ถอดบทเรียน: เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

การจัดทาโครงการฝึกอบรมยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม
ณ ศูนย์การศึกษา วิจัย และถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อการจัดการลุ่มน้้าอย่างบูรณาการในพื้นที่ภาคเหนือ
(ศูนย์ล้าปาง)
โดยให้เจ้าหน้าที่ทบทวนแผนงานและกระบวนการที่ด้าเนินงานว่าเป็นอย่างไร กระบวนการเป็นไปตาม
แผนตามที่คาดหวังบ้างหรือไม่ อะไรไม่เป็นไปตามแผน เพราะอะไร (แบ่งเป็นแต่ละด้าน ด้านกิจกรรม
วิชาการ ด้านบริการและสันทนาการ)
ด้านกิจกรรมวิชาการ

กระบวนการ/กิจกรรม
1. ประสานงานและส่งโครงการให้กับอาจารย์ทราบและพิจารณาจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
2. ประสานงานการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี เพื่อใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรม
3. จัดสถานที่จดั กิจกรรมตามค้าแนะน้าของอาจารย์
4. อาจารย์และวิทยากรด้าเนินตามแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรม “ชีวิตกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (ส้ารวจพืชและสัตว์รอบศูนย์ฯ)
โดย รศ.ดร.รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์ ดร.กมลาภรณ์ คนองเดช
4.2 กิจกรรม “ปฐพีชีวีสมั พันธ์” โดย ดร.มณฑิรา ยุติธรรม และ ดร.บรรณารัตน์
ปรีดาสุทธิจิตต์
4.3 กิจกรรม “อุดรนทีชวี ีสัมพันธ์” โดย ดร.กฤษฎาพันธ์ ผลากิจ และ ดร.กมลาภรณ์
คนองเดช
4.4 กิจกรรม “ลมเพลมพัดและหัวใจสุริยา” โดย ดร.กันต์ ปานประยูร
4.5 กิจกรรมบรรยาย “ชีวิตสัมพันธ์ธรรมชาติวิทยาและสิ่งแวดล้อม”โดย อาจารย์
นายแพทย์รงั สฤษฎ์ กาญจนะวาณิชย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.6 กิจกรรม “เปิดโลกพงไพร” เดินป่าศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยจง
4.7 กิจกรรม “ชีวิต สิ่งแวดล้อม ศาสนา วัฒนธรรมและประเพณี”
โดยพระครูสาทรพัฒนพิศาล เจ้าอาวาสวัดบ้านหล่าย ณ วัดบ้านหล่าย ต.สบปราบ อ.สบ
ปราบ จ.ล้าปาง
ทุกกิจกรรมเป็นไปตามที่คาดหวัง

ด้านบริการ

กระบวนการ/กิจกรรม
1. การประสานงานกับวิทยากรที่มาร่วมงาน
2. การประสานกับแขกผูม้ ีเกียรติมาร่วมงานพิธีเปิด
3. การบริการด้านลานจัดกิจกรรม
4. การบริการด้านห้องประชุม
5. การบริการห้องพัก
6. การบริการด้านโสตทัศนูปกรณ์
7. การบริการด้านอาหาร ของว่าง และเครื่องดื่ม
มีบางกิจกรรมที่ไม่เป็นดังที่คาดหวัง

ด้านสันทนาการ

กระบวนการ/กิจกรรม

1. กิจกรรมละลายพฤติกรรม
2. กิจกรรมเกม
3. กิจกรรมบันทึกการเรียนรู้
4. กิจกรรมรับน้องผูกข้อมือ

เกินเป้าหมายที่วางไว้

1. สิ่งที่คิดว่าเราทาได้ดี เป็นที่เชิดหน้าชูตา มีอะไรบ้าง และเพราะเหตุใดทาให้ทาได้ดี
สิ่งที่ทาได้ดี
-การได้เปิดโลกทัศน์ให้กับเยาวชนได้มาศึกษา
และเรียนรู้สิ่งแวดล้อมรอบตัว และบางคนเป็น
การเข้าร่วมโครงการแบบค้างคืนเป็นครั้งแรก
ของชีวิต
-กิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาพี่เลี้ยง
-การทาความสะอาดอาคารบ้านพักเยาวชน
-การทางานร่วมกัน
-การทาให้บุคคลภายนอกรู้จักศูนย์ฯลาปาง
-การทางานที่สาเร็จลุล่วง
-สามารถจัดงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
-กิจกรรมสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ปัจจัยที่ทาให้ทาได้ดี
-กิจกรรมที่สร้างความสนใจให้กับเยาวชน เช่น การไปเดิน
ศึกษาธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติดอยจง กิจกรรม
สันทนาการของนักศึกษาพี่เลี้ยง และกิจกรรมวิชาการด้าน
อื่นๆ
-ความสามารถของนักศึกษาพี่เลี้ยง
-เจ้าหน้าที่ทุกคนให้ความร่วมมือกันทาความสะอาด
-เจ้าหน้าที่ทางานร่วมกันดี
-การมีกิจกรรมที่ศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมใน
การท้ากิจกรรม
-การมีส่วนร่วมและความสามัคคีของเจ้าหน้าที่ของแต่ละ
ท่าน ซึ่งเสียสละเวลาส่วนรวม ซึ่งกิจกรมมครั้งนี้มีการท้า
ต่อเนื่องเพื่อความส้าเร็จจึงต้องท้านอกเวลาราชการ
-ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
เป็นอย่างดี
-ความสามัคคี
-รับผิดชอบต่อภาระหน้าที่

2. ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปนี้ให้ดีขึ้น
งานที่จะทาให้ดียิ่งขึ้น ต้องทา มีดังนี้
-การประชาสัมพันธ์และการประสานงานกับ
วิทยากรรวมทั้งแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานพิธี
เปิด-ปิดโครงการ
-น้าที่บ้านพักรับรองเยาวชน
-ทาความสะอาดให้ดีขึ้นและรวดเร็วทันเวลา
-งานดูแลและจัดสถานที่
-ปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้มีแสงสว่างมากขึ้น
-แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ
-มีความสามัคคีและเสียสละ
-ระบบสาธารณูปโภคที่มีความพร้อม
-จัดเตรียมอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
-มีกิจกรรมหลักไม่ควรมีกิจกรรมอื่นมาแทรก

เครื่องมือและกลไก ที่ต้องการ เพื่อสนับสนุนให้ทางานได้ดี
ยิ่งขึ้น คือ
-เจ้าหน้าที่ช่วยติดต่อประสานงานทางอีเมลและโทรศัพท์ ซึ่งเป็น
ช่องทางที่มีประสิทธิผลมากที่สุด
-การติดตั้งเครื่องกรองตะกอนน้าให้ใส และล้างบ่อพักน้าให้
สะอาด
-อุปกรณ์ทาความสะอาดมีน้อย เช่น ไม้ปัดฝุ่น ไม้ถูพื้น ผ้าถูพื้น
-ต้องการผ้าที่เหมาะกับการคลุมกระถางต้นไม้ที่ตกแต่งเวที
-ติดหลอดไฟเพิ่มขึ้น เพื่อความปลอดภัย
-มีการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทีมบริหารงาน
สื่อ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จ้าเป็นในการเตรียมงาน
-งบประมาณและบุคคลากรในการปรับปรุงอาคารสถานที่ และ
ระบบสาธารณูประโภคพื้นฐาน
-อุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมยังไม่พียงพอและสถานที่ในการจัด
กิจกรรมยังไม่พร้อมต่อการจัดค่ายควรมีการปรับปรุง

3. ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้
ปัญหา อุปสรรค

เป็นข้อจากัดตรงไหน/ส่งผลยังไง
บ้าง
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการต้องการ วัยของผู้เข้าร่วมโครงการเป็นนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา จึงท้าให้พ่อแม่
กลับบ้าน
ผู้ปกครอง และครูของเยาวชนบาง
คนต้องมาดูแลที่ศูนย์ตลอดการจัด
กิจกรรม ส่งผลให้นักเรียนคนอื่น
คิดถึงผู้ปกครองด้วย
สายช้าระแตกหัก ท้าให้นา้ รั่วขณะที่มี สายช้าระมีอายุการใช้งานนานแล้ว
เยาวชนเข้าพัก
การเตรียมงานต้องการให้มีคน
ปฏิบัติงานแต่ละงานได้ไม่เต็มที่
เพียงพอกับปริมาณงาน
ในวันเตรียมงานไม่มีรถที่ขนของที่เช่า บุคคลากรมีน้อย
จากหน่วยงานภายนอก และแรงงาน ไม่มีรถขนของ
ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ในวันงานน้า้ ไม่พอดื่ม
พาหนะในการเดินทางไปร่วมกิจกรรม ใช้รถส่วนตัวของเจ้าหน้าทีใ่ นการ
เดินทาง ซึ่งกระทบต่อรายจ่ายของ
ของเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ที่เพิ่มขึ้น
ปัญหาน้้าที่ใช้ในกิจกรรม
อาคารที่พักมีสภาพค่อนข้างเก่า สิ่ง ขอจ้ากัดด้านกายภาพและ
อ้านวยความสะดวกพื้นฐานมีไม่ครบ งบประมาณ
การแบ่งงานยังไม่ชัดเจน

ภาระงานไปตกที่คนๆเดี่ยว

แนวทางการแก้ไข
เจรจากับผู้ปกครองและครู ขอให้
เยาวชนเข้าร่วมโครงการก่อน หาก
ต้องการกลับบ้านก็อนุญาตให้กลับบ้าน
ได้ อย่างไรก็ตาม เยาวชนที่มา
ลงทะเบียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมจน
จบโครงการ
เปลี่ยนสายช้าระให้ใหม่
พยายามช่วยกันท้างานให้เรียบร้อยตาม
สมควร
จ้างรถบุคคลภายนอก

ควรต้องมีพาหนะใช้ในการเดินทางของ
เจ้าหน้าที่ เพื่อความสะดวกรวดเร็วใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน
ขอจัดสรรงบประมาณปรับปรุงอาคาร
สถานที่ และระบบสาธารณูปโภคขั้น
พื้นฐาน
แบ่งงานให้ชัดเจนขึ้น

4. ข้อเสนอแนะที่ควรต้องจัดการ ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลง/ปรับปรุง มีดังนี้
สิ่งที่คิดว่าต้อง
เปลี่ยนแปลง
-วีดิโอแนะนามหาวิทยาลัย
และคณะ

สิ่งที่คิดว่าต้องปรับปรุง

เหตุผล เพราะอะไร

-อาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

-แขกผู้มีเกียรติและผู้เข้ารับการอบรมที่มาร่วม
ในพิธีเปิดจะได้เข้าใจเนื้อหาในวีดิโอที่ต้องการ
จะน้าเสนอ
-ไฟถนนระหว่างอาคารบ้านพักและ
-ให้ถนนและทางเดินสว่าง ปลอดภัยกับ
อาคารท้ากิจกรรม และไฟทางเดินเข้า เยาวชน
อาคาร
-สถานที่และภูมิทัศน์
-ต้องการให้สถานที่ที่เวทีและในอาคารสวยขึ้น
โดยเพิ่มไม้ดอก
-แสงสว่างภายในศูนย์ไม่เพียงพอ
-เพิ่มแสงสว่างเพื่อความปลอดภัยของบุคลากร
และเยาวชน
-อาคารสถานที่ และระบบ
-อาคารทีพ่ ักมีสภาพค่อนข้างเก่า สิ่งอานวย
สาธารณูปโภคพื้นฐาน
ความสะดวกพื้นฐานมีไม่ครบ และไม่ทันสมัย

-การแบ่งภาระงานให้ชัดเจน
-ไม่มีกิจกรรมอืน่ ใดมาแทรก

-สถานที่
-ระบบการทางาน

-เพิ่มหลอดไฟในบ้านพัก

-ต้องการให้เป็นภาษาไทย

-สถานทีย่ ังไม่พร้อมต่อการเข้าค่าย
-การแบ่งภาระงานไม่ชัดเจน

5. สิ่งที่คิดว่าต้องทา / จาเป็นต้องทา/ อยากจะทา เพื่อทาให้งานมีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
สิ่งที่ควรจะต้องทา
สิ่งที่จาเป็นจะต้องทา
-ติดต่อกับครูโรงเรียนใกล้เคียงศูนย์ฯ -ชี้แจงเจ้าหน้าที่ทุกคนให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
อ.สบปราบ ให้น้านักเรียนมาเข้าร่วม
ตนเองและคนอืน่ เพื่อให้การท้างานเป็นไปอย่างมี
โครงการให้ครบตามจ้านวนทีก่ ้าหนดไว้ ระบบ ไม่ซ้าซ้อน และใช้ศักยภาพของตนเองได้
อย่างเต็มที่
-การจัดสรรงบประมาณโครงการให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์โครงการให้มากที่สุด
-ห้องพักควรทาความสะอาดทุกวัน
-ทาความสะอาดบริเวณหน้าเวทีและลานกิจกรรม

-ปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน

-ปรับปรุงอาคารสถานที่ และระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน

-ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมและ
ขั้นตอนการด้าเนินงาน
-วางแผนแบ่งภาระงานรับผิดชอบของ
แต่ละส่วนงาน
-ประสานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

-วางแผนการจัดกิจกรรม
-วางแผนการทางาน

สิ่งที่อยากจะทา
-การเข้าไป
ประชาสัมพันธ์โครงการ
ที่โรงเรียน

-ทาความสะอาดห้องน้า
ให้สะอาดยิง่ ขึ้น
-อยากเป็นพี่เลี้ยงของ
เยาวชนที่มาเข้าร่วม
โครงการ
-ปรับปรุงอาคารสถานที่
และระบบสาธารณูปโภค
พื้นฐาน
-ปรับปรุงสถานที่เพื่อ
รองรับการเข้าค่าย

6. ความพึงพอใจ/ ไม่พึงพอใจ
ความพึงพอใจ
กิจกรรมสันทนาการของนักศึกษาพี่เลี้ยง
เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และความรู้สึกที่
ดีต่อการจัดโครงการในครั้งนี้
ความร่วมมือของบุคคลากรที่ท้าให้การจัดโครงการ
ส้าเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ไม่พึงพอใจ
การจัดงานพร้อมกันหลายโครงการ ท้าให้การ
ด้าเนินการแต่ละโครงการปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ เนื่องจาก
ข้อจ้ากัดของจ้านวนบุคคลากรที่เตรียมงานและข้อจ้ากัด
ของสถานที่ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้พร้อมรับรองเยาวชน
ที่มาเข้าร่วมโครงการ

การที่โครงการฝึกอบรมผ่านไปด้วยดี
พอใจที่โครงการส้าเร็จ ผ่านไปได้ดี
โครงการที่ผ่านมามีความส้าเร็จ เพราะทุกคนให้ความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี
การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งทุ่มเทแรงกาย
ไม่ควรจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้ง 2 ศูนย์ฯ เนื่องจาก
แรงใจ เพื่อให้งานส้าเร็จ และท้าให้เห็นถึงความสามัคคี บุคคลากรไม่เพียงพอ จึงท้าให้การด้าเนินงานเกิด
ของเจ้าหน้าที่ทุกคน
ปัญหาด้านบุคคลากรไม่เพียงพอและท้าให้เห็นถึงปัญหา
การท้างานอื่นๆ ตามมา
การด้าเนินงานและกิจกรรมของพี่เลี้ยง
ภาระงานยังไม่ชัดเจน
มีกิจกรรมอื่นแทรกจึงท้าให้งานไม่ค่อยสมบูรณ์

ขอบคุณผู้ร่วมถอดบทเรียน

1. นายสุภาพ สิงคลีประภา วิศวกรไฟฟ้า
2. นางสาวสารภี มะโนวัน เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
3. นายพงศ์ธวัช โค้วศิริโรจน์ วิศวกร
4. นางสาวณัฐญาภรณ์ ศรีบุญปวน เจ้าหน้าที่วิจัย
5. นางสาวกนกกาญจน์ ช้านาญ นักวิชาการศึกษา
6. นายจตุพร หลวงตุ้ย ผู้ช่วยช่าง

7. นางวรรณา อาจแก้ว แม่บ้านศูนย์ฯ ผาลาด
8. นางพวงรัตน์ แสนค้าร้อย แม่บ้านศูนย์ฯ สบปราบ
9. นางบุญ เครือสุวรรณ์ คนสวน ศูนย์ฯ สบปราบ
10. นางบุญเพ็ง ใจสุข คนสวน ศูนย์ฯ สบปราบ
11. นายทองอยู่ อินจร คนสวน ศูนย์ฯ สบปราบ

