คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัคร
สงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

กลุมงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ
กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน

สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ฉบับนี้
ผูรับผิดชอบโครงการไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดทําหลักสูตรในการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา อันเปนการสรางความเขาใจและแนวทางในการจัดทําหลักสูตรที่ชัดเจน
หลังจากที่ไดทําการศึกษา วิเคราะห กระบวนการและแนวทางในการจัดทําหลักสูตรตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อ
เปนประโยชนใหแกผูที่สนใจศึกษาคนควาตอไป
กลุมงานสงเสริมและพัฒนาวิชาการ

สารบัญ

หัวขอ

หนา

คํานํา
1. วัตถุประสงค

1

2. ขอบเขต

1

3. คําจํากัดความ

1

4. หนาที่ความรับผิดชอบ

2

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

7

7. มาตรฐานงาน

7

8. จุดวิกฤตและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน

7

9. การติดตามประเมินผล

7

10. เอกสารอางอิง

7

ภาคผนวก
การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช Sipoc Model

8

คูมือการปฏิบัติงาน
การจัดทําหลักสูตรการฝกอบรมอาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
1. วัตถุประสงค
เพื่อจัดทําหลักสูตรและคูมอื ปฎิบัติงานกระบวนการฝกอบรมอาสาสมัครสงสริมความประพฤติและ
นักศึกษา สรางความเขาใจในกระบวนการจัดสูตรฝกอบรมใชเปนแนวทางในการจัดทําหลักสูตรการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
2. ขอบเขต
คูมือฝกอบรมใชสําหรับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 185 เขต สําหรับอาสาสมัครสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา
3. นิยามศัพท

หลักสูตร หมายถึง เนื้อหาวิชาเพื่อการจัดการเรียนการสอนเพื่อนําไปสูการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรม
ไปในแนวทางที่พึงประสงคทั้งพฤติกรรม ความรู ความคิด ควาทมสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมตางๆ
การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการในอันที่จะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรูความเขาใจ
ความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอันจะเปนผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงคของการ
ฝกอบรม
การสรางหลักสูตรฝกอบรม หมายถึง การกําหนดเนื้อหาวิชาเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดความรู
ความเขาใจ ทักษะ และทัศนคติในเรื่องอะไรบาง โดยเทคนิค และวิธกี ารอยางใด และจะตองใชเวลามาก
นอยเพียงใดจึงจะทําใหผูเขารับการฝกอบรมเกิดการเรียนรูและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามวัตถุประสงค
อาสาสมัคร หมายถึง ผูที่สมัครใจทํางานเพือ่ ประโยชนแหงประชาชนและสังคม โดยไมหวัง
ผลตอบแทนเปนเงิน หรือสิ่งอื่นใด บุคคลที่อาสาเขามาชวยเหลือสังคมดวยความสมัครใจ เสียสละ
เพื่อชวยเหลือผูอื่น ปองกัน แกไขปญหา และพัฒนาสังคม โดยไมหวังสิ่งตอบแทน
คุณสมบัติที่สําคัญของอาสาสมัครมี 3 ประการ คือ
1. ทํางานดวยความสมัครใจไมใชดว ยการถูกบังคับ หรือเปนเพราะหนาที่
2. เปนงานเพื่อประโยชนแกประชาชนและสังคม หรือสาธารณประโยชนและทําโดยไมหวัง
ผลตอบแทนเปนเงิน

2
3. ผลตอบแทนที่อาสาสมัครไดรับคือทังความสุข ความภูมิใจ ที่ไดปฏิบัติงานที่เปนประโยชนแก
ประชาชน สังคม และประเทศชาติ
อาสาสมัครเปนงานที่มีความสําคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติที่องคการสหประชาชาติและ
รัฐบาลไดใหความสําคัญตองานอาสาสมัครโดยไดกําหนดใหป พ.ศ .2544 (ค.ศ.2001) เปนปอาสาสมัครสากล
เพื่อเนนถึงความสําคัญของงานอาสาสมัครและกระตุนใหผูคนในสังคม ภาครัฐ ภาคธุรกิจ และองคกรเอกชน
ไดหาแนวทางที่จะสงเสริมสนับสนุน ยกระดับและสรางความเขมแข็งใหกับงานอาสาสมัครในระดับบุคคล
กลุม และสาธารณะ
จิตสาธารณะ หมายถึง จิตสํานึกเพื่อสวนรวม (จิตสํานึกในปทานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
2538 ใหความหมายไววา เปนภาวะทีจ่ ิตตื่นและรูสึกตัวสามารถตอบสนองจากประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ รูป
รส กลิ่น เสียง และสัมผัสได การตระหนักรูและคํานึงถึงสวนรวมรวมกัน คํานึงถึงผูอื่นที่รวมสัมพันธเปน
กลุมเดียวกัน แสดงออกมาในรูปของพฤติกรรมที่เกิดขึ้นดวยความสมัครใจเพื่อสวนรวมโดยการแสดงออก
ดวยการอาสาไมมีใครบังคับ
4 หนาที่ความรับผิดชอบ
4.1 คณะทํางานจัดทําหลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประกอบดวย
4.1.1 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาดกิจการนักเรียน เปน เปนประธาน มีบทบาท
หนาที่ใหคําปรึกษา แนะนําใหการดําเนินงานการจัดทําหลักสูตรใหเปนไปดวยความเรียบรอยและบรรลุ
วัตถุประสงค
4.1.2 หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน รองประธานมีบทบาทหนาที่เปน
ประธานการประชุม และควบคุม กํากับ ติดตามใหการดําเนินการของคณะทํางานบรรลุตามวัตถุประสงค
4.1.3 ผูบริหารสถานศึกษา ครู พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน ผูแ ทน
จากสํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร ผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและนักเรียน มีบทบาทหนาที่เปน
ตัวแทนกลุมเปาหมายนําเสนอขอคิดเห็น ขอมูล ความตองการ บริบท ขอจํากัดของการนําไปปฏิบัติจริง
ในมุมมองของผูใชหลักสูตร หรือผูรับบริการ กําหนดจุดมุงหมายแนวทางการใชหลักสูตร จัดทําเนื้อหาวิชา
และคูมือ
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4.2 ระดับบุคคล
4.2.1 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอนุมตั ิหลักสูตร มีบทบาทหนาทีพ่ ิจารณาและลงนาม
อนุมัติหลักสูตรและคูมือใหเปนบริการดานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
4.2.2 ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน มีบทบาทหนาทีก่ ํากับ
การปฏิบัติงาน พิจารณากลัน่ กรองเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4.2.3 หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน มีบทบาทหนาที่ นิเทศ ติดตามการ
ใหเปนไปดวยความเรียบรอย
4.2.4 เจาหนาที่บริหารการศึกษา กลุมสงเสริมและพัฒนาวิชาการ มีบทบาทหนาที่ ศึกษา
รวบรวม วิเคราะห รวบรวมขอมูล ประสานงานเพื่อกําหนดจุดมุงหมาย โครงสราง จัดทําเนื้อหาเพื่อจัดทํา
รางหลักสูตร ดําเนินการจัดประชุมเชิงฏิบัติการ ปรับปรุงแกไขตามมติของคณะทํางานจากการประชุมเชิง
ปฏิบัติการและจากการพิจารณากลั่นกรอง นํารางหลักสูตรไปทดลองใช ประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร
และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสอนใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และจัดทําเอกสารเผยแพรหลักสูตร
และคูมือ
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5. แผนผังกระบวนการทํางาน
ลําดับ
ที่

ระยะเวลา
ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ศึกษาขอมูล

เริ่ม

สิ้นสุด

ต.ค

ธ.ค

เอกสารที่
เกี่ยวของ

กลุมงาน

ขาวสาร

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

สงเสริมและ

งานวิจัย

มติคณะรัฐมนตรี และ

พัฒนาวิชาการ

เอกสารที่

ศึกษาวิเคราะหสภาพปญหา

1

ผูรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรการแกปญหาเด็ก

เกี่ยวกับความ

และเยาวชนในสถานศึกษา

ประพฤติ
นักเรียน

เขียนโครงการและเสนอ

2
ขออนุมัติโครงการ

ก.พ

ก.พ

ปลัดเพื่อขออนุมัติโครงการ

ปลัด ศธ/ผอ.

โครงการ

หัวหนากลุมงาน
สงเสริมและ
พัฒนาวิชาการ

3

แตงตั้ง
คณะกรรมการ

กลุมงาน

คําสั่งสํานัก

หลักสูตรฝกอบรมอาสาสมัคร

สงเสริมและ

การลูกเสือ

สงเสริมความประพฤตินักเรียน

พัฒนาวิชาการ

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

ก.พ

ก.พ

และนักศึกษา
กลุมงาน

เคาโครงราง

เคาโครงรางหลักสูตรและ

สงเสริมและ

หลักสูตร

มอบหมายหนาที่ความ

พัฒนาวิชาการ

ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา

4
ประชุมคณะกรรมการ
จัดทําเคาโครงราง
หลักสูตร

รับผิดชอบ
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําราง

5

ประชุมเชิงปฏิบัติการ
จัดทํารางหลักสูตร

ประชุมกลั่นกรอง

มี.ค

มี.ค

หลักสูตระยะเวลา 3 วัน

กลุมสงเสริม

รางหลักสูตร

และพัฒนา
วิชาการ

ประชุมกลั่นกรองรางหลักสูตร

6

ก.พ

จัดทําเนื้อหาวิชาตามหลักสูตร

เม.ย เม.ย

กลุมงาน

รางหลักสูตร

สงเสริมและ

จากผลการ

พัฒนาวิชาการ

ประชุม

5

ลําดับ
ที่

รายละเอียดงาน

ผังกระบวนการ

ประสานวิทยากร/สถานศึกษา/

7

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่ม

สิ้นสุด

พ.ค

มิ.ย

สถานที่/จัดทําเอกสารการอบรม

เตรียมการเพื่อทดลอง

เอกสารที่
เกี่ยวของ

งานพัฒนา

หนังสือเชิญ

วิชาการ

วิทยากร/
สถานศึกษา/

ใชรางหลักสูตร

เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรม
ทดลองใชรางหลักสูตรรมฝก

8

ทดลองใชรางหลักสูตร

ก.ค

ก.ค

อบรมระยะเวลา 3 วัน

ฝกอบรม

กลุมงาน

รายชื่อ

สงเสริมและ

นักเรียน/

พัฒนาวิชาการ

เอกสาร
ประกอบการ
ฝกอบรม

ประเมินผลหลักสูตร/ประเมิน

9

ก.ค

ส.ค

โครงการและปรับปรุงหลักสูตร

ประเมินผลและ
ปรับปรุง

10

กลุมงาน

สรุปผลการ

สงเสริมและ

ประเมิน

พัฒนาวิชาการ

หลักสูตร
หลักสูตร

เสนอผูอํานวยการสํานักการ

Yes/No

เสนอผูอํานวยการสํานัก

ส.ค

ก.ย

ผอ.สกก

บันทึกเสนอ

ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ

ผูอํานวยการ

นักเรียนเพื่อขอความเห็นชอบ

สํานัก

ในการนําเสนอหลักสูตรตอ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
Yes

เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11

เพื่อขออนุมัติใชหลักสูตร
เสนอปลัด
กระทรวงฯ

ก.ย

ก.ย

ปลัดกระทรวง

บันทึกเสนอ

ศึกษาธิการ

ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ
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6. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน
1. เจาหนาทีบ่ ริหารการศึกษา
‐ ศึกษา รวบรวม วิเคราะห รวบรวมขอมูล
‐ ประสานงานเพื่อกําหนดจุดมุงหมาย โครงสราง
‐ จัดทําเนือ้ หาเพื่อจัดทํารางหลักสูตร
‐ ดําเนินการจัดประชุมเชิงฏิบัติการ
‐ ปรับปรุงแกไขตามมติของคณะทํางานจากการประชุมเชิงปฏิบัติการและจากการพิจารณา
กลั่นกรอง
‐ นํารางหลักสูตรไปทดลองใช
‐ ประเมินผลการทดลองใชหลักสูตร
‐ ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อเสนอใหสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
‐ จัดทําเอกสารเผยแพรหลักสูตรและคูมือ
2. หัวหนากลุม สงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน
‐ นิเทศ ใหคําปรึกษา แนะนํา และรวมดําเนินงานโครงการ
‐ ติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคโครงการ
3. ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
‐ ควบคุม ดูแล และติดตามผลโครงการ
‐ พิจารณากลั่นกรองเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
4. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนผูอนุมัติหลักสูตร
‐ พิจารณาอนุมัติรับทราบหลักสูตรและคูมือ
‐ รับทราบและขอเสนอแนะการดําเนินงานโครงการ
7. มาตรฐานงาน
1. เปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี
2. อยูในกรอบแผนสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมแกนักเรียนและนักศึกษา
3. ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูตามหลักสูตร
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8. จุดวิกฤติของผังกระบวนการและแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
1. การเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญมารวมจัดทําหลักสูตรไมเปนไปตามที่กําหนด เนื่องจากผูเชี่ยวชาญไมมี
เวลา
2. นักเรียนและนักศึกษาที่เขารับการฝกอบรมมีคุณสมบัติไมครบตามหลักเกณฑที่กําหนด
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
1. กําหนดผูเชี่ยวชาญจากบุคลากรในสํานักที่มีความรูและทักษะในการปฎิบัติงานการสงเสริมความ
ประพฤตินักเรียน และนักศึกษา สํารอง
2. ตั้งคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ใหมีคุณสมบัติตามที่กําหนด
9. ระบบการติดตามและประเมินผล
1. กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามประเมินผลทําหนาที่ติดตาม กํากับและประเมินผลการฝกอบรม
ตามหลักสูตร
2. เครื่องมือ
- แบบประเมินผลรายวิชา
- แบบประเมินผลโครงการ
10. เอกสารอางอิง
- ยุทธศาสตรการแกไขแกและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พ.ศ. 2551 – 2554
- กฎกระทรวงความประพฤตินักเรียนนักศึกษา พ.ศ. 2548

วิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL สําหรับผูรับบริการ
(กระบวนการจัดทําหลักสูตรและคูมืการฝกอบรมอาสาสมัครสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
Supplier

Input

Process

Output

Custom

1 สํานักการลูกเสือฯ

1 มติคณะรัฐมนตรี

1 ศึกษา วิเคราะหสภาพปญหา

1 หลักสูตรและคูมือ

1 นักเรียน นักศึกษา

2 สํานักงาน

2 นโยบาย

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ

ฝกอบรมอาสาสมัคร

2 พนักงาน

ปลัดกระทรวง

กระทรวงศึกษาธิการ

นักเรียนและนักศึกษา ยุทธศาสตร

สงเสริมความ

เจาหนาที่สงเสริม

ศึกษาธิการ

3 ความตองการของ

การแกปญหาและพัฒนาเด็กและ

ประพฤตินักเรียน

ความประพฤติ

3 สํานักงานเขตพืน้ ที่

ผูรับบริการ

เยาวชน นโยบายยุทธศาสตรของ

และนักศึกษา

นักเรียนและ

การศึกษา

4 งบประมาณ

กระทรวงศึกษาธิการ

2 นักเรียน นักศึกษา

นักศึกษา

กรุงเทพมหานครเขต 3

5 ทักษะเชิงวิชาการ

2 เขียนโครงการและขออนุมัติ

จํานวน 40 คนที่

3 ผูบริหาร

4 สํานักการศึกษา

และทักษะการ

โครงการ

ผานการฝกอบรมการ

สถานศึกษา

กรุงเทพมหานคร

ประสานงานของ

3 แตงตั้งคณะกรรมการ

ทดลองใชราง

4 ครู อาจารย

5 มูลนิธิศูนยสิทธิเด็ก

บุคลากรในกลุม

4 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทํา

หลักสูตรมีความรู

6 มูลนิธิพัฒนาบุคลากร

สงเสริมและพัฒนา

เคาโครงรางหลักสูตร และ

เรื่องอาสาสมัคร

7 สํานักบริหาร

ศักยภาพนักเรียน

มอบหมายความรบผิดชอบ

สงเสริมความ

ยุทธศาสตรและบูรณา

6 วิทยากรที่มีความรู

5 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทํา

ประพฤตินักเรียน

การการศึกษาที่ 6

ความสามารถในการ

หลักสูตร

และนักศึกษาเปน

เปนวิทยากรและใน

6 ปรับปรุงโครงรางหลักสูตร

อยางดี

การสงเสริมความ

7 เตรียมการทดลองใชราง

ประพฤตินักเรียนและ

หลักสูตร โดยประสาน

นักศึกษา

- วิทยากรจากหนวยงานภาครัฐ

7 เครื่องคอมพิวเตอร

และเอกชน

8 เครื่องฉาย LCD

-สถานศึกษาเพื่อขอนักเรียนเปน

9 วิดีทัศน

กลุมตัวอยางในการทดลองใชราง
หลักสูตร
- จัดทําเอกสารประกอบ
8 จัดฝกอบรมเพื่อทดลองใชราง
หลักสูตร
9 ศึกษาวเคราะหแบบประเมิน
รายวิชาและแบบประเมิน
โครงการ
10 ดําเนินการปรับปรุงแกไขให
สมบูรณ
11 นําเสนอผูอํานวยการสํานัก
เพื่อขอความเห็นชอย
12 นําเสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการเพิ่ขออนุมัติใช
หลักสูตร

