คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D

กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คํานํา
คูมือปฏิบัติงานการจัดงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D ฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อใหผูที่
รับผิดชอบในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษาที่ 1 – 12 สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดงานชุมนุมไดอยางมีประสิทธิภาพ
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือฉบับนี้ คงจะเปนประโยชนแกผูที่ทําหนาที่ในการสงเสริมส
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาโดยใชกิจกรรมการเรียนรู ผานการลงมือกระทํา เพื่อใหเกิดทักษะ
โดยตรงใหแกนักเรียน นักศึกษา

กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน กระทรวงศึกษาธิการ

1

คูมือการปฎิบัติงาน
การจัดงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D
1. วัตถุประสงคุ
เพื่อจัดคูมือปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมงานชุมนุมเยาวชน ใหเปนแนวทางใหบุคคลากร
ดําเนินงานชุมนุมเยาวชนคน 3 D
2. ขอบเขต
จัดทําคูมือสําหรับเจาหนาทีบ่ ริหารการศึกษาประจําสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการ
การศึกษาที่ 1-12 และบุคลากรสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
3. นิยามศํพท
หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในแนวทางทีพ่ ึงประสงคทั้งพฤติกรรม ความรู ความคิด ควาทมสามารถ ทักษะ
เจตคติ และคานิยมตางๆ
2. งานชุมนุม หมายถึง การรวมตัวนักเรียน นักศึกษา จํานวนมาก ที่มาจากหลายพื้นที่ที่
แตกตางกัน นิยมจัดตามการแบงพื้นที่ตามภูมิภาค เพื่ออยูคายพักแรม และปฎิบัติกจิ กรรมรวมกัน
ทั้งนี้ โดย ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดงานผูนาํ เยาวชนคน 3 D
3. เยาวชน หมายถึง นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้ง 185 เขต ที่ไดรับการคัดเลือกใหเขารวมกิจกรรมงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D
4. 3 D หมายถึง นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่มเี ปาหมายในการ
สงเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาใหมคี ุณสมบัติ ในการปลอดยาเสพติด รักประชาธิปไตย มี
คุณธรรมจริยธรรม และดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4. หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 คณะทํางานจัดงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D มีหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
แนวทาง ดําเนินการจัดกิจกรรม ติดตามประเมินผลการจัดโครงการ

4.2. หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีหนาทีก่ ําหนดกรอบ
หลักสูตรและคูมือ กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และติดตามการประเมินผลโครงการ
4 . 3 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีหนาที่
ตรวจสอบแผนงานโครงการ เสนอโครงการและติดตามการดําเนินงาน
4. 4 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีหนาที่อนุมัติโครงการ เปนประธานในการ
จัดกิจกรรม
5. ผังกระบวนงาน

การวิเคราหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการกระบวนกระบวนงานชุมนุมเยาวชนคน 3 D
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

ศึกษาวิเคราะห

เขียนโครงการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
เริ่มตน
พ.ย. 52

ศึกษาวิเคราะหสภาพ
ปญหาความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา
ยุทธศาสตร การ
แกปญหา และพัฒนาเด็ก
และเยาวชน นโยบาย
ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทํารายละเอียด
ก.พ. 53
โครงการ

สิ้นสุด
ม.ค. 53

มี.ค. 53

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
บริหาร
การศึกษา คศ. 2

เจาหนาที่
โครงการ
บริหาร
การศึกษา คศ. 2

5

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

เสนอขอ
อนุมัติ
โครงการ

แตงตั้ง
คณะกรรมการ

เสนอ
ปลัด.ศธ

จัดประชุมเพื่อจัดทํา
หลักสูตรและคูมือ
ปฎิบัติงาน

จัดพิมพหลักสูตร
และคูมือการ
ปฎิบัติงาน

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เริ่มตน
ก.พ. 53

สิ้นสุด
มี.ค.. 53

จัดทําคําสั่วแตงตั้ง
ก.พ. 53
คณะกรรมการงาน
ชุมนุมผูเยาวชนคน 3 D

มี.ค.. 53

เจาหนาที่
คําสั่ง
บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ
การศึกษา คศ. 2

จัดทําหนังสือเสนอ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพือ่ ลงนาม
ในคําสั่ง

ก.พ. 53

มี.ค.. 53

ปลัด ศธ

คําสั่งที่ลงนามโดย
ปลัดศธ

ประชุมคณะกรรมการ
เพื่อจัดทําหลักสูตร และ
คูมือการปฎิบัติงาน

มี.ค. 53

มี.ค. 53

คณะกรรมการ

คูมือและหลักสูตร
ในการจัดกิจกรรม

จัดทําหนังสือ เสนอ
ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการอนุมัติ
โครงการ

ปลัด ศธ

โครงการที่ไดรับ
อนุมัติแลว

จัดทําหลักสูตรและคูมือ มี.ค-เม.ย. มี.ค-เม.ย. เจาหนาที่
คูมือและหลักสูตร
ปฎิบัติงาน จํานวน 12
บริหาร
ในการจัดกิจกรรม
53
53
เลม
การศึกษา คศ. 2

6

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ
แจงจังหวัด
เชียงใหมเตรียม
กิจกรรมตาม
หลักสูตร จัด

แจงสบย.ที่ 1 -12
เพื่อประสานครู
นักเรียนเขารวม
กิจกรรม

จัดกิจกรรม

ประเมินกิจกรรม

สรุปรายงาน

เสนอ
ปลัด.ศธ

รายละเอียดงาน
ประสานกับจังหวัด
เชียงใหมใหปฎิบัติตาม
แนวทางหลักสูตรและ
คูมือปฎิบัติงาน

ระยะเวลา
เริ่มตน
เม.ย.พ.ค. 53

สิ้นสุด
เม.ย.พ.ค. 53

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
หนังสือแจงจังหวัด
บริหาร
เชียงใหม
การศึกษา คศ. 2

ทําหนังสือถึงสบย.ที่ 1- พ.ค.-มิ.ย. พ.ค.-มิ.ย. เจาหนาที่
หนังสือแจงสบย.
12 ขอความอนุเคราะห 53
บริหาร
53
ที่ 1-12
จัดสงครู นักเรียนเขารวม
การศึกษา คศ. 2
กิจกรรม
ดําเนินกิจกรรมงาน
ชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3
D จํานวน
4 วัน

มิ.ย. 53

มิ.ย. 53

คณะกรรมการ

กําหนดการ ภาค
กิจกรรม

แจกแบบประเมินผล
ก.ค. –ก.ย ก.ค. –ก.ย เจาหนาที่
แบบประเมิน
โครงการและจัดรวบรวม 53
บริหาร
โครงการ
53
เก็บแบบประเมินผล
การศึกษา คศ. 2

วิเคราะห แบบ
ก.ค. –ก.ย ก.ค. –ก.ย เจาหนาที่
สรุปผลการประเมิน
ประเมินผลโครงการและ 53
บริหาร
โครงการ
53
สรุปผลรายงานการ
การศึกษา คศ. 2
ประเมิ นผล
จัดทําหนังสือสรุปรายงาน ก.ย 53
การประเมินผลโครงการงาน
ชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D
เสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพื่อทราบ

ก.ย 53

ปลัด ศธ

รายงานผลการ
ดําเนินงานโครงการ
งานชุมนุมผูนาํ
เยาวชนคน 3 D

ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

แจงใหบุคลากร
ที่เกี่ยงขอทราบ

รายละเอียดงาน
จัดทําหนังสือสรุป
รายงานการประเมินผล
แจงสบย.ที่ 1-12 เพื่อ
ทราบและนําไปปรับปรุง
ครั้งตอไป

ระยะเวลา
เริ่มตน
ก.ย 53

สิ้นสุด
ก.ย 53

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ

เจาหนาที่
รายงานผลการ
บริหาร
ดําเนินงานโครงการ
การศึกษา คศ. 2 งานชุมนุมผูนาํ
เยาวชนคน 3 D

6. ขั้นตอนการปฎิบตั ิงาน
1. เจาหนาที่บริหารการศึกษา
- ศึกษา วิเคราะหความจําเปน และนโยบาย เพือ่ จัดทําโครงการ
- เขียนโครงการ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
- ดําเนินการตามแผนปฎิบัตงิ านโครงการ
- แตงตั้งคณะกรรมการจากผูบริหาร เจาหนาที่บริหารการศึกษา ครู
อาจารย บุคลากรจากสํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการที่ 1 -12
- จัดทําเอกสารที่เกี่ยวของ
- ประสานงานกับบุคคล หนวยงาน องคกร ที่เกี่ยวของ
- ดําเนินการจัดสรรงบประมาณไปยังเจาหนาที่บริหารการศึกษาประจํา
สํานักบริหารยุทธศาสตรและบูรณาการที่ 1 -12
- อํานวยความสะดวกทั่วไป
- จัดประชุมเพื่อจัดทําหลักสูตรและคูมือการจัดงานชุมนุม ฯ
- จัดกิจกรรมงานชุมนุมผูนาํ เยาวชนคน 3 D
- สรุป ประเมิ นผลโครงการ และนําเสนอผูบริหาร
2. หัวหนากลุม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีหนาที่
- กําหนดกรอบ แนวทางในการจัดทําหลักสูตรและคูมือ
- กํากับ ติดตามการดําเนินงาน
- ติดตามการประเมินผลโครงการ
3. ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีหนาที่
- พิจารณาตรวจสอบแผนงานโครงการ
- นําโครงการเสนอเพื่อขออนุมัติ
- ติดตามการดําเนินงาน

4. คณะกรรมการ
- จัดกิจกรรมงานชุมนุมผูนาํ เยาวชนคน 3 D
5 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- พิจารณาอนุมัติโครงการ
- เปนประธานในพิธีเปด
- ลงนามในเกียรติบตั รแกนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย เจาหนาที่
บริหารการศึกษา ที่เขารวมการศึกษางานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D
7.มาตรฐานงาน
1.เปนไปตามแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียน นักศึกษา
2. เปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
3. ผูเขารวมงานชุมนุมผูนําเยาวชนคน 3 D ไดรับความรู ความเขาใจในหลัก
ประชาธิปไตยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคุณธรรมจริยธรรม
8. จุดวิกฤตของผังกระบวนการและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
1. มีการปรับเลื่อนวันจัดโครงการงานชุมนุมฯ เนื่องจากผลกระทบของปญหาจาก
การเมือง
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
การจัดทํากิจกรรมควรมีการสํารอง สถานที่ไวรองรับ
9. ระบบติดตามประเมินผล
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผล ทําหนาที่ติดตาม กํากับและ
ประเมินผลการงานชุมนุมคน 3 D
2. เครื่องมือ
- แบบประเมินผลของโครงการงานชุมนุมเยาวชนคน 3D
10. เอกสารอางอิง
- แผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม กระทรวงศึกษาธิการ
- นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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การวิเคราหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนงานชุมนุมเยาวชนคน 3 D
Supplier
1. สป.ศธ
2. สบย. 1-12
3. สพฐ.
4. สช.
5. ทบ.
6. ผวจ.เชียงใหม

Input
1. งบประมาณ
2. นโยบายสงเสริม
ประชาธิปไตย
คุณธรรมจริยธรรม
เศรษฐกิจพอเพียง
4. วิทยากรที่มีความรู
ความสามารถ การ
จัดการลักษณะ
ทีมงาน การมี
สวนรวม
5. คอมพิวเตอร LCD
วีดีทัศน

Process
1. ศึกษาวิเคราะหนโยบาย
ยุทธศาสตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ
2. จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ
3. เชิญประชุม
4. จัดทําคูมือปฎิบัติงาน
5. จัดกิจกรรมงานชุมนุม
ผูนําเยาวชน
6. สถานศึกษาไดนําความรู
จากการเขารวมกิจกรรมไป
ขยายผล
7. จัดทําแบบติดตาม
ประเมินผล
8. ติดตามประเมินผล
9.สรุปประเมินผลโครงการ

Output
- รอยละ 80%
ของผูเขารับการ
อบรมโครงการ
ผูนําเยาวชนคน
3 D นํากิจกรรม
โครงการไป
ขยายผลใน
สถานศึกษาได
อยางมี
ประสิทธิภาพ
- นําไปใชใน
ชีวิตประจําวัน

Customer
นักเรียนนักศึกษา

