
 
 

หน�วยฝ�กอบรมที่ 2 : PDCA กับการแก�ป�ญหาและปรับปรุงงาน 
 

 
2.1 ตัวอย�างการใช�วงจรคุณภาพ PDCA กับการจัดกิจกรรมหรือโครงการนิสิตนักศึกษา  

วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกฬีาและการ

ส�งเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน9และรักษา

สิ่งแวดล�อม 
กิจกรรมนนัทนาการ 

กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Plan - สํารวจความ
ต�องการของสมาชิก
ในการทํากิจกรรม
วิชาการต�าง ๆ เช�น 
กิจกรรมสอนเสริม 
กิจกรรมเพ่ิมพูน
ทักษะทางภาษา 
ทักษะทางวิชาชีพ 
ทักษะในด�าน
คอมพิวเตอร& 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
บําเพ็ญประโยชน&และ
รักษาสิ่งแวดล�อม เช�น 
กิจกรรมอาสาสมัคร
พัฒนาชนบท การจัด
หน�วยแพทย&เคลื่อนท่ี 
การให�ความรู�ในด�าน
ท่ีนิสิตนักศึกษามี
ความชํานาญหรือ
กิจกรรมท่ีจะ
เสรมิสร�าง
ประสบการณ&การ
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 
อนุรักษ&และสร�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
บําเพ็ญประโยชน&และ
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� 
 
 



วงจร 
PDCA 

กิจกรรมวิชาการ 
กิจกรรมกฬีาและการ

ส�งเสริมสขุภาพ 

กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน9และรักษา

สิ่งแวดล�อม 
กิจกรรมนนัทนาการ 

กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

Act - ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมวิชาการต�าง 
ๆ  
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

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

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน&และรักษา
สิ่งแวดล�อมต�าง ๆ 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมนันทนาการ
ต�าง ๆ 
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

- ปรับปรุงโครงการ
กิจกรรมส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมต�าง ๆ 
 
 
 
- ปรับปรุงวิธีการจัด
กิจกรมในครั้งถัดไป
ตามผลการประเมิน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 ตัวอย�างการใช�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�ในสภาพสมบูรณ&หรือมีตําหนิ 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 เบอร&ของสินค�า ว�าเป(นแบตเตอรี่ ขนาด AA หรือ 
AAA รวมท้ังขยายผลไปยังของอ่ืนท่ีต�องตรวจสอบสเป(คด�วย เช�น เบอร& รหัส 
รุ�น หน�วยวัด เป(นต�น จดราคาสินค�าท่ีซ้ือมาเก็บไว�เป(นมาตรฐานสําหรับ
เปรียบเทียบในการซ้ือครั้งต�อไป เพ่ือจะได�เตรียมงบประมาณให�เหมาะสม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.3 แบบฟอร9มการเขียนโครงการ 
 

องค9ประกอบของการจัดทําโครงการมีรายละเอียดดังนี้ 
1. ช่ือโครงการ  
2. หน�วยงาน    

ต�องระบุชื่อผู�ท่ีทําโครงการหรือหน�วยงานใดเป(นผู�รับผิดชอบในการเสนอ และดําเนินงานตามโครงการ 
ท้ังนี้เพ่ือสะดวกแก�การประสานงานและการตรวจสอบ 
3. ประเภทโครงการ 

���� กิจกรรมเสริมสร�างคุณธรรมจริยธรรม  ���� กิจกรรมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
���� กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน9หรือรักษาสิ่งแวดล�อม ���� กิจกรรมกีฬาหรือส�งเสริมสขุภาพ 
���� กิจกรรมวิชาการท่ีส�งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค9 

4. หลักการและเหตุผล เป(นการแสดงถึง  
- ความสอดคล�องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร&  
- ปOญหา ความจําเป(นท่ีต�องทํา  
- ปOญหาอุปสรรคท่ีคาดกว�าจะเกิดข้ึนหากไม�ได�ดําเนินโครงการ 

5. วัตถุประสงค9  
แสดงถึงความต�องการท่ีจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การเขียนวัตถุประสงค&ต�องเขียนให�ตรงกับปOญหาว�า

ระบุไว�เพ่ือแสดงให�เห็นถึงจุดมุ�งหมายท่ีจะแก�ปOญหานั้นๆ และต�องกําหนดวัตถุประสงค&ในสิ่งท่ีเป(นไปได� 
สามารถวัดได� 
6. กลุ�มเปEาหมาย  

กลุ�มเป-าหมายของโครงการ คือผู�ท่ีเข�าร�วมโครงการ ควรระบุจํานวน 
7. เปEาหมาย 

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  
 


