คูมือการปฏิบัติงาน
กระบวนการการนิเทศ
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา

กลุมงานวิชาการ
กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญ
หัวขอ

หนา

1. วัตถุประสงค
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. ผังกระบวนการ การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
6. ขั้นตอนการปฏิบัติการ
7. มาตรฐานงาน
8. การติดตามประเมินผล
9. จุดวิกฤติและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
11. ภาคผนวก

1
1
1
1
2
5
6
6
6
7

คํานํา
คูมือการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา เลมนี้ ไดเขียนขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการนิเทศ การจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา ในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค จํานวน 4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต โรงเรียนทุกสังกัด ทั้ง
ระดับประถม ทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค มัธยม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ และผูปฏิบัติงานยุวกาชาด สามารถ
ดําเนินการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน คูมือเลมนี้ครอบคลุม
ขั้นตอนตั้งแตเริ่มตนดวยการหาความตองการหัวขอที่ตองการรับการนิเทศ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อ
จัดการถายทอดองคความรูไปสูผูบังคับบัญชาลูกเสือ โดยประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้
1. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
2. ขอบเขต
3. คําจํากัดความ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
5. Work Flow กระบวนการ
6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
7. มาตรฐานงาน
8. ระบบติดตามประเมินผล
9. เอกสารอางอิง
10. ภาคผนวก
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนากิจการยุวกาชาดของชาติตอไป
ขอขอบคุณที่ปรึกษาที่ใหความกรุณาเสนอแนะ ชวยทําใหคูมือสําเร็จตามวัตถุประสงคของการดําเนินงาน
ทุกประการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการยุวกาชาด

เรื่อง กระบวนการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
1. วัตถุประสงค
คูมื อปฏิ บั ติงานกระบวนการการนิเทศการจัด กิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึก ษา ทํ าขึ้น
เพื่อใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการจัดการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา มีแนวทางในการ
ปฏิ บั ติ ง านและดํ า เนิ น การจั ด การนิ เ ทศการจั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาดในสถานศึ ก ษาได ถู ก ต อ ง ทั น ตาม
กําหนดเวลา และเกิดประสิทธิภ าพตามวัตถุประสงคของการจั ดการนิเทศการจัดกิจกรรมยุว กาชาดใน
สถานศึกษา
2. ขอบเขต
1. การนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาในสวนกลางและสวนภูมิภาค จํานวน
4 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต
2. โรงเรียนทุกสังกัด ทั้งระดับประถม มัธยม ขนาดเล็ก กลาง ใหญ
3. คําจํากัดความ
การนิเทศกิจกรรมยุวกาชาด หมายถึง การใหคําแนะนํา ปรึกษา การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ของกลุมงานวิชาการ
ยุวกาชาด หมายถึง เจาหนาที่ ผูบังคับบัญชา และสมาชิกยุวกาชาดตามคุณสมบัติที่กําหนด
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดนโยบาย กําหนดแนวทางการดําเนินงาน
คณะกรรมการดําเนินงาน กําหนดแนวทาง ควบคุมดูแล และแกไขปญหา
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ควบคุมดูแล ใหคําปรึกษา
หัวหนากลุมงานวิชาการ ควบคุมดูแลการนิเทศ การปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย แนวทาง
และตามวัตถุประสงคที่กําหนด
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด ควบคุมดูแลดําเนินงานและติดตามประเมินผลโครงการ
ใหเปนไปตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับนโยบายขององคกร
นักวิชาการศึกษาชํานาญการ ดําเนินการศึกษา วิเคราะหหาเหตุผลและความจําเปน เขียนโครงการ
ขออนุมัติโครงการ/แผนงาน วางแผนการดําเนินงาน กําหนดวิธีการดําเนินงาน แตงตั้งคณะทํางาน จัดทํา
แผนการ/ กําหนดการดําเนินงาน ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ ดําเนินการนิเทศ
สรุปผลการนิเทศและรายงาน

5. ผังกระบวนการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
ศึกษาความ
สําคัญและความ

2

เขียนโครงการ

3
เสนอแผนงาน
โครงการ

4
ขออนุมตั ิ
โครงการ

5
แตงตั้งคณะทํางาน

6

ประชุมวางแผน
กําหนดแนวทาง

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
สิ้นสุด
ศึกษาความสําคัญ สัปดาหท1ี่ สัปดาหท1ี่ 1.นักวิชาการ
และความจําเปน ของเดือน ของเดือน ศึกษาชํานาญ
และความตองการ ต.ค.
ต.ค.
การ
ของผูรับบริการ
2. หัวหนากลุม
ในการนิเทศ
งาน
เขียนโครงการ
สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ นักวิชาการ
ของเดือน 2 ของ
ศึกษาชํานาญ
ต.ค.
เดือน ต.ค. การ
รายละเอียดงาน

เสนอความเห็น
ชอบแผนงาน/
โครงการตอ
ผูบังคับบัญชา
ขออนุมัติ
โครงการ

ราง/ แตงตั้งคณะ
ทํางาน

จัดประชุมเพื่อ
วางแผนและ
กําหนดแนว
ทางการนิเทศ

สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ 1.นักวิชาการ
ของเดือน 2 ของ
ศึกษาชํานาญ
ต.ค.
เดือน ต.ค. การ
2. หัวหนากลุม
งาน
สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 1.หัวหนางาน
ของเดือน 3 ของ
2. หัวหนากลุม
ต.ค.
เดือน ต.ค. งาน
3. ผอ.สํานัก
สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ 1.นักวิชาการ
ของเดือน 4 ของ
ศึกษาชํานาญ
ต.ค.
เดือน ต.ค. การ
2. หัวหนากลุม
3. ผอ.สํานัก
สัปดาหที่ 1 สัปดาหที่ 1.นักวิชา การ
ของเดือน 1 ของ
ศึกษาชํานาญ
พ.ย.
เดือน พ.ย. การ
2. หัวหนางาน/
กลุมงาน
3. ผอ.สํานักการ
ลูกเสือฯ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
งานวิจยั
เอกสารทาง
วิชาการ

แผนงาน /
โครงการ /
เหตุผลและ
ความจําเปน
แผนงาน /
โครงการ /
เหตุผลและ
ความจําเปน
แผนงาน /
โครงการ

รายชื่อ
คณะทํางาน

แผนงาน /
โครงการ

ลําดับ
ที่
7

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ประสานงานกับ
หนวยงาน/บุคลากร

ประสานงานกับ
หนวยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยว
ของ

8
ขอความ
เห็นชอบ

9
แจงยืนยัน/ประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

10
ดําเนินการนิเทศ

11
สรุปผล/รายงาน

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
สิ้นสุด
สัปดาหที่ 2 สัปดาหที่ นักวิชาการ
ของเดือน 2 ของ
ศึกษาชํานาญ
พ.ย.
เดือน พ.ย. การ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
หนังสือ
ราชการ
แผนงาน /
โครงการ

เสนอผลการ
สัปดาหที่ 3 สัปดาหที่ 1. หัวหนากลุม
ประชุมจัดทําแผน ของเดือน 3 ของ
2. ผอ.สกก.
ขอความเห็นชอบ พ.ย.
เดือน พ.ย.
ตอผูบังคับบัญชา

ผลการ
ประชุม
แผนงาน /
โครงการ

แจงยืนยันการ
ประสานงานกับ
หนวยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยว
ของ
ดําเนินการนิเทศ

แผนงาน /
โครงการ

สัปดาหที่ 4 สัปดาหที่ นักวิชาการ
ของเดือน 4 ของ
ศึกษาชํานาญ
พ.ย.
เดือน พ.ย. การ

ชวงที่ 1
ระหวาง
เดือนธ.ค.
53-ก.พ.54
ชวงที่ 2
ระหวาง
เดือนมิ.ย.ส.ค.54
สรุปผลการนิเทศ ก.ย. 54
และรายงาน
ผูบังคับบัญชา

ชวงที่ 1
ระหวาง
เดือนธ.ค.
53-ก.พ.54
ชวงที่ 2
ระหวาง
เดือนมิ.ย.ส.ค.54
ก.ย. 54

1. นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การ
2. หัวหนากลุม /
หัวหนางาน

เครื่องมือ /
เทคโนโลยี /
วัสดุ
อุปกรณ

1. นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญ
การ
2. หัวหนากลุม /
หัวหนางาน

ผลการนิเทศ
ปญหา
อุปสรรค
ขอเสนอแนะ

ลําดับ
ที่
12

ผังกระบวนการ

ขอความ
เห็นชอบ

13

เผยแพร

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
สิ้นสุด
การตัดสินใจของ ก.ย.53 เปน ก.ย.53เปน 1. หัวหนากลุม
ผูบังคับบัญชาใน ตนไป
ตนไป
สงเสริมและ
การดําเนินโครง
พัฒนายุวกาชาด
การนิเทศในป
2. ผูอํานวยการ
งบประมาณตอไป
สํานักการลูก
เสือ ยุวกาชาด
และกิจการ
นักเรียน
รายละเอียดงาน

เผยแพรแจง
ผูเกี่ยวของ

ก.ย.53

ก.ย.53

เอกสารที่
เกี่ยวของ
1.ผลการ
นิเทศ
2. ปญหา
อุปสรรค
3.ขอเสนอ
แนะ ความ
ตองการใน
การนิเทศ
ของหนวย
งานและ
บุคลากรที่
เกี่ยวของ

-5-

6. ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน
1) นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
ระยะเตรียมงาน
- ศึกษา วิเคราะหเหตุผลและความจําเปน สํารวจความตองการของผูรับบริการ ในการจัดการ
นิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
- ขออนุมัติโครงการ
- วางแผนการดําเนินงาน
- กําหนดวิธีการดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะทํางาน
- ประชุมจัดทําแผน/ กําหนดการ เพื่อเตรียมความพรอมในการดําเนินงาน
- ประสานงานกับหนวยงานและบุคลากรที่เกี่ยวของ
ระหวางการดําเนินงาน
- ดําเนินการนิเทศใหความรูก บั หนวยงานและสถานศึกษาที่เกี่ยวของ เรื่องการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
หลังการดําเนินงาน
- ประเมินผลการดําเนินงาน
- สรุปผลการดําเนินงานเปนรูปเลม
2) หัวหนางานวิชาการ
- พิจารณาเหตุผลและความจําเปนในการดําเนินการนิเทศ ความครบถวน สมบูรณของโครงการ
เสนอโครงการใหหวั หนากลุมฯ พิจารณา
- รวมประชุมเตรียมความพรอม กําหนดแนวทางในการดําเนินการนิเทศ
- ดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา ดําเนินการนิเทศ
- ติดตามประเมินผลการนิเทศ
3) หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด
- เสนอโครงการตอผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- ประชุมคณะทํางานเพื่อกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- ควบคุมดูแลการนิเทศ รวมดําเนินการนิเทศ
- ติดตามประเมินผล ผลการนิเทศ

-64) ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
- พิจารณาโครงการ เสนอผูบริหารระดับสูง
- รวมประชุมวางแผนการดําเนินงาน
- ควบคุม ดูแล ใหคําปรึกษาการนิเทศ
- ติดตามผลการดําเนินการงาน
5) คณะทํางาน
- รวมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
- ควบคุม ดูแลการนิเทศ
- แกไขปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน
6) ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- กําหนดนโยบาย
- อนุมัติโครงการ
7. มาตรฐานงาน
- มีการติดตามผลการปฏิบัติงาน
- นโยบายสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
8. จุดวิกฤติและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
- สถานการณทางการเมือง
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
เปลี่ยนแผนการดําเนินงานโดยการเลื่อนระยะเวลา เปลี่ยนสถานที่
9. การติดตามประเมินผล
9.1 เครื่องมือ
- แบบสอบถาม
- การสังเกต
- การสัมภาษณ
9.2 ผลการวิเคราะห การประมวลผล
9.3 ดําเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กําหนดโดยหัวหนางาน/ หัวหนากลุมงาน และ
ผูอํานวยการสํานักฯ ทุกขั้นตอน

-710. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. คําสั่งมอบอํานาจของผูบริหารระดับสูง
2. ขอบังคับสภากาชาดไทย
3. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
4. หลักสูตรการจัดกิจกรรมยุวกาชาด (ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2544)
5. หลักสูตรการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน

ภาคผนวก

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการการนิเทศการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
Supplier
1. สพฐ
2. สบย.
3. สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
4. สภากาชาดไทย
5. สํานักอํานวยการ
สป.ศธ.

Input
1. เหตุผลและความ
จําเปนในการนิเทศ
2. งบประมาณ
3. เอกสาร / สื่อที่
เกี่ยวของกับการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด
เชน หลักสูตร
กิจกรรมยุวกาชาด
แผนการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด ฯลฯ
4. เครื่องมือ /
เทคโนโลยี / วัสดุ
อุปกรณ เชน LCD
Power Point
แบบสอบถาม/ แบบ
สัมภาษณ กลอง
ถายภาพ เครื่อง
บันทึกเสียง ฯลฯ
5. บุคลากรที่มี
ความรู ความ
ชํานาญ/ ทักษะใน
การจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด

Process
1. ศึกษาความสําคัญ
และความจําเปนและ
ความตองการของ
ผูรับบริการในการ
นิเทศ
2. เสนอความเห็น
ชอบแผนงาน/โครง
การตอผูบังคับบัญชา
3. ขออนุมัติโครงการ
4. ราง/ แตงตั้งคณะ
ทํางาน
5. จัดประชุมเพื่อ
วางแผนและกําหนด
แนวทางการนิเทศ
6. ประสานงานกับ
หนวยงานและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
7. เสนอผลการ
ประชุมจัดทําแผน
ขอความเห็นชอบตอ
ผูบังคับบัญชา
8. แจงยืนยันการประ
สานงานกับหนวย
งานและบุคลากรที่
เกี่ยวของ
10. ดําเนินการนิเทศ
11. สรุปผลการนิเทศ
และรายงาน

Output
1. องคความรูที่ผูเขา
รับการนิเทศไดรับ
2. ผูบริหารรูและ
เขาใจในการบริหาร
กิจกรรมยุวกาชาด
3. ครูมีความรูความ
เขาใจในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด
4. นักเรียนมีความรู
และความพึงพอใจ
ความภาคภูมิใจใน
การเขารวมกิจกรรม
ยุวกาชาด

Customer
1. ผูบริหารสถาน
ศึกษา
2. ผูนํายุวกาชาด
(ครูผูสอน)
3. สมาชิกยุวกาชาด
(นักเรียน)
4. เจาหนาที่
ยุวกาชาด (บุคลากรที่
เกี่ยวของ)

Supplier

Input

Process
12. การตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชาในการ
ดําเนินโครงการ
นิเทศในป
งบประมาณตอไป

Output

Customer

