โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2560
1. ชื่อโครงการ
โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรกุ ขชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560
2. หน่วยงานรับผิดชอบ ฝ่าย/งาน
งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
3. ลักษณะโครงการ

 โครงการต่อเนื่อง


 โครงการใหม่

4. โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 1. Excellence in research with global and social impact
 2. Excellence in outcome-based education for globally- competent graduates
 3. Excellence in professional services and social engagement

 4. Excellence in management for sustainable organization
5. โครงการสอดคคล้องกับยุทธศาสตร์ของหอสมุดและคลังความรู้ฯ
 1. Collections of Knowledge
 2. High Quality of Services
 3. Effective Collaborations

 4. Sustainable Organization
6. ระยะเวลาดาเนินโครงการ......4......วัน เริ่มต้น....25 ตุลาคม 2559.....สิ้นสุด...28 ตุลาคม 2559.....................
7. หลัการและเหตุผล
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรกุ ขชาติ พัฒนามาจากพื้นที่ “สวนสมุนไพร” ตั้งแต่ พ.ศ. 2525 เพื่อเป็นแหล่งอนุรักษ์
พันธุ์พืชสมุนไพรไทยสาหรับการศึกษา การเรียนรู้ และวิจัยพัฒนา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่สาหรับการสันทนาการของ
เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้การดาเนินงานของคณะเภสัชศาสตร์ “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ”
ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการบริการ เมื่อ พ.ศ. 2536 และ ได้รับรางวัล โครงการดีเด่นแห่งชาติ สาขาอนุรักษ์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้ อ มด้ า นสมุ น ไพร ประจ าปี 2539 จากคณะกรรมการเอกลั ก ษณ์ ข องชาติ ส านั ก
นายกรัฐมนตรี ต่อมาใน พ.ศ. 2550 มีการยกระดับพื้นที่ของสวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ เพื่อให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร
ไทยระดับประเทศและระดับนานาชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทางด้านพฤกษศาสตร์ โดยพัฒนาในด้านการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ และมีการขยายพื้นที่เป็น 140 ไร่ เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ กระทั่งเมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2553 ได้รับ
พระราชทานนามใหม่ ว่ า “อุ ท ยานธรรมชาติ วิ ท ยาสิ รี รุ ข ชาติ ” อาจเรี ย กได้ ว่ า อุ ท ยานธรรมชาติ วิ ท ยาสิ รี รุ ข ชาติ
เปรียบเสมือน “ห้องสมุดธรรมชาติ” เพื่อการเรียนรู้ อันเป็นแหล่งความรู้ที่สาคัญอีกแห่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล
ดังนั้น ท่านผู้อานวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีดาริให้ งานบริหารจดหมายเหตุ ฝ่าย
จดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ดาเนินการจัดกิจกรรม เพื่อการเรียนรู้แก่บุคลากร
ภายในหน่ว ยงาน สร้างการรับรู้ การเรีย นรู้ ท างด้านสมุ นไพรไทย และสามารถน ามาสร้างองค์ความรู้ อั นก่อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน และสามารถถ่ายทอดเรื่องราวของอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติแก่ผู้ที่สนใจได้ อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลด้วย นับเป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้าง
สมดุลระหว่างชีวิตและการทางานอีกทางหนึ่ง
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8. วัตถุประสงค์
8.1 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ และความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ สมุ น ไพรไทยแก่ บุ ค ลากรหอสมุ ด และคลั ง ความรู้
มหาวิทยาลัย มหิด ล ผ่ านนิ ทรรศการ “สมุ นไพร ภูมิปัญ ญาไทยสู่ สากล” และการจัด แสดงสมุ นไพรโดยรอบอุท ยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
8.2 เพื่อเป็นการกระตุ้น และสร้างแรงบันดาลใจแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหิดล
8.3 เพื่อเปิดมุมมอง โลกทัศน์ และการรับรู้ใหม่ ๆ ทางด้านสมุนไพรไทยแก่บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล
8.4 เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางานภายในหน่วยงานและชีวิตประจาวัน
9. ขอบเขตการดาเนินงาน
นาบุคลากรในสังกัดหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลไปทัศนศึกษา ณ “อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกข
ชาติ”มหาวิทยาลัยมหิดล ถ.พุทธมณฑลสาย ๔ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม กลุ่มละ
30 คน
10. วิธีดาเนินการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ
การดาเนินงาน

ปีงบประมาณ 2560
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1. ดาเนินการสารวจพื้นที่การ 
จัดกิจกรรม
2. ดาเนินการจัดทาโครงการ 
ติดต่อประสานงาน และ
เตรียมงาน

3. ดาเนินจัดการกิจกรรม
โครงการทัศนศึกษาอุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ
ประจาปีงบประมาณ 2560

4. สรุปผลการจัดโครงการ
11. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ร้อยละ 80
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีระดับ
ความพึงพอใจในเกณฑ์ดี
ขึ้นไป (4 ใน 5 ระดับ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

2

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
12.1 ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางด้านความรู้ทั้งของฝ่ายงานและส่วน
งาน
12.2 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลมีความรู้ และความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรไทยเพิ่มมาก
ขึ้น
12.3 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เกิดแรงกระตุ้น มีแรงบันดาลใจและเกิดความรู้สึก
ภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยมหิดล
12.4 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดมุมมอง โลกทัศน์ และการรับรู้ใหม่ ๆ ทางด้าน
สมุนไพรไทย
12.5 บุคลากรหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถนาความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการทางาน
ภายในหน่วยงานและชีวิตประจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กาหนดการ
โครงการทัศนศึกษาอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙
ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
๘.๓๐ – ๙.๐๐ น.
๙.๐๐ น.
๙.๑๕ – ๑๑.๓๐ น.
๑๒.๐๐ น.

ลงทะเบียนชั้น ๑ บริเวณด้านหน้าอาคารหอสมุดและคลังความรู้ฯ
เดินทางโดยรถรางสู่อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุขชาติ
เยี่ยมชมนิทรรศการ “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ลานนานาสมุนไพร
และลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
รับอาหารกลางวัน และเดินทางกลับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

*** หมายเหตุ เป็นกาหนดการของทั้ง ๔ วัน
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