ระบบ
PDCA

ผูเ้ กี่ยวข้อง

ตัวอย่างการเขียนสรุ ปแผนงานด้วยระเบียบวิธี PDCA
แผนปฏิบตั ิ
เอกสารที่ได้รับ แบบและสารระบบ อื่น ๆ

P
โครงการ

1.ผูอ้ านวยการ ฯลฯ

แต่งตั้งคณะทางาน

บันทึกการ
ประชุม

คาสั่งต่าง ๆ

P

คณะทางานตาม
คาสั่งต่าง ๆ
คณะทางาน

ประชุมวางแผน

บันทึกการ
ประชุม
โครงการ/
กิจกรรม

คณะกรรมการ

D

คณะทางาน/
นักเรี ยน/ผูเ้ กี่ยวข้อง

C

คณะทางาน/
ฝ่ ายประเมินผล
ฝ่ ายตรวจสอบ

การปฏิบตั ิตามขั้นตอน
ในแผนงานที่ได้เขียนไว้
อย่างเป็ นระบบและมี
ความต่อเนื่ องดาเนิน
ตามโครงการอย่างไร
การตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละ
ขั้นตอนของแผนงานว่า
มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น
จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแผนงานใน
ขั้นตอนใดบ้าง
การปรับปรุ งแก้ไขส่ วน
ที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มี
ปั ญหาใดๆก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบตั ิตาม
แผนงานที่ได้ผลสาเร็ จ
เพื่อนาไปใช้ในการ
ทางานครั้งต่อไป

P

A

คณะทางาน/ฝ่ าย
ประเมินผล

การเขียนโครงการของ
สมาชิกโครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด/
ขั้นตอน
ดาเนินการ

แบบประเมิน
สรุ ปผลการ
ประเมิน
รายงานการ
ประเมิน

ผลสรุ ปการ
ประเมิน

โครงการ/
กิจกรรมและ
รายละเอียด
ทรัพยากร
,ค่าใช้จ่าย
ระบบการติดตาม

โฟรชาร์ต
ของแต่ละงาน

แผนพัฒนา

สรุ ป ระบบPDCA ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลักดังนี้
P (Plan) คือ การวางแผน D (Do) คือ นาไปปฏิบตั ิ C (Check) คือ ระหว่างปฏิบตั ิก็ดาเนินการตรวจสอบ
A (Action) คือ การประเมินผลผลที่เกิดขึ้นพบปั ญหาก็ทาการแก้ไขหรื อปรับปรุ ง การปรับปรุ งก็เริ่ มจากการวางแผน
ก่อน วนไปเรื่ อยๆ จึงเรี ยกวงจร PDCA ประโยชน์ของ PDCA มีดงั นี้
การวางแผนงานก่อนการปฏิบตั ิงาน จะทาให้เกิดความพร้อมเมื่อได้ปฏิบตั ิงานจริ ง การวางแผนงานควรวางให้ครบ 4 ขั้น ดังนี้
P1. ขั้นการศึกษา คือการวางแผนศึกษาข้อมูล วิธีการวัตถุประสงค์ ความต้องการ/เป้ าหมายขององค์กร/งาน/ฝ่ ายโดยมีข้ นั ตอนการ
ดาเนินงานดังนี้
- ขั้นเตรี ยมงาน คือการวางแผนเตรี ยมงานด้านต่าง ๆ เช่น การวางแนวทางการเขียนโครงการ/เขียนโครงการ /การเตรี ยม
งบประมาณ / ผูร้ ับผิดชอบ/ผูเ้ กี่ยวข้อง/ผูม้ ีอานาจสัง่ การ /สถานที่ ฯลฯ
- ขั้นดาเนินงาน คือการวางแนวทางการปฏิบตั ิงานของแต่ละส่วนแต่ละฝ่ าย เช่น
ฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายดาเนินการ ฝ่ ายประเมินผล ฯลฯ
- ขั้นการประเมินผล คือการวางแผนหรื อเตรี ยมการประเมินผลอย่างเป็ นระบบ เช่น
ประเมินจากเครื่ องมือที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะ เช่น แบบประเมิน เพื่อให้ผลที่ได้จากการประเมินเกิดความเที่ยงตรง
D 2. การปฏิบตั ิตามแผนงานที่วางไว้ในแต่ละโครงการ ทาให้ทราบขั้นตอน วิธีการ และสามารถเตรี ยมงานล่วงหน้าหรื อทราบ
อุปสรรคล่วงหน้าด้วย ดังนั้น การปฏิบตั ิงานก็จะเกิดความราบรื่ น และเรี ยบร้อย นาไปสู่เป้ าหมายที่กาหนดไว้
C 3. การตรวจสอบ ให้ได้ผลที่เที่ยงตรงเชื่อถือได้ ประกอบด้วย
3.1 ตรวจสอบจากเป้ าหมายที่ได้กาหนดไว้
3.2 มีเครื่ องมือที่เชื่อถือได้
3.3 มีเกณฑ์การตรวจสอบที่ชดั เจน
3.4 มีกาหนดเวลาการตรวจที่แน่นอน
3.5 บุคลกรที่ทาการตรวจสอบต้องได้รับการยอมรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเมื่อการตรวจสอบได้รับการยอมรับ การ
ปฏิบตั ิงาน ขั้นต่อไปก็ดาเนินต่อไปได้
A 4. การปรังปรุ งแก้ไข ข้อบกพร่ องที่เกิดขึ้น ไม่วา่ จะเป็ นขั้นตอนใดก็ตาม เมื่อมีการปรับปรุ งแก้ไขคุณภาพก็จะเกิดขึ้น ดังนั้น วงจร
PDCA จึงเรี ยกว่า วงจรบริ หารงานคุณภาพ
ความหมายของ PDCA
คือวงจรการบริ หารงานคุณภาพ ประกอบด้วย
P = Plan คือการวางแผนจากวัตถุประสงค์ และเป้ าหมายที่เราได้กาหนดขึ้น
D = Do คือการปฏิบตั ิตามขั้นตอนในแผนงานที่ได้เขียนไว้อย่างเป็ นระบบและมีความต่อเนื่ อง
C = Check คือ การตรวจสอบผลการดาเนิ นงานในแต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้น จาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข
แผนงานในขั้นตอนใดบ้าง
A = Action คือ การปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่มีปัญหา หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆ ก็ยอมรับแนวทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้ผลสาเร็ จ เพื่อ
นาไปใช้ในการทางานครั้งต่อไป
เมื่อได้แผนงาน (P) นาไปปฏิบตั ิ (D) ระหว่างปฏิบตั ิก็ดาเนินการตรวจสอบ(C) พบปั ญหาก็ทาการแก้ไขหรื อปรับปรุ ง (A) การปรับปรุ งก็
เริ่ มจากการวางแผนก่อน วนไปเรื่ อยๆ จึงเรี ยกวงจร PDCA

ตัวอย่างการเขียนสรุ ปแผนงานด้วยระเบียบวิธี PDCA
ฝ่ าย/หมวด/งาน งานแนะแนว
ระบบ
PDCA
P

P
P

D

ผูเ้ กี่ยวข้อง
ผูอ้ านวยการ

แผนปฏิบตั ิ
แต่งตั้งคณะทางาน

เอกสารที่ได้รับ
-บันทึกการประชุม
- คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ดาเนินงานตาม
โครงการโรงเรี ยนแกน
นาจัดการเรี ยนร่ วม
-คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
ทุนการศึกษาแก่
นักเรี ยนประจาปี
การศึกษา 2554

แบบและเอกสาร
ตามระบบ
คาสัง่ ที่148./2554

คาสัง่ ที่.
166../2554

คณะทางานตาม
คาสัง่ ต่าง ๆ
คณะทางาน

ประชุมวางแผน

บันทึกการประชุม

คณะกรรมการ

การเขียนโครงการของสมาชิก
โครงการ/กิจกรรม

โครงการ/กิจกรรม

คณะทางาน/
นักเรี ยน/
ผูเ้ กี่ยวข้อง

ภาคเรี ยนที่ 1 /2554
โครงการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
1 โครงการโรงเรียนแกนนาจัดการ
เรียนร่ วม
กิจกรรมที่ดาเนินการตามโครงการ
เช่น
-แต่งตั้งกรรมการ
-สารวจนักเรี ยนที่เข้าตามเกณฑ์
-ขอความร่ วมมือจากครู ที่ปรึ กษา/ครู
รายวิชาสารวจนักเรี ยนที่ควรเข้า
โครงการ
-คัดกรองนักเรี ยนโดยวิธีสงั เกต
สัมภาษณ์และใช้แบบคัดกรอง
นักเรี ยนที่มีภาวะสมาธิส้ นั บกพร่ อง

รายละเอียด/ขั้นตอน
ดาเนินการ

โครงการ/
กิจกรรมและ
รายละเอียด
ทรัพยากร/
ค่าใช้จ่าย
ระบบการติดตาม
การดาเนินการ
ตามโครงการ

อื่น ๆ

ระบบ
PDCA

ผูเ้ กี่ยวข้อง

แผนปฏิบตั ิ

เอกสารที่ได้รับ

ทางการเรี ยนรู ้และออทิซึม
- แปลผลจากแบบทดสอบโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ/ครู ที่ได้รับการอบรม
การใช้แบบทดสอบ
ั
-แจ้งสภาพปั ญหาของนักเรี ยนให้กบ
ครู ผสู ้ อนหรื อผูเ้ กี่ยวข้องอื่น ๆ
-ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตาม
สภาพปั ญหาของนักเรี ยนแต่ละคน
โดยขอความอนุเคราะห์จากครู ผสู ้ อน
แต่ละวิชา
-การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
-การส่งเสริ มนักเรี ยน
-การป้ องกันกันปั ญหาที่อาจจะเกิดกับ
นักเรี ยน
- การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน
2 .งานมอบทุนการศึกษาแก่ นกั เรียน
ประจาปี การศึกษา 2554
- แต่งตั้งกรรมการ
- ประชาสัมพันธ์ให้ครู ,นักเรี ยนและ
บุคลากรในโรงเรี ยนทราบ
รายละเอียด/ขั้นตอน
- จัดสรรวงเงินที่จะมอบเป็ น
ดาเนินการ
ทุนการศึกษา จานวนทุน จานวนผู ้
บริ จาคทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ
-รับสมัครนักเรี ยนที่มีความประสงค์
ขอทุนฯ
-ขอความร่ วมมือครู ที่ปรึ กษาคัดเลือก
นักเรี ยนที่สมควรได้รับทุน
-คัดกรองนักเรี ยนโดยวิธีสมั ภาษณ์
เยีย่ มบ้าน สอบถามข้อมูลจากบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ฯลฯ
-ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับทุน
- กาหนดวันรับทุน
- ฝึ กซ้อมการรับทุน
-จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
-ดูแล นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

แบบและสาร
ระบบ

ระบบการติดตาม
การดาเนินการ
ตามโครงการ

อื่น ๆ

ระบบ
PDCA

ผูเ้ กี่ยวข้อง

แผนปฏิบตั ิ

เอกสารที่ได้รับ

C

คณะทางาน/
ฝ่ ายประเมินผล
ฝ่ ายตรวจสอบ

การตรวจสอบผลการดาเนินงานใน แบบประเมิน
แต่ละขั้นตอนของแผนงานว่ามีปัญหา สรุ ปผลการประเมิน
อะไรเกิดขึ้นจาเป็ นต้องเปลี่ยนแปลง
แก้ไขแผนงานในขั้นตอนใดบ้าง

A

คณะทางาน/ฝ่ าย
ประเมินผล

การปรับปรุ งแก้ไขส่วนที่มีปัญหา
หรื อถ้าไม่มีปัญหาใดๆก็ยอมรับแนว
ทางการปฏิบตั ิตามแผนงานที่ได้ผล
สาเร็ จเพื่อนาไปใช้ในการทางานครั้ง
ต่อไป

ผลสรุ ปการประเมิน

แบบและสาร
ระบบ
โฟรชาร์ต
ของแต่ละงาน

แผนพัฒนา

ลงชื่อ...........................................
(............................................)
ผูร้ ับผิดชอบโครงการ

ลงชื่อ...........................................
(.............................................)
หัวหน้างานนโยบายและแผนสถานศึกษา

ลงชื่อ...........................................
(............................................)
รองผูอ้ านวยการกลุ่มบริ หาร.......

ลงชื่อ...........................................
(.............................................)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนเศรษฐบุตรบาเพ็ญ

อื่น ๆ

โฟรชาร์ตงานแนะแนว

โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

งานมอบทุนการศึกษาแก่นกั เรี ยนประจาปี การศึกษา 2554

โครงการโรงเรี ยนแกนนาจัดการเรี ยนร่วม
ผู้อานวยการ

ผู้อานวยการ

แต่งตังกรรมการ
้

แต่งตังกรรมการ
้

วางแผน/ เขียนโครงการ

วางแผนเขียนโครงการ
- ประชาสัมพันธ์ให้ครู ,นักเรี ยนและบุคลากรในโรงเรี ยน

-สารวจนักเรี ยนที่เข้าตามเกณฑ์-ขอความร่ วมมือจากครู ที่

ทราบ

ปรึ กษา/ครู รายวิชาสารวจนักเรี ยนที่ควรเข้าโครงการ-คัดกรอง
นักเรี ยนโดยวิธีสงั เกต สัมภาษณ์และใช้แบบคัดกรองนักเรี ยน

- จัดสรรวงเงินที่จะมอบเป็ นทุนการศึกษา จานวนทุน

ที่มีภาวะสมาธิ ส้ นั บกพร่ องทางการเรี ยนรู ้และออทิซึม

จานวนผูบ้ ริ จาคทุนการศึกษา ประเภทต่าง ๆ

- แปลผลจากแบบทดสอบโดยผูเ้ ชี่ยวชาญ/ครู ที่ได้รับการ

-รับสมัครนักเรี ยนที่มีความประสงค์ขอทุนฯ

อบรม

วางแผนปรับปรุง/

การใช้แบบทดสอบ
-แจ้งสภาพปัญหาของนักเรี ยนให้กบั ครู ผสู ้ อนหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง

พัฒนา

-ขอความร่ วมมือครู ที่ปรึ กษาคัดเลือกนักเรี ยนที่สมควร
ได้รับทุน

ปรับปรุ ง/

-คัดกรองนักเรี ยนโดยวิธีสมั ภาษณ์ เยีย่ มบ้าน สอบถาม

อื่น ๆ

ข้อมูลจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยน ฯลฯ

-ดาเนินการให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหาของนักเรี ยน

-ประกาศรายชื่อนักเรี ยนที่ได้รับทุน

แต่ละคน โดยขอความอนุเคราะห์จากครู ผสู ้ อนแต่ละวิชา

- กาหนดวันรับทุน

-ส่งต่อผูเ้ ชี่ยวชาญถ้าปัญหานั้น ๆไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับ
โรงเรี ยน

- ฝึ กซ้อมการรับทุน
-จัดพิธีมอบทุนการศึกษา

-การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
-การส่งเสริ มนักเรี ยน

ตรวจสอบ//ประเมินผล

ไม่ผา่ น

-ดูแล นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษาตลอดปี การศึกษา
ไม่ผา่ น

ตรวจสอบ/ประเมินผล

-การป้ องกันกันปัญหาที่อาจจะเกิดกับนักเรี ยน
- การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน

จบ

ผ่าน

ผ่าน

รายงานโครงการ

วางแผน/

รายงานโครงการ
จบ

พัฒนา

