษา วเิคราะห ์และสรุปประเดน็ทศีึกษา 

5.1.3 สอืสารไดอ้ยา่งมปีระสิทธิภาพโดยใชเ้ทคโนโลย ี 

5.2 วิธีการสอน 

5.2.1 มอบหมายใหศ้ึกษา วเิคราะห ์ทาํรายงาน 

5.2.2 มอบหมายใหต้อบขอ้คาํถาม 

5.3 วิธีการประเมินผล  

5.3.1 ประเมนิตนเอง 

5.3.2 ประเมนิจากการสงัเกตของผูส้อน 
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หมวดที .  แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

ระบุตามตารางด้านล่าง  จํานวนชวัโมงการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัจํานวนหน่วยกิต เช่น วิชาบรรยาย 3 หน่วยกิต หมายถึง

เรียนบรรยาย 45 ชวัโมง ไม่รวมเวลาทีใชใ้นการสอบ 

 
สัปดาห์

ที 
หัวข้อ/รายละเอียด 

จาํนวน

ชัวโมง 

กจิกรรมการเรียนการสอน  

และสือทีใช้ 

ผู้สอน 

 
 

   - ความสาํคญัและพฒันาการของการบริหาร

คุณภาพ 

 -  อธิบายสงัเขปรายวชิา 

- มอบหมายงาน /แบง่กลุม่

จดัทาํรายงาน 

- บรรยาย 

-อ.ดร.สุรางค ์ 

ณรงคศ์กัดิ

สกลุ     

 

 

  - เครอืงมอืต่าง ๆ เกยีวกบัการบรหิารคุณภาพ 

- การควบคุมคุณภาพทวัทงัองค์กร    

 -  บรรยาย 

- อภปิรายและสรุปตามประเดน็

สาํคญั 

"  

  - เครอืงมอืต่าง ๆ เกยีวกบัการบรหิารคุณภาพ 

- การควบคุมคุณภาพทวัทงัองค์กร (ต่อ)  

 - บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน      

"  

  การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์ร และการประยุกตใ์ช ้

/ กรณีศึกษา      

 -บรรยาย 

- อภปิรายและสรุปตามประเดน็

สาํคญั 

"  

  การบริหารคุณภาพทวัทงัองคก์ร และการประยุกตใ์ช ้

/ กรณีศึกษา (ต่อ)    

 - บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

"  

  ISO  และการประยุกตใ์ช/้ กรณีศึกษา       - บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

"  

  สอบกลางภาค  -        

  Six Sigma  และการประยุกตใ์ช/้ 

กรณีศึกษา      

 - บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

"  

  Reengineering  

และการประยุกตใ์ช/้ กรณีศึกษา       

 -บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

"  

  Balanced Scorecord          และการ  บรรยาย "  
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ประยุกตใ์ช ้/ กรณีศึกษา          - อภปิรายและสรุปตามประเดน็

สาํคญั 

  Balanced Scorecord          และการ 

ประยุกตใ์ช ้/ กรณีศึกษา (ต่อ)        

 - บรรยาย 

- อภปิรายการประยุกตใ์ช ้/

วเิคราะหก์รณีศึกษา 

- สรุปทา้ยบทเรียน 

"  

   การประเมนิคุณภาพภาครฐั และการพฒันา

คุณภาพการบรหิารจดัการภาครฐั      

 

 บรรยาย 

- อภปิรายและสรุปตามประเดน็

สาํคญั  

"  

  การประเมนิคุณภาพภาครฐั และการพฒันาคุณภาพ

การบริหารจดัการภาครฐั (ต่อ)     

  บรรยาย 

- อภปิรายและสรุปตามประเดน็

สาํคญั 

"  

  สรุป นาํเสนอรายงาน           

  สอบปลายภาค           
 

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (คะแนนจะต้องมาจากการประเมินผลการเรียนรู้ทงั  ด้าน ตามสดัสว่นทีผู้สอนกําหนด) 

 ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศกึษา สัปดาห์ทีประเมิน 

สัดส่วนของ

คะแนนการ

ประเมิน 

 

  1.3.2 

 . . -2.1.3 

  3.1.1-3.1.3 

สอบกลางภาค   %  

 1.3.2  

2.1.1-2.1.3 

 3.1.1-3.1.3      

สอบปลายภาค  %  

 1.3.1, 1.3.3 

4.1.2, 5.1.3 

การประเมนิจากรายงานและการนาํเสนอรายงาน 

 

 %  

 1.1.2, 1.1.3 การเขา้หอ้งเรยีน ทกุสปัดาห ์ %  

                        %  

                        %  
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หมวดที 6.  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

3. ตําราและเอกสารหลกั 

1)       

4. เอกสารและข้อมูลสําคญั  

1)  เอกสารทเีกียวขอ้ง  

5. เอกสารและข้อมูลทีแนะนํา 

1) ธงชยั วงศ์ชยัสุวรรณ. . การปฏรูิประบบราชการโดยการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยบีรหิารร่วมสมยั. กรุงเทพฯ: สาขาบริหารรฐักจิ 

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

2) รุ่ง แกว้แดง. . รเีอน็จิเนียรงิระบบราชการไทย: ขอ้เขยีนจากประสบการณ์การบริหารงาน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ติชน. 

3) รุ่ง แกว้แดง. . รเีอน็จิเนียรงิระบบราชการไทย ภาค : ขอ้เขยีนจากประสบการณ์การบริหารงาน. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพม์ตชิน. 

4) พูลพร แสงบางปลา. . การบรหิารคุณภาพยุคโลกาภวิตัน.์ กรุงเทพฯ: โรงพมิพจ์ุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

5) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. . ”การพฒันาคุณภาพการใหบ้ริหารภาครฐั”. เอกสารการสอนชดุวชิา การบรหิารองคก์รภาครฐั. 

สาขาวชิาวทิยาการจดัการ. นนทบุร:ี สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

6) วรภทัร ์ภู่เจรญิ. . การบริหารวถิพีุทธ: การบริหารคุณภาพแบบองคร์วม (Tatal Quality Management: TQM). กรุงเทพฯ:    

ซเีอด็ยูเคชนั. 

7) วฑูิรย ์สมิะโชคด.ี . TQM คู่มอืพฒันาองคก์รสู่ความเป็นเลศิ. พมิพค์รงัท ี . สมทุรปราการ: WPS (Thailand) Co.,Ltd 

8) สาํนกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ. . การพฒันาคุณภาพการบรหิารภาครฐั: เกณฑค์ุณภาพการบริหารจดัการภาครฐั. 

กรุงเทพฯ: ภารกจิการบริหารการเปลยีนแปลงและนวตักรรม สาํนกังาน กพร. 

9) บญุด ีบุญญากจิ และ กมลวรรณ ศิรพิานิช. . Benchmarking ทางลดัสู่ความเป็นเลศิทางธุรกจิ. กรุงเทพฯ: บรษิทัอนิโน    

กราฟฟิกส ์จาํกดั. 

10) วรีพจน ์ลอืประสทิธิสกลุ. . การส่งเสรมิ TQM กบัภาระหนา้ทขีองผูบ้รหิารระดบัสูง. กรุงเทพฯ: สาํนกัพมิพ ์ส.ส.ท. 

11) ปรดีา กลุชล. . TQM เศรษฐกจิพอเพยีง. กรุงเทพฯ: อนิเมท กรุ๊ป. 

12) มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. . การประเมนิและการจดัการโครงการประเมนิ. หน่วยท ี  - . บณัฑิตศึกษา สาขาวชิา

ศึกษาศาสตร.์ นนทบุร:ี สาํนกัพมิพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

13) วุฒิพงษ ์ยศถาสุโรดม (แปล) . . Benchmarking การเทยีบเคียง. (แปลจาก James G.Patterson, Benchmarking Basics) 

กรุงเทพฯ: เอก็ซเปอรเ์น็ท. 

14) Summers, Donna C.S. . Six Sigma: Basic Tools and Techniques. New Jersy: Pearson Prentice Hall. 

15)                                                
 

หมวดที 7.  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 

1. การประเมินประสทิธิผลของรายวิชาโดยนกัศกึษา 

1) แบบประเมนิผูส้อน และแบบประเมนิรายวชิา  

2) การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียนในหอ้งเรียน  

3) การสงัเกตพฤตกิรรมของผูเ้รียนเมอืใหซ้กัถาม      

2. การประเมินการสอนอืน ๆ  

1) ผลการสอบ 

2) การประเมนิจากรายงานและการนาํเสนอรายงาน   
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3. การปรับปรุงการสอน   

1) สอบถามความตอ้งการในเรืองการเรยีนการสอนจากนิสิตแลว้วเิคราะหป์รบัปรุงตามความเหมาะสม  

2) ปรบัปรุงเนือหาใหก้ระชบัมากขนึเช่น ปรบัเปลยีน เนือหา การประเมนิผล       

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ ของนกัศึกษาในรายวิชา  

1) มกีารกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนอยา่งชดัเจน  

2) พจิารณาจากผลการเรยีนของนิสิต แลว้นํามาปรบัปรุงการประเมนิผลการเรยีนรูข้องนิสติในการสอนครงัต่อไป 

5. การทบทวนและวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา  

1)  นาํผลการประเมนิจากนิสิตมาใชป้รบัปรุงรายวชิา  

 

 


