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เปา้หมายชวีิตของชาวพุทธ

• ชาวพุทธมีชวีิตอยูเ่พือ่ศกึษาทำาความเขา้ใจสจัธรรมทีถู่ก
ปกปิดด้วยม่านทีเ่รามองไม่เหน็
• ชาวพุทธพยายามทำาความเขา้ใจสจัธรรมและปรบัปรงุ

ตนเองใหด้ีขึน้ ๕ ระดับ โดยเริม่จากระดับทีต่นเองเปน็อยู่
คือ ปถุุชน แล้วก้าวหน้าทางจิตวญิญาณขึน้ไปตามลำาดับ

1. ปถุุชน ผู้มีทุกขแ์ละมีชวีติตามยถากรรม
2. โสดาบัน  ผู้มีความทุกขเ์บาบาง
3. สกัทาคามี  ผู้ละตัณหาได้บางสว่น
4. อนาคามี  ผู้ละกิเลสตัณหาได้เกือบหมด
5. อรหนัต์  ผู้พ้นทกุขอ์ยา่งเดด็ขาด



องค์การดำาเนินการอยู่เพื่ออะไร?

• เพื่อปฏบิติังานให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์อยา่ง
ยั่งยนื และ มัน่คง
• องค์การปฏบิติังานด้วยการทำาความเข้าใจผลงานที่

เกิดขึน้และปรับปรงุการทำางานให้ดีขึน้ตลอดเวลา
• เร่ิมต้นด้วยการทำางานตามแนวคิดแรกเร่ิม

• เพิ่มการจดัการให้ดีขึน้

• เพิ่มการกำาหนดมาตรฐานให้ทุกคนทำาแบบเดียวกัน

• เพิ่มการควบคุมด้วยหลักการทางสถิติ

• เพิ่มวิธีการปรับปรุงการดำาเนินงานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึน้
อย่างต่อเนื่อง



ขั้นตอนในการพัฒนาคณุภาพ

• วิธีการพัฒนาคณุภาพสว่นมากใชว้งจร PDCA 
ของ เดมมิง่ เป็นแนวทาง
• Plan     วางแผนการทำางาน
• Do        ปฏบิัตงิานตามแผน
• Check  ตรวจสอบผลการปฏิบัติ
• ACT      แก้ไขปรบัปรงุงาน



PDCA ???

• PDCA  เหน็ชือ่เตม็แล้วก็ดเูปน็เรือ่งง่าย
• เหมอืนกับอรยิสจั ๔ มสี ีข่้อเหมอืนกัน ที่ดงู่ายๆ 

คอื
• ทุกข์
• สมทุัย
• นิโรธ
• มรรค

แตช่าวพุทธ์จำานวนมากก็ยังไม่ไดพ้้นทุกข์



สาเหตเุพราะอะไร?

• เพราะเราไม่ไดค้ดิไตร่ตรองใหล้ึกซึง้ว่าในการ
ดำาเนนิงานตาม PDCA หรอื การพยามพ้นทุกข์
ดว้ยการปฏิบัตติามอรยิสจันั้นคอือะไร
• P  เราจะวางแผนอย่างไร
• D  เราจะดำาเนนิการอย่างไร
• C  เราจะตรวจสอบอะไร และ อย่างไร
• A  เราจะแก้ไขปัญหาทีเ่ราคน้พบอย่างไร



ปัจจัยสำาคญัของ PDCA 

1. การปฏิบติังานต้องมกีระบวนงานทีช่ดัเจน  และมวีัถปุระสงค์
ชดัเจน  จงึจะวางแผนได้

2. ผู้ปฏิบัติงานทกุคนใชก้ระบวนงานเดียวกนั โดยมกีารปรบัแต่งให้
สอดคล้องกบัสภาพงาน

3. จดัเกบ็ขอ้มลูทีส่ะทอ้นคุณภาพของการปฏิบัติงาน และผลงาน
เอาไว้ตลอดเวลา

4. มกีารนำาขอ้มูลตัวชีว้ดัมาใชใ้นการควบคุม เพือ่พิจารณาวเิคราะห์
ความแปรปรวน

5. มกีารปรบัปรงุเพื่อขจดัสาเหตุของความแปรปรวน และ การนำา
เทคโนโลยใีหมม่าใช้

6. มกีารประเมนิความเสีย่งในการปฏิบติังานและเสนอแนะแนวทาง
แนวทางการลดความเสีย่ง



อาจารย์จะตอ้งรู้อะไรบ้าง

เนื้อหาด้านวิชาการ

หลกัสูตรมาตรฐานวิชาชีพ

การวางแผนการสอน

วิธีการประเมิน

พฤติกรรมผูเ้รียน

วิธีการปรับปรุงกลวิธีการสอนวิชานั้น



การพัฒนาหลักสูตรของสถาบัน
       นโยบายประเทศ

               สภาพแวดล้อมประเทศ

                         ความต้องการบคุลากร

                         หลักสูตรที่สงัคมต้องการ

  

                              องค์ความรู้ (มคอ ๑)

ความรู้อื่น               โครงสร้างวิชา  (มคอ ๒)      

                              แผนการเรียนรายวิชา   (มคอ ๓)

                       ผลการเรียนรู้+ขอ้เสนอปรับปรุง     (มคอ ๕)

                          สรุปการปรับปรุง (มคอ ๗)  

                          ปรับปรุง



ปัญหาในการจัดทำา มคอ ของ สกอ

• สกอ มีพันธมิตรมาชว่ยคดิชว่ยทำาน้อยไป
• ทำาวิทยาพิจารณ์ (Peer Review) น้อยไป 
• เผยแพรห่ลักการและความรูน้้อยไป
• จัดฝกึอบรมให้สถาบนัตา่งๆ น้อยเกินไป
• บคุลากร สกอ ยังไมเ่ข้าใจหลกัการและความคดิ
• ไม่ใชเ้วบ็ในการอธิบายประเด็นปัญหาตา่งๆในการจัดทำา

เอกสารให้ถูกตอ้ง
• จัดทำาเอกสาร มคอ ไมค่รบถ้วนตามหลกัการจดัทำา

มาตรฐาน
• ไม่ไดอ้ธิบายกระบวนงานท่ีเก่ียวขอ้งให้ชดัเจน



ปัญหาของการใช ้มคอ ในสถาบัน

• ผู้บริหารและอาจารยไ์ม่เข้าใจ มคอ
• ในภาพรวม การใช ้มคอ ต้องจัดทำาเอกสารจำานวนมาก 

ซึง่อาจารยไ์ม่คุ้นเคยและไม่อยากเสยีเวลา
• อาจารยจ์ำานวนมากไม่เขา้ใจหลักการ PDCA 
• อาจารยส์ายวิชาชพี มีความเชีย่วชาญในด้านวชิาการ 

แต่ไม่มีความรู้ด้านอื่นอยา่งพอเพยีง และ มักจะสอนไป
ตามทีเ่คยเห็นอาจารย์ตนเองสอน
• อาจารยจ์ำานวนมากมีภาระงานค่อนขา้งมาก ไม่ได้

ศกึษาการใช ้มคอ อย่างเขา้ใจ จึงทำาให้เห็นว่าเป็นงาน
ที่เสยีเวลา



มคอ  ไมใ่ชแ่ค่เพียงมาตรฐานคณุวุฒิ

• เรารู้ว่า มคอ คอื มาตรฐานคณุวุฒอิดุมศกึษา
• แต่จริงๆ แล้ว มคอ คอื มาตรฐานคณุภาพอดุมศกึษา

ดว้ย.
• เมื่อพูดถึง คณุวุฒ ิเราทราบว่าเปน็สว่นท่ีเปน็ผลผลิต

ของการศกึษา  นั่นคอื ตัวนักศกึษา.
• แต่เมื่อพูดถึง คณุภาพ นั่นก็คือ เรื่องของ หลักสูตร, 

อาจารย,์ การสอนของอาจารย,์ และ การดำาเนินงาน
ของสถาบนั
• ดงันั้น อาจารย์ตอ้งใช ้มคอ ไม่ใชเ่พ่ือให้ สกอ พอใจ  

แต่เพ่ือให้ได้บณัฑติท่ีมีคณุภาพ.



อาจารย์ตอ้งศกึษา มคอ ทัง้ชดุให้
เข้าใจ

• อาจารย์จะตอ้งมคีวามรูห้ลายดา้นดังไดก้ล่าวไป
แล้ว  แตเ่รือ่งเรง่ดว่นคอืต้องเข้าใจหลักสูตรที่
ตนเองสอนใหเ้ขา้ใจ
• ตอ่มา คอื ศกึษาเอกสาร มคอ ทั้งชุด แล้ว

พิจารณาความเชือ่มโยงระหว่างหวัข้อตา่งๆ ใน
เอกสารแตล่ะชุดใหเ้ขา้ใจ
• จัดทำาเอกสารที่ตนเองตอ้งเก่ียวข้องในการเรยีน

การสอน คอื มคอ ๓ และ ๕ (หรอื อาจรวม ๔ 
และ ๖) ใหถู้กตอ้งมากที่สุด  และ ร่วมกันทำา
เอกสาร มคอ ๗. 



ผู้บรหิารสถาบันกจ็ะตอ้งมสีว่นร่วม

• ผู้บรหิารสถาบันเองก็เหมอืนอาจารย์ คือจะตอ้ง
ทำาความเขา้ใจมาตรฐาน มคอ ทั้งชุด และ
• สนับสนุนใหอ้าจารย์ทุกคนเรียนรู้ มคอ ในฐานะ

เป็นมาตรฐานคณุภาพ
• สง่เสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ มคอ เพื่อ

ชว่ยใหอ้าจารย์จัดทำา และ บันทึกข้อมลูลงใน 
เอกสารตา่งๆ ไดอ้ย่างสะดวกและไมใ่ชเ้วลา
• สง่เสริมการปรบัปรุงรายวชิาและหลักสูตรอย่าง

ตอ่เนื่อง.



มคอ

• อาจเป็นเรื่องแปลกที่ย้อนกลับมากล่าวถึง มคอ 
ในชว่งเวลานี ้

• แตใ่นยุคที่รัฐบาลต้องการก้าวไปสูป่ระเทศไทย 
๔.๐ นัน้  อาจารย์จะตอ้งร่วมดว้ยชว่ยกันอย่าง
เตม็ใจและเตม็ที่.  ย่ิงเราเหน็ว่าเราเป็นอยู่แค ่
ประเทศไทย ๐.๔ เราย่ิงจะตอ้งรบีชว่ย.
• วิธีการชว่ยก็คอื ใช ้PDCA ที่ซอ่นอยู่ใน มคอ 

อย่างฉลาดและจรงิจัง.
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