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ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านไว้ ด ้ ว ย เพื ่ อ ใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ในการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป
Q

PDCA (Plan-Do-Check-Act) เป็ น กิ จ กรรมพื ้ น ฐานใน

การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพของการดำเนิ น งาน
ซึง่ ประกอบด้วยขัน้ ตอน 4 ขัน้ คือ วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบ
และปรั บ ปรุ ง การดำเนิ น กิ จ กรรม PDCA อย่างเป็นระบบ
ให้ครบวงจรอย่างต่อเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ย่อมส่งผลให้
การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ โดยตลอด
วงจร PDCA พัฒนาขึน้ โดย ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมมิง่
ได้นำมาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ขั้นตอน
แต่ละขัน้ ของวงจร PDCA มีรายละเอียด ดังนี้
Q

Plan วางแผน หมายความรวมถึงการกำหนดเป้าหมาย/

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน วิธกี าร และขัน้ ตอนทีจ่ ำเป็น เพือ่
ให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ในการวางแผนจะต้ อ งทำความเข้ า ใจกั บ เป้ า หมาย
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เป้าหมายที่กำหนดต้องเป็นไปตาม
นโยบาย วิ ส ั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ ขององค์ ก รเพื ่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด
การพัฒนาทีเ่ ป็นไปในแนวทางเดียวกันทัว่ ทัง้ องค์กร การวางแผน
ในบางด้านอาจจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานของวิธีการทำงาน
หรือเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ไปพร้อมกันด้วย ข้อกำหนดที่เป็น
มาตรฐานนีจ้ ะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์ยง่ิ ขึน้ เพราะ
ใช้เป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบได้ว่า การปฏิบัติงานเป็นไปตาม
มาตรฐานทีไ่ ด้ระบุไว้ในแผนหรือไม่
Q

Do ปฏิบัติ หมายถึง การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน

ทีก่ ำหนดไว้ ซึง่ ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั งิ านใด ๆ จำเป็นต้องศึกษาข้อมูล
และเงือ่ นไขต่าง ๆ ของสภาพงานทีเ่ กีย่ วข้องเสียก่อน ในกรณีท่ี
เป็นงานประจำทีเ่ คยปฏิบตั หิ รือเป็นงานเล็กอาจใช้วธิ กี ารเรียนรู้
ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเอง แต่ถ้าเป็นงานใหม่หรืองานใหญ่ที่
ต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก อาจต้องจัดให้มีการฝึกอบรม
ก่อนทีจ่ ะปฏิบตั จิ ริง
การปฏิบตั จิ ะต้องดำเนินการไปตามแผน วิธกี าร และขัน้ ตอน
ที ่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ และจะต้ อ งเก็ บ รวบรวมและบั น ทึ ก ข้ อ มู ล

Check ตรวจสอบ เป็นกิจกรรมทีม่ ขี น้ึ เพือ่ ประเมินผลว่า

มีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานหรือไม่ ขั้นตอนนี้มีความสำคัญ เนื่องจาก
ในการดำเนินงานใด ๆ มักจะเกิดปัญหาแทรกซ้อนที่ทำให้
การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอุปสรรค
ต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน การติดตาม
การตรวจสอบและการประเมินปัญหาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้อง
กระทำควบคู่ไปกับการดำเนินงานเพื่อจะได้ทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงานต่อไป
ในการตรวจสอบและการประเมินการปฏิบัติงาน จะต้อง
ตรวจสอบด้วยว่าการปฏิบตั นิ น้ั เป็นไปตามมาตรฐานทีก่ ำหนด
ไว้หรือไม่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพของงาน
Q

Act การปรับปรุง เป็นกิจกรรมทีม่ ขี น้ึ เพือ่ แก้ไขปัญหา

ที่เกิดขึ้นหลังจากได้ทำการตรวจสอบแล้ว การปรับปรุงอาจ
เป็นการแก้ไขแบบเร่งด่วนเฉพาะหน้า หรือการค้นหาสาเหตุ
ที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยเดิม
การปรับปรุงอาจนำไปสูก่ ารกำหนดมาตรฐานของวิธกี ารทำงาน
ทีต่ า่ งจากเดิม เมือ่ มีการดำเนินงานตามวงจร PDCA ในรอบใหม่
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการปรับปรุงจะช่วยให้การวางแผนมีความสมบูรณ์
และมีคณ
ุ ภาพเพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ย
การบริหารงานในระดับต่าง ๆ ทุกระดับตั้งแต่เล็กสุด คือ
การปฏิบัติงานประจำวันของบุคคลคนหนึ่ง จนถึงโครงการ
ในระดับใหญ่ทต่ี อ้ งใช้กำลังคนและเงินงบประมาณจำนวนมาก
ย่อมมีกิจกรรม PDCA อยู่หลาย ๆ วง วงใหญ่สุดคือ วงที่มี
วิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นแผนงาน (P)
แผนงานวงใหญ่สุดนี้อาจครอบคลุมระยะเวลาต่อเนื่องกัน
หลายปีจึงจะบรรลุผล การจะผลักดันให้วิสัยทัศน์และแผน
ยุ ท ธศาสตร์ ข ององค์ ก รปรากฏเป็ น จริ ง ได้ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ (D)
โดยนำแผนยุทธศาสตร์มากำหนดเป็นแผนการปฏิบตั งิ านประจำปี
ของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กร แผนการปฏิบตั งิ านประจำปีจะ
ก่อให้เกิดวงจร PDCA ของหน่วยงานขึ้นใหม่ หากหน่วยงานมี
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ขนาดใหญ่ มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ก็จะต้องแบ่ง
กระจายความรับผิดชอบไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ทำให้เกิดวงจร
PDCA เพิม่ ขึน้ อีกหลาย ๆ วง โดยมีความเชือ่ มโยงและซ้อนกันอยู่
การปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งหมดจะรวมกันเป็น D ของ
องค์กรนั้น ซึ่งองค์กรจะต้องทำการติดตามตรวจสอบ (C)
และแก้ไขปรับปรุงจุดทีเ่ ป็นปัญหาหรืออาจจะต้องปรับแผนใหม่
ในแต่ละปี (A) เพือ่ ให้วสิ ยั ทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ระยะยาวนัน้
ปรากฏเป็นจริงและทำให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์รวมขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคณ
ุ ภาพ
ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา บางสถาบันจึง
นิยมใช้วงจร PDCA มาจัดทำเป็นเกณฑ์การประเมินคุณภาพ โดย
ใช้ เ ป็ น ตั ว กำหนดเกณฑ์ ใ นแต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี ้ ข ององค์ ป ระกอบ
เพราะทำให้เห็นภาพของการดำเนินงานได้ชดั เจน และครบวงจร
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หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รุ่นที่ 3
(หลักสูตรสำหรับผูบ้ ริหาร)
สถาบัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบให้
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา จัดอบรมหลักสูตร "ผู้ประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน" รุ่นที่ 3 (หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร)
ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2545 ณ โรงแรมแชง หัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรม
ซึง่ ประกอบด้วยรองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอ้ ำนวยการ
วิทยาลัย/สำนัก รองผู้อำนวยการวิทยาลัย/สำนัก ได้มีความรู้
ความสามารถ และทักษะในการทำหน้าที่ผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมีความพร้อมในการรับการประเมิน
ภายนอก โดยมี ศ.ดร.อุทมุ พร จามรมาน เป็นวิทยากร



การนำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
หน่วยงานระดับคณะ ครัง้ ที่ 2
ตามที่สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจเยี่ยม
และประเมิ น หน่ ว ยงานระดั บ คณะ จำนวน 12 หน่ ว ยงาน
เสร็จสิ้นแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากร และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ได้ทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของทุกหน่วยงาน รวมทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการตรวจเยี่ยมและประเมินหน่วยงานระดับคณะ ศูนย์
ประกันคุณภาพการศึกษา จึงจะจัดการนำเสนอผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ครัง้ ที่ 2 ในวันที่



12 ธันวาคม 2545 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม โดยได้เชิญประธาน
คณะกรรมการประเมินหน่วยงานต่าง ๆ เป็นผูน้ ำเสนอ

รายชือ่ ผูผ้ า่ นการอบรมหลักสูตร ผูป้ ระเมินคุณภาพ
การศึกษา รุน่ ที่ 3 และได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็นผูป้ ระเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน
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29.
30.
31.
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รศ.ดร.ชนศักดิ์
ผศ.ดร.วิทยา
ผศ.วัฒนา
ผศ.อัจฉรา
ผศ.ดร.วิบลู ย์
ผศ.ดร.พิสฐิ
ผศ.อำนาจ
รศ.ดร.ธีระพล
นายสมชาย
นายสุชาติ
รศ.ดร.ศิรศิ กั ดิ์
ดร.สินชัย
รศ.ศิรลิ กั ษณ์
ผศ.วรวิทย์
นายพีระศักดิ์
รศ.สุวรรณี
ดร.พยุง
ผศ.ปรีชา
ผศ.วรพงษ์
รศ.ศิวไิ ล
ผศ.วีระ
นายสมชาย
นายสถาพร
ผศ.ชาลี
ผศ.สมนึก
นายสันชัย
นายชัยโรจน์
นายสมบัติ
ผศ.นิพนั ธ์
ดร.ศิรพิ รรณ
ผศ.ศิรพิ ร
รศ.ดร.คณิต
ผศ.สมชาย
รศ.อุดม

บ่ายเทีย่ ง
วิภาวิวฒ
ั น์
ปิน่ เสม
สังข์สวุ รรณ
ชื่นแขก
เมธาภัทร
ทองผาสุข
เมธีกลุ
สระบัว
โพธิศ์ รี
หาญชูวงศ์
ชินวรรัตน์
นิวฐิ จรรยงค์
จตุรพาณิชย์
เสรีกลุ
พันธุพ์ รึกส์
มีสัจ
อ่องอารี
รัตนโภคา
ถนอมสวย
อรัญมงคล
เวชกรรม
บุญสมบัติ
ตระการกูล
วิสทุ ธิแพทย์
อินทพิชยั
ปฏิมาพรเทพ
อาบีดนิ
ศิรศิ กั ดิ์
ธงชัย
ดาวพิเศษ
เฉลยจรรยา
พรชัยวิวฒ
ั น์
จีนประดับ

