โครงการฝกอบรมหลักสูตร วิทยากรคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
................................................
๑. หลักการและเหตุผล
กิจกรรมการจัดคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนเครื่องมือที่จําเปนในการ
บริหารจัดการพื้นที่อนุรักษแบบมีสวนรวม และพื้นที่ที่เหมาะสมในการจัดกิจกรรมคายเยาวชน คือหนวยงานอุทยานแหงชาติ
เขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่อนุ รักษอื่นที่มีความอุดมสมบูรณ มีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนแหลงเรียนรูที่มี
ศักยภาพสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งหากหนวยงานมีทีมวิทยากรที่มีความสามารถในการจัดคายเยาวชน ตามหลักวิชาอยางมือ
อาชีพเพื่อปลูกฝงใหเยาวชนมีจิตสํานึก และมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดังนั้น กรมอุทยาน
แหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จึงไดจัดใหมีการฝกอบรมหลักสูตร วิทยากรคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม ใหกบั บุคลากรของ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ไดมีความรู และทักษะในดานดังกลาวเพื่อเปน
แนวทางในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม มีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับการจัดคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม อยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๒.2 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม สามารถดําเนินการจัดการฝกอบรมคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๓. กลุมเปาหมาย
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานราชการ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช จํานวน 46 คน
๔. วิธีการดําเนินงาน
๔.1 วิธีการ
บรรยาย การแบงกลุมทํากิจกรรม และฝกปฏิบัติ
4.2 เนื้อหาวิชา (รวมจํานวน 37.5 ชั่วโมง)
ภาคบรรยาย (จํานวน 22.5 ชั่วโมง)
- การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
- การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- การสื่อความหมายธรรมชาติ
- การเลือกกิจกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เทคนิคการเปนวิทยากรกระบวนการ
- เทคนิคและการวางแผนการจัดคายเยาวชนอยางมืออาชีพ
ภาคปฏิบัติ (จํานวน 15 ชั่วโมง)
- ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1 ชั่วโมง
7.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง
3.5 ชั่วโมง

จํานวน 15 ชัว่ โมง
4.3 วิทยากร...

-2-

4.3 วิทยากร
- พระรัตนมุนี รองเจาคณะจังหวัดเชียงราย วัดพระแกว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
- นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน นักวิชาการอิสระ และคณะ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
จํานวน ๕ วัน (ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560)
6. สถานที่ดําเนินการ
ณ ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย) ตําบลสันทราย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
7. งบประมาณ
แผนงานพื้นฐานดานการจัดการน้ําและสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ผลผลิต
ที่ ๑ : พื้นที่ปาอนุรักษไดรับการบริหารจัดการ กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู และพัฒนาปาไม กิจกรรมงานพัฒนาบุคลากร จํานวนเงิน
191,530 บาท (-หนึ่งแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหารอยสามสิบบาทถวน-)
๘. ความสอดคลองตอยุทธศาสตรขององคการ
๘.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563)
ยุทธศาสตรที่ 1: สงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกระดับ
๘.2 ยุทธศาสตร กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕79) ยุทธศาสตรที่
6 : การพัฒนาระบบบริหารจัดการและองคกร
9. ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
9.1 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ รอยละ 80 ของผูเขารับการฝกอบรม มีระดับความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดคาย
เยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางถูกตองเปนไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถดําเนินการ
จัดการฝกอบรมคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก
9.2 ตั ว ชี้ วั ด เชิ งคุณภาพ ระดั บ ความพึงพอใจของผู เ ขารั บ การฝ กอบรมที่มีต อ หั ว ขอวิ ช าในการฝ กอบรม
วิทยากร วัตถุประสงคของโครงการ และภาพรวมของการฝกอบรมอยูในระดับมาก
๑๐. การประเมินผลโครงการ
๑๐.๑ กอนการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบทดสอบความรูกอนการฝกอบรม (Pre-test)
๑๐.๒ ระหวางการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบสังเกตการณ
๑๐.๓ หลังการฝกอบรม
- ทันทีที่เสร็จสิ้นการฝกอบรม เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือ แบบทดสอบความรูหลังการฝกอบรม
(Post –test) และแบบประเมินผลโครงการฝกอบรม
- หลังจากที่เสร็จสิ้นการฝกอบรมแลวระยะหนึ่ง เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล คือแบบติดตาม
ประเมินผลหลังการฝกอบรม

๑1. ประโยชน...
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11.1 ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรมมี ค วามรู ความเข า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด ค า ยเยาวชนเพื่ อ การอนุ รั ก ษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางถูกตองและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
๑1.2 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถดําเนินการจัดการฝกอบรมคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑2. ผูรับผิดชอบโครงการ
ศู นย ฝ กอบรมที่ ๔ (เชี ยงราย) ส วนฝ กอบรม สํ านั กบริ หารงานกลาง กรมอุ ทยานแห งชาติ สั ตว ป า และพั นธุ พื ช
โทร. 0-5315-2588 โทรสาร 0-5370-0427 E-mail:center4chiangrai@gmail.com
..........................................

กําหนดการฝกอบรม
หลักสูตร วิทยากรคายเยาวชนเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ระหวางวันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม ๒๕60
ณ ศูนยฝกอบรมที่ 4 (เชียงราย) ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย
…………………………………………..
วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕60
๑๕.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ลงทะเบียน
18.00 - ๑9.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันจันทรที่ 27 พฤศจิกายน ๒๕60
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. แนะนําหลักสูตร และแนะนําสถานที่
08.30 - 09.00 น. พิธีเปดการฝกอบรม
09.00 - 10.00 น. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
10.00 - ๑2.0๐ น. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.0๐ - ๑7.3๐ น. การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ตอ)
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน ๒๕60
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. การสื่อความหมายธรรมชาติ
12.00 - 13.00 น.
13.๐๐ - ๑3.3๐ น.

๑7.0๐ - ๑7.3๐ น.

รับประทานอาหารกลางวัน
การสื่อความหมายธรรมชาติ
(ตอ)
การเลือกกิจกรรมการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เทคนิคการเปนวิทยากรกระบวนการ

18.00 - 19.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

๑๓.3๐ - ๑7.๐๐ น.

เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)

เจาหนาที่ศูนยฝกอบรมที่ ๔ (เชียงราย)
ผูอํานวยการสํานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษที่ ๑๕
พระรัตนมุนี วัดพระแกว
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ

นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
วันพุธที่ 18...

-2วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕60
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
09.00 - 12.00 น. เทคนิคการเปนวิทยากรกระบวนการ
(ตอ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑6.3๐ น. เทคนิคและการวางแผนการจัด
คายเยาวชนอยางมืออาชีพ
16.30 - 17.30 น. ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชน
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕60
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
09.00 - 12.00 น. ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชน
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ตอ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.๐๐ - ๑7.3๐ น. ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชน
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม (ตอ)
18.00 - 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน และคณะ
นักวิชาการอิสระ

นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน และคณะ
นักวิชาการอิสระ
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน และคณะ
นักวิชาการอิสระ

วันศุกรที่ 1 ธันวาคม ๒๕60
07.00 - 08.00 น. รับประทานอาหารเชา
๐๙.๐๐ - 12.๐๐ น ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชน
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน และคณะ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิชาการอิสระ
และสิ่งแวดลอม (ตอ)
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น. ฝกปฏิบัติการเปนวิทยากรคายเยาวชน
นายธีระพงษ สุวรรณพัฒน และคณะ
เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
นักวิชาการอิสระ
และสิ่งแวดลอม (ตอ)
…………………………………………..
หมายเหตุ

๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเชา
๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารวางและเครื่องดื่ม
๑๘.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น

