คูมือการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม
การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ
สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

คํานํา
คูมือการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา เลมนี้ ไดเขียนขึ้นเพื่อ
เปนแนวทางในการดําเนินการจัดโครงการเพื่อนิเทศ ผูบังคับบัญชาลูกเสือและผูปฏิบัติงานลูกเสือ ใหสามารถดําเนินการ
จัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาไดอยางถูกตอง และเปนไปในทิศทางเดียวกัน คูมือเลมนี้ครอบคลุมขั้นตอนตั้งแต
เริ่มตนดวยการหาความตองการหัวขอที่ตองการรับการนิเทศ การดําเนินการตามขั้นตอนตาง ๆ เพื่อจัดการถายทอดองค
ความรูไปสูผูบังคับบัญชาลูกเสือ โดยประกอบดวยเนื้อหาสาระดังนี้
๑. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๒. ขอบเขต
๓. คําจํากัดความ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ
๕. Work Flow กระบวนการ
๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๗. มาตรฐานงาน
๘. ระบบติดตามประเมินผล
๙. เอกสารอางอิง
๑๐. ภาคผนวก
หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะกอใหเกิดประโยชนสําหรับการพัฒนากิจการลูกเสือของชาติตอไป ขอขอบคุณที่ปรึกษาที่
ใหความกรุณาเสนอแนะ ชวยทําใหคูมือสําเร็จตามวัตถุประสงคของการดําเนินงานทุกประการ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

๒

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

หนา
๒
๔
๔
๔
๔
๕
๖
๗
๗
๘
๘
๙

๓

คูมือการดําเนินโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
...................................................................................................................................

๑. วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ
๑.๑ เพื่อเปนคูมือในการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๑.๒ เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน และบรรลุผลตามเปาหมายของโครงการนั้น ๆ
๑.๓ เพื่อใชในการศึกษา คนควา อางอิง ของผูประสงคจะดําเนินงานในลักษณะ หรือรูปแบบ
โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
๒. ขอบเขต
เปนการจัดทําคูมือเพื่อชวยในการดําเนินงานของผูรับผิดชอบการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรม
ลูกเสือในสถานศึกษาเทานั้น
๓. คําจํากัดความ (Definition)
คําจํากัดความ เรื่อง : การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
นิเทศ หมายถึง การใหคําแนะนํา เสนอแนะ เกี่ยวกับกับการดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ติดตาม หมายถึง การออกไปเยี่ยมยังสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นตามหลักสูตร ขอบังคับ ของคณะลูกเสือแหงชาติ
๔. หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
หนาที่ความรับผิดชอบเรื่อง : การนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ผูอํานวยการสํานัก : ควบคุม กํากับ อนุมัติแผนการดําเนินงาน ติดตาม และพิจารณาผลการดําเนินงาน
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ : ควบคุม กํากับ ดูแล รับทราบและใหการสนับสนุนในการดําเนินงาน
ใหความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร และรวมเปนวิทยากร
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ :
๑. จัดทําแผนงาน/โครงการ
๒. ขออนุมัติดําเนินการ ประสานงานหนวยที่เกี่ยวของ
๓. ดําเนินการจัดทําสื่อและเอกสารประกอบ ดําเนินการจัดทําขอมูล
๔. ประสานกับกองคลังดานงบประมาณ
๕. ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ และการนิเทศ เผยแพรไปยังหนวยงานและสถานศึกษา
๔

๕. WORK FLOW

การจัดทําโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ต.ค.

ศึกษาวิเคราะห
ความตองการ

ศึกษาวิเคราะหความตองการ
ไดรับการนิเทศ ของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ บุคลากรผู ปฏิบัติงานลูกเสือ
และเรียงลําดับตามความจําเปน

กําหนดกรอบ

กําหนดกรอบองคความรู
ที่จะดําเนินการนิเทศ

พ.ย.

๑

๒

๓

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด

ขออนุมัติโครงการ

No

ธ.ค.

ตั้งคณะกรรมการ

ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน /
วิทยากร

ธ.ค.

๖

จัดทําเอกสาร
และสื่อประกอบ

จัดทําเอกสารและสื่อประกอบ
การนิเทศ

ม.ค.

๗

ประชุมมอบ
ภารกิจ หนาที่

ประชุมคณะกรรมการ / วิทยากร
มอบหมายภารกิจ หนาที่

ม.ค.

ดําเนินการนิเทศ ตามสถานที่
และระยะเวลาที่กําหนด

ก.พ.

๕

๘

ดําเนินการ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

๑. พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ
๒. กฎกระทรวง
๓. ระเบียบ
สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
๔. ขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการ
ปกครอง
หลักสูตร
๕. เกณฑการ
ประเมินงาน
ลูกเสือใน
สถานศึกษา

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

พ.ย.

ประสานงานสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
ระยะเวลา / สถานที่ / เชิญผูเขารวม
โครงการ

ประสานงาน
สบย / สพท

เอกสารที่เกี่ยวของ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

Yes

๔

ผูรับผิดชอบ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ
นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ
นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

พ.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

๕

๙
ประเมินและ
สรุปผล

๑๐
No

ประเมินและสรุปผลการดําเนิน
โครงการนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา

พ.ค.

รายงานผลการดําเนินงานให
ผูบริหารทราบ

พ.ค.

ติดตามผลจากผูที่ผานการนิเทศ
ถึงการนํา ความรู ทักษะ ที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงานลูกเสือตอไป

มิ.ย.

สรุป วิเคราะห ประมวลผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู การดําเนินงาน
เก็บเปนขอมูล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานในปตอไป

ส.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

Yes

๑๑

๑๒

ติดตามผล

สรุป วิเคราะห
ประมวลผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู

ก.ค.

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

นักทรัพยากร
บุคคลชํานาญ
การพิเศษ

๖. ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านจัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
- ศึกษาวิเคราะหความตองการไดรับการนิเทศของผูบังคับบัญชา ลูกเสือ บุคลากรผูปฏิบัติงานลูกเสือ และ
เรียงลําดับตามความจําเปน
- กําหนดกรอบองคความรูที่จะดําเนินการนิเทศ
- ขออนุมัติโครงการ
- ประสานงานสํานักบริหารยุทธศาสตร และบูรณาการการศึกษา / สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
ระยะเวลา / สถานที่ / เชิญผูเขารวมโครงการ
- ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและวิทยากร / ประชุมคณะกรรมการวิทยากร มอบหมายภารกิจ หนาที่
- จัดทําเอกสารและสื่อประกอบการนิเทศ
- ดําเนินการนิเทศ ตามสถานที่ และระยะเวลา ที่กําหนด
- รายงานผลการดําเนินงานใหผูบริหารทราบ
- ติดตามผลจากผูที่ผานการนิเทศ ถึงการนําความรู ทักษะ ที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงานลูกเสือตอไป
๖

- สรุป วิเคราะหประมวลผล การดําเนินงาน เก็บเปนขอมูล เพื่อใชในการดําเนินงานในปตอไป
หัวหนากลุม
- ควบคุม กํากับ ดูแลใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย
- รับทราบและใหความรวมมือในการดําเนินงาน
- เสนอความเห็นเพื่อประกอบการสั่งการของผูบริหาร
- เปนวิทยากร
ผูอํานวยการสํานัก
- ควบคุม กํากับ ดูแลใหเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ
- อนุมัติแผนการดําเนินงาน
- ติดตามและใหคําเสนอแนะ
- พิจารณาผลการดําเนินงานและใหความเห็นชอบ
๗. มาตรฐานงาน
๗.๑ ขอมูลจะตองถูกตองตามความเปนจริง และอางอิงได
๗.๒ วิทยากรตองเปนผูที่มีความรูและประสบการณทางการลูกเสือเปนอยางดี
๗.๓ สื่อและเอกสารประกอบจะตองมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาได
อยางมีประสิทธิภาพ
๘. จุดวิกฤตของผังกระบวนงานและแผนรองรับภาวะฉุกเฉินของ กระบวนงาน
จุดวิกฤตของกระบวนงาน คือ
จํานวนผูตองการเขารับการนิเทศ มีจํานวนมาก งบประมาณที่ไดรับมีนอย ทําใหการดําเนินงานไมทั่วถึง ซึ่งทํา
ใหการไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง ทันสมัย ของผูบังคับบัญชาลูกเสือ ไมแพรหลายทําใหความรูและวิทยาการที่ใหม
และทันสมัย ไปถึงตัวลูกเสืออยางไมทั่วถึง
แผนรองรับ
จัดทําขอมูลไวใน website ของสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

๗

๙. ระบบการติดตามประเมินผล
๙.๑ โดยการออกแบบสอบถาม ใหตอบหลังไดรับการนิเทศ พรอมขอเสนอแนะ
๙.๒ โดยการออกแบบสอบถาม หลังผานการนิเทศและนําความรู ประสบการณที่ไดรับ กลับไปดําเนินการ
จัดกิจกรรมในสถานศึกษาแลวเปนระยะเวลาหนึ่ง
๙.๓ รวบรวมขอมูลที่ไดจากการตอบกลับ เก็บรวบรวมเปนขอมูลสําหรับนํามาวิเคราะห ประมวลผลสัมฤทธิ์
และเก็บเปนขอมูลในการดําเนินงานปตอไป
๑๐. เอกสารอางอิง (Reference Document)
เอกสารอางอิงในการจัดโครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
- พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติวาดวย การปกครอง หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ.
๒๕๐๙. พิมพครั้งที่ ๑๗.
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสํารอง
(ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๒๒
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญ
(ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๒๕
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือสามัญรุนใหญ
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๘
- ขอบังคับคณะลูกเสือแหงชาติ วาดวยการปกครอง หลักสูตร และวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ
(ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๒๙
- กฎกระทรวงวาดวยเครื่องแบบลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๓๘
- หนังสือการลูกเสือสําหรับเด็กชาย แปลโดย นายอภัย จันทวิมล
- คูมือการฝกระเบียบแถวลูกเสือของสํานักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแหงชาติ

--------------------------------------

๘

ภาคผนวก

๙

การวิเคราะหกระบวนการสรางคุณคา โดยใช SIPOC MODEL
สําหรับผูรับบริการ
กระบวนการ .. โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
Supplier
๑. สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. สํานักงบประมาณ
๓. ผูอํานวยการสํานัก
การลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน
๔. หัวหนากลุมสงเสริม
และพัฒนาการลูกเสือ
๕. สํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและ
บูรณาการการศึกษา
๖. สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
๗. สถานศึกษา
๘. สํานักงานลูกเสือ
แหงชาติ

Input
๑. ความตองการของ
ผูรับบริการ
๒. นโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ
๓. นโยบายสํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
๔. พระราชบัญญัติ
ขอบังคับ ระเบียบ
หลักสูตร ลูกเสือ
๕. บุคลากรที่มีความรู
ทักษะ ประสบการณ
และความชํานาญ
ทางการลูกเสือ
๖. ความรูเชิงวิชาการที่
ถูกตอง ทันสมัย

Process
๑. ศึกษาวิเคราะหความ
ตองการไดรับการนิเทศ
ของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ บุคลากรผู
ปฏิบัติงานลูกเสือ และ
เรียงลําดับตามความ
จําเปน
๒. กําหนดกรอบองค
ความรูที่จะดําเนินการ
นิเทศ
๓. ขออนุมัติโครงการ
๔. ประสานงานสํานัก
บริหารยุทธศาสตร
และบูรณาการการ
ศึกษา / สํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา กําหนด
ระยะเวลา / สถานที่ /
เชิญผูเขารวมโครงการ
๕. ตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงาน / วิทยากร
๖. จัดทําเอกสารและสื่อ
ประกอบการนิเทศ
๗. ประชุมคณะกรรมการ
วิทยากร มอบหมาย
ภารกิจ หนาที่
๘. ดําเนินการนิเทศ ตาม
สถานที่ และระยะเวลา
ที่กําหนด

Output

Customer

ผูบังคับบัญชาลูกเสือ ๑. ผูบังคับบัญชาลูกเสือ
และบุคลากรผูปฏิบัติงาน ๒. บุคลากรผูปฏิบัติ
งานลูกเสือ
ลูกเสือ ไดรับองคความรู
ทักษะ ประสบการณทาง
การลูกเสือ เพื่อนําไปใช
ในการจัดกิจกรรมลูกเสือ
ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
ของคณะลูกเสือแหงชาติ
ตอไป

Supplier

Input

Process
๙. รายงานผลการดําเนิน
งานใหผูบริหารทราบ
๑๐. ติดตามผลจากผูที่ผาน
การนิเทศ ถึงการนํา
ความรู ทักษะ ที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติ
งานลูกเสือตอไป
๑๑. สรุป วิเคราะห
ประมวลผล การ
ดําเนินงาน เก็บเปน
ขอมูล เพื่อใชในการ
ดําเนินงานในปตอไป

Output

Customer

แบบฟอรมการออกแบบกระบวนการ
ชื่อกระบวนการ .. โครงการนิเทศ ติดตาม การจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ตัวชี้วัดที่สําคัญของกระบวนการ .. ความพึงพอใจ และ จํานวนผูเขารับการนิเทศ ติดตาม การจัด
กิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา
ลําดับ
ที่

ผังกระบวนการ

รายละเอียดงาน

ระยะเวลา
เริ่มตน
สิ้นสุด

ผูรับผิดชอบ

เอกสารที่เกี่ยวของ
๑. พระราชบัญญัติ
ลูกเสือ
๒. กฎกระทรวง
๓. ระเบียบ
สํานักงาน
ลูกเสือแหงชาติ
๔. ขอบังคับคณะ
ลูกเสือแหงชาติ
วาดวยการ
ปกครอง
หลักสูตร
๕. เกณฑการ
ประเมินงาน
ลูกเสือใน
สถานศึกษา

ต.ค.

สมหมาย

ศึกษาวิเคราะห
ความตองการ

ศึกษาวิเคราะหความตองการ
ไดรับการนิเทศ ของผูบังคับบัญชา
ลูกเสือ บุคลากรผู ปฏิบัติงานลูกเสือ
และเรียงลําดับตามความจําเปน

กําหนดกรอบ

กําหนดกรอบองคความรู
ที่จะดําเนินการนิเทศ

พ.ย.

สมหมาย
โอฬาร

พ.ย.

สมหมาย

ประสานงานสํานักบริหาร
ยุทธศาสตรและบูรณาการการศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา กําหนด
ระยะเวลา / สถานที่ / เชิญผูเขารวม
โครงการ

ธ.ค.

สมหมาย

ตั้งคณะกรรมการ

ตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน /
วิทยากร

ม.ค.

สมหมาย

๖

จัดทําเอกสาร
และสื่อประกอบ

จัดทําเอกสารและสื่อประกอบ
การนิเทศ

ม.ค.

โอฬาร

๗

ประชุมมอบ
ภารกิจ หนาที่

ประชุมคณะกรรมการ / วิทยากร
มอบหมายภารกิจ หนาที่

ก.พ.

สมหมาย
โอฬาร

๑

๒

๓

ขออนุมัติโครงการ

No
Yes

๔

๕

ประสานงาน
สบย / สพท

๘

ดําเนินการ

๙
No

ดําเนินการนิเทศ ตามสถานที่
และระยะเวลาที่กําหนด

มี.ค.

รายงานผลการดําเนินงานให
ผูบริหารทราบ

พ.ค.

ติดตามผลจากผูที่ผานการนิเทศ
ถึงการนํา ความรู ทักษะ ที่ไดรับ
ไปใชในการปฏิบัติงานลูกเสือตอไป

มิ.ย.

สรุป วิเคราะห ประมวลผล
การดําเนินงาน เก็บเปนขอมูล
เพื่อใชในการ ดําเนินงานในปตอไป

ส.ค.

พ.ค.

สมหมาย
โอฬาร
สมหมาย

Yes

๑๐

๑๑

ติดตามผล

สรุป วิเคราะห
ประมวลผล

ก.ค.

สมหมาย
โอฬาร

สมหมาย

