
แนวปฏิบัติที่ดี 
การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมของนักศึกษา 
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ที่มาและความส าคัญ 

  “นักศึกษา” ถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงในการประกันคุณภาพการศึกษา 
เนื่องจากนักศึกษาเป็นผู้รับบริการและเป็นผลผลิตส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น
หน่วยงานต่าง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษาจึงมีพันธกิจส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุน 
การจัดการศึกษาให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นพลังส าคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพ 
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลส าคัญในการน าการประกัน
คุณภาพการศึกษาสู่ กิจกรรมนักศึกษา ภายใต้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา PDCA 
เพื่อสร้างความตระหนักให้นักศึกษามีความรู้ความใจ และรู้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบอย่างไร  



ที่มาและความส าคัญ 

  อดีตจนถึงปัจจุบัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีการถ่ายทอดความรู้และ 
ฝึกทักษะด้านการประกันคุณภาพฯ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา โดยการจัดอบรม 
สัมมนา ให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้น านักศึกษา เพื่อน าไปปรับใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ โดยสอดคล้องกับกระบวนการ PDCA (Plan-Do-Check-Art)  
เป็นส าคัญ   
  นอกจากนั้นคณะฯ ยังผลักดันนักศึกษาให้มีการสร้างเครือข่ายประกัน
คุณภาพทั้งภายในและภายนอกสถาบันการศึกษา รวมถึงการน าผลการประเมินไป
พัฒนาการถ่ายทอดความรู้ และทักษะด้านการประกันคุณภาพเพื่อน าไปวาง
แผนการด าเนินในครั้งต่อไป 



เป้าประสงค ์

นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

นักศึกษาสามารถน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาท้ัง 5 ด้าน  

มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
ในสถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

การด าเนินโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่วางไว้ 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

น าผลประเมินไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาการด าเนินงานในคร้ังต่อไปและน าวางแผนงานต่อไป (Action) 

ประเมินผลรวมภายหลังการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการเสร็จสิ้นและน าผลประเมินมาสรุป (Check) 

ร่วมกันด าเนินงานตามแผนและจัดให้มีการประเมินย่อยเพื่อน าผลมาปรับระหว่างการด าเนินกิจกรรม  (Do&Check) 

ร่วมกันวางแผนการด าเนินงาน (Plan) 

ปฏิบัติตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ : เน้นการถ่ายทอดและฝึกทักษะแก่นักศึกษาด้าน PDCA 

ปฏิบัติตาแผนกลยุทธ์และนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและด้านการพัฒนานักศึกษา 



ขั้นตอนการปฏิบัติ 

น าผลการประเมินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุง 

วางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 

ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ 

ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

น าผลการประเมินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุง 
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ขั้นตอนการปฏิบัติ กรณีกิจกรรมใหม่ 

ส ารวจความต้องการการจัดกิจกรรม 

วางแผนกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในปีถัดไป 

ด าเนินกิจกรรมตามกระบวนการ 

ติดตามประเมินผลและจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

น าผลการประเมินกิจกรรมในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการปรับปรุง 
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CoPs 7 : การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศกึษา 

  ก าหนดเป้าหมาย 
  ก าหนดวิธกีารกระบวนการในการบรรลุเป้าหมาย 
  วิเคราะห-์สังเคราะห ์การจัดกิจกรรมอยา่งละเอียด  

มาตรฐานของคณะที่ก าหนด/แนะน า  
  แผนงานกิจกรรมในรอบปีการศึกษา โดยการบูรณาการร่วมกันของฝ่ายพัฒนา

นักศกึษา สโมสรนักศกึษา ชมรมและคณะกรรมสาขา 
  ในขั้นตอนการวางแผนตอ้งมีตัวบ่งชีก้ ากับไว้ เพ่ือใช้ในการประเมินผล 
  การเสนอโครงการต้องมีสรุปการประเมินผลและข้อปรับปรุงการจัดกจิกรรมนั้นๆใน

ครั้งล่าสุด แนบมาด้วย  
  ในกรณีเป็นกจิกรรมใหม ่ต้องมีผลการส ารวจความตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายแนบ

ด้วย  



S  –  specific       มีความชัดเจน 
M -  measurable สามารถวัดผลและประเมินผลได้ 
A  -  acceptable  เป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมท ากจิกรรม และสังคม 
R  -  realistic   สามารถท าได้จริง 
T  -  time frame  มีกรอบเวลาท่ีแนน่อน ชัดเจน  
E  –  extending   เป็นเป้าหมายที่ทา้ทายความสามารถ และยกระดับเป้าหมายให้ 
    ดีขึน้ เช่น คร้ังที่แล้วเคยท าได ้10 คร้ังต่อไปควรตั้งเป้าหมายไว้ 
    อยา่งน้อยที่สุดก็ไม่ควรต่ ากวา่ 11  ไม่ใช่ตัง้ไว้แค ่8 หรือแค่ 10 
R  –  Rewarding  คุม้ค่ากับการปฏิบัติ หมายถึงเปา้หมายที่ท าไปเกดิประโยชน์ 
     และคุ้มค่ากับการลงแรง เวลาและทรัพยากร  

เป้าหมายที่ดี ควรยึดหลัก SMARTER  



CoPs 7 : การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศกึษา 

  การท างานตามแผน ขั้นตอน และเงื่อนไขต่างๆ 
  กรณไีม่เป็นไปตามแผน  ต้องปรับปรุงในระหว่างการ

ด าเนินงาน โดยมีค าอธิบายและเหตุผลประกอบ 

มาตรฐานของคณะที่ก าหนด/แนะน า  
  การด าเนินกจิกรรมมีก าหนดการที่ชัดเจน   
  มีการประเมินผลและตรวจสอบการด าเนินการ  ควบคูก่ับการ

ด าเนินกจิกรรมตามแผนเป็นระยะ 
  มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมการด าเนินงานท่ีชัดเจนโดยเฉพาะ 

(ท าหน้าท่ีผูก้ ากับกจิกรรม) 
  มีทมีงานเฉพาะในการเตรยีมพรอ้มแก้ปัญหา ที่อาจเกดิขึ้นในการ

ด าเนินกจิกรรมเพ่ือให้กิจกรรมสามารถด าเนินการได้ตามแผน 



CoPs 7 : การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศกึษา 

  รวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงานที่สอดคล้อง/ตรงกับตัวบ่งชี้ที่
ก าหนด (ในขั้นตอนการวางแผนและการด าเนินงาน) 

  เปรียบเทียบเป้าหมายของแผนและการปฏบิัติจรงิ 
  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ โดยใช้กระบวนการที่เช่ือถือได้ 

มาตรฐานของคณะที่ก าหนด/แนะน า  
  มีวิธีการและเคร่ืองมือในการติดตามและตรวจสอบการด าเนิน

กิจกรรมที่ชัดเจน  และมีความต่อเน่ือง เช่น แบบสอบถาม การสังเกต
สภาพจรงิ สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ (ตรงกับตัวชีว้ัดในการวางแผน)   

  มีผู้รับผิดชอบในการติดตามและตรวจสอบแผนการด าเนินงาน
โดยเฉพาะ 

  มีการประเมินผล/ตรวจสอบ ติดตามตลอดระยะเวลาการด าเนิน
กจิกรรม 



CoPs 7 : การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศกึษา 

  การปรับปรุงโครงการหรือวิธกีารด าเนนิโครงการในครั้งตอ่ไป โดย
น าผลการประเมินกจิกรรมครั้งที่ผา่นมาเป็นข้อมูล 

  มวีิธีการพัฒนาคุณภาพกิจกรรมให้ดีขึ้น เช่น การสร้างพึงพอใจให้
มากยิ่งขึน้ หรือผลงานได้รบัรางวัลคุณภาพ  

มาตรฐานของคณะที่ก าหนด/แนะน า  
  มีการสรุปผลการด าเนนิกิจกรรมทุกคร้ัง โดยมีรายละเอียดตรง

ตามตัวบง่ชี ้ 
  มีข้อเสนอแนะในการท ากจิกรรมคร้ังต่อๆไปท่ีเป็นประโยชน์ 
  การเพิ่ม/ขยายกลุ่มเปา้หมายของกิจกรรมให้มีความทั่วถงึและตรง

ตามความตอ้งการมากยิ่งขึ้น 



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

คณะฯ ฝ่ายพัฒนา นักศึกษา 



ประสิทธิภาพ 

นักศึกษามีความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาและสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้จริง 

กิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่วางไว้ 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบันและระหว่างสถาบัน และ
มีกิจกรรมร่วมกัน 



หลักฐานแห่งความส าเร็จ 
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เริ่มต้น 

ท ำให้ดีขึ้น 

ท ำให้ดีขึ้น 



หลักฐานแห่งความส าเร็จ 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

หลักฐานแห่งความส าเร็จ 

รางวัล โครงการเสริมสร้างและยกระดบั 
คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา 

 
โดย 

สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
แห่งประเทศไทย สมัยที่ 35 



ความโดดเด่นเฉพาะตัว 



รางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน  ปกีารศึกษา 2557 
ระดับอุดมศึกษา 

การน า PDCA มาใช้ในกิจกรรมนักศึกษา : ระดับชาติ 



โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกฬีา ครุศาสตร์ – ศึกษาศาสตร์ คร้ังที ่3 

โครงการพฒันาเครือข่ายดา้นกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 



• โครงการปลูกป่าเพือ่อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 

โครงการพฒันาเครือข่ายดา้นบ าเพญ็ประโยชนแ์ละรักษา
ส่ิงแวดลอ้ม 



22 



23 



24 



แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

สนับสนุนส่งเสริมความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ในโอกาสต่าง ๆ  

สนับสนุนให้น าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการทุกกิจกรรม 

สนับสนุนการสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพในสถาบัน
และระหว่างสถาบัน และการท ากิจกรรมร่วมกัน 



ถาม – ตอบ 
Plan 

Do 

Check 

Act 


