
การปฏิบตังิานโดยใชว้งจรคณุภาพ 

(PDCA) จากประสบการณใ์น

การท างาน

พีณา จนัทะแก้ว

ผู้อ านวยการส านกัแผนและการพฒันาคณุภาพการศึกาา

มหาวิทยาลยัพายพั



คือ ?.................

วงจรคุณภาพ

PDCA



วงจร
PDCA

Plan

Do

Check

Act



ท า PDCA เพื่ออะไร

–PDCA เพื่อป้องกัน

–PDCA เพื่อแก้ไขปัญหา

–PDCA เพื่อปรับปรุง
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P : Plan วางแผน

– วางแผน โดยการก าหนดวัตถุประสงค์ 
และตั้งเป้าหมาย ก าหนดขั้นตอนวิธีการ 
และระยะเวลา จัดสรรทรัพยากรที่
จ าเป็นทั้งในด้านบุคคล เครื่องมือ
งบประมาณ 5W 1H
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D:Do การปฏิบัติ

– D - Do ปฏิบัติ โดยการท าความเข้าใจ และลงมือ
ปฏิบัติตามแผน

– ท าให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข หรือรับ
ผลเสียจากการกระท าที่ผดิพลาด

– ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพรอ่ง ให้รีบ
แก้ไขก่อนที่ความเสียหาย จะขยายเป็นวงกว้าง
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C : Check การตรวจสอบ

– ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่
ใช้ในการปฏิบัติจริง ว่าท าได้ตาม
แผนหรือไม่

– ตรวจสอบผล ที่ได้ว่าได้ตาม
เป้าหมายหรือไม่

Target1

Target2

Target3
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A : Act การปรับปรุง

– หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าเราท าได้ตาม
เป้าหมาย ให้รักษาความดีนี้ไว้

– หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาดไม่ว่าใน
ขั้นตอนใดๆ ก็ตาม ให้หาสาเหตุและแก้ไข
สาเหตุ

– หาทางปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้น
กว่าเดิม 8



ธรรมะกบัการปฏบิตัิงาน

“อทิธิบาท 4”



อิทธิบาท 4

ฉันทะ

วิริยะ

จิตตะ

วิมังสา



อิทธิบาท 4 : บาทฐานแห่งความส าเร็จ

–ฉันทะ : ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะ
ท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปราถนาจะท าใหไ้ด้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป 
“เต็มใจท า”

–วิริยะ : ความพากเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
“แข็งใจท า”



อิทธิบาท 4 : บาทฐานแห่งความส าเร็จ

– จิตตะ : มีใจจดจ่อ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท า และท าสิ่ง
นั้นด้วยความคิดเอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน 
เลื่อนลอย “ตั้งใจท า”

– วิมังสา : ความไตร่ตรอง คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณา
ใคร่ครวญ ตรวจหาเหตุผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง
“เข้าใจท า”



อิทธิบาท 4

ฉันทะ

วิริยะ

จิตตะ

วิมังสา



ขอบข่ายงานที่รับผิดชอบในปัจจุบัน

– งานแผน

– งานประกันคุณภาพการศึกษา

– งานจัดการความรู้

– งานบริหารความเสี่ยง

– งานรับรองวิทยฐานะ

เครื่องมือในการบริหารจัดการ



แผน

บริหารความ
เสี่ยง

จัดการความรู้

ประกันคุณภาพ

เปิด

ปิด

การด าเนินงานในแต่ละ
ปีการศึกษา



แผนงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท

1. แผนงานคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

2. แผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา

3. แผนงานส่งเสริมและพัฒนางาน



แผนงานคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

1. แผนกลยุทธ์

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงิน

3. แผนปฏิบัติการประจ าปี



แผนงานตามพันธกิจอุดมศึกษา

1. แผนงานวิจัย/แผนงานส่งเสรมิการวิจัย

2. แผนบริการวิชาการ

3. แผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม

4. แผนพัฒนานักศึกษา



แผนงานส่งเสริมและพัฒนางาน

1. แผนบริหารความเสี่ยง

2. แผนพัฒนาบุคลากร

3. แผนการจัดการความรู้

4. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา



การบริหารจัดการความเสี่ยง

1. ระบุประเด็นความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย

2. ประเมินความเส่ียง จัดล าดับความเสี่ยง มาตรการควบคุมที่มี

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน



Key Word การบริหารจัดการความเสี่ยง

•ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก ปัจจัย
ภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ และให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม



การจัดการความรู้

1. ระบุประเด็นความรู้

2. จัดท าแผนการจัดการความรู้

3. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
และแหล่งเรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู้

4. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

5. กลั่นกรองความรู้ จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพรอ่อกมาเป็นลายลักษณ์อักษร

6. น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง

7. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน



Key Word การจัดการความรู้

• ค้นหาแนวปฏิบัตทิี่ดีจากความรู้ทั้งที่มอียู่ ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง เรียนรู้ อืน่ๆ ตามประเด็นความรู้
อย่างน้อยครอบคลุมพนัธกิจ
• ด้านการผลิตบณัฑิตและ
• ด้านการวิจัย
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อักษร
และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง



การประกันคุณภาพการศึกษา

1. การท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

2. การประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอก

2.1 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง

2.2 เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน / ภายนอก

2.3 จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามผลการประเมิน

3. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

4. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา



QA
(การประกนัคณุภาพการศึกษา)

Quality Assurance

การสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการและประชาชน
ทั่วไป) ว่า ผลผลิตของมหาวิทยาลัย ได้แก่ นักศึกษา ผู้ส าเร็จการศึกษา ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ 

กิจกรรม/โครงการต่างๆที่จัดโดยมหาวิทยาลัย
จะมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

Key Word การประกันคุณภาพฯ


