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คํานํา
การจัดทําคูมือการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาดฉบับนี้ มีวัตถุประสงค
เพื่อตองการใหบุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกับการผลิตสื่อดานการจัดการเรียน
การสอนยุวกาชาด ไดใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงานตามขั้นตอน
ตาง ๆ นับตั้งแตการเตรียมวางแผน การติดตอประสานงานกับผูเชี่ยวชาญ
ทางดานการผลิตสื่อ การจัดประชุมสัมมนาเพื่อหาแนวทางการผลิตสื่อที่
เหมาะสมสอดคลองกั บความตองการของผูใ ช ไดแ ก ครูผูสอน สมาชิก
ยุวกาชาด และวิทยากรที่ใหการฝกอบรมดานยุวกาชาด
กลุมงานวิชาการ กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาดหวังเปนอยางยิ่ง
วาการจัดทําคูมือฉบับนี้จะเปนองคความรูและชวยใหการดําเนินงานผลิตสื่อ
สําเร็จลุลวงไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว อันจะนําไปสูความสัมฤทธิ์ผลใน
การจัดกิจกรรมยุวกาชาดตอไป ในโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกๆ ทานผูที่มีสวน
เกี่ยวของสนับสนุนการจัดทําคูมือการผลิตสื่อจนกระทั่งเกิดความสมบูรณ
ครบถวน

กลุมงานวิชาการ
กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด
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คูมือการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
1. วัตถุประสงค
คูมือการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาดฉบับนี้ จัดทําขึ้นใหบุคลากรที่มีสวนเกีย่ วของ
กับการผลิตสื่อดานการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด ไดใชเปนเอกสารประกอบการดําเนินงาน
ตามขั้นตอนตางๆตั้งแตการวางแผนไปจนถึงการจัดจางการผลิตและเผยแพรไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ
2. ขอบเขต
คูมือการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด ใชประโยชนตอบุคลากร และหนวยงาน
ภายในสํ า นั ก การลู ก เสื อ ยุ ว กาชาด และกิ จ การนั ก เรี ย น และหน ว ยงานภายนอก สํ า นั ก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. คําจํากัดความ
3.1 บุคลากร หมายถึง บุคลากรภายในสํานักการลูกเสือลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดแก กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นายุ ว กาชาด กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก เรี ย น ศู น ย เ สมารั ก ษ
กระทรวงศึกษาธิการ ศูนยกิจกรรมยุวกาชาด ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจกรรมเยาวชน และฝายบริหารงานทั่วไป
3.2 หน ว ยงานภายใน หมายถึ ง หน ว ยงานภายในสํ า นั ก การลู ก เสื อ ลู ก เสื อ
ยุว กาชาด และกิ จการนั กเรีย น สํานั กงานปลั ดกระทรวงศึ กษาธิก าร ไดแ ก กลุมสงเสริมและ
พัฒนาการลูกเสือ กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ศูนย
เสมารั ก ษ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ศู น ย กิ จ กรรมยุ ว กาชาด ศู น ย พั ฒ นาบุ ค ลากรทางการลู ก เสื อ
ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน และฝายบริหารงานทั่วไป
3.3 หนวยงานที่เกีย่ วของ หมายถึง หนวยงานที่สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ
กิจการนักเรียน ไดจัดสงสื่อกิจกรรมยุวกาชาดไปใชประกอบการจัดการเรียนการสอนยุวกาชาด
ไดแก สถานศึกษา สํานักงานบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาจังหวัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต องคการบริการสวน
จังหวัด และอืน่ ๆ
4. หนาที่ความรับผิดชอบ

4

ผูอํานวยการสํานักลูกเสือลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน : ลงนามในบันทึก
ขออนุมัติโครงการผลิตสื่อ หนังสือถึงบุคลากรที่เกี่ยวของ ไดแก ผูเชีย่ วชาญดานยุวกาชาด ผูบริหาร
สถานศึกษาศึกษานิเทศก ครูผูสอน นักวิชาการ ฯลฯ หนังสือถึงหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการจัด
ประชุมสัมมนา
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด : พิจารณาและเห็นชอบ ในการจัดทํา
โครงการฯ การบริหารจัดการ กระบวนการดําเนินงาน
หัวหนากลุมงานวิชาการ : ใหคําแนะนํา ควบคุม กํากับ ตรวจสอบความถูกตอง
ของ กระบวนการดําเนินงาน พิจารณาความสําคัญความจําเปนและเนื้อหาสาระในการผลิตสื่อ
และพิจารณาบุคลากรที่รวมประชุมสัมมนา
นักวิชาการศึกษา : ศึกษาความสําคัญ ความจําเปน และเนื้อหาสาระในการผลิต
สื่อ ติดตอประสานงานกับบุคลากรที่รวมโครงการ และสํารวจสถานที่สําหรับการประชุมสัมมนา
ดําเนินการประชุมสัมมนา รวบรวมเรียบเรียงเนื้อหาสาระของการผลิตสื่อ ดําเนินการจัดจางการ
ผลิต และเผยแพรสื่อกิจกรรมยุวกาชาดไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ
5. ผังกระบวนการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
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ผังกระบวนการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการกระบวนผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
ลําดับ
ที่
1

ผังกระบวนการ
ศึกษา
ความสําคัญ
และจําเปน

2
ขออนุมัติ
โครงการ

3
วางแผนการ
ดําเนินงาน

4
แตงตั้ง
คณะทํางาน

5
ประสานงาน

6
จัดประชุม
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

7
จัดประชุม
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1

รายละเอียดงาน
ศึกษาความจําเปนใน
การผลิตสื่อ

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด
สัปดาหท1ี่
สัปดาหที่ 1
ของเดือน
ของเดือน
ต.ค.
ต.ค.

เอกสารที่
เกี่ยวของ
นักวิชาการ งานวิจยั
ศึกษาชํานาญ เอกสารทาง
การ
วิชาการ
พิเศษ
คูมือ ตํารา
นักวิชาการ แผนงาน /
ศึกษาชํานาญ โครงการ /
การพิเศษ
นักวิชาการ แผนงาน /
ศึกษาชํานาญ โครงการ
การ
พิเศษ
นักวิชาการ รายชื่อ
ศึกษาชํานาญ คณะทํางาน
การพิเศษ
นักวิชาการ รายชื่อ
ศึกษาชํานาญ คณะทํางาน
การพิเศษ
ผูรับผิดชอบ

ขออนุมัติแผนงาน /
โครงการ

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
ต.ค.
วางแผนการดําเนินงาน สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.

สัปดาหที่ 3
ของเดือน
ต.ค.
สัปดาหที่ 4
ของเดือน
ต.ค.

แตงตั้งคณะ ทํางานผลิต สัปดาหที่ 4
สื่อ
ของเดือน
ต.ค.
ประสานงานกับ
สัปดาหที่ 1
หนวยงานและบุคลากร ของเดือน
ที่เกี่ยวของ
พ.ย.

เดือน
พฤศจิกายน

จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 1
เพื่อกําหนดสือ่ และทํา
รางสื่อ
จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ ครั้งที่ 2
เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของสื่อ

ตนเดือน
มกราคม

เดือน
มกราคม

คณะทํางาน เอกสารทาง
วิชาการ
สื่อตาง ๆ

ตนเดือน
มีนาคม

เดือน
มีนาคม

คณะทํางาน เอกสารทาง
วิชาการ
สื่อตาง ๆ

สัปดาหที่ 2
ของเดือน
พ.ย.
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ลําดับ
ที่
8

ผังกระบวนการ
ดําเนินการ
จัดจางผลิตสื่อ

9
ตรวจสอบ
ฉบับราง
1- 3 ครั้ง

10

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด
กรกฎาคม กรกฎาคม

เอกสารที่
เกี่ยวของ
นักวิชาการ หนังสือ
ศึกษาชํานาญ ราชการ
การพิเศษ

ตรวจปรุปฉบับราง 23 ครั้ง

กรกฎาคม สิงหาคม

สิงหาคม

ตรวจรับงาน

กันยายน

กันยายน

นักวิชาการ เครื่องมือ /
ศึกษาชํานาญ เทคโนโลยี
การพิเศษ
/ วัสดุ
อุปกรณ
คณะตรวจ สื่อ
รับงาน

รายละเอียดงาน
สรุปรวบรวมสื่อเพื่อ
ดําเนินการจัดจางผลิต

ตรวจรับงาน

เสนอผูบัง
คับบัญชา

11
เผยแพร
สื่อ

เสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อรับทราบสื่อที่ได
ผลิตกอนดําเนินการ
จัดสงเผยแพร
เผยแพรไปยัง
สถานศึกษาและ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ

ผูรับผิดชอบ

นักวิชาการ หนังสือ
ศึกษาชํานาญ ราชการ
การพิเศษ

กันยายน

กันยายน

นักวิชาการ สื่อ
ศึกษาชํานาญ
การพิเศษ
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6. ขั้นตอนการปฏิบตั ิงานการผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ / นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
1. ศึกษาความสําคัญและจําเปนในการผลิตสื่อ เพื่อพิจารณาเกีย่ วกับประเภทของ
สื่อ เนื้อหาสาระของสื่อที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอนของครูผูสอนและสมาชิกยุวกาชาด
รวมทั้งความสะดวกในการใชสื่ออยางมีประสิทธิภาพ และปริมาณสื่อที่ผลิต
2. ขออนุมัติแผนงาน / โครงการ โดยการนําเสนอใหหวั หนากลุมสงเสริมและ
พัฒนายุวกาชาดพิจารณาโครงการ กิจกรรม ผลผลิตเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ กลุมเปาหมายทีใ่ ช
สื่อ ฯลฯ
3. วางแผนการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบโครงการศึกษารายละเอียด และจัดทําผัง
กระบวนการดําเนินงาน
4. แตงตั้งคณะทํางานผลิตสื่อ โดยการติดตอประสานงานดวยวาจาเปนเบื้องตน
จัดทําคําสั่งคณะกรรมการ ซึ่งแบงออกเปน คณะกรรมการดําเนินงาน และคณะทํางานตามประเภท
สื่อที่กําหนด
5 ติดตอประสานงานกับบุคลากรที่มีความรูความชํานาญ/ทักษะในการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด ไดแก ผูเชี่ยวชาญดานยุวกาชาด ผูบริหารสถานศึกษาศึกษานิเทศก นักวิชาการ ครูผูสอน
ฯลฯ หนังสือถึงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของในการจัดประชุมสัมมนา และอื่น ๆ (ถามี)
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เพื่อกําหนดสื่อและจัดทํารางสื่อ ในครั้งที่ 1
คณะ กรรมการดําเนินงานและคณะทํางาน ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ อาทิ งานวิจยั ที่กลุมสงเสริม
และพัฒนายุวกาชาดไดศกึ ษาวิจยั ไว คูมือ ตําราการผลิตสื่อ และพิจารณาความตองการเพื่อหาแนว
ทางการผลิตใหสอดคลองและเหมาะสมกับผูใชสื่อ จากนั้นสรุปพรอมจัดทํารางสื่อใหทุกคนรวม
พิจารณา ในการนี้มีการแบงกลุมผูรับผิดชอบจัดทําสื่อประเภทตาง ๆ โดยกําหนดวัน เวลาในการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 และนัดหมายการนําเสนอความกาวหนาของการจัดทําสื่อ
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 เพื่อตรวจสอบความสมบูรณของสื่อ ในครั้ง
ที่ 2 นี้ คณะกรรมการดําเนินงานและคณะทํางานทบทวนขอตกลง การนัดหมาย การนําเสนอ
ความกาวหนาของการจัดทํารางสื่อ เพื่อนํามาพิจารณารวมกันอีก 1 รอบ และปรับแกไขใหสมบูรณ
ยิ่งขึ้น
8. สรุปรวบรวมสื่อเพื่อดําเนินการจัดจางผลิตสื่อ ผูรับผิดชอบโครงการมีหนาที่
ติดตามสื่อฉบับรางจากคณะทํางาน ตรวจสอบความสมบูรณครบถวน เสนอผูบริหารลงนามในคํา
นํา ติดตอฝายบริหารงานทั่วไปเพื่อใหดําเนินการจัดจางผลิตสื่อ พรอมแนบรายละเอียดของสื่อ
9. ตรวจปรุฟฉบับราง 2- 3 ครั้ง เมื่อสื่อฉบับรางถูกสงไปยังผูรับจางผลิตแลว
ตองมีการตรวจสอบ สอบทาน ตรวจพิสูจนอักษร สี ภาพ ขนาด ลักษณะของวัสดุที่ใชในการ
ผลิต จนกวาสือ่ นั้น ๆ จะสมบูรณ
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10. ตรวจรับงาน ผูรับผิดชอบโครงการเชิญผูตรวจรับงาน 3 คน มาพิจารณาสื่อ
ตามที่กําหนด และลงนามตรวจรับงาน เพื่อสงใหฝายจัดจางดําเนินการเบิกเงินคาจางผลิตตอไป
11. เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อรับทราบสื่อกอนจัดสงเผยแพร กระบวนการผลิตสื่อ
สําเร็จเรียบรอบแลว ผูบริหารชั้นตนลงนามในบันทึกเพื่อสรุปงานเรียนผูบริหารระดับสูงรับทราบ
กอนนําสื่อออกไปเผยแพร
12. เผยแพรไปยังสถาน ศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ ประสานงานกับฝาย
บริหารงานทั่วไปเพื่อดําเนินการจัดสงสื่อทางไปรษณีย หรือโดยการมอบสื่อแกผูรวมการประชุม
สัมมนาตางๆ ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ การออกนิเทศกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา
การจัดงานชุมนุมยุวกาชาด กิจกรรมวันคลายวันสถาปนายุวกาชาด ฯลฯ
ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
1. พิจารณาโครงการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
2. ลงนามบันทึกขออนุมัติจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
3. ลงนามในหนังสือเชิญบุคลากรรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงาน คณะทํางาน
และรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. ลงนามในบันทึกการเบิกเงินสําหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. ลงนามในบันทึกเพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามในคํานําของสื่อ
6. ลงนามในบันทึกเพื่อเสนอสํานักอํานวยการจัดจางการผลิตสื่อ
7. ลงนามในบันทึกเพื่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบกอนเผยแพรสื่อ
8. ลงนามในหนังสือเพื่อสงสื่อไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด
1. พิ จ ารณาและเห็ น ชอบ ในการจั ด ทํ า โครงการฯ การบริ ห ารจั ด การ
กระบวนการดําเนินงาน
2. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการขออนุมัติโครงการฯ คณะทํางาน การจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการแตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน
4. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
5. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงนามในคํานําของสื่อ
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6. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการ
7. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการลงนามในคํานําของสื่อ
8. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในการจัดจางการผลิตสื่อ
9. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ ลงนามถึง
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการรับทราบกอนเผยแพรสื่อ
10. ลงนามกํากับในบันทึกและใบสั่งงานเพื่อเสนอผูอํานวยการสํานักฯ เพื่อสงสื่อ
ไปยังบุคคลที่เกี่ยวของ
หัวหนากลุมงานวิชาการ
1. ใหคําแนะนํา ในการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
2. พิจารณาความสําคัญความจําเปนและเนื้อหาสาระในการผลิตสื่อ
3. พิจารณาบุคลากรที่รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
4. ควบคุม กํากับกระบวนการดําเนินงานผลิตสื่อ
5. ตรวจสอบความถูกตองของสื่อ
6. ใหขอเสนอแนะและคําแนะนํากอนสงจัดจางผลิตสื่อ
7. ตรวจดูความเรียบรอบของจดหมาย บันทึก หนังสือราชการกอนสงไปยัง
บุคคลที่เกี่ยวของ
หนาที่ฝายบริหารงานทั่วไป
1. ดําเนินการจัดซื้อวัสดุในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 – 2
2. ดําเนินการจัดจางการผลิตสื่อ
3. ดําเนินการตรวจรับงานและเบิกคาจางผลิต
7. มาตรฐานงาน
7.1 การผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สอดคลองกับหลักสูตรกิจกรรมยุว
กาชาด (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544)
7.2 การผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษา ขัน้ พื้นฐาน พ.ศ. 2551
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7.3 การจัดจางผลิตสื่อของกลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด สํานักการลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิม่ เติม
7.4 ไดรับสื่อที่สมบูรณ ครบถวน ถูกตองตามขอกําหนดการผลิตสื่อ และตรง
ตามความตองการของบุคลากรที่ใชสื่อ
8. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับสภาวะฉุกเฉิน
จุดวิกฤตของกระบวนงาน คือ การจัดทําตนฉบับ ซึ่งคณะทํางานไมสามารถสืบคน
หรือคนควาขอมูลไดครบถวนตามทีก่ ําหนด ในขณะเดียวกัน ผูรบั ผิดชอบโครงการผลิตสื่อ ไม
สามารถดําเนินการไดทนั ตามกําหนดเพราะปญหาขางตนและกระบวนการผลิตที่ซับซอน ทําใหไม
เสร็จสิ้นการผลิตตามเวลา
แผนรองรับภาวะฉุกเฉินคือการเริ่มดําเนินโครงการผลิตสื่อตั้งแตตนปงบประมาณ
และพยายามผลิตสื่อที่สามารถรวบรวม เรียบเรียง คนควาขอมูลที่หาไดไมยากนัก และเสนอใหฝาย
บริหารงานทั่วไปดําเนินการจัดจางเร็วกวาที่เคยปฏิบัติมา
9. การติดตามประเมินผล
ประเมินจากแบบสอบถาม การสัมภาษณ และรับฟงความคิดเห็นจากครูผูสอน
สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาดที่ไดรับสื่อไปใชประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
ทั้งในสวนของงานดานวิชาการ การฝกอบรม และการสงเสริมกิจกรรมยุวกาชาด
10. ระเบียบและเอกสารที่เกี่ยวของ
1. ขอบังคับสภากาชาดไทย
2. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด
3. แผนปฏิบัติการ 4 ป ของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. นโยบายของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
6. หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด (ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544)
7. รายงานการวิจัยยุวกาชาด และงานวิจยั อื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับยุวกาชาด
8. มติที่ประชุมของสหพันธสภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ
9. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
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การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนผลิตสื่อกิจกรรมยุวกาชาด
Supplier
1. สํานักงาน
คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษา
3. สํานักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร
4. สภากาชาดไทย
5. สํานักอํานวยการ
สป.ศธ.

Input
1. เหตุผลและความ
จําเปนในการผลิต
สื่อ
2. งบประมาณ
3. เอกสาร / สื่อที่
เกี่ยวของกับการผลิต
สื่อกิจกรรม
ยุวกาชาด
4. เครื่องมือ /
เทคโนโลยี / วัสดุ
อุปกรณ เชน LCD
Power Point

Process
1. ศึกษาความจําเปนในการ
ผลิตสื่อ
2. ขออนุมัติแผนงาน /
โครงการ
3. วางแผนการดําเนินงาน
4. แตงตั้งคณะทํางาน
ผลิตสื่อ
5 ติดตอประสานงานกับ
บุคลากรที่มีความรูความ
ชํานาญ/ทักษะในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด
6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 1เพื่อกําหนดสื่อและ
จัดทํารางสื่อ
7. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ครั้งที่ 2เพื่อตรวจสอบความ
สมบูรณของสื่อ
8. สรุปรวบรวมสื่อเพื่อ
ดําเนินกรจัดจางผลิตสื่อ
9. ตรวจปรุฟ ฉบับราง
2- 3 ครั้ง
10. ตรวจรับงาน
11. เสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อรับทราบสื่อกอน
จัดสงเผยแพร
12. เผยแพรไปยังสถาน
ศึกษาและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ

Output
1. องคความรู
เกี่ยวกับการผลิตสื่อ
2. ผูบริหารที่มี
ความรูความเขาใจ
ในการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาด
กิจกรรมยุวกาชาด
3. ครูที่มีความรู
ความเขาใจในการ
จัดกิจกรรม
ยุวกาชาด
4. บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรูค วาม
เขาใจในการจัด
กิจกรรมยุวกาชาด
5.บุคลากรที่
เชี่ยวชาญดานสื่อ
6. ผูอํานวยการ
สํานัก

Customer
1. ผูบริหารสถาน
ศึกษา
2. ผูนํายุวกาชาด
(ครูผูสอน)
3. สมาชิก
ยุวกาชาด
4. บุคลากรทาง
การศึกษา
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โครงการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
1. หลักการและเหตุผล
ดวย สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดทําการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนา
หลักสูตรและแนวการจัดกิจกรรมยุวกาชาด เพื่อพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดใหสอดรับกับการพัฒนา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน ไดเริ่มขับเคลื่อนไปสู การปฏิบัติในโรงเรีย น และให ใ ช
ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปการศึกษา 2553
ผลการวิจัย ทําใหสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ไดรับทราบ
ขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและแนวการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนและเหมาะสมกับสมาชิกยุวกาชาด
ในดานกิจกรรมหลัก ไดแกกิจกรรมสัมพันธภาพและความเขาใจอันดี กิจกรรมสุขภาพ กิจกรรม
กาชาดและยุวกาชาด และกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตามลําดับ สําหรับกิจกรรมพิเศษที่เปน
ประโยชน แ ละเหมาะสมกั บ สมาชิ ก ยุ ว กาชาด ได แ ก ความจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ทักษะชีวิตครอบครัว ปฐมพยาบาล (ปฏิบัติจริง) มารยาทสังคม และนักบําเพ็ญ
ประโยชน เปนตน
ในการนี้ กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด ซึ่งเปนหนวยงานที่มีบทบาท หนาที่
ในการสงเสริม
สนับสนุน พัฒนากิจการยุวกาชาดใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มติของสหพันธ
สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหวางประเทศ ขอบังคับสภากาชาดไทย ในการผลิตและ
เผยแพรสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
จึงตองดําเนินการใหสอดคลองกับการสนับสนุนใหกับ
เจาหนาที่ ผูบงั คับบัญชา บุคลากรทางดาน
ยุวกาชาดทั้งภาครัฐและเอกชน ไดนําสื่อไปใช
ประโยชนในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดอยางแทจริง จึงจําเปนตองมีการศึกษา ความจําเปน และความ
ตองการของผูใชเปนสําคัญ ดังนั้น สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน จึงไดจดั ทํา
“โครงการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด” ขึ้น
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาดตามหลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด สื่อการ
ฝกอบรม ยุวกาชาด ไปยังสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 เพื่อใหครูผูสอน สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาด มีสื่อใช
ประกอบการจั ด กิ จ กรรมยุ ว กาชาดในสถานศึ ก ษา การฝ ก อบรม การส ง เสริ ม กิ จ กรรมอย า ง
เหมาะสมและเผยแพรใหเปนที่รูจักอยางแพรหลายมากยิ่งขึ้น
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-23. เปาหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
ผลิตสื่อการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา การฝกอบรม และการสงเสริม
กิจกรรม จํานวน
10,000 ชุด
3.2 เชิงคุณภาพ
มี สื่ อ ที่ ถู ก ต อ งและเหมาะสม สํ า หรั บ ใช ป ระกอบการจั ด กิ จ กรรมใน
สถานศึกษา ทั้งยังใชประกอบการฝกอบรม และการสงเสริมกิจกรรมยุวกาชาดไดอยางมีคุณภาพ
4. วิธีดําเนินการ
4.1
4.2
4.3
4.5

จัดทําโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
วางแผนการดําเนินโครงการแตงตั้งคณะทํางานและจัดประชุมคณะทํางาน
ปฏิบัติตามแผนที่กําหนด คือประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง และผลิตสื่อ ฯลฯ
สรุปและเผยแพร

5. ระยะเวลา และสถานที่
5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําตนฉบับ จํานวน 2 ครั้ง ระหวางเดือนตุลาคม
2552– มิถุนายน 2553 ทั้งในสวนกลางและสวนภูมภิ าค
5.2 ผลิตสื่อ ระหวางเดือนมิถุนายน - กันยายน 2553
6. งบประมาณ
กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด งบอุดหนุนทั่วไป สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน จํานวน จํานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน)
7. ผูรับผิดชอบโครงการ
กลุมงานวิชาการ กลุมสงเสริมและพัฒนายุวกาชาด สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
8.1 ครูผูสอน สมาชิกยุวกาชาด และบุคลากรทางดานยุวกาชาด มีสื่อที่ถูกตองและ
เหมาะสม สําหรับใชประกอบการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา การฝกอบรมยุวกาชาด
และการสงเสริมกิจกรรมยุวกาชาด
8.2 ไดเผยแพรกิจกรรมยุวกาชาดใหเปนทีร่ ูจักอยางแพรหลายมากยิ่งขึน้
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รายละเอียดคาใชจาย

โครงการผลิตสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด
********************************************

งบประมาณ
กิจกรรมลูกเสือ และยุวกาชาด งบเงินอุดหนุนทั่วไป สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียนสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 1,600,000 บาท (หนึ่งลานหก
แสนบาทถวน) แยกเปนคาใชจาย ดังนี้
1. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง ๆ ละ 290,000 บาท (เปนเงิน 580,000 บาท)
ก) หมวดคาใชสอย จํานวน 255,200 บาท
- คาที่พักจํานวน 30 หอง ๆ ละ 1,000 บาท จํานวน 2 คืน
เปนเงิน 60,000 บาท
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 80 คน ๆ ละ 250 บาท / มื้อ จํานวน 3 มื้อ
เปนเงิน 60,000 บาท
- คาอาหารเย็น จํานวน 80 คน ๆ ละ 280 บาท / มื้อ จํานวน 2 มื้อ เปนเงิน 44,800 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม จํานวน 80 คน ๆ ละ 80 บาท / มื้อ
จํานวน 6 มื้อ
เปนเงิน 38,400 บาท
- คาใชจายในการเดินทางของผูเขาประชุมฯ
เปนเงิน 52,000 บาท
ข) หมวดคาวัสดุ (จํานวน 26,800 บาท) แยกเปน
- คาวัสดุ
เปนเงิน 16,800 บาท
- คากระเปาเอกสาร จํานวน 80 ใบ ๆ ละ 120 บาท
เปนเงิน 10,000 บาท
ค) คาตอบแทน จํานวน 8,000. บาท
- คาอาหารทําการนอกเวลา
เปนเงิน 8,000 บาท
2. การประชุมราชการ จํานวน 1 ครั้ง (เปนเงิน 20,000 บาท)
- คาอาหารกลางวัน จํานวน 20 คน ๆ ละ 100 บาท
เปนเงิน 2,000 บาท
- คาอาหารวางและเครื่องดืม่ จํานวน 20 คน ๆ ละ 30 บาท/มื้อ
รวม 2 มื้อ
เปนเงิน 1,200 บาท
- คาใชจายในการเดินทางของผูเขารวมประชุม
เปนเงิน 16,800 บาท
2. ผลิตสื่อ (เปนเงิน 1,000,000 บาท)
2.1 เอกสารประกอบความรูย ุวกาชาด จํานวน 500 ชุด
2.2 ชุดความรูย ุวกาชาด จํานวน 4,000 ชุด
2.3 ผลิตสื่อกิจกรรมหลัก กิจกรรมพิเศษ สื่อการฝกอบรม
สื่อการสงเสริมกิจกรรม จํานวน 5,000 ชุด

เปนเงิน 150,000 บาท
เปนเงิน 300,000 บาท
เปนเงิน 550,000 บาท

หมายเหตุ : ขอถัวจายทุกรายการ
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การจัดทํามาตรการทางลบเพื่อปองกันผลกระทบตอกระบวนงาน
มาตรการ
แนวทาง /
ผลกระทบทางลบ
รองรับ
โครงการรองรับ
เนื่องจากกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เปนกระบวน
การจัดกิจกรรมที่มีรูปแบบ / วิธีการหลากหลาย เพื่อ
พัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญ
 ญา อารมณ
และสังคม มุงสรางเสริมเจตคติ คุณคาชีวติ ปลูกฝง
คุณธรรม และ คานิยมทีพ่ ึงประสงค ใหรจู ักและ
เขาใจตนเอง สรางจิตสํานึกในธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และปฏิบัติตนใหเปนประโยชนตอสังคม
ประเทศชาติ และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข โดยมี
แนวการจัดกิจกรรม ดังนี้
1. เพื่อเปนการเกื้อกูล สงเสริม และบูรณการ การ
เรียนรูตามกลุม สาระการเรียนรู
2. จัดกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด ตาม
ธรรมชาติ และความสามารถ ความตองการ ของ
ผูเรียนและชุมชน
3. จุดเนนคือการปลูกฝงและสรางจิตสํานึกในการ
การทํางานที่เปนประโยชนตอตนเองและสวนรวม
ดังนั้น กิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งเปนหนึ่งในกิจกรรม
นักเรียน กิจกรรมพัฒนาผูเรียนจึงนับเปนสิ่งสําคัญใน
การขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหมีคุณลักษณะดังกลาว
เปนอยางดี ถาไมมีการผลิตสื่อสําหรับประกอบการ
จัดกิจกรรมยุวกาชาด ซึ่งมีกจิ กรรมหลากหลายที่ชวย
เปนเครื่องมือในการเสริมสรางคุณลักษณะนิสัยที่ดี
เชน กิจกรรมกาชาด :ชวยเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ดานการปลูกฝงดานมนุษยธรรม กิจกรรมสุขภาพ :
ชวยสงเสริมสุขภาพอนามัยสวนบุคคล โดยเฉพาะ
อยางวัยเจริญพันธุที่มีความเสี่ยง

โดยการผลิตสื่อกิจกรรม โครงการผลิตสื่อการ
ยุวกาชาดสนับสนุนไปยัง จัดกิจกรรมยุวกาชาด
สถานศึกษา เพื่อใหผูที่มี
สวนเกีย่ วของกับการ
จัดการเรียนการสอน
ยุวกาชาด ไดใชเปนคูมือ
แนวทางการจัดกิจกรรม
และเปนการอํานวยความ
สะดวก ที่เหมาะสมและ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
ของกิจกรรมนักเรียน
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
พรอมกับใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาคุณลักษณะ
นิสัยของสมาชิกยุวกาชาด
วิทยากรที่ใหการฝกอบรม
และดานการสงเสริม
กิจกรรมยุวกาชาด เปนตน
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การจัดทํามาตรการทางลบเพื่อปองกันผลกระทบตอกระบวนงาน
ผลกระทบทางลบ

มาตรการ
รองรับ

แนวทาง /
โครงการรองรับ

ตอการเปนโรคติดตอ การติดสิ่งเสพติด การ
มีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร และการ
ปฏิเสธอบายมุขตาง ๆ และสงเสริมอนามัย
ของผูอื่น กิจกรรมสัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี : ชวยสงเสริมความสามัคคีในหมู
คณะ การทํางานเปนทีมและการอยูรวมกัน
อยางมีความสุข เปนสื่อประเภทหนึ่งที่
สามารถลดความขัดแยง การทะเลาะวิวาทใน
กลุมวัยรุนได กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน :
ชวยปลูกฝงดานการชวยเหลือสังคม
ชวยเหลือผูตกทุกขไดยาก รวมทั้งการชวย
ดูแลรักษาดานการอนุรักษและสิ่งแวดลอม
ดังนั้น ถาปราศจากสื่อเหลานี้ นักเรียน
นักศึกษาและเยาวชนอาจมีความเสี่ยงตอการ
มีพฤติกรรม การประพฤติปฏิบัติไปในทางที่
ไมเหมาะสม ทําใหสังคมเกิดความไมสงบ
และอาจเปนปญหาลุกลามใหญโตไปเปน
ปญหาของประเทศชาติได แตในปจจุบันยัง
ขาดสื่ออีกมาก เพื่อปองกันผลกระทบทาง
ลบและตองการพัฒนาใหเกิดผลดีตอการ
จัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ จึง
จําเปนตองมีสอื่ ยุวกาชาดทีด่ ีสําหรับ
ประกอบการจัดกิจกรรม ประกอบดวย สื่อ
การกาชาด สุขภาพ สัมพันธภาพและความ
เขาใจอันดี และบําเพ็ญประโยชน ฯลฯ
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