
คู�มือ 

ชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม  
เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐิกา เพ็ชรมุณี 

งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
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คํานํา 

ชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการโครงการตาม
วงจรควบคุมคุณภาพ เป$นส%วนหนึ่งของวิทยานิพนธ+ เรื่อง การพัฒนาชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอน
สตรัคชันนิซึม เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ซ่ึงใช�การฝ�กอบรมแบบเผชิญหน�าในห�องฝ�กอบรมปกติโดยวิทยากร และผู�เข�ารับการอบรมสามารถ
ถ%ายทอดข�อมูลและทํากิจกรรมพร�อมกัน ผสมกับการศึกษาด�วยตนเองของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมด�วยการเรียนรู�
ผ%านโปรแกรม Edmodo 

คู%มือประกอบการฝ�กอบรม เป$นคู%มือท่ีผู�เข�ารับการฝ�กอบรมเป$นผู�ใช� มีรายละเอียดเก่ียวกับการ
ฝ�กอบรม กําหนดการข้ันตอน วัตถุประสงค+ เพ่ือเป$นแนวทางให�ได�ศึกษาก%อนการจัดการฝ�กอบรม พร�อม
ข้ันตอนวิธีการใช�โปรแกรม Edmodo เนื้อหาความรู�เรื่องการจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
กิจกรรม  

ผู�สร�างชุดฝ�กอบรมฯ หวังเป$นอย%างยิ่งว%านักศึกษาผู�ผ%านการฝ�กอบรมจะมีความรู� และสามารถนํา
ความรู�ท่ีได�ไปใช�ในการจัดการโครงการเพ่ือเป$นประโยชน+ต%อตนเองและสังคม ต%อไป 
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โครงสร�างของชุดฝ�กอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู�มือการ
ฝกอบรม 

แบบประเมิน
ความพึงพอใจ โปรแกรม 

Edmodo 

แบบทดสอบ 
การ

ฝกอบรม 

ชุดฝกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม 
เพ่ือเสริมสร*างความรู*การจัดการโครงการตามวงจร
ควบคุมคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

โครงการตาม
วงจรควบคุม

คุณภาพ 

หน�วยฝกอบรมท่ี 1 
: รู*จักกับวงจร 

PDCA 
 

หน�วยฝกอบรมท่ี 2 : 
PDCA กับการ
แก*ป:ญหาและ
ปรับปรุงงาน 

PDCA 
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ข้ันตอนการฝ�กอบรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดฝกอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพ่ือเสริมสร*างความรู*การ
จัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

Introduction : การแนะนําสร*างความคุ*นเคยกิจกรรมการฝกอบรม 
 

ทําแบบทดสอบก�อนการฝกอบรม 

ดําเนินการฝกอบรมทักษะ หน�วยฝกอบรมท่ี 1 รู*จักกับวงจร PDCA 

ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม หน�วยฝกอบรมท่ี 1 

ดําเนินการฝกอบรมทักษะ หน�วยฝกอบรมท่ี 2 PDCA กับการแก*ป:ญหาและปรับปรุงงาน 

ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม หน�วยฝกอบรมท่ี 2  

Select Topic and Solution Problem : เลือกหัวข*อการทําโครงการ 

Management Practices : ปฏิบัติจัดการโครงการ 
 

After Action Review : เปSดใจเรียนรู*หลังทํากิจกรรม 
 

Reflection Experience : การนําผลการทบทวนจากเปSดใจเรียนรู* 

Testing Training : ทําแบบทดสอบหลังการฝกอบรม 
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ตารางวิเคราะห�และสังเคราะห� 
ข้ันตอนการจัดฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม ISMART 

ประเด็นการวิเคราะห�เพ่ือออกแบบชุดฝ�กอบรมแบบผสมผสาน 
ตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม 

ข้ันตอนการจัด
ฝ�กอบรมแบบ

ผสมผสานตามแนว
คอนสตรัคชันนิซึม 

ISMART 

หลักการเรียนรู�ตาม 
แนวคอนสตรัคชนันิซึม 

(Constructionism) 
(อุทิศ บํารุงชีพ, 2551 หน*า 110) 

หลักการจัดการเรียนรู�แบบ
ผสมผสาน 

(Blended Learning) 

หลักการของชุดฝ�กอบรม 
(Training Package) 

- มีการรับทราบเป\าหมาย
วิธีการเรียนรู* และรวมกลุ�ม
ในหัวข*อท่ีมีความสนใจ
ลักษณะเดียวกัน แบ�งงาน
กันทํา 

- มีการค*นคว*าสิ่งท่ีตนเอง
สนใจ และรวมกลุ�มในหัวข*อ
ท่ีมีความสนใจลักษณะ
เดียวกันแล*วแบ�งกันทํางาน 

- มีการระดมสมอง 1. Introduction  
2. Select Topic 
and Solution 
Problem  

- สภาพแวดล*อมการเรียนรู*
ท่ีหลากหลายและเป_นมิตร
เป_นกันเอง สามารถจูงใจให*
ผู*เรียนเรียนอย�างมีความสุข 

- การศึกษาจากแหล�งเรียนรู* 
ให*อิสรเสรี ค*นหาความรู*
ด*วยตนเอง  
- มีการสื่อสารกันระหว�าง
กลุ�มและวิทยากร
ตลอดเวลา 

- บรรยากาศในการเรียนรู* 
ให*อิสรเสรี ค*นหาความรู*
ด*วยตนเอง 

3. Management 
Practices  
 

- ผู*เรียนเกิดความรู*ใหม�ด*วย
การมีปฏิสัมพันธa จากสภาพ
สังคม ชุมชน 

- มีการศึกษาจากแหล�ง
เรียนรู* วิทยากร สื่อท่ี
หลากหลาย 

- สภาพแวดล*อมการเรียนรู*
สื่อและเทคโนโลยีท่ี
หลากหลายและเป_นมิตร
เป_นกันเอง สามารถจูงใจให*
เรียนอย�างมีความสุข 
- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู*สอน 

- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู*สอน 

- ประเมินผลท้ังตนเอง และ
โดยผู*สอน 

4. After Action 
Review (AAR)  
5. Reflection 
Experience 
6. Testing 
Training  

- ความรู*ออกมาเป_นรูปธรรม
ในลักษณะการสร*างสรรคa
ผลงานด*วยการนําเสนอ
โครงงานหรือชิ้นงาน 

- มีการดําเนินงานโครงการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท่ี
ได*มาตรฐาน และมีการ
เผยแพร�ผลงาน 

- มีการดําเนินงานโครงการ
ตามวงจรคุณภาพ PDCA ท่ี
ได*มาตรฐาน และมีการ
นําเสนอผลงาน 
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แผนการฝ�กอบรม 

ขั้นตอนการดําเนินงาน 
เวลา การ

ประเมินผล 
สถานท่ี
ฝ�กอบรม เผชิญหน�า Edmodo 

ขั้นกKอนการ
ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

 

- ลงทะเบียน 10 นาที   

มรภ.รําไพ
พรรณ ี

- ดําเนินการฝกอบรม เริ่มต*นการกล�าวท่ีมาและ
ความสําคัญของชุดฝกอบรม, แนะนําการใช*
โปรแกรม edmodo 

20 นาที 
 

 
 

- จัดให*มีการทดสอบก�อนการฝกอบรม  30 นาที แบบทดสอบ 

ขั้นระหวKาง
การ

ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

 

- ดําเนินการฝกอบรมทักษะ หน�วยฝกอบรมท่ี 1 
รู*จักกับวงจร PDCA 

  
 

 

มรภ.รําไพ
พรรณ ี

   1.1 วงจร PDCA คืออะไร  30 นาที  
   1.2 โครงสร*างของวงจร PDCA  30 นาที  
   1.3 วงจร PDCA เชิงปฏิบัต ิ  30 นาที  
- จัดให*มีการทดสอบหลังการฝกอบรม หน�วย
ฝกอบรมท่ี 1 

 20 นาที 
 

แบบทดสอบ 
 

- ดําเนินการฝกอบรมทักษะ หน�วยฝกอบรมท่ี 2 
PDCA กับการแก*ป:ญหาและปรับปรุงงาน 

  
 

   2.1 ตัวอย�างการใช*วงจรคุณภาพ PDCA กับ
กิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 

 60 นาที 
 

 

   2.2 ตัวอย�างการใช*วงจรคุณภาพ PDCA กับการ
ใช*ในชีวิตประจําวัน 

 60 นาที 
 

 

   2.3 แบบฟอรaมการเขียนโครงการ  30 นาที  
- ดําเนินการเขียนโครงการ  90 นาที  
- จัดให*มีการทดสอบหลังการฝกอบรม หน�วย
ฝกอบรมท่ี 2 

 20 นาที 
 

แบบทดสอบ 
 

- มีการปรึกษา/พูดคุยกันเก่ียวกับการจัดการ
โครงการ 

 32 ชม. 
 ทุกสถานท่ี 

- ดําเนินการฝกทักษะ ด*านการใช*วงจรคุณภาพ 
PDCA ในการจัดการโครงการ 

56 ชม. 
 

 
 

ลงพ้ืนท่ีจัด
โครงการ 

- นําเสนอผลงานการดําเนินการโครงการ พร*อม
ร�วมกันประเมินความสําเร็จของโครงการ ในงาน 
ISMART SHOW PROJECT 

2 ชม.  
 

ผลงาน 
มรภ.รําไพ

พรรณ ี

ขั้นหลังการ
ดําเนินการ
ฝ�กอบรม 

- จัดให*มีการทดสอบหลังการฝกอบรม  30 นาที แบบทดสอบ 
มรภ.รําไพ

พรรณ ี
- ทําแบบประเมินความพึงพอใจ ท่ีมีต�อชุดฝกอบรม 20 นาที  แบบประเมิน 

เวลา  3530 นาที 2350 นาที รวม = 5880 นาที  
 60.03% 39.97%  
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ข้ันตอนการใช�เว็บสําหรับการฝ�กอบรมและโปรแกรม Edmodo 

 
เว็บสําหรับการฝ�กอบรม 
1. เริ่มต*นเปSด Internet Explorer จากนั้นพิมพa www.rbru.ac.th เพ่ือเข*าเว็บไซตa จากนั้นคลิก “กองพัฒนา
นักศึกษา” 

 

2. คลิก “ประกันคุณภาพสําหรับนักศึกษา” 
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3. เว็บไซตaสําหรับการฝกอบรม 
- หน*า Home ด*านบนจะมี  

1. แผนการฝกอบรม  
2. การสอบถามข*อสงสัยผ�านโปรแกรม Edmodo  
3. Video เก่ียวกับกระบวนการ PDCA 

 

 - หน*า Purpose วัตถุประสงคa 
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- หน*า Content เนื้อหา หน�วยฝกอบรมท่ี 1 และ หน�วยฝกอบรมท่ี 2 

 

- หน*า Activities การฝกอบรมผ�านโปรแกรม Edmodo 
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- หน*า Trainer เก่ียวกับวิทยากร 
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โปรแกรม Edmodo 
- การสมัครเข�าเรียนใน Edmodo 

Edmodo เป_นการรวมสังคมออนไลนaเข*ากับการศึกษา และยังแบ�งสถานะของบุคคลออกเป_น 
วิทยากร และผู*เข*าอบรม โดยเฉพาะในฝ:wงของผู*เข*าอบรมเป_นองคaประกอบท่ีสําคัญในโครงสร*างของระบบ 
เพราะกลุ�มผู*รับบริการหลัก โดยมีวิทยากรจัดเตรียมทรัพยากรไว* ไม�ว�าจะเป_นสื่อการสอน แบบทดสอบ ผู*เข*า
อบรม มีหน*าท่ีเข*ามาฝกอบรม ตอบสนอง และรับการประเมินผลการฝกอบรม โดยมีข้ันตอนดังต�อไปนี้ 
1. ให*ผู*ฝกอบรมเข*าสู�เว็บไซตa www.edmodo.com 

 

2. เลือกสถานะผู*เข*าอบรม โดยคลิก STUDENTS  
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3. ให*ผู*ฝกอบรมกรอกข*อมูลส�วนตัว ดังนี้  
1. รหัสกลุ�ม/ห*องฝกอบรม (กรอก eqzui2) 
2. กรอกชื่อผู*เข*าอบรม 
3. กรอกนามสกุลผู*เข*าอบรม 
4. กรอกรหัสนักศึกษาของผู*เข*าอบรม 
5. กรอก E-mail ของผู*เข*าอบรม 
6. กรอก Password ของผู*เข*าอบรม 
7. คลิก Sign Up for Free เพ่ือเข*าสู�โปรแกรม 

 

4. หน*าต�างการใช*งานของผู*เข*าอบรม 
1. ชื่อและสถานะผู*เข*าอบรม 
2. ชื่อกลุ�ม/ห*องฝกอบรม 
3. รหัสผ�านสําหรับให*ผู*ปกครองร�วมสังเกตการณa 
4. ชื่อวิทยากร : กลุ�มฝกอบรม 
5. ข�าวสารแจ*งเตือน 
6. ออกจากลุ�ม/ห*องฝกอบรม 

 

 

���� 
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- การสKงข�อความโต�ตอบ/สอบถามวิทยากร 
1. คลิก Reply ใต*ข*อความ 
2. พิมพaข*อความใน Text box 
3. คลิก Reply ข*อความจะถูกโพส ต�อจากข*อความท่ีวิทยากรแจ*ง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 

� � 
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- วิธีการสKงงาน ไฟล�งานตKางๆ ท่ีวิทยากรมอบหมาย 
 เม่ือวิทยากรได*มอบหมายงาน โดยใช*แท~บ Assignment มายังผู*เข*าอบรม ซ่ึงงานท่ีมอบหมายอาจถูก
กําหนดเวลาสิ้นสุดภายในวันท่ีวิทยากรกําหนด ผู*เข*าอบรมสามารถส�งงาน ไฟลaงานต�างๆ โดยมีข้ันตอน
ดังต�อไปนี้ 
1. คลิก Turn in  

 
2. พิมพaข*อความแจ*งหัวข*องานท่ีส�ง 

1. พิมพaข*อความแจ*งงานท่ีส�ง 
2. แทรกภาพแสดงอารมณa 
3. คลิกเพ่ือแทรก/แนบไฟลa 
4. คลิก Turn In Assignment เพ่ือส�งงาน 

 
 
 
 
 
 

� 

� 
� 

� 
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- การทําแบบทดสอบ 
 หลังจากวิทยากรได*สร*างแบบทดสอบหรือข*อสอบในแท~บ Quiz โดยกําหนดรูปแบบและจํานวนพร*อม
ท้ังระบุกลุ�ม/ห*องฝกอบรม เป_นท่ีเรียบร*อยแล*ว ผู*เข*าอบรมสามารถเข*าถึงและเข*าทําแบบทดสอบ ด*วยข้ันตอน
ต�อไปนี้ 
1. คลิก Take Quiz 

 
2. เม่ือข้ึนหน*าต�างเริ่มต*นแบบทดสอบ คลิก Start Quiz 

 
3. คลิกท่ีหมายเลขข*อคําถามและตัวเลือกจะปรากฏข้ึน (แบบ Multiple Choice) โดยเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง
ตามท่ีวิทยากรได*กําหนดเวลารวมไว* 
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4. คลิกตัวเลือกท่ีคิดว�าเป_นคําตอบท่ีถูกต*อง และคลิกข*อคําถามต�อไป 

 
5. เม่ือทําข*อคําถามครบทุกข*อ แล*วคลิก Submit Quiz 

 
6. ยืนยันอีกครั้งด*วยการคลิก Submit 
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7. คลิก View Results เพ่ือให*ระบบประมวลผลและแจ*งคะแนนให*ทราบ 

 
 
การใช�งาน Edmodo ด�วยอุปกรณ�พกพา 

ด*วยคุณสมบัติของ Edmodo ท่ีเป_น Web Application และรองรับการทํางานระบบปฏิบัติการของ
อุปกรณaพกพา ทําให*ผู*ใช*ไม�ว�าจะเป_นวิทยากร หรือผู*เข*าอบรม ตลอดจนผู*ปกครอง สามารถเข*าถึงการฝกอบรม
ได*ตลอดเวลา ซ่ึงอุปกรณaท่ีรอบรับการทํางานของ Edmodo ได*แก�อุปกรณaท่ีมีระบบปฏิบัติการรองรับการใช*
งาน Web Application ได*แก� สมารaทโฟน แท~บเล็ต โน*ตบุค ฯลฯ โดยระบบปฏิบัติการท่ีรองรับ ได*แก� 

- Android ของสมารaทโฟนและแท~บเลตท่ัวไป 
- IOS ของ iphone ipad 
- ระบบอ่ืนๆ ท่ีมีฟ:งกaชั่น Web Browser เช�น Opera FireFox เป_นต*น 

 
ข้ันตอนการติดต้ัง Edmodo App เพ่ือให*งานบนอุปกรณaท่ีใช*ระบบ Android 
1. คลิก Play Store 
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2. คลิก หมวดหมู� การศึกษา 
3. คลิก แว�นขยาย 

 
4. พิมพaคําว�า Edmodo เพ่ือค*นหา 

 
5. จะพบ App Edmodo คลิกเพ่ือดาวนaโหลด 

 
6. คลิก ติดต้ัง 
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7. คลิก ยอมรับ เม่ือติดต้ัง App Edmodo สมบูรณaแล*วจะปรากฏ ไอคอน Edmodo ท่ีหน*าจอ  

 

 
8. จากนั้นสามารถคลิกไอคอน เข*าสู� Edmodo ได* พิมพaชื่อผู*ใช* รหัสผ�าน และคลิก Login 
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เอกสารประกอบการฝ�กอบรมแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม  
เพ่ือเสริมสร�างความรู�การจัดการโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ  

สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

 

                                                                                เรียบเรียงโดย : รัฐิกา เพ็ชรมุณี 
งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 วัตถุประสงค�ของการฝ�กอบรม : หลังการฝ�กอบรมนักศึกษาจะสามารถ 
 1. มีความรู* ความเข*าใจเก่ียวกับ การดําเนินโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ  
 2. สามารถวางแผนโครงการโดยเขียนโครงการตามลําดับข้ันตอนตามวงจรควบคุมคุณภาพ ได*อย�าง
ถูกต*อง 
 3. ดําเนินงานตามแผนท่ีวางแผนไว*ได*อย�างถูกต*อง 
 4. ประเมินผลการดําเนินงานโครงการได*อย�างถูกต*อง 
 5. นําเสนอผลงานของโครงการและพิจารณาแนวทางการปรับปรุงเพ่ือการดําเนินงานในครั้งต�อไป 
 
เนื้อหาการฝ�กอบรม 

1. ความรู*พ้ืนฐานเก่ียวกับ การดําเนินโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
2. การเขียนโครงการตามลําดับข้ันตอนตามวงจรควบคุมคุณภาพ 
3. กลยุทธaการดําเนินงานตามแผนของโครงการ 
4. การประเมินผลโครงการ 
5. การรายงานผลและเทคนิคการนําเสนอผลงานโครงการ 

   
แนวคิดสําคัญ 
 การดําเนินงานตามโครงการตามวงจรควบคุมคุณภาพ มีความสําคัญอย�างยิ่งในการจัดกิจกรรมต�าง ๆ 
ซ่ึงประกอบด*วยการวางแผน การปฏิบัติตามแผน การตรวจสอบ/ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะหa 
การปรับปรุงดําเนินการให*เหมาะสมตามผลการประเมิน และการรายงานผลและเทคนิคการนําเสนอผลงาน
โครงการ ซ่ึงผู*ดําเนินงานกิจกรรมต�าง ๆ ควรใช*หลัก PDCA มาเป_นหลักในการดําเนินงานเพ่ือให*เกิด
ประสิทธิภาพตามท่ีกําหนดไว* 
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หนKวยฝ�กอบรมที่ 1 : รู�จักกับวงจร PDCA 
 
 
1.1 วงจร PDCA คืออะไร  

 
 PDCA คือ วงจรท่ีพัฒนามาจากวงจรท่ีคิดค*นโดยวอลaทเตอรa ซิวฮารaท (Walter Shewhart) ผู*บุกเบิก
การใช*สถิติสําหรับวงการอุตสาหกรรมและต�อมาวงจรนี้เริ่มเป_นท่ีรู*จักกันมากข้ึนเม่ือ เอดวารaด เดมม่ิง 
(W.Edwards Deming) ปรมาจารยaด*านการบริหารคุณภาพเผยแพร�ให*เป_นเครื่องมือสําหรับการปรับปรุง
กระบวนการทํางานของพนักงานภายในโรงงานให*ดียิ่งข้ึน และช�วยค*นหาป:ญหาอุปสรรคในแต�ละข้ันตอนการ
ผลิตโดยพนักงานเอง จนวงจรนี้เป_นท่ีรู*จักกันในอีกชื่อว�า “วงจรเด็มม่ิง” ต�อมาพบว�า แนวคิดในการใช*วงจร 
PDCA นั้นสามารถนํามาใช*ได*กับทุกกิจกรรม จึงทําให*เป_นท่ีรู*จักกันอย�างแพร�หลายมากข้ึนท่ัวโลก   PDCA เป_น
อักษรนําของศัพทaภาษาอังกฤษ   4  คําคือ 

P : Plan =     วางแผน 
D : Do  =     ปฏิบัติตามแผน 
C : Check =     ตรวจสอบ / ประเมินผลและนําผลประเมินมาวิเคราะหa 
A : Action =     ปรับปรุงดําเนินการให*เหมาะสมตามผลการประเมิน 
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1.2 โครงสร�างของวงจร PDCA  
 ข้ันตอนท้ัง 4 ข้ันตอนของวงจร PDCA ประกอบด*วย “การวางแผน” อย�างรอบคอบ เพ่ือ “การ
ปฏิบัติ” อย�างค�อยเป_นค�อยไป แล*วจึง “ตรวจสอบ” ผลท่ีเกิดข้ึน วิธีการปฏิบัติใดมีประสิทธิผลท่ีสุด ก็จะจัดให*
เป_นมาตรฐาน หากไม�สามารถบรรลุเป\าหมายได* ก็ต*องมองหาวิธีการปฏิบัติใหม�หรือใช*ความพยายามให*มากข้ึน
กว�าเดิม  

ข้ันตอนการวางแผน (Plan) 
 ข้ันตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการกําหนดกรอบหัวข*อท่ีต*องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
รวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม� ๆ การแก*ป:ญหาท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน ฯลฯ พร*อมกับพิจารณาว�ามีความ
จําเป_นต*องใช*ข*อมูลใดบ*างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข*อมูลให*ชัดเจน นอกจากนี้ 
จะต*องวิเคราะหaข*อมูลท่ีรวบรวมได* แล*วกําหนดทางเลือกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดังกล�าว การวางแผนยัง
ช�วยให*เราสามารถคาดการณaสิ่งท่ีเกิดข้ึนในอนาคต และช�วยลดความสูญเสียต�าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได* ท้ังในด*าน
แรงงาน วัตถุดิบ ชั่วโมงการทํางาน เงิน เวลา ฯลฯ โดยสรุปแล*ว การวางแผนช�วยให*รับรู*สภาพป:จจุบัน พร*อม
กับกําหนดสภาพท่ีต*องการให*เกิดข้ึนในอนาคต ด*วยการผสานประสบการณa ความรู* และทักษะอย�างลงตัว 
โดยท่ัวไปการวางแผนมีอยู�ด*วยกัน 2 ประเภทหลัก ๆ ดังนี้ 
 
 ประเภทท่ี 1 การวางแผนเพ่ืออนาคต เป_นการวางแผนสําหรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตหรือกําลัง
จะเกิดข้ึน บางอย�างเราไม�สามารถควบคุมสิ่งนั้นได*เลย แต�เป_นการเตรียมความพร*อมของเราสําหรับสิ่งนั้น 
 ประเภทท่ี 2 การวางแผนเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง เป_นการวางแผนเพ่ือเปลี่ยนแปลงสภาพ
ท่ีเกิดข้ึนในป:จจุบันเพ่ือสภาพท่ีดีข้ึน ซ่ึงเราสามารถควบคุมผลท่ีเกิดในอนาคตได*ด*วยการเริ่มต*นเปลี่ยนแปลง
ต้ังแต�ป:จจุบัน 
 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ (DO) 
 ข้ันตอนการปฏิบัติ คือ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกท่ีได*กําหนดไว*ในข้ันตอน
การวางแผน ในข้ันนี้ต*องตรวจสอบระหว�างการปฏิบัติด*วยว�าได*ดําเนินไปในทิศทางท่ีต้ังใจหรือไม� พร*อมกับ
สื่อสารให*ผู*ท่ีเก่ียวข*องรับทราบด*วย เราไม�ควรปล�อยให*ถึงวินาทีสุดท*ายเพ่ือดูความคืบหน*าท่ีเกิดข้ึน หากเป_น
การปรับปรุงในหน�วยงานผู*บริหารย�อมต*องการทราบความคืบหน*าอย�างแน�นอน เพ่ือจะได*ม่ันใจว�าโครงการ
ปรับปรุงเกิดความผิดพลาดน*อยท่ีสุด 
 
 ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) 
 ข้ันตอนการตรวจสอบ คือ การประเมินผลท่ีได*รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แต�ข้ันตอนนี้
มักจะถูกมองข*ามเสมอ การตรวจสอบทําให*ทราบว�าการปฏิบัติในข้ันท่ีสองสามารถบรรลุเป\าหมายหรือ
วัตถุประสงคaท่ีได*กําหนดไว*หรือไม� สิ่งสําคัญก็คือ ต*องรู*ว�าจะตรวจสอบอะไรบ*างและบ�อยครั้งแค�ไหน ข*อมูลท่ี
ได*จากการตรวจสอบจะเป_นประโยชนaสําหรับข้ันตอนถัดไป 
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 ข้ันตอนการดําเนินงานให*เหมาะสม (Act) 
 ข้ันตอนการดําเนินงานให*เหมาะสมจะพิจารณาผลท่ีได*จากการตรวจสอบ ซ่ึงมีอยู� 2 กรณี คือ 
ผลท่ีเกิดข้ึนเป_นไปตามแผนท่ีวางไว* หรือไม�เป_นไปตามแผนท่ีวางไว* หากเป_นกรณีแรก ก็ให*นําแนวทางหรือ
กระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดทําให*เป_นมาตรฐาน พร*อมท้ังหาวิธีการท่ีจะปรับปรุงให*ดียิ่งข้ึนไปอีก ซ่ึงอาจ
หมายถึงสามารถบรรลุเป\าหมายได*เร็วกว�าเดิม หรือเสียค�าใช*จ�ายน*อยกว�าเดิม หรือทําให*คุณภาพดียิ่งข้ึนก็ได*แต�
ถ*าหากเป_นกรณีท่ีสอง ซ่ึงก็คือผลท่ีได*ไม�บรรลุวัตถุประสงคaตามแผนท่ีวางไว* เราควรนําข*อมูลท่ีรวบรวมไว*มา
วิเคราะหa และพิจารณาว�าควรจะดําเนินการอย�างไรต�อไปนี้ 

� มองหาทางเลือกใหม�ท่ีน�าจะเป_นไปได* 
� ใช*ความพยายามให*มากข้ึนกว�าเดิม 
� ขอความช�วยเหลือจากผู*รู* 
� เปลี่ยนเป\าหมายใหม� 
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1.3 วงจร PDCA เชิงปฏิบัติ  
 วงจร PDCA สามารถประยุกตaใช*ได*กับทุก ๆ เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการแก*ป:ญหาและปรับปรุงสิ่งต�าง ๆ 
ให*ดีข้ึนอย�างต�อเนื่อง ในเชิงปฏิบัติ วงจร PDCA สามารถแบ�งได*เป_น 7 ข้ัน ดังนี้ 

ข้ันตอน การแก�ปfญหาและปรับปรุงงาน 

การวางแผน (Plan) 

ข้ันท่ี 1 เลือกหัวข�อท่ีจะศึกษา 
   1.1 คัดเลือกกระบวนการท่ีจะแก*ป:ญหาและปรับปรุง 
   1.2 ระบุเป\าหมาย 
   1.3 แต�งต้ังทีมงานแก*ป:ญหาและปรับปรุงงาน 
ข้ันท่ี 2 เก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ข�อมูล 
   2.1 กําหนดตัววัดผล 
   2.2 วางแผนและเก็บรวบรวมข*อมูล 
   2.3 ต้ังคําถามเพ่ือวิเคราะหa 
   2.4 วิเคราะหaหาสาเหตุด*านคุณภาพ 
ข้ันท่ี 3 ระบุสาเหตุต�นตอ 
   3.1 เขียนผังการดําเนินงาน 
   3.2 ประเมินหาสาเหตุท่ีเป_นไปได* 

การปฏิบัติ (Do) 

ข้ันท่ี 4 กําหนดแนวทางปรับปรุงและลงมือปฏิบัติ 
   4.1 ศึกษาผลกระทบ 
   4.2 สรุปแนวทางแก*ป:ญหาและปรับปรุงงาน 
   4.3 ระบุผู*สนับสนุน 
   4.4 พัฒนาแผนการลงมือปฏิบัติ 
   4.5 ปฏิบัติด*วยวธิีการใหม� 

การตรวจสอบ (Check) ข้ันท่ี 5 ประเมินแนวทางแก�ไข 

การดําเนินการให*เหมาะสม (Act) 
ข้ันท่ี 6 จัดทํามาตรฐาน 
ข้ันท่ี 7 บันทึกผลความพยายามและเลือกหัวข�อศึกษาใหมK 
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หนKวยฝ�กอบรมที่ 2 : PDCA กับการแก�ปfญหาและปรับปรุงงาน 
 

 
2.1 ตัวอยKางการใช�วงจรคุณภาพ PDCA กับการจัดกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา  

วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกฬีาและการ

สKงเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�และรักษา

สิ่งแวดล�อม 
กิจกรรมนนัทนาการ 

กิจกรรมสKงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Plan - สํารวจความ
ต*องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
วิชาการต�าง ๆ เช�น 
กิจกรรมสอนเสริม 
กิจกรรมเพ่ิมพูน
ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางวิชาชีพ 
ทักษะในด*าน
คอมพิวเตอรa เป_นต*น 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต*องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ 
- วางกลุ�มเป\าหมาย 

- สํารวจความ
ต*องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
กีฬาและส�งเสริม
สุขภาพของชมรม
กีฬาต�าง ๆ เช�น โยคะ 
แอโรบิค เต*นรํา 
ฟุตบอล เป_นต*น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต*องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ 
- วางกลุ�มเป\าหมาย 

- สํารวจความ
ต*องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนaและ
รักษาสิ่งแวดล*อม เช�น 
กิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาชนบท การจัด
หน�วยแพทยaเคลื่อนท่ี 
การให*ความรู*ในด*าน
ท่ีนิสิตนักศึกษามี
ความชํานาญหรือ
กิจกรรมท่ีจะ
เสรมิสร*าง
ประสบการณaการ
ทํางานและการใช*ชีวิต
ร�วมกันในหมู�นิสติ
นักศึกษาและชุมชน  
 
- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต*องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ 
- วางกลุ�มเป\าหมาย 

- สํารวจความ
ต*องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
นันทนาการต�าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต*องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ 
- วางกลุ�มเป\าหมาย 

- สํารวจความ
ต*องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะต�าง ๆ เช�น 
การทําบุญตักบาตร 
การทํากิจกรรม 
อนุรักษaและสร*าง
จิตสํานึกในการบํารุง 
รักษาและตระหนักใน
คุณค�าของ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
- วางแผนการจัด
กิจกรรมตามความ
ต*องการของสมาชิก 
- วางทีมดําเนินการ 
- วางกลุ�มเป\าหมาย 

Do ดําเนินกิจกรรม
วิชาการต�าง ๆ ตาม
แผนท่ีวางไว* 

ดําเนินกิจกรรมกีฬา
และส�งเสรมิสุขภาพ 
ของชมรมกีฬาต�าง ๆ 
ตามแผนท่ีวางไว* 

ดําเนินกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชนaและ
รักษาสิ่งแวดล*อม
ประเภทต�าง ๆ ตาม
แผนท่ีวางไว* 

ดําเนินกิจกรรม
นันทนาการประเภท
ต�าง ๆ ตามแผนท่ีวาง
ไว* 

ดําเนินกิจกรรม 
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเภทต�าง ๆ ตาม
แผนท่ีวางไว* 

Check ประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป\าหมายท่ีตั้งไว* 

ประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป\าหมายท่ีตั้งไว* 

ประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป\าหมายท่ีตั้งไว* 

ประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป\าหมายท่ีตั้งไว* 

ประเมินผลการ
ดําเนินการและนําผล
มาเปรยีบเทียบกับ
เป\าหมายท่ีตั้งไว* 
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วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกฬีาและการ

สKงเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน�และรักษา

สิ่งแวดล�อม 
กิจกรรมนนัทนาการ 

กิจกรรมสKงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Act - ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมวิชาการต�าง 
ๆ  
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมกีฬาและการ
ส�งเสริมสุขภาพของ
ชมรมกีฬาต�าง ๆ  
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนaและรักษา
สิ่งแวดล*อมต�าง ๆ 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ
ต�าง ๆ 
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมต�าง ๆ 
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 
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2.2 ตัวอยKางการใช�วงจรคุณภาพ PDCA กับการใช�ในชีวิตประจําวัน  
นักศึกษาจะซ้ือของใช*ภายในบ*าน PDCA ของกิจกรรมการซ้ือของ ได*แก�  

ข้ันตอน กิจกรรม 

การวางแผน  
(Plan) 

คิดว�ามีอะไรต*องใช* สําหรับก่ีคน ตรวจสอบว�าของในบ*านมีอะไรเหลืออยู�เป_น
จํานวนเท�าไหร� ขาดเหลืออะไร ( check ) จดรายการและจํานวนสิ่งของท่ีต*อง
ซ้ือ กําหนดสถานท่ี เตรียมเงินให*เพียงพอ  

การปฏิบัติ  
(Do) 

ไปท่ีร*านค*า ลําดับในการซ้ือ ถ*าต*องไปหลายร*าน เลือกเส*นทางท่ีไม�ต*องอ*อมไป
อ*อมมา ถ*าต*องยกของเอง เลือกซ้ือของท่ีมีน้ําหนักเบาก�อน เพ่ือจะได*ไม�ต*อง
ยกของหนัก เป_นเวลานาน (plan) แล*ว เดินเลือกซ้ือของตามท่ีจดมา (do) 
หากพบสิ่งท่ีไม�เป_นไปตามแผน เช�น ไม�มีของ หรือมีราคาสูงเกินกว�าท่ีตั้งใจไว* 
(check) ให*พิจารณาปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม (act) ก�อนออกจากร*าน 
ตรวจสอบ ว�าของท่ีซ้ือ ได*รับครบตามจํานวนและถูกต*องตามท่ีต*องการหรือไม� 
สินค*าอยู�ในสภาพสมบูรณaหรือมีตําหนิ คนขายคิดราคาและทอนเงินถูกต*อง
หรือไม� (check) ถ*าสินค*ามีตําหนิให*เปลี่ยนของหรือถ*าทอนผิดก็ทักท*วงให*เกิด
ความถูกต*อง (act)  

การตรวจสอบ  
(Check) 

กลับมาท่ีบ*าน ตรวจสอบจํานวนเงินท่ีใช*ไป ตรวจสอบว�าอะไรบ*างท่ีซ้ือไม�ได*
ตามแผน เช�น ของราคาสูงกว�าท่ีคิดไว* ของเปลี่ยนรุ�น เป_นต*น ของอะไรท่ีซ้ือ
มาแล*วใช*ไม�ได* เช�น ซ้ือแบตเตอรี่ผิดขนาด  

การดําเนินการให*เหมาะสม 
(Act) 

ความผิดพลาดจากการซ้ือของครั้งนี้คืออะไร เช�น ไม�เช็คขนาดของแบตเตอรี่
ก�อนออกจากบ*าน ต�อไปต*องตรวจสอบรายละเอียดให*รอบคอบข้ึน แทนท่ีจะดู
แต�รายการกับจํานวน เช�น เบอรaของสินค*า ว�าเป_นแบตเตอรี่ ขนาด AA หรือ 
AAA รวมท้ังขยายผลไปยังของอ่ืนท่ีต*องตรวจสอบสเป_คด*วย เช�น เบอรa รหัส 
รุ�น หน�วยวัด เป_นต*น จดราคาสินค*าท่ีซ้ือมาเก็บไว*เป_นมาตรฐานสําหรับ
เปรียบเทียบในการซ้ือครั้งต�อไป เพ่ือจะได*เตรียมงบประมาณให*เหมาะสม  
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2.3 แบบฟอร�มการเขียนโครงการ 
 

องค�ประกอบของการจัดทําโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ช่ือโครงการ  
2. หนKวยงาน    

ต*องระบุชื่อผู*ท่ีทําโครงการหรือหน�วยงานใดเป_นผู*รับผิดชอบในการเสนอ และดําเนินงานตามโครงการ 
ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแก�การประสานงานและการตรวจสอบ 
3. ประเภทโครงการ 

				 กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม  				 กิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
				 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน�หรือรักษาสิ่งแวดล�อม 				 กิจกรรมกีฬาหรือสKงเสริมสขุภาพ 
				 กิจกรรมวิชาการท่ีสKงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 

4. หลักการและเหตุผล เป_นการแสดงถึง  
- ความสอดคล*องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรa  
- ป:ญหา ความจําเป_นท่ีต*องทํา  
- ป:ญหาอุปสรรคท่ีคาดกว�าจะเกิดข้ึนหากไม�ได*ดําเนินโครงการ 

5. วัตถุประสงค�  
แสดงถึงความต*องการท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงคaต*องเขียนให*ตรงกับป:ญหาว�า

ระบุไว*เพ่ือแสดงให*เห็นถึงจุดมุ�งหมายท่ีจะแก*ป:ญหานั้นๆ และต*องกําหนดวัตถุประสงคaในสิ่งท่ีเป_นไปได* 
สามารถวัดได* 
6. กลุKมเปlาหมาย  

กลุ�มเป\าหมายของโครงการ คือผู*ท่ีเข*าร�วมโครงการ ควรระบุจํานวน 
7. เปlาหมาย 

เป\าหมายของโครงการ เป_นการบอกถึงความต*องการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานท่ีระบุในเชิง
ปริมาณ เชิงคุณภาพ หรือพ้ืนท่ีในการปฏิบัติงาน 
8. สถานท่ีดําเนินการ  

ระบุสถานท่ีท่ีจะทําโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ 
9. ระยะเวลาดําเนินการ  

ระบุเวลาท่ีเริ่มต*นและสิ้นสุดโครงการ เพ่ือสะดวกในการพิจารณาและติดตามผลของโครงการ   
10. งบประมาณ  

แสดงยอดรวมงบประมาณท้ังหมดท่ีใช*ในการดําเนินโครงการ แหล�งท่ีมาและแยกรายละเอียด
ค�าใช*จ�ายท่ีชัดเจนว�าเป_นค�าใช*จ�ายอะไรบ*าง เช�น ค�าตอบแทนวิทยากร, ค�าอาหารกลางวัน, ค�าอาหารว�างและ
เครื่องด่ืม, ค�าวัสดุ  

 
 



27 

 

 
 
 
 
 
 

ตัวอยKางโครงการและสรปุโครงการ 
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