วงจรคุณภาพ PDCA (Plan-Do-Check-Act)
เป็นกิจกรรมพื้นฐานในการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของ
การดาเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย ขั้นตอน 4 ขั้น คือ 1) วางแผน/เตรียมการ
2) การดาเนินการ /ปฏิบัติ 3) ตรวจสอบและประเมินผล 4) การปรับปรุง /
การรายงานผล /การนาผลมาปฏิบัติ วงจร PDCA นี้ได้พัฒนาขึ้นโดย
ดร.ชิวฮาร์ท ต่อมา ดร.เดมมิ่ง .ได้ มีการนามาเผยแพร่จนเป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย ขั้นตอนของวงจร PDCA มีดังนี้
1. Plan (การวางแผน/การเตรียมการ ) การกาหนดเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ในการดาเนินงานวิธีการ และขั้นตอนที่ จาเป็นเพื่อให้การ
ดาเนินงานบรรลุเป้าหมาย
2. DO (การดาเนินการ/ปฏิบัติ) การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
ที่ได้กาหนดไว้ ซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติงานใดๆ จาเป็นต้องศึกษาข้อมูลและ
เงื่อนไขต่างๆ ของสภาพงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
3. Check (ตรวจสอบและประเมินผล) เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อ
ประเมินผลว่ามีการปฏิบัติงานตามแผนหรือไม่ มีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติงานหรือไม่
4. Act (การปรับปรุง /การรายงานผล /การนาผลมาปฏิบัติ )
เป็นกิจกรรมที่มีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจาก ได้ทาการตรวจส อบ
แล้วการปรับปรุงอาจเป็นการแก้ไ ขแบบเร่งด่วน .เฉพาะหน้าหรือการค้นหา
สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาซ้ารอยเดิม

การนา PDCA ไปใช้
PDCA เพื่อป้องกัน
• การนาวงจร PDCA ไปใช้ ทาให้ผู้ปฏิบัติมีการวางแผนที่ดีช่วยป้องกัน
ปัญหาที่ไม่ควรเกิด ช่วยลดความสับสนในการทางานลดการใช้ทรัพยากร
มากหรือน้อยเกินความพอดี
• การทางานที่มีการตรวจสอบเป็นระยะ ทาให้การปฏิบัติงาน มีความรัดกุม
ขึ้นและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วก่อนจะลุกลาม
• การตรวจสอบที่นาไปสู่การแก้ไขปรับปรุงทาให้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว
ไม่เกิดซ้า

PDCA เพื่อแก้ไขปัญหา
• การใช้ PDCA เพื่อการแก้ปัญ หา ได้แก่ การทา C-PDCA คือ ตรวจสอบ
ก่อนว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาเมื่อหาปัญหาได้ก็นามาวางแผน
เพื่อดาเนินการตามวงจร PDCA ต่อไป
PDCA เพื่อปรับปรุง
• PDCA เพื่อการปรับปรุง คือไม่ต้องรอให้เกิดปัญหา แต่เราต้องเสาะ
แสวงหาสิ่งต่างๆ หรือวิธีการที่ดีกว่าเดิมอยู่เสมอเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
และสังคมเมื่อเราคิดว่าจะปรับปรุงอะไร ก็ให้ใช้วงจร PDCA

เทคนิคของ PDCA แต่ละขั้นตอน
เทคนิคการวางแผน การวางแผนที่ดี ควรตอบคาถามต่อไปนี้ได้
• มีอะไรบ้างที่ต้องทา ใครทา ต้องใช้อะไรบ้าง
• ระยะเวลาในการทางานแต่ละขั้นตอนเป็นเท่าใด
• ลาดับการทางานเป็นอย่างไร ควรทาอะไรก่อน อะไรหลัง
• เป้าหมายในการกระทาครั้งนี้คืออะไร
เทคนิคขั้นตอนการปฏิบัติ
• ทาให้ถูกต้องตั้งแต่แรก จะได้ไม่ต้องแก้ไข
• ตรวจสอบทุกขั้นตอน หากพบข้อบกพร่อง ให้รีบแก้ไข
เทคนิคขั้นตอนตรวจสอบ
• ตรวจสอบวิธีการและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติจริง
• ตรวจสอบผล ที่ได้ว่าได้ตามเป้าหมายหรือไม่
เทคนิคขั้นตอนการดาเนินการให้เหมาะสม
• หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าเราทาได้ตามเป้าหมาย ให้รักษาความดีนี้ไว้
• หากตรวจสอบแล้ว พบว่ามีข้อผิดพลาด ให้หาสาเหตุและแก้ไขสาเหตุ
• หาทางปรับปรุง เพื่อให้การปฏิบัติครั้งต่อไปดีขึ้นกว่าเดิม

เอกสารให้ความรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
และวงจรคุณภาพ PDCA

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุ ณภาพการศึกษา คือ การดาเนินภารกิจต่างๆ
ทั้งด้านวิชาการและการบริการ /การจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้
ผู้รับบริการทางการศึกษาว่าการดาเนินงานของสถานศึกษา
จะมีประสิทธิภาพและทาให้ผู้เรียนมีคุณภาพ หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามมาตรฐานการศึกษาที่ได้กาหนดไว้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
คุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก ” มาตรา 48 กาหนดให้
หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งขอ ง
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา










เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตั้งแต่
ระดับหลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และ
สถาบันอุดมศึกษา
เพื่อให้หลักสูตร คณะวิชาหรือหน่วยงานเ
ทียบเท่าและ
สถาบันอุดมศึกษาทราบสถานภาพของตนเองอันจะนาไปสู่
การกาหนดแนวทางสู่เป้าหมายและเป้าประสงค์
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนจุดแข็ง จุดที่ควรปรับปรุง ตลอดจน
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานเพื่อนาไปปรับปรุง
ผลการดาเนินการในแต่ละระดับอย่างต่อเนื่อง
เพื่ อให้ข้อมูลสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทาให้มั่นใจว่าสถาบันอุดมศึกษาสามารถสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่กาหนด
เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จาเป็นสาหรับการส่งเสริมสนับสนุน
การจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
(ระดับหลักสูตร)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้งานทาหรือผลงานวิจัยของผู้สาเร็จการศึกษา
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.1 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การประกันคุณภาพการศึกษา (สกอ.)
(ระดับคณะ)
องค์ประกอบ 1 ผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจาคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจาคณะที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 1.4 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจานวนอาจารย์ประจา
ตัวบ่งชี้ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบ่งชี้ 1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี
องค์ประกอบ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาและนักวิจัย
องค์ประกอบ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องค์ประกอบ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของคณะเพื่อการกากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ
ตัวบ่งชี้ 5.2 ระบบกากับการประกันคุณภาพหลักสูตร

