คูมือการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
ดานการเรียนการสอน

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการปฏิบัติกระบวนการจัดทําและผลิตสารานุกรมเลมนี้ไดเขียนขึ้นเพื่อเปนคูมือสําหรับ
บุ คลากรในการจั ดทํ าสารานุ กรมลู กเสื อในด านต าง ๆ ซึ่ งครอบคลุ มขั้ นตอนการจั ดทํ าและผลิ ต
สารานุกรมลูกเสือ ตั้งแตการวางแผนการดําเนินงาน การดําเนินการประชุม การจัดทําสารานุกรม การ
จัดพิมพ การประเมินผล การเผยแพร และการปรับปรุงแกไข สําหรับทุกครั้งที่มีการจัดทําและผลิต
สารานุกรมลูกเสือ ของกลุ มส งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการ
นักเรียน สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ โดยประกอบเนื้อหาสาระดังนี้
๑. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๒. ขอบเขต
๓. คําจํากัดความ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕. Work Flow กระบวนการ
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน
๘. ระบบติดตามประเมินผล
๙. เอกสารอางอิง
๑๐. ภาคผนวก
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนากิจการลูกเสือของชาติ
ตอไป ขอขอบคุณที่ปรึกษาที่ใหความกรุณาเสนอแนะ ชวยทําใหคูมือสําเร็จตามวัตถุประสงคของการ
ดําเนินงานทุกประการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

๒

สารบัญ
หัวขอ
คํานํา
๑. วัตถุประสงค
๒. ขอบเขต
๓. คําจํากัดความ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕. ผังการจัดทําสารานุกรมลูกเสือ
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน
๘. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
๙. ระบบการติดตามประเมินผล
๑๐. เอกสารอางอิง
ภาคผนวก

หนา
๒
๔
๔
๔
๔
๕
๖
๘
๘
๘
๘
๙

๓

คูมือการปฏิบัติกระบวนการจัดทําและผลิตสารานุกรม
๑. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑.๑ เพื่อเปนคูมือในการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือในดานตาง ๆ ตอไป
๑.๒ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการนั้น ๆ
๑.๓ เพื่อใชในการศึกษา คนควา อางอิง ของผูประสงคจะดําเนินงานในลักษณะ หรือรูปแบบ
ชิ้นงานนั้น ๆ
๒. ขอบเขต
- เปนการจัดทําคูมือเพื่อชวยในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบโครงการการจัดทําและ
ผลิตสารานุกรมลูกเสือ ดานตาง ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือเทานั้น
- สารานุกรมลูกเสือใชเปนขอมูลอางอิงสําหรับ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคลากร
ทางการศึกษา
๓. คําจํากัดความ (Definition)
คําจํากัดความ เรื่อง : การจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
สารานุกรม หมายถึง หนังสือที่รวบรวมความรูทุกแขวงหรือเฉพาะแขนงเรียงตามลําดับตัวอักษร
สารานุกรมลูกเสือ ดานการเรียนการสอน หมายถึง หนังสือที่รวบรวมความรูเกี่ยวกับกิจกรรม
ลูกเสือ ดานการเรียนการสอนในสถานศึกษา เรียงตามลําดับตัวอักษร
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
หนาที่ความรับผิดชอบเรื่อง : การจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
ผูอํานวยการสํานัก : ควบคุม กํากับ อนุมัติแผนการดําเนินงาน ติดตาม และพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน
หัวหนากลุม : ควบคุม กํากับ ดูแล รับทราบและใหความรวมมือในการดําเนินงาน เสนอ
ความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร
นักวิชาการชํานาญการพิเศษ :
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ
๒. ดําเนินการจัดประชุมและประชุมเชิงปฏิบัติการ
๓. ดําเนินการจัดทําขอมูล
๔. ประสานกับกองคลังเพื่อจัดผลิต
๕. เผยแพรไปยังหนวยงานและสถานศึกษา
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน : จัดทําหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร การเงิน และการจัดเลี้ยง
๔

๕. WORK FLOW

การจัดทําสารานุกรมลูกเสือ
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ
ศึกษา
วิเคราะห

เขียนโครงการ

No
เสนอขอ
อนุมัติ
Yes

แตงตั้งคณะกรรมการฯ

ประชุมปรึกษาหารือ
รวมกันวิเคราะหขอ มูล

สรุป รวบรวมขอมูล
ที่ผานความเห็นชอบ

ถายทํารูปภาพและ
กิจกรรม

รายละเอียดงาน
๑. ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดทําสารานุกรม
ลูกเสือ
๒. เขียนโครงการ
การจัดทําและผลิต
สารานุกรมลูกเสือ
๓. เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดทําและ
ผลิตสารานุกรม
ลูกเสือ

๔. แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทํา
สารานุกรมลูกเสือ
๕. ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อ
รวมกันวิเคราะห
ขอมูลดานการเรียน
การสอนกิจกรรม
ลูกเสือ
๖. สรุป รวบรวม
ขอมูลที่ผานความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม
๗. ถายทํารูปภาพ
และกิจกรรมตาม
ขอมูลที่เห็นชอบจาก
ที่ประชุม

ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
เริ่มตน
สิ้นสุด
ก.ค. ๕๒ ส.ค. ๕๒ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

ส.ค. ๕๒ ส.ค.๕๒ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

เอกสารที่
เกี่ยวของ
หลักสูตร
ขอบังคับ
ระเบียบ
พ.ร.บ.ลูกเสือ
.

ต.ค. ๕๒ ต.ค. ๕๒ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

พ.ย. ๕๒ พ.ย. ๕๒ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
ธ.ค. ๕๒ ส.ค. ๕๓ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ
และเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน

ส.ค.๕๓

หลักสูตร
ขอบังคับ
ระเบียบ
พ.ร.บ.ลูกเสือ

ส.ค.๕๓ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

ส.ค. ๕๓ ส.ค. ๕๓ นายชางศิลป
ชํานาญงาน

๕

ส.ค. ๕๓
๘. รวบรวมและ
จัดทํารางสารานุกรม
เปนรูปเลม

รวบรวมและจัดทํา
รางเปนรูปเลม

๙. สงโรงพิมพเพื่อ
จัดพิมพ

ก.ย. ๕๓

ก.ย. 53

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๑๐. เสนอผูบริหาร
เพื่อทราบและลง
Yes นามในหนังสือถึง
สถานศึกษา

ก.ย.๕๓

ก.ย.๕๓

นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

จัดพิมพ

No

เสนอ
ผูบริหาร

เผยแพรไปยังสถานศึกษา

ติดตามและประเมินผล

นําผลที่ไดมา
ปรับปรุงเพื่อ
จัดพิมพแกไข

ส.ค.๕๓ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๑๑. เผยแพรไปยัง
สถานศึกษา
๑๒. ติดตามและ
ประเมินผล

นักวิชาการศึกษา
ต.ค. ๕๓ ต.ค. ๕๓ ชํานาญการพิเศษ
และเจาพนักงาน
ธุรการชํานาญงาน
พ.ย. ๕๓ ธ.ค. ๕๓ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๑๓. นําผลที่ไดจาก ก.พ. ๕๔
การประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อจัดพิมพ
แกไขตอไป

ก.พ. ๕๔ นักวิชาการศึกษา
ชํานาญการพิเศษ

๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ
- ศึกษา วิเคราะหขอมูลเกีย่ วกับการจัดทําสารานุกรมลูกเสือจากตํารา เอกสารเกี่ยวกับ
กิจกรรมลูกเสือ สารานุกรมที่ผลิตจากหนวยงานตาง ๆ เพื่อประกอบการดําเนินงาน
- เขียนโครงการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหาร
เบื้องตน

๖

- เสนอขออนุมัติโครงการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พรอมทั้งขออนุมัติดําเนินงาน
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําสารานุกรมลูกเสือ โดยเชิญผูทรงคุณวุฒิทางการลูกเสือจากทั่ว
ประเทศ จากราชบัณฑิตยสถาน และจากมหาวิทยาลัยตาง ๆ
- ประชุมปรึกษาหารือเพื่อรวมกันวิเคราะหขอมูล ซึ่งขอมูลจะตองเปนขอมูลที่ถูกตอง
เชื่อถือได และเขียนโดยผูทรงคุณวุฒิ รวบรวมขอมูลมาจัดทําเปนเปนเนื้อหา (Text) จัดหัวขอเรียง
ตามตัวอักษรเปนหมวดหมู ปรับแกไขขอมูลใหถูกตองยิง่ ขึ้น แลวจึงนําเสนอที่ประชุม
- สรุป รวบรวม ขอมูลที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมเปนรูปเลม
- ถายทํารูปภาพและกิจกรรมตามขอมูลที่ผานความเห็นชอบจากที่ประชุมและ
ราชบัณฑิตยสถาน
- รวบรวมและจัดทํารางสารานุกรมเปนรูปเลม เพื่อเสนอผูบริหารทราบ
- ประสานงานพัสดุเพื่อสงโรงพิมพจัดพิมพ และขออนุมัติหลักการจัดซื้อจัดจาง
- จัดพิมพเปนรูปเลมสมบูรณ
- เผยแพรไปยังสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ โดยผูบริหารลงนามหนังสือนําสง
- ติดตามและประเมินผลจากที่ไดสงไปยังสถานศึกษาและหนวยงานตาง ๆ
- นําผลที่ไดจากการประเมินมาปรับปรุงเพื่อจัดพิมพแกไขครั้งตอไป
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน :
- จัดทําหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
- จัดทําสําเนาเอกสารการประชุม และรายงานการประชุม
- จัดทําดานการเงิน การยืมทดรองจาย การสงคืนเงินยืมพรอมเอกสาร
- จัดเลี้ยงอาหารวางและอาหารกลางวัน สําหรับการประชุมภายใน ๑ วัน
- ประสานโรงแรมสถานที่จัดประชุมในดานสถานที่พัก อาหาร และสิ่งอํานวยความสะดวก
ตาง ๆ
หัวหนากลุม
- ควบคุม กํากับ ดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- รับทราบและใหความรวมมือในการดําเนินงาน
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร
ผูอํานวยการสํานัก
- ควบคุม กํากับ ดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
- อนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ติดตามและใหคําเสนอแนะ
- พิจารณาผลการดําเนินงานและใหความเห็นชอบ
๗

๗. มาตรฐานงาน
๗.๑ ขอมูลจะตองผานการพิจารณารวมกันของที่ประชุม
๗.๒ ขอมูลจะตองถูกตองตามความเปนจริง และอางอิงได
๗.๓ ขอมูลจะตองไดรับการเห็นชอบและผานการตรวจของราชบัณฑิตยสถาน
๗.๔ ผูเขียนจะตองยอมรับตอความผิดพลาดในขอมูลที่ตนเปนผูเขียน
๗.๕ ขอมูลจะตองนําเสนอในรูปแบบของการจัดทําสารานุกรมที่ถูกตอง
๘. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
จุดวิกฤตของกระบวนงาน คือ
ขอมูลไมสอดคลองกับภาวะปจจุบัน เชน หลักสูตรอยูระหวางการแกไขดานการเรียนการสอน
ในสถานศึกษา ขอมูลที่จัดทําตองใชตามสภาพปจจุบันที่ยังไมมีการแกไข ซึ่งอาจจะตองมีการ
แกไขตามที่ปรับปรุงใหมในภายหลัง เมื่อหลักสูตรผานความเห็นชอบตามกระบวนการแลว
แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
เมื่อไดรับขอมูลใหมที่ผานความเห็นชอบตามกระบวนการพิจารณาแลว ตองนําขอมูลมาแกไข
และปรับปรุงขอมูลในสารานุกรมใหถูกตองตามที่ไดประกาศใช
๙. ระบบการติดตามประเมินผล
๙.๑ โดยการออกแบบสอบถามสอดใสในเลม เพื่อการตอบกลับพรอมขอเสนอแนะ
๙.๒ โดยการออกแบบสอบถาม เปนเสนอขอมูลสารานุกรมผานระบบอินเตอรเน็ต และแจงให
ผูอานหรือผูสนใจ การตอบกลับโดยการโหลดแบบฟอรมและสงกลับ
๙.๓ รวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบกลับ โดยสื่อตาง ๆ เชน โทรศัพท เว็บไซด โทรสาร ฯลฯ
ทุก ๓ เดือน แลวเก็บรวบรวมเปนขอมูลสําหรับนําเสนอคณะกรรมการ ฯ ในการประชุม
๑๐. เอกสารอางอิง (Reference Document)
• เอกสารอางอิงเรื่อง : การจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

๘

ภาคผนวก

๙

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับโครงการจัดทําและผลิตสารานุกรมลูกเสือ

Supplier

Input

๑. ความตองการ
ของผูรับบริการ
ศึกษาธิการ
- สํานักงบประมาณ ๒. งบประมาณ
๓. ทักษะเชิง
- ผอ.สกก.สป.
วิชาการของ
- คณะกรรมการ
บุคลากรที่เปน
บริหารลูกเสือ
ผูเขียนขอมูล
แหงชาติ
- ราชบัณฑิตยสถาน ๔. เนื้อหาทาง
วิชาการที่ถูกตอง
- สพฐ.
- สถานศึกษาเอกชน ๕. หลักสูตร
- ผูทรงคุณวุฒิทาง ขอบังคับ ระเบียบ
พ.ร.บ. ลูกเสือ 2551
ลูกเสือ

- ปลัดกระทรวง

Process

Output

Customer

๑. ศึกษา วิเคราะห
ขอมูลเกี่ยวกับการ
จัดทําสารานุกรม
ลูกเสือ
๒. เขียนโครงการ
จัดทําและผลิต
สารานุกรมลูกเสือ
๓. เสนอขออนุมัติ
โครงการจัดทําและ
ผลิตสารานุกรม
ลูกเสือ
๔. แตงตั้ง
คณะกรรมการ
จัดทําและผลิต
สารานุกรมลูกเสือ
๕. ประชุม
ปรึกษาหารือเพื่อ
รวมกันวิเคราะห
ขอมูล
๖. สรุป รวบรวม
ขอมูลที่ผานความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม
๗. ถายทํารูปภาพ
และกิจกรรมตาม
ขอมูลที่ผานความ
เห็นชอบจากที่
ประชุม

ระดับความสําเร็จ
ของการจัดทํา
สารานุกรมลูกเสือ
ในแตละดาน
- ดานการเรียนการ
สอน
- ดานการฝกอบรม
- ดานพิธีการ วัน
สําคัญของลูกเสือ
และทั่วไป
- ดานตางประเทศ

- สถานศึกษาทุก
สังกัด
- นักเรียน นักศึกษา
- ประชาชนทั่วไป
- หนวยงานใน
สังกัด สป.
- องคกรหลัก
- สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
185 เขตพื้นที่

๑๐

Supplier

Input

Process

Output

Customer

๘. นําเสนอ
ราชบัณฑิตยสถาน
เพื่อตรวจความ
ถูกตอง
๙. รวบรวมและ
จัดทําราง
สารานุกรมเปน
รูปเลม
๑๐. สงโรงพิมพเพื่อ
จัดพิมพ
๑๑. เสนอผูบริหาร
๑๒. เผยแพรไปยัง
สถานศึกษา
๑๓. ติดตามและ
ประเมินผล
๑๔. นําผลที่ไดจาก
การประเมินมา
ปรับปรุงเพื่อ
จัดพิมพแกไขตอไป

๑๑

