ตารางข้อมูลที่จาเป็นต้องมีในการจัดทากระบวนการของสานักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

กระบวนการ
1. กระบวนการฝึกอบรม

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (นโยบาย
ความจาเป็น ผลการดาเนินงาน ข้อมูลวิทยากร
ผู้สอน)
2. จัดทาโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการและประชุมวางแผน
ปฏิบัติงาน มอบหมายความรับผิดชอบ
4. เสนอประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์สานักฯ
5. จัดเตรียม/ประสานเรื่องหลักสูตร เอกสาร
วัสดุอุปกรณ์ สื่อ ประกอบการฝึกอบรม การ
จัดทาเครื่องมือการประเมินผลการฝึกอบรม
เทคโนโลยีประกอบการฝึกอบรม
สถานที่ฝึกอบรม วิทยากร
6. ดาเนินการฝึกอบรมและบริหารโครงการตาม
หลักสูตร
7. ประเมินผลการฝึกอบรม/วิทยากร/
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
8. สรุปรายงานผลการฝึกอบรมนาเสนอต่อ
ผู้บริหาร
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ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คู่มือการฝึกอบรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด
2. หลักสูตรการฝึกอบรมลูกเสือและ
ยุวกาชาด
3. สื่อ/เครื่องมือการฝึกอบรม
4. ผลการดาเนินงานการฝึกอบรมที่
ผ่านมา
ข้อมูลผลการดาเนินการ
1. ผลการดาเนินงานการฝึกอบรม
2. ทาเนียบการฝึกอบรม

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์
- เทคนิคการประมวลผลข้อมูล
- หลักการเขียนโครงการ
- เทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ
- เทคนิคการประสานงาน
- เทคนิคการวางแผน
- ศิลปะการพูด
- เทคนิคการนาเสนอ
- เทคนิคการประเมินผล
- การเขียนรายงาน

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./กย./กร.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

กระบวนการ
2. กระบวนการจัดกิจกรรม
นักเรียน นักศึกษา

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย การดาเนินการที่
ผ่านมา
2. จัดทาแผนงานและเสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดประชุม/กาหนดกิจกรรม /มอบหมาย
งาน/ เตรียมการจัดกิจกรรม
5. ดาเนินการจัดกิจกรรม
6. ประเมินผลการจัดกิจกรรม
7. สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรมและนาเสนอ
ต่อผู้บริหาร
8. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน
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ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
๑. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
๒. แผนงานโครงการ
๓. คู่มือการจัดกิจกรรม
๔. ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
๑.จานวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- เทคนิคการคิดวิเคราะห์
- เทคนิคการประมวลผลข้อมูล
- หลักการเขียนโครงการ
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- เทคนิคการประสานงาน
- เทคนิคการวางแผน
- เทคนิคการจัดประชุม
- เทคนิคการจัดทาคู่มือ
- เทคนิคการจัดค่ายเยาวชน
- เทคนิคการบริหารจัดการค่าย
- รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนา
เยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือ
เนตรนารี ยุวกาชาด และกิจกรรม
นักเรียน
- ประมวลลักษณะค่ายเยาวชน
เพื่อตอบสนองหลักสูตร
- การเขียนรายงาน
- การประชาสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./กย./กร.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

กระบวนการ
3. กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม
นักเรียนนักศึกษา

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

1. ศึกษา วิเคราะห์นโยบาย การดาเนินการที่
ผ่านมา
2. จัดทาและขออนุมัตโิ ครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผน
กาหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
4. แจ้งประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุน
การจัดกิจกรรม
5. วิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
6. เสนอขออนุมัติการโอนเงินจัดกิจกรรม
7. แจ้งผลการสนับสนุนการจัดกิจกรรม
8. ประสานงานการเงินและจัดโอนเงินให้
หน่วยงาน/สถานศึกษา
9. สนับสนุนปัจจัยในการดาเนินการจัดกิจกรรม
10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมและ
สรุปรายงานผล การดาเนินงานต่อผู้บริหาร
11. เผยแพร่ผลการดาเนินงาน

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
2. แผนงานโครงการ
3. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณ
4. ผลการดาเนินงาน

- เทคนิคการคิดวิเคราะห์
- เทคนิคการประมวลผลข้อมูล
- หลักการเขียนโครงการ
- เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
- เทคนิคการประสานงาน
- เทคนิคการวางแผน
- การประชาสัมพันธ์
- เทคนิคการวิเคราะห์
- ระเบียบวิธีงบประมาณ
- การโอนจัดสรรงบประมาณ
- เทคนิคการประสาน
- เทคนิคระเบียบแถว
- การติดตามประเมินผล
- การเขียนรายงาน
- เทคนิคการจัดกิจกรรม
- การพัฒนานักเรียนนักศึกษาด้วย
การฝึกระเบียบแถว
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบให้
ข้อมูลดาเนินงาน
กส./กย./กร.

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

1. พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 4. กระบวนการพัฒนางาน
ของนักเรียน นักศึกษา โดย วิชาการ
ผ่านกระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

ขั้นตอนการทางาน
1. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล
ผลการดาเนินการที่ผ่านมา
2. จัดทาแผนงานและเสนอขออนุมัติ
โครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ
4. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์จัดทาแนว
ทางการปรับปรุงหลักสูตร คู่มือ สือ่
5. ดาเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
คู่มือ สื่อ
6. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรคูม่ ือ สื่อ
7. แจ้งผลและเผยแพร่ให้ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
นาไปสู่การปฏิบตั ิ
9. สรุปรายงานผลการใช้หลักสูตร
คู่มือ สื่อและนาเสนอต่อผู้บริหาร
8. ติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
คู่มือ สื่อ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. นโยบายของผู้บริหาร
2. คู่มือจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. คู่มือจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนฯ
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- การวิเคราะห์
- การใช้เทคโนโลยี
- การเขียนหนังสือราชการ
- การจัดประชุม
- แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
- การประสานงาน
- การประมวลผล
- การสรุปรายงาน
- การเขียนรายงาน
- การติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./กย./กร.

5ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

2. สร้างกลไกและ
เครือข่ายในการปกป้อง
คุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมความ
ประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา

5.1 การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักศึกษา
(เพื่อให้นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์)

1. ศึกษากฎหมาย นโยบาย และสภาพปัญหา
ทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ กาหนดมาตรการ
แนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา
2.1 ประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทา
มาตรการส่งเสริมความประพฤตินกั เรียน
นักศึกษา
2.2 เสนอผู้มีอานาจให้ความเห็นชอบ
2.3 ประกาศใช้หรือแจ้งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องนาไปสู่การปฏิบตั ิตามมาตรการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
3. จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ให้ความรู้
สร้างความเข้าใจในเรื่องความประพฤติที่ดี
4. ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรม
รายงานผลการจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา
2. แผนการปฏิบตั ิงาน
3. คู่มือการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4. เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ผลการปฏิบตั ิงานการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนนักเรียน
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
-การประสานงาน
-การวิเคราะห์ สังเคราะห์
-การประมวลผล
-เทคนิคการพูด
-การใช้วิทยุสื่อสาร
- การสังเกต
- การประมวลผล
- การสรุปรายงาน
- การเขียนรายงาน
- การติดตามประเมินผล

ผู้รับผิดชอบให้
ข้อมูลดาเนินงาน

ศมร.ศธ

ยุทธศาสตร์

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

2. สร้างกลไกและ
เครือข่ายในการปกป้อง
คุ้มครอง สิทธิและ
ส่งเสริมความประพฤติ
ของนักเรียนนักศึกษา

5.2 กระบวนการป้องกัน
ปัญหาความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา (การ
ป้องกันปัญหาความประพฤติ
นักเรียน นักศึกษา)

1. แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์พื้นที่/จุด
เสี่ยง
2. ประชุมจัดทาแผนปฏิบตั ิงาน
3. ดาเนินการเฝ้าระวัง
4. สรุปผลการดาเนินงานเสนอผู้บริหาร
ทราบ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. คู่มือการปฏิบัติงานพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา
2. แผนการปฏิบตั ิงาน
3. คู่มือการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4. เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ผลการปฏิบตั ิงานการป้องกันปัญหา
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้

ผู้รับผิดชอบให้
ข้อมูลดาเนินงาน

1. การวิเคราะห์สถานการณ์
2. การวางแผน
3. การประสานงาน
4. การสอบถามข้อมูลและการ
บันทึกข้อมูล
5. การสังเกต
6. การให้คาปรึกษา อบรม
แนะนา อบรม ว่ากล่าว
ตักเตือน
7. การประสานงาน
8. เทคนิคการพูด
9. การใช้วิทยุสื่อสาร
10. เทคนิควิธีการปฏิบัติงาน

ศมร.ศธ.

ยุทธศาสตร์
2. สร้างกลไกและ
เครือข่ายในการปกป้อง
คุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมความ
ประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา

กระบวนการ
5.3 การแก้ไขปัญหา
ความประพฤตินักเรียน
นักศึกษา

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

1. ศึกษานโยบาย จุดเน้นในการแก้ไขปัญหา
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
2. ประสานและรวบรวมข้อมูลของนักเรียน
1. พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7
นักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ
3. จัดทาและเสนอขออนุมัติโครงการ
นักศึกษา
4. ดาเนินการจัดกิจกรรมปรับเปลีย่ นพฤติกรรม 2. ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
5. สรุปผลการดาเนินการจัดกิจกรรม
3. คู่มือการดาเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะ
วิวาทของนักเรียนนักศึกษา
4. เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าทีส่ ่งเสริม
ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
1. ผลการปฏิบตั ิงานแก้ไขความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- เทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- การเขียนหนังสือราชการ
- การจดบันทึก
- การจัดทาคาสั่ง
- การประสานงาน

ผู้รับผิดชอบให้
ข้อมูลดาเนินงาน
ศมร.ศธ.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

กระบวนการ
6. กระบวนการสนับสนุน
การฝึกอบรม

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

1. ศึกษานโยบาย แผนปฏิบัติราชการประจาปี
และแผนปฏิบตั ิราชการ 4 ปี ความจาเป็นและ
ความต้องการของสถานศึกษา
2. จัดทาและเสนอขออนุมัติโครงการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ/ประชุมวางแผนกาหนด
หลักเกณฑ์และแนวทางการสนับสนุนการจัด
ฝึกอบรม
4. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การสนับสนุนการ
จัดฝึกอบรมและสารวจความพร้อมของหน่วย
จัดฝึกอบรม
5. วิเคราะห์โครงการที่ขอรับการสนับสนุน
6. เสนอขออนุมัติการโอนเงินจัดฝึกอบรม
7. แจ้งผลการสนับสนุนการจัดฝึกอบรม
8. ประสานงานการเงินและจัดโอนเงินให้
หน่วยจัดฯ
9. สนับสนุนปัจจัยในการดาเนินการฝึกอบรม
10. ติดตามผลการฝึกอบรมและสรุปรายงานผล
นาเสนอรายงานผลการจัดฝึกอบรม
ต่อผู้บริหาร
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ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
2. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
3. หลักเกณฑ์และแนวทางการ
สนับสนุนการจัดฝึกอบรม
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จานวนโรงเรียนที่ได้รับการ
สนับสนุนการฝึกอบรม

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
-เทคนิคการประสาน
-รูปแบบการฝึกอบรม
-การนาเสนอ
-การวิเคราะห์
-การสังเคราะห์
-การ แผนงาน
-กระบวนการดาเนินงาน
-การประชาสัมพันธ์
-การโอนเงิน
-เทคนิคการจัดทาคาสั่ง
-ปัจจัยการฝึกอบรม
-การจัดทาแบบสอบถาม
-การติดตามผล
-การรายงานผล

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กย./กส./กร.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่านกระบวน
การลูกเสือ ยุวกาชาด

กระบวนการ
7. กระบวนการนิเทศงาน
ลูกเสือ ยุวกาชาดและ
กิจการนักเรียน

ขั้นตอนการทางาน
1. จัดทาโครงการ
2. ขออนุมัติโครงการ/แต่งตั้ง
คณะทางาน
3.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจัดทาร่าง
กรอบการนิเทศ
4. จัดประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจใน
การออกนิเทศ
5.แจ้งกาหนดการนิเทศให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
6.ดาเนินการนิเทศ
7. ติดตามและประเมินผลการนิเทศ
8. สรุปรายงานผลการนิเทศให้
ผู้บริหารทราบ

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี
ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
พุทธศักราช 2551
2. เกณฑ์การประเมินการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
สรุปผลการนิเทศการจัดกิจกรรม
ยุวกาชาดในสถานศึกษา
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องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- การศึกษา วิเคราะห์
- การประสานงาน
- การเขียนหนังสือราชการ
- วิธีการจัดทาแบบสอบถาม/ การออกแบบ
แบบสอบถาม
- เทคนิควิธีการจัดประชุม
- การให้คาแนะนา ชี้แจง
- การเสนอแนะ อภิปราย ให้คาปรึกษา
- การสังเคราะห์
- การสังเกต
- รูปแบบ วิธีการนิเทศแบบกัลยาณมิตร
- เทคนิคการกระตุ้น ยั่วยุ
- การวางแผนการดาเนินงาน
- การประมวลผล
- การสรุปรายงาน
- การบริหารจัดการ
-

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./ กย./ กร.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรมคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่านกระบวน
การลูกเสือ ยุวกาชาด

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

8. กระบวนการส่งเสริมและ
พัฒนาเครือข่ายลูกเสือ
ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

1. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติงาน ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงาน
2. นาเสนอแนวคิด โครงการเพื่อขออนุมัติ
ดาเนินการ
3. แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
4. จัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อวางแผนและ
มอบหมาย การดาเนินงาน
5. ประสานเครือข่ายและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ประชุมสัมมนา
6. ดาเนินการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา โดย
มีกิจกรรม อาทิ บรรยาย ระดมความคิด
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ นาเสนอผลงาน รวมทั้ง พิธีเชิด
ชูเกียรติเครือข่าย
7. ติดตามและประเมินผล การดาเนินงานของ
เครือข่าย ซึ่งนาผลจากการประชุมสัมมนาใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องไปปฏิบตั ิ เพื่อปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานในความรับผิดชอบ
8. สรุปและรายงานผลการดาเนินงานนาเสนอ
ผู้บริหารทราบ

ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. หลักสูตรกิจกรรมยุวกาชาด
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. พรบ. คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
หมวด 7 การส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ม.
66-67)
3.ฐานข้อมูลเครือข่าย
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ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จานวนเครือข่ายลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- การวิเคราะห์
- เขียนโครงการ
- การประสานงาน
- การวางแผน
- เทคนิคการจัดประชุม
- เทคนิคการนาเสนอ
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- เทคนิคการติดตาม
- การสรุปและรายงานผล

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./ กย./ กร.

ยุทธศาสตร์
1. พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมของนักเรียน
นักศึกษา โดยผ่าน
กระบวนการลูกเสือ
ยุวกาชาด

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

9. กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์
วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน
และนักศึกษา

1. ศึกษาวิเคราะห์เหตุผลและความจาเป็นของ
ปัญหาจากผลการดาเนินงาน ข้อมูลเชิงประจักษ์
การประเมินผลโครงการต่างๆ การประชุมสัมมนา
และศึกษาวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกาหนดหัวข้องานวิจัย
2. จัดทาและเสนออนุมัตโิ ครงการวิจัย
3. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. จัดประชุมวางแผนการดาเนินงาน
5. ดาเนินการสร้างเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องมือ
6. จัดเก็บข้อมูล
7. ประมวลผล
8. จัดทารายงานผลการวิจัย
9. เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบรายงาน
ผลการวิจัย
10. นาผลการวิจยั ไปประยุกต์ใช้กับงานตาม
ภารกิจและเผยแพร่ผลการวิจัยกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี
2. แผนปฏิบัตริ าชการประจาปี
3. แบบรายงาน สงป. 301
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จานวนเอกสารงานวิจยั

องค์ความรู้ที่จาเป็นต้องใช้
- การวิเคราะห์ สังเคราะห์
- การประสานงาน
- การเขียนหนังสือราชการ
- การสร้างเครื่องมือ
- การตรวจสอบเครื่องมือ
- เทคนิคการประมวลผล
- เทคนิคการวางแผน
- เทคนิคการจัดทารายงาน

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
กส./ กย./ กร.

ยุทธศาสตร์
2. สร้างกลไกและ
เครือข่ายในการปกป้อง
คุ้มครอง
สิทธิและส่งเสริมความ
ประพฤติของ
นักเรียน นักศึกษา

กระบวนการ

ขั้นตอนการทางาน

ข้อมูลทีจ่ าเป็นต้องมี

10. กระบวนการส่งเสริม
สนับสนุน และประสานงาน
การคุ้มครองสิทธิของนักเรียน
นักศึกษา

1. รับเรื่องร้องเรียน (คาร้อง)
2. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล ข้อเท็จจริงที่
เกี่ยวข้อง
3. ดาเนินการตามคาร้อง
3.1 ให้คาปรึกษาแนะนา
3.2 เจรจา ไกล่เกลี่ยหาข้อยุตติ ามประเด็นที่
ร้อง
3.3 ประสานแจ้ง/ส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดตามและสรุปผลการดาเนินการและนาเสนอ
ผู้บริหารทราบ
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ข้อมูลสนับสนุนการดาเนินงาน
1. แบบข้อมูลติดตาม
2. พรบ. คุ้มครองเด็ก
ข้อมูลผลการดาเนินงาน
จานวนเรื่องที่ได้รับการประสาน
คุ้มครองสิทธิของนักเรียน
นักศึกษา

องค์ความรูท้ ี่จาเป็นต้องใช้
- เทคนิคการวิเคราะห์
- เทคนิคการประสาน
- การวางแผน
- เทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ย
- เทคนิคการติดตาม
- เทคนิคการจัดทารายงาน

ผู้รับผิดชอบให้ข้อมูล
ดาเนินงาน
ศมร.ศธ.

