
แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ 
ด้านท านุบ ารุงปกป้องรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ศิลปวฒันธรรม 

  
 

1. ช่ือ-สกลุ ผู้เล่าเร่ือง อาจารยพ์ิพฒัน์พงศ ์ยาลงักาญจน์ คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 

2. ช่ือ-สกลุ ผู้บันทกึ อาจารยม์านิตา มะลิวลัย ์  คณะ/หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ 

3. บทบาท หน้าทีแ่ละความรับผดิชอบของผู้เล่าเร่ือง 
 หนา้ท่ีหลกัคือ  1. อาจารยป์ระจ าสาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 
 หนา้ท่ีรองคือ  1. รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 
   2. หวัหนา้สาขาวชิาการจดัการอุตสาหกรรม 
   3. ฑูตข่าวสารมหาวทิยาลยัรังสิต (RSU Brand Ambassador) 
4.  เร่ืองทีเ่ล่า 
 การบูรณาการดา้นท านุบ ารุงปกป้องรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม กบักิจกรรมนกัศึกษา    
5.  ความเป็นมาของเร่ืองทีเ่ล่า  

ดว้ยในปัจจุบนัทรัพยากรทางธรรมชาติในประเทศไทยไดมี้จ านวนลดนอ้ยลง เพราะความเห็นแก่
ตวัของมนุษยท่ี์เขา้ไปท าลายระบบนิเวศวิทยาดว้ยวิธีการต่างๆ จนท าให้เกิดภยัทางธรรมชาติมากมาย เช่น 
การเกิดอุทกภยัเป็นประจ าของประเทศไทย  ซ่ึงส่งผลกระทบใหป้ระชาชนชาวไทยเป็นอยา่งมาก เห็นไดว้า่
เกิดจากการกระท าของคนไทยทั้งประเทศ แต่เป็นเพียงคนส่วนนอ้ยท่ีเห็นแก่ตวั ดงันั้นฝ่ายกิจการนกัศึกษา 
และคณะกรรมการนกัศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ไดเ้ล็งเห็นถึงความเดือดร้อนดงักล่าวท่ีเกิดข้ึน จึงตอ้งหา
วิธีการลดปัญหาดังกล่าวด้วยการสร้างจิตส านึก และต้องการให้เยาวชนตระหนักถึงความส าคญัของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเมืองไทยและประเทศอ่ืนวา่ส่ิงเหล่าน้ีมีความส าคญัต่อมนุษยทุ์กคน ทุก
ชนชาติ ทุกประเทศทัว่โลก จึงไดมี้การบูรณาการดา้นท านุบ ารุงปกป้องรักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม เขา้กบั
กิจกรรมนกัศึกษาท่ีเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยการฟ้ืนฟูแหล่งเส่ือมโทรม
ต่างๆ ภายในประเทศไทย เพื่อตอ้งการปลูกฝังจิตส านึก และทศันคติท่ีดีต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม และเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาให้กบัธรรมชาติอีกด้วย  โครงการน้ีเป็นการท างาน
ร่วมกบัชุมชน และสถานศึกษาในพื้นท่ีเพื่อสร้างภาคีสถาบนัเครือข่ายจิตสาธารณะอีกดว้ย 
6. วิธีการ/ขั้นตอน หรือกระบวนการที่ท าให้งานนั้นประสบความส าเร็จ เทคนิคหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มี
ส่วนร่วม อปุสรรคหรือปัญหาในการท างาน และแนวทางการแก้ไข 

คณะบริหารธุรกิจ ได้มีการจดัโครงการบริหารฯ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ตอ้งการสร้างทศันคติท่ีดีใหก้บันกัศึกษาต่อการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีกิจกรรม
ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริจากองคพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ตาม
ทฤษฎีการพฒันาและฟ้ืนฟูป่าไมโ้ดยการใชท้รัพยากรท่ีเอ้ืออ านวยสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และคืนผนืป่าตน้น ้า และสร้างความร่วมมือกบัสถานศึกษาในพื้นท่ีเพื่อร่วมจดักิจกรรมจิตสาธารณะ
ในกรอบแนวคิดจิตอาสาเพื่อป่าตน้น ้า และจิตอาสาเพื่อชุมชน 



 
 

โดยมีกิจกรรม ดงัน้ี 
กิจกรรมท่ี 1  ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชด าริจากองคพ์ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
กิจกรรมท่ี 2 พฒันาพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์ให้มีสภาพท่ีพร้อมรองรับการใช้จดักิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่าง 
                     ปลอดภยั 
กิจกรรมท่ี 3 การดูแลพื้นท่ีป่าอุทยาน เช่น แนวป้องกนัไฟป่า การก าจดัวชัพืช การสร้างฝายชะลอน ้ า การ 
                     ท าทางเดินน ้า และการปลูกป่า เป็นตน้  
ขั้นตอนการด าเนินงาน 

1. จดัตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามโครงการ 
2. วางแผนการด าเนินงาน แบ่งหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการนกัศึกษารับผดิชอบ 
3. คณะกรรมการนกัศึกษาปฏิบติัตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนท่ีเก่ียวขอ้ง และสถานศึกษาในพื้นท่ี 
5. ประชาสัมพนัธ์โครงการตามสถานท่ีต่างๆ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั หรือส่งจดหมายไป

ตามโรงเรียนระดบัมธัยมศึกษาเพื่อเชิญชวนเขา้ร่วมโครงการ 
6. รับสมคัรนกัศึกษา และบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีสนใจเขา้ร่วมโครงการ 
7. ประกาศรายช่ือผูท่ี้มีสิทธ์ิเขา้ร่วมโครงการและประชุมนดัหมาย 
8. ด าเนินการโครงการตามแผนการด าเนินงานท่ีวางไว ้
9. ประเมินผลจากการด าเนินงาน และน าผลจากการประเมินมาจดัท ารายงานในรูปแบบ PDCA 

เทคนิคหรือกลยุทธ์ทีท่ าให้เกดิความส าเร็จ 
1. ก าหนดภาระหนา้ท่ีใหค้ณะกรรมการนกัศึกษาทราบชดัเจน (ฐานะผูจ้ดัโครงการ) 
2. สร้างกิจกรรมภายในโครงการท่ีคอยกระตุน้ใหน้กัศึกษาเขา้ไปมีส่วนร่วมในการท านุบ ารุง ปกป้อง

รักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มตลอดเวลาการท ากิจกรรม 
3. สร้างภาคีสถาบนัเครือข่ายจิตสาธารณะ กบัสถาบนัการศึกษาในพื้นท่ีเพื่อการท านุบ ารุง ปกป้อง 

รักษาธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง 
4. ปลูกตน้ไมท่ี้คนในชุมชนสามารถไดป้ระโยชน์ เช่น มะม่วง ขนุน กลว้ย ฯลฯ 

ปัญหา/อุปสรรคทีพ่บ  จากท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้นั้น 

1. สถานท่ี ความพร้อมและความร่วมมือของสถาบนัการศึกษา รวมทั้งชุมชนในพื้นท่ี 
2. งบประมาณสนบัสนุนการด าเนินโครงการ 
3. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ เช่น กิจกรรมออกค่าย 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไข   

1. เลือกสถานท่ีป่าตน้น ้า พร้อมเดินทางส ารวจพื้นท่ี อธิบายประโชยน์ท่ีจะไดรั้บและสร้างความเขา้ใจ
กบัประธานชุมชน สถานศึกษาในพื้นท่ีเพื่อการดูแลต่อเน่ืองหลงัเสร็จส้ินโครงการ   

2. เก็บเงินจากนักศึกษาผูเ้ข้าร่วมโครงการบางส่วน และขอการสนับสนุนจากบริษทั/หน่วยงาน
เอกชนภายนอก 



 
 

7. ผลลพัธ์หรือความส าเร็จทีเ่กดิขึน้ และส่ิงทีผู้่เล่าเร่ืองทีไ่ด้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

โครงการบริหารฯ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต เป็นท่ีรู้จกัในวง
กวา้งมากข้ึน จากจุดเร่ิมตน้ของการด าเนินโครงการคร้ังท่ี 1 เฉพาะพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
จงัหวดัใกลเ้คียงโดยรูปแบบโครงการเป็นการเพิ่มพื้นท่ีเชิงนิเวศ ปัจจุบนัโครงการไดจ้ดัข้ึนมาเป็นปีท่ี 12 
ไดพ้ฒันาและเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหก้บัป่าตน้น ้า อาทิเช่น 

1. ศูนยศึ์กษาธรรมชาติและสัตวป่์าเขาน ้าพุ อ  าเภอศรีสวสัด์ิ จงัหวดักาญจนบุรี 
2. ป่าชุมชนบา้นโซ ้ต าลแม่นาเรือ อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา (กวา๊นพะเยา) 
3. อุทยานแห่งชาติภูผายล อ าเภอเต่างอย จงัหวดัสกลนคร 
4. อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ าเภอนานอ้ย จงัหวดัน่าน 
นอกจากน้ีโครงการบริหารฯ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ซ่ึงจดัโดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัรังสิต ยงั

ได้รับการเผยแพร่เพื่อบอกต่อเร่ืองราวและสร้างจิตส านึกของการเป็นจิตสาธารณะในวงกวา้งผ่านส่ือ
ประชาสัมพนัธ์ทั้งภายในและภายนอก เช่น สารรังสิต หนงัสือพิมพไ์ทยโพสต ์ฯลฯ 
การเรียนรู้ของผู้เล่าเร่ืองจากประสบการณ์ความส าเร็จ 
 การจดัโครงการบริหารฯ อนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม ท าใหเ้ห็นความส าคญัของการท างานเป็นทีม การให้
ความร่วมมือ (เพื่อความย ัง่ยืน) ได้เป็นส่วนหน่ึงในการสร้างทศันคติท่ีดีให้กบัเยาวชนชาวไทยต่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเป็นก้าวเล็กๆ ท่ีช่วยฟ้ืนฟูระบบนิเวศวิทยาให้กับ
ธรรมชาติของประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลรูปภาพโครงการบริหารฯ อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


