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มจธ.ราชบุรี 
  

 

มจธ.ราชบุรี ตั้งอยู 209 หมู 1 บานรางดอกอาว ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มี

พื้นท่ีจำนวน 1,117 ไร ไดรับการออกแบบใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีอาศยัเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน มีการ

ปฏิสัมพันธกับชุมชน มุงสรางและพัฒนากำลังคนท่ีเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงใหสังคม สูภาคการผลิตใหมให

สามารถแขงขันไดและมีสำนึกทางสังคม 

 
 

งานดานการศึกษา  

มจธ.ราชบุรี มุงเนนในการพัฒนานักศึกษาใหเปนผูท่ีมีความรูกวางและรูลึกในสาขาวิชาชีพของตน 

แตยังคงคำนึงถึงคุณลักษณะอันพึงประสงคที่นักศึกษาควรมี เพื่อนำไปใชในการเรียนรู การทำงาน ตลอดจน

การใชชีวิตในโลกยุค digital disruptions ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว มจธ.ราชบุรีจึงนำหลักการการจัด

การศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based Education) มาใชในการออกแบบการเรียนการสอน กิจกรรม

การเรียนรูและการพัฒนานักศึกษา  

ในรอบปที่ผานมา มจธ.ราชบุรี มีกิจกรรมตางๆ ดานการจัดการศึกษาตามแนวทางซึ่งไดเสนอไว

กับสภามหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมสำคัญที่เกิดขึ้น ไดแก 1) การจัดการศึกษาพื้นฐานสำหรับ น.ศ. มจธ. ราชบุรี 

คณะวิศวกรรมศาสตร ภาควิชาเครื่องกล และภาควิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 1 และ 2 จำนวน 121 คน  2) การ

พัฒนาหลักสูตรพื ้นฐานศิลปวิทยาศาสตร 2 ป และ 3) การพัฒนาหลักสูตรว ิศวกรรมระบบอัจฉริยะ 

(Intelligence Systems Engineering) โดยรายละเอียดของแตละกิจกรรม มีดังนี้ 



 

การจัดการศึกษาพื้นฐานสำหรับ น.ศ. มจธ. ราชบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร  

 

การพัฒนานักศึกษา มีกลไกสำคัญ 3 ขอ คือ 1) การศึกษาในหลักสูตร (curriculum) ตาม

แนวทาง Liberal Arts Education for Science, Technology and Innovation เปนการสรางพื้นฐาน

ทักษะ-ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงกวาง ดวยหลักสูตร 2 ป เพื่อไปศึกษาตอสาขาวิชาที่สนใจใน

เชิงลึกอีก 2 ป 2) กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ (co-curriculum) ที่มุงเสริมสรางประสบการณนอก

หลักสูตร ในมิติทางมนุษย สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเปดโลกทัศนและใหเปนผูรูกวาง และประยุกตความรู

ไปใชจริง ทำใหนักศึกษาเขาใจการเรียนรูมากยิ่งขึ้น และ 3) การใชชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential 

college life) ซึ่งจำลองสังคมและชุมชน มีการอาศัย อยูรวมกันของทั้งนักศึกษารุนพี่รุนนอง เจาหนาที่ และ

คณาจารยภายในมหาวิทยาลัย เกิดเรียนรูและเคารพซึ่งกันและกัน  กลไกทั้ง 3 นี้ ทำใหนักศึกษา มจธ.ราชบุรี 

ไมเพียงแตจะมีความรูกวางทางดานวิชาการแลว ยังมีคุณลักษณะดาน soft skills ที่เปนที่ตองการของการ

ทำงานในโลกยุคนี้ ท้ังดานการสื่อสาร การพูดการเขียน การคิดวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ ความคิด

สรางสรรค ไปจนถึงบุคลิกลักษณะความเปนผูนำและมนุษยสัมพันธที่ดี เปนตน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยัง

ตั้งอยูในพื ้นที่ชุมชน จึงมีบูรณาการแนวคิดการจัดการเรียนรู โดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-based 

learning)  เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการทำงานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ใน

พื้นที่ และชาวบาน มีการเรียนรูผานประสบการณอยางแทจริง (Experience base learning) นักศึกษาจึง

สามารถเห็นมุมมองความความหลากหลายหรือความแตกตางในสังคม รวมทั้งยังเปนการพัฒนาศักยภาพหรือ

ลดความเหลื่อมล้ำของชุมชนโดยรอบตามภารกิจของมหาวิทยาลัยอีกดวย  

 



ในป 2564 จากสถานการณการระบาดของ COVID-19 ของประเทศ  มจธ.ราชบุรี ตองจัดการ

เรียนการสอนในรูปแบบออนไลนตลอดภาคการศึกษา ทำใหนักศึกษาไมไดเขามาใชชีวิตในมหาวิทยาลัย 

คณาจารยจึงตองมีการปรับรูปแบบในการทำกิจกรรมกับนักศึกษาอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะกับนักศึกษาชั้นปท่ี

หนึ ่ง  ในภาคการศึกษาที่ 1 นี ้ การพัฒนาจึงมุ งเนนไปที ่การดูแลกายและใจของนักศึกษาใหเห็นคุณคา 

เปาหมายของการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง เนื่องจากการเรียนออนไลนสงผลตอสภาพจิตใจของนักศึกษา

เปนอยางมาก เพราะเปนชวงวัยที่ตองการการเขาสังคม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณตางๆ 

รวมกัน นอกจากนี้ การเรียนผานคอมพิวเตอรตลอดเวลา ยังสงผลตอสุขภาพกายทางดานสายตาและออฟฟศ

ซินโดรม  การจัดกิจกรรมตางๆ จึงเนนใหนักศึกษาไดทบทวนตนเอง ตั้งเปาหมาย และแลกเปลี่ยนกับเพื่อน

นักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะดานการมีอิสรภาพทางความคิด การรับรูคุณคาของตนเองและสังคมผานสิ่งตางๆ 

รอบตัวในกิจกรรม  Pre-course และ Co-curriculum   

  
(ซาย) ภาพกิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียน (Pre-course) และ (ขวา) ภาพกจิกรรมภาพกิจกรรม“การดแูลสขุภาวะแบบองครวม

ในชวงสถานการณ โควิด-19”  

 

กิจกรรมเตรียมความพรอมกอนเปดภาคเรียนหรือ Pre-course ในป 2564 มีนักศึกษาชั้นปที่ 1 

เขารวมจำนวน 52 คน และปที่ 2 จำนวน 51 คน โดยทั้งหมดเปนกิจกรรมออนไลน  นอกจากจะปรับพื้นฐาน 

ทกัษะการเรียนภาษาอังกฤษคณิตศาสตร กลศาสตร ไฟฟา และความปลอดภัยในการเรียนปฏิบัติการณวิชาชีพ

แลว ยังเพิ่มกิจกรรมรูจักพื้นที่ของมหาวทิยาลัยและชมุชน ทำใหนกัศึกษารูจักกับมหาวิทยาลัย เปาหมายของกา

กอตั้งมหาวิทยาลัย การทำงาน และความแตกตางหลากหลายของคนในชุมชนที่นักศึกษาจะตองเขามาเรียนรู

สรางประสบการณและแลกเปลี่ยนเรียนรูในพ้ืนที่ เมื่อไดเขามาในมหาวทิยาลัยดวย กิจกรรมการรูจักตนเองผาน

ผูนำสี่ทิศ ทำใหนักศึกษาดูรูปแบบการเรียนรูของตนเองและนำไปปรับใชในการเรียน การปรับตัวอยูรวมกับ

ผูอื่น กิจกรรมสรางความสัมพันธรุ นพี่รุ นนอง ทำใหนักศึกษาไดรูจักเพื่อนใหม สรางความคุนเคยสงผลตอ

ชวยเหลอืซึ่งกันและกันระหวางเรียนในภาคการศึกษาดวย 

ในป 2564 ไดดำเนินมกิจกรรม Co-curriculum จำนวน 8 กิจกรรม และ กิจกรรม RC life 

จำนวน 1 กจิกรรม รวมท้ังส้ิน 9 กจิกรรม โดยแบงไดเปน 2 กลุม คือ 1) การพัฒนาทักษะวิชาการ และ 2) การ

เรียนรูและพัฒนาตนเอง   

 กิจกรรมการพัฒนาทักษะวิชาการ เชน 1.1) ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ประกอบดวย 

“การใชภาษาอังกฤษเพื ่อการจัดประชุม 1/64” และ “เสริมสรางทักษะการนำเสนองานดวยภาษาอังกฤษ 

1/64” 1.2) ทักษะพื้นฐานเคมี ประกอบดวย การเตรียมสารสกัดและน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพร และ 1.3 ) 

ทกัษะพ้ืนฐานการออกแบบวิศวกรรมศาสตร ประกอบดวย “3D เบื้องตนสำหรับวิศวกร” เปนตน   



  
รูปภาพกิจกรรม“การเตรียมสารสกัด และน้ำมนัหอมระเหยจากพชืสมุนไพร”  

 

 2.การเรียนรูและพัฒนาตนเอง ไดแก 2.1) การเปดโลกกวางมุมมองใหมใหกับนักศึกษา ซ่ึง

เปนกิจกรรม RC life คือ “RC Talk” และกิจกรรม Co-curriculum ประกอบดวย และ “Clubhouse: RC 

student life” และ “สัตวปาหลังบาน” กิจกรรมหลังนี้คาดวาจะดำเนินการจัดกิจกรรมในภาคการศึกษา 

2/2564  และ  2.2) การรูจักและดแูลตนเองทางดานสุขภาพกายและใจการจัดการความเครียดการต้ังเปาหมาย

การเรียนรู ประกอบดวย “การดูแลสุขภาวะแบบองครวมในชวงสถานการณ โควิด-19” เปน Co-curriculum 

ที่ออกแบบกิจกรรมใหบูรณาการรวมกับวิชาพละศึกษา GEN 101 ที่ใหนักศกึษามเีปาหมายในการดูแลสุขภาพ

ของตนเอง และวางแผนการออกกำลังกายตามเปาหมายของวิชา GEN 101 ไดและ “การรับประทานอาหาร

เพื่อสุขภาพ” ที่นำกิจกรรมการตั้งเปาหมายของนักศึกษาเรื่องการรับประทานอาหารจาก กิจกรรมการดูแลสขุ

ภาวะแบบองครวมไปทำงานเชิงลึกกับนักศึกษากลุมหนึ่งตอตลอดท้ังภาคการศึกษา 
 

  
ภาพกิจกรรม “Clubhouse : RC Student Life”  

 

นอกจากนี้ มจธ.ราชบุรีรวมกับ ฝายพัฒนาผูประกอบการนวัตกรรม สำนักเคเอกซ มจธ. ที่ไดนำ

เครื่องมือการประเมิน ชื่อ Progress Report On Generic Skills (PROG) ของบริษัท RIASEC Inc. ประเทศ

ญี่ปุน มาใชวัดคุณลักษณะของนักศึกษาชั้นปที่ 1 จำนวน 50 คน โดยทำแบบทดสอบเพื่อการประเมินตนเอง 

(self-assessment) เรื่อง การรูจักตนเอง (Personal skill) การแกปญหา (Task skill) และการทำงานเปนทีม 

(Interpersonal skill) กอนที่นักศึกษาจะผานกลไกการพัฒนาที่ มจธ.ราชบุรีกำหนดไว   

ผลการประเมินคุณลกัษะนักศึกษา พบวา นักศึกษาของมจธ. ราชบุรมีีทักษะเรื่อง การรูจักตนเอง 

(Personal skill) การแกปญหา (Task skill) และการทำงานเปนทีม (Interpersonal skill) สูงกวาคามาตรฐาน

ที่ประเทศญี่ปุ นกำหนดไว โดยเฉพาะเรื ่องของ การทำงานเปนทีม (Interpersonal skill) ดังแสดงในรูป

นอกจากผลการประเมินภาพรวมของนักศึกษา มจธ.ราชบุรีแลว ยังมีผลการประเมินของนักศึกษาแตละคน ซ่ึง



จะนำส งให อาจารย ท ี ่ปร ึกษาพูดค ุยก ับน ักศึกษาและคณะกรรมการพัฒนาน ักศึกษาเพื ่อออกแบบ

กระบวนการพัฒนานักศึกษาตอไป  

 
ภาพแสดงผลการประเมินคุณลักษณะของนักศึกษาจากเคร่ืองมือ PROG  

 

การพฒันาหลักสูตรพ้ืนฐานศิลปวิทยาศาสตร 2 ป  
 

เพื่อการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ ระยะที ่ 2 (พ.ศ. 2565-2569)  มจธ.ราชบุรีไดเริ ่มพัฒนา

หลักสูตรพื ้นฐานศิลปวิทยาศาสตร 2 ป ตามแนวทางของการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร (Liberal art 

Education) เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีสมรรถนะที่พรอมจะประกอบอาชีพในอนาคต ดวยกระบวนการจดัการศึกษา

แบบอาศรมวิทยาลัย รวมกับการทำโมดลูการเรียนรูแบบ OBEM   

การดำเนินงานเริ่มจากการทบทวนวธิีการจัดการศึกษาพ้ืนฐาน 2 ป ท่ีกำลังดำเนินการสำหรับนักศึกษา 

มจธ. ราชบุร ีคณะวศิวกรรมศาสตร  โดยมีการระดมสมองในคณะทำงานและไดกำหนดคุณลักษณะและทักษะ 

คือ “นักศึกษา มจธ. ราชบุรีจะเปนคนที ่ไมติดกรอบ (Liberal Mind) มีความสามารถรอบดาน ยืดหยุน 

(Versatile) และเห็นคุณคา/ศักยภาพของตนเอง และภาคภูมิใจในสังคมของตนเอง (Self esteems / Social 

Awareness)” ซ่ึงมีสมรรถนะที่สำคัญ 2 กลุม คือ 1) การมีความรูพ้ืนฐานเพียงพอตอการพัฒนาตนเองไดตลอด

ชีวิต และ 2) การมีทักษะชีวิตที่จำเปนสำหรับศตวรรษที่ 21 ไดแก ทักษะการคิด ทักษะการสื่อสาร ทักษะการ

จัดการและทกัษะการใชชีวติ  

 ทักษะความคิด (Thinking Skills) ไดแก 1.1) คิดวิพากษ (Critical) คือ ความสามารถในการ

ตัดสินไดวาอยากไดอะไร ตองการอยางไร บนพื้นฐานขอมูล, ไมยึดถือผลประโยชนเฉพาะตน แตคำนึงถึง

คุณธรรมจริยธรรม  1.2) คิดวิเคราะห (Analytical) คือ การแยกแยะขอเท็จจริงจากความคิดเห็น 1.3) คิดเชิง



มโนทัศนและเชิงระบบ (Conceptual and System) คือ การเห็นภาพรวมของสถาณการณเปนระบบ  และ 

1.4) คิดเชิงสรางสรรค (Creative)  คือ การมองหารูปแบบการแกปญหาไดหลากหลาย  

 ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) แบงเปน 1) การสงสาร ไดแก พูด เขียน การ

นำเสนอ รวมถึงการนำเสนอในเชิง Digital format  2) การรับสาร ไดแก การฟง การอานขอมูลตางๆ เชน 

Graphical Information หรือ video เปนตน  

 ทักษะการจัดการ (Management Skills) ไดแก ทักษะการทำงานเปนทีม (collaborative 

skills) ทักษะการวางแผน (Planning) รวมถึงการดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามแผนได   

 ทักษะการใชชีวิต (Life Skills) เปนทักษะการรับรูคุณคาของตัวเองและตระหนักรูเชิงสังคม

และวัฒนธรรม (Self-esteem and Social-awareness) มีคุณธรรม จริยธรรมและเปนคนที่ตองการเรียนรู

ตลอดชีวิต  

ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่ใหนักศึกษาไดคุณลักษณะและทักษะดังกลาว คณะทำงานการ

จัดการศึกษา ไดทบทวนและสรางคูมือเพื่อนิยามและกำหนดเกณฑประเมินระดับของทักษะตางๆ เพื่อให

บุคลากร มจธ. ราชบุรีเกิดความเขาใจตรงกัน โดยขั้นตอไปคือปรับรูปแบบการเรยีนการสอนและกิจกรรมตางๆ 

ใหอยูในรูปแบบของ OBEM และ Micro credential (MC) รวมทั้งปรับเรื่องตารางเวลาเพื่อใหเหมาะสมกับการ

พัฒนานักศึกษาตอไป  

 

การพัฒนาหลักสูตรวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ (Intelligence Systems Engineering, ISE)  

ในปที่ผานมา มจธ. ราชบุรีไดดำเนินการรางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม

ระบบอัจฉริยะ เพื่อฝกฝนใหผูที่เขามาศึกษา มีความสามารถทั้งในดานวิทยาศาสตรขอมูล (Data Science) 

ดานไอโอที (IOT) และการประยุกตใชปญญาประดิษฐในการปรับปรุงงานท่ีเก่ียวของกับเชิงกล เชิงไฟฟา ที่เปน

สวนประกอบของระบบงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดอยางรวดเร็ว อันจะ

เปนการยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ  

 



หลักสูตร ISE มีกำหนดเปดการเรียนการสอนในปการศึกษา 1/2565 ณ มจธ.ราชบุรี 4 ป รับ

นักศึกษาปการศึกษาละ 30 คน โดยเปนหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multi-discipline) นอกเหนือจากความรู

พื้นฐานทางดานคณิตศาสตร คอมพิวเตอร วิทยาศาสตร และวิศวกรรมศาสตร ยังประกอบดวยศาสตรทางดาน

ระบบชีวว ิทยา (Biological System) ระบบกลศาสตร (Mechanical System) ระบบไฟฟา (Electrical 

System) ระบบพลังงานและเคมี (Energy and Chemical System) และปญญาประดิษฐ  

หลักสูตร ไดรับการออกแบบใหจัดการศึกษาที่ มจธ.ราชบุร ีตลอด 4 ป โดยใชรูปแบบ OBE มีการ

เรียนการสอนเปน 2 ระดับ คือ ชั้นปที่ 1-2 นักศึกษาจะไดรับการเตรียมความพรอมดวยหลักสูตรพื้นฐานศิลป

วิทยาศาสตร 2 ป มจธ. ราชบุรี  สวนในชั ้นปที่ 3-4  การศึกษาจะเนนวิชาเฉพาะทางดานวิศวกรรมระบบ 

ปญญาประดิษฐ และวิชาที ่เกี ่ยวของกับการทำโครงงาน (Capstone Project) ที ่น ักศึกษาจะไดรับการ

เสริมสรางและฝกฝนทักษะการเปนผู ประกอบการ มีการเรียนรู การทำงานจริงรวมกับภาคการผลิต 

ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และ Startup ที่ใชปญญาประดิษฐ โดยมีที่อาจารยปรึกษา ประกอบดวยอาจารย

ในหลักสูตรรวมกับผูเชี่ยวชาญ ที่ทำงานอยูในภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการนั้น รวมดูแลนักศึกษา

ใหเกิดการทำงานจริงและสามารถสรางชิ้นงาน นวัตกรรม หรือสรางสิ่งใหมที่เกี่ยวกับวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ

ได  

 
 

งานวิจัย  

มจธ.ราชบุรี มีเปาหมายสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการดำเนินงานวิจัยที่

ตอบโจทยเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม และดำเนินงานวิจัยท่ีสามารถนำไปใชจริง 

หรือขยายผลไปสูชุมชนได โดยมีแผนระยะยาวท่ีจะเปน 1) ผูนำทางดานเกษตร-อุตสาหกรรมสมัยใหม 2) ศูนย 

กลางทางดาน Natural Product  3) Hub การสรางสรรคการจัดการเรียนการสอนพื้นที่เฉพาะกิจ 4) ศูนยวิจัย

ผึ้งพื้นเมืองระดับนานาชาติ 5) ศูนยการวิจัยและจัดการดานสิ่งแวดลอม และทดสอบวัสดุ รวมถึงการมีหอง

ปฏิบัติ การที่มีความพรอมในทุกสาขา เพื่อใหบริการอยางครบวงจร ภายใน 10 ปขางหนา  

 



งานวิจัยท่ีโดดเดนของ มจธ.ราชบุรี ไดแก 
 

ดานผึ ้งและตนผึ้ง ที่ดำเนินการภายใตศูนยวิจัยผึ ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and 

Pollinator Research Center: NHBEE) ทำวิจัย 4 ดาน คือ 1) ศึกษาพฤติกรรมผึ้ง ความหลากหลายผึ้ง และ

ปจจัยที่มีสวนเกี่ยวของกับผึ้งทางดานเกษตรและการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ (climate change) 2) 

สรางเครื่องมือที่มีชื ่อวา รังผึ้งฉลาด (smart hives) เพื่อศึกษาภาษาของผึ้งผานแอปพลิเคชัน bee connex  

ดำเนินการรวมกับภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร 3) ใชประโยชนจากผึ้งเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 4) 

สรางน้ำผึ้งมูลคาสูงที่มีเอกลักษณเฉพาะ จำหนายผานบริษัท beesanc ที่สรางขึ้นเพื่อรองรับผลผลิตน้ำผึ้งของ

เกษตรกรที่ผานการอบรมจากทั่วประเทศไทย  

   
(ซาย) ภาพรังผ้ึงอัจฉรยิะ (Smart Hive) ศึกษาพฤติกรรมการเตนรำและสัญญาณการสื่อสารเสียงของผึ้ง  

(กลาง) ภาพการใชผึ้งชวยผสมเกสรเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในดอกฟกทอง (ขวา) ผลิตภัณฑน้ำผึ้งมูลคาสูง จำหนายโดย Beesanc 
 

ผลการดำเนินงานวิจ ัยในป 2564 1) ได องคความรู ใหมจากงานวิจ ัย 3 เรื ่อง ไดแก 1.1) 

ประสิทธิภาพของผึ้งและชันโรงในการผสมเกสรของทุเรียน เสาวรส และฟกทอง 1.2) คุณสมบัติของผลิตภัณฑ

จากผึ้งและชันโรง เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มใหผลิตภัณฑในเชิงเศรษฐกิจ 1.3) พฤติกรรมการเตนรำและสัญญาณการ

สื่อสารเสียงภายในรังผึ้ง ภายใตสภาวะการตอบสนองตอภาวะกระตุนที่แตกตางกัน 2) ไดตนแบบเทคโนโลยี

การเพิ่มผลผลิตฟกทองดวยแมลงผสมเกสร จำนวน 1 กระบวน ใหกับเกษตรกร 3 ราย ในจังหวัดราชบุรีและ

ลพบุรี 3) ฝกอบรมการเลี้ยงผึ้งและชันโรงเพื่อเพ่ิมทักษะใหเด็กและเยาวชน 54 คน ของโรงเรยีนบานหวยทราย 

อำเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี และเกษตรกรรุนใหม 24 คน ในจังหวัดราชบุรี กาฬสินธุ กรุงเทพมหานคร                  

 

ดานวัสดุทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม ที่ดำเนินการภายใตหนวยวิจัยหองปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการ

ส ิ ่ งแวดล อมและว ัสด ุก อสร างอ ัจฉร ิยะ ( Innovative  Environmental  Management  and  Smart 

Construction  Materials : IEMLAB) ทำงานวิจัยเกี่ยวกับการนำของเหลือทิ้ง และของเสียจากเกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมกลับมาใชใหมในรูปของวัสดุที่มีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเพิ่มมูลคาของผลิตภัณฑที่

ผลิตจากของเสียภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

ผลการดำเนินงานวิจัยในป 2564  1) ไดหนวยบำบัดอากาศที่ผานจากหองความดันลบดวยระบบ

ตัวกลางแบบคงที่ของวัสดุพรุนจีโอพอลิเมอรจากเถาชีวมวลในโรงไฟฟาขนาดจำลองที่ใชเปนขอมูลในการผลิต

หนวยบำบัดอากาสที่รองรับพื้นที่ขนาด 4 x 4 เมตร จำนวน 1 เครื่อง  2) ไดองคความรูใหม 3 เรื่องเกี่ยวกับ 

2.1) สมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอรจากเถาลอยเพ่ือใชเปนวัสดุทางชีวภาพ 2.2) สมบัติของวัสดุจีโอพอลิเมอรจาก

ดินขาวเพื่อผลิตไฮดรอกซี่อะพาไทด 2.3) สมบัติทางกลของวัสดุเชิงประกอบของแกรฟน-จีโอพอลิเมอร เพื่อใช



เปนวัสดุทางชีวภาพ  3) ไดพัฒนาการขึ้นรูปวัสดุเซรามิกที่ไวตอการทำปฏิกิริยาดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ 4) ผลิต

สารเคลือบผิวอุปกรณประปาทองเหลือง ที่มีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดตนเองและเชื้อโรคมากกวา

รอยละ 50 เมื่อเทียบกับอุปกรณประปาทองเหลืองที่ไมไดมีการเคลือบผิวใหกับบริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย 

จำกัด (ATACO)  5) พัฒนาตนแบบอุปกรณปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวัสดุซีเมนตผสมเถาลอยใหกับบริษัท 

ไอเซิรฟ เอเชีย จำกัด 

 
ภาพแบบจำลองหนวยบำบัดอากาศที่ออกจากหองความดันลบดวยระบบตัวกลางแบบคงที่ 

ดานสิ่งแวดลอมและการจัดการของเสีย ที่ดำเนินการภายใตหนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไมทำลาย 

(Materials and Nondestructive Testing Laboratory: MNDT)  ตามความเชี่ยวชาญของบุคลากรที่ไดรับ

การรับรองการทดสอบโดยไมทำลายระดับ 3 จากสมาคมการทดสอบโดยไมทำลายแหงสหรัฐอเมริกา (ASNT 

NDT Level III) และตอบสนองความตองการดานอุตสาหกรรม 

ผลการดำเนินงานวิจัยในป 2564  1) พัฒนาเทคนิคการทดสอบโดยวิธ ีคลื ่นเสียงความถี ่สูง 

สำหรับทดสอบรอยเชื่อมท่ีมีสีเคลือบ 2) พัฒนากระบวนการผลิตหัวไชโปวหวานใหกับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปหัว

ผักกาด อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี 3) ไดสูตรการผลิตน้ำยาภายในประเทศไทย สำหรับการทดสอบโดย

วิธีการสารแทรกซึม 4) พัฒนาเทคนิคการเชื่อมตอใบเลื่อยสายพานสำหรับเลื่อยไมยางพาราใหดีขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 40 ใหบริษัท สยาม สเปลนดิด สตีล จำกัด  

ดานเกษตรแมนยำ ที่ดำเนินการภายใตศูนยว ิจ ัยการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร (Center for 

Translational Agriculture Research: CTAR) ที ่มีเปาหมายเพื ่อ 1) ผลิตผลงานวิจัยและเผยแพรผลงาน

คุณภาพสูงในระดับนานาชาติ เกี่ยวกับปจจัยการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหปุยและน้ำของมันสำปะหลัง 

เพื่อเพิ่มผลผลิตทั้งในระดับสรีรวิทยาและระดับสนาม 2) ยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรผูปลูกมัน

สำปะหลังเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ เพื ่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง  3) เปนแหลงถายทอดความรูจากงานวิจัย

ทางดานการเกษตร เพื่อใหเกษตรกรใชประโยชนจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) สรางเครือขายวิจัย(Research 

Consortium) รวมกับสถาบันอุดมศึกษา สถาบันวิจัย หนวยงานภาครัฐและเอกชน และสรางเครือขาย

มหาวิทยาลัยกับชุมชน (KMUTT & Community Linkages Programs) เพื่อนำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีไป

ใชใหเกิดประโยชนตอชุมชน สังคมและประเทศ 



ผลการดำเนินงานวิจัยในป 2564  1) อบรมเชิงปฏิบัติที่เกิดจากประสบการณเพื่อยกระดับขีด

ความสามรถใหเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 32 คน ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ Reskill/Upskill/New skill 

(RUN) 2) ศึกษาประสิทธิภาพการใชน้ำและผลผลิตที่ยั ่งยืนจากการใหน้ำมันสำปะหลังเพื่อใชเปนเครื่องมือ

สนับสนุนการตัดสินใจพัฒนาแอพลิเคชั่นบนโทรศัพทมือถือที่สามารถใหขอมูลสำคัญเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ

และการจัดการน้ำตามสภาวะอากาศที่เหมาะสมรวมถึงการทำนายผลผลิตลวงหนา  3) การพัฒนาศักยภาพ

เกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 8 คน ในเรื่องการออกแบบการปลุกที่เหมาะสมกับพื้นที่ การคัดเลือกทานพันธ 

การจัดการดินและน้ำ การใสปุย การปองกัน/ควบคุมโรคและศัตรูพชื 

งบประมาณดำเนินงานวจิัยของ มจธ.ราชบุรี 

ในปงบประมาณ 2564 มจธ.ราชบุรี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการวิจัย จำนวนทั้งส้ิน 

8,684,400 บาทจาก 1) สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 2) 

สำนักงานการวิจัยแหงชาต ิ(วช.) สามารถแบงเปนสัดสวนตามแหลงทุนวิจัย และตามกลุมวิจัย ไดดังน้ี   

 

 
 

งานบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 

มจธ.ราชบุรีไดบูรณาการงานบริการวิชาการรวมกับการเรียนการสอน และงานวิจัย โดยมี

หลักการเพื่อพัฒนาเชิงพื้นท่ี Area based และกำหนดเปาหมายสำคัญไดแก 1.สรางอาชีพ เพิ่มรายไดใหแก

ชุมชน ดวยการสรางผูนำการเปลี่ยนแปลง (Social Change Agents)  2.ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา 

สาธารณสุข ใหไดมาตรฐานของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำ สรางโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในทองถ่ิน  

3.สรางความตระหนัก และรวมรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี 

 ในป 2564 สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงสงผล

กระทบตอการทำงาน แต มจธ.ราชบุรี ก็ยังมุงที่จะพัฒนาสังคมใหดีขึ้น ดวยการเปน Hub ชวยประสานการ

ทำงานระหวางโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุร ีและดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ รวมกับกลุมนักศึกษาเกาบาง

มด หนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อ 1).ชวยลดภาระงานและสรางความปลอดภัยใน

0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

ผ้ึงและตนผ้ึง

วัสดุทางชีวภาพและส่ิงแวดลอม 

เกษตรแมนยํา

ความหลากหลายทางชีวภาพ

ปงบประมาณ 2564

ลานบาท 

กลุมวิจัย 

4.54 

2.99 

0.60 

0.55 

แหลงทุนวิจัย 



การปฏิบัติหนาที่แกบุคลากรทางการแพทย  2).ชวยลดความสูญเสียทางการเรียนรูของนักเรียนในพื้นที่หางไกล 

ตามนโยบายการเรียนการสอนแบบ 5 ON (ON-AIR, ONLINE, ON–DEMAND, ON-HAND และ ON–SITE)    

3).ชวยพัฒนาศักยภาพกำลังคน พัฒนาองคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อทำใหเกิดการฟนฟู

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ตามปญหาและความตองการของชุมชน โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการที่โดดเดน 

ดังนี ้
 

1.กลุมงานโรงเรียน เด็กและเยาวชน เพื่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา อาชีพ และระบบสงตอในจังหวัด

ราชบุร ี และภาคตะวันตก  

มจธ.ราชบุรี ดำเนินงานโรงเรียน เด็กและเยาวชน ตามกลยุทธ 5 ดาน ไดแก 1) พัฒนากิจกรรม

การสอน โดยใชความเชี่ยวชาญของอาจารยใน มจธ.ราชบุรี ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และคอมพิวเตอร 2) 

STEM อาชีพ ผาน Experience-Based Learning  3) เขาถึงโอกาสและขอมูล 4) สนับสนุนสื่อและสิ่งอำนวย

ความสะดวก  5) ปรบัปรุงสุขอนามัยและสภาพแวดลอม มีกิจกรรมตางๆดังนี ้
 

กิจกรรมท่ี 1.1“การพัฒนาทักษะอาชีพใหแกนักเรียนในพื้นที่หางไกล อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี” ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกลุมนักศึกษาเกาบางมด จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพใหกับ

นักเรียนไดเรียนรู จากการลงมือปฏิบัติจริง (Experience-based Learning) ในเขตอำเภอสวนผ้ึง จำนวน 5 

โรงเรียน และอบรมทักษะนักเรียนในเขตอำเภอเจอมบึง จำนวน 5 โรงเรียน โครงการนี้ไดดำเนินการตาม

วัตถุประสงคที่ตั ้งไวคือ นักเรียนไดเรียนรูและฝกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียนที่เขาอบรมสามารถทำ

ชิ้นงานออกมาไดด ีและเปนการเสริมทักษะในการทำงานอยางเปนขั้นตอนใหกับเด็ก ๆ ที่เขารวมอบรม 

    
การอบรม อาชีพชางตัดผม อาชพีการทำปุยมูลไสเดือน และอาชพีการเพาะถั่วงอกคอนโด ตามลำดับ 

 

กิจกรรมท่ี 1.2 “การพัฒนาสื่อตนแบบคูมือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและลดเวลาเรียนเพิ่ม

เวลารู ระดับชั้นประถมศึกษาสำหรับโรงเรียนในพื้นที่หางไกลในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)” 

ไดรับทุนสนับสนุนจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 

จำนวน 339,000 บาท เพื่อพัฒนาคูมือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู  

ที่ไดรับการคัดเลือกจากโครงการพัฒนาคุุณภาพการศึึกษาและการพัฒนาทองถิน่โดยมีสถาบััน อุุดมศึึกษาเปนพ่ี

เลี้ยง เครือขายอุดมศึกษาภาคกลางตอนลาง ประเภทกิจกรรมอื่นๆ ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน

ประถมศึกษาชายขอบ สำหรับใชเปนสื่อตนแบบและเผยแพรทั้งในรปูแบบเลมและบนเว็บไซดแกมหาวิทยาลยั

ทั่วประเทศไทย ผล คือ ไดสื่อตนแบบคูมือการจัดกิิจกรรมการเรีียนการสอนวิิทยาศาสตร คณิิตศาสตร และกิิ

จกรรม Active Learning สำหรับครผููสอนระดับชั้นประถมศึกษา  



 
ภาพหนาปกคูมือการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตรฯ  และภาพตวัอยางส่ือ AR ในคูมือ 

 

กิจกรรมที่ 1.3 “การพัฒนาการเรียนรูของคนทกุชวงวัยในชุมชนโดยใชกลไกอาสาสมัครการศึกษาหมูบาน 

กรณีศึกษา อำเภอจอมบึง-สวนผึ้ง-บานคา จังหวัดราชบุรี” ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากหนวย

บริหารและจัดการทนุวิจัยและนวัตกรรมดานการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาเชิง

ระบบอาสาสมัครการศึกษาหมูบาน 2) สงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสำหรับคนในพื้นที่ชายขอบ 3) 

สงเสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาสการมีงานทำเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และ 4) พัฒนา

สมรรถนะของอาสาสมัครการศึกษาหมูบาน เพ่ือสงเสริมพัฒนาการเรียนรูของคนทุกชวงวัยในชุมชนแกโรงเรียน

สงักัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 ดวยกลไกดังภาพ 

 
โดยดำเนินการกับโรงเรียนในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พมา อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 11 แหง 

อำเภอบานคา จำนวน 1 แหง พื้นที่รอบ มจธ.ราชบุรี อำเภอจอมบึง จำนวน 5 แหง และโรงเรียนสังกัดกอง

กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 พ้ืนที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พมา อำเภอสวนผึ้ง จำนวน 2 แหง โดยมี

แนวทางการดำเนินงาน 3 สวน ดังนี้ 1) พัฒนาทักษะทางวิชาการใหนักเรียน 2) พัฒนาทักษะอาชีพตาม

ความตองการของนักเรียน 3) พัฒนาดานสุขภาวะความเปนอยูที่ดีใหนักเรียน 

โดยขณะนี้อยูระหวางดำเนินกิจกรรมในสวนของในสวนของการพัฒนาทักษาทางวิชาการให

นักเรียน คือโมดูลอนุบาล ดวยการมอบถุงการศึกษาระดับอนุบาล (Fun Bags) ใหกับนักเรียนชั้นอนุบาล 

จำนวน 520 คนในโรงเรียน และโมดูลภาษาไทย ดวยการสงเสริมใหเด็กอานออกเขียนไดผานเกมและนิทาน 

โดยมีอาสาสมัครการศึกษา (อศม.) ชวยจัดกิจกรรมตามศาลาหมูบาน วัดหรือโบสถคริสต เรียกวา หองเรียน

เคลื่อนที ่ (Mobile Learning) เพื่อเปนลดการสูญเสียการเรียนรูดานภาษาไทยของเด็กในชวงที่โรงเรียนไม



สามารถจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ ผลคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 ของโรงเรียนกลุม

นักขาวหญิง2(บานบอหวี)และโรงเรียนสินแรสยาม จำนวน 194 คน สามารถอานภาษาไทยออกและเขียนได 

 
ภาพแสดงวัสดุและอุปกรณในถุงการศึกษาระดบัอนุบาล (Fun Bags)  

และภาพแสดงกระบวนการเรียนรูผานการเลน (Play-based Learning) ส่ือและอุปกรณในถงุ Fun Bags 
 

2.กลุมการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม  

มจธ.ราชบุรี ใหความสำคัญตอการพัฒนาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยฯ และพื้นที่อื ่น ๆ ในจังหวัด

ราชบุรี โดย ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ซึ่งเปนที่ตั้งของ มจธ.ราชบุร ีโดยดำเนินกิจกรรมพฒันาพื้นท่ีรวมกับ

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ดวยงบประมาณของ มจธ.ราชบุรี และทุนวิจัยจากสำนักงานวิจัยแหงชาติ 

(วช.) ภายใตโครงการ “การพัฒนาพ้ืนที่แบบองครวม ตำบลรางบัว (KMUTT-BTG)” และ พื้นที่อื่นอีก 8 ตำบล 

ในจังหวัดราชบุรี ไดแก ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง ตำบลดอนใหญ อำเภอบางแพ ตำบลโพหัก อำเภอ

บางแพ ตำบลวัดแกว อำเภอบางแพ ตำบลดอนไผ อำเภอดำเนินสะดวก ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนิน

สะดวก ตำบลปากทอ อำเภอปากทอ และ ตำบลบอกระดาน อำเภอปากทอ ภายใตโครงการ “ยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ"  ดวยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ และตำบลหนองพันจันทร 

อำเภอบานคา ดวยงบประมาณของ สำนักงานวิจัยแหงชาติ (วช.) โดยมี มจธ.ราชบุรี จุดมุงหมายในการสราง

ประโยชนตอพื้นท่ีและประชาชนโดยรอบผานกิจกรรม ดังนี ้
 

การพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง ดำเนินการภายใตโครงการ “การพัฒนาพื้นท่ีแบบองครวม ตำบล

รางบัว (KMUTT-BTG)” หรือที่รูจักในชื่อโครงการ “รางบัวโมเดล” ภายใตกรอบแนวคิดการพัฒนาชุมชนเชิง

พ้ืนท่ีแบบองครวม (Holistic Area Based: HAB)  กิจกรรมภายใตโครงการ รางบัวโมเดลมดัีงนี ้ 

 การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ผลคือ 

เกษตรกรจำนวน 8 คน  ไดรับการเพ่ิมทักษะและความรู KSA  (knowledge, Skill, Attitude ) ในการปลูกมัน

สำปะหลัง ผานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในหองเรียนและการทดลองปลูกในแปลงเกษตร จำนวน 5 คร้ัง  

   
(ซาย) ภาพการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผูปลูกมนัสำปะหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และ (กลาง)(ขวา) ภาพกระบวนการทำแปลงทดลอง

รวมกับเกษตรกรผูปลูกมันสำปะหลัง 
 



 การพัฒนาดานเศรษฐกิจสำหรับเกษตรกรผูปลูกผัก ในกลุมวสิาหกิจเกษตรชัฏใหญและคน

พิการ ผลคือ เกษตรกร หมูที่ 3 ตำบลรางบัว จำนวน 10 คน ไดรับการสนับสนุนใหจัดตั้งกลุมวสิาหกิจเกษตร

ชัฏใหญ ขึ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตผักแบบกลุมและเสริมสรางรายได  ทั้ง

กระบวนการผลิต (ตนน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) สงผลใหเกษตรกรในกลุมมีรายไดอยางนอย 4,800 - 8,400 

บาท/เดือน เกษตรกรมีความเขาใจและเห็นแนวทางในการทำงานรูปแบบกลุมวิสาหกิจเพิ่มมากขึ ้นจาก

การศึกษาดูงานกลุมวิสาหกิจท่ีประสบผลสำเร็จ ใน จ.ลพบุรี และเกษตรกรไมนอยกวา 50% ไดรับการสงเสริม

ใหไดรับการรับรองมาตฐานเกษตรปลอดภัย (GAP)  

 การสรางนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม เพื่อการพัฒนาชุมชนดวยองคความรูและ

เทคโนโลยี ผลคือ สรางนักพัฒนาเศรษฐกิจแบบองครวม จำนวน 10 คน จากบัณฑิตวางงานในพืน้ที่ตำบลราง

บวัจำนวน 6 หมูบาน และไดรับการพัฒนาศักยภาพผานกระบวนการลงมือทำงานรวมกับวิสาหกจิชุมชน โดยใช

กลไกพี่เล้ียงจากมหาวิทยาลัย หนวยงานภาคี และหนวยงานกิจกรรมเพ่ือสังคม  

 การพัฒนาผาทอจกไท – ยวน ผลคือ สมาชิกกลุมศูนยทอผา 10 คน ไดเปนหนึ่งในตัวแทน

ระดับภาคกลางเขาแขงขันในระดับประเทศ เพ่ือรับรางวัลลายผาพระราชทานของสมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา

สิริวัณณวรีฯ จากผลงานการแกะและออกแบบลายใหเหมาะสมกับการทอผาจกไท – ยวนรวมกับสำนักงาน

พัฒนาชุมชน อำเภอจอมบึง และไดรับงบประมาณ 20,000 บาทจากโครงการสรางสรรคผลิตภัณฑวัฒนธรรม

ไทย (Cultural Product of Thailand : CPOT) ประจำป 2564 เพื่อสรางตนแบบรูปแบบผลิตภัณฑใหม

ประชาสัมพันธในชองทางของสำนกังานวัฒนธรรม 

     
ภาพกิจกรรมการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาทอจกไท – ยวน และ การแกะลายผาพระราชทานสงเขาประกวด 

 

 การพัฒนาชุมชนผานกลไกของการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศกึษา Social lab มจธ.

ราชบุรี สงเสริมใหนักศึกษาฝงตัวอยูในสังคม เพื่อใหเกิดการเรียนรูจากหองปฏิบัติการจริงผานประสบการณ 

และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรูโดยตรงจากชุมชน (Community as a classroom) มจธ.ราชบุรีจึงจัด

การศึกษาที่เนนพัฒนาชุมชนผานกลไกการเรียนการสอน นักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 49 คน จึงมี

สวนชวยพัฒนาชุมชนผานการถายทอดเทคโนโลยีในเร่ืองดังนี้ 1) การประยุกตใชรั้วไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

สำหรับเลี้ยงสัตว ผลคือ เกษตรกรลดตนทุนการทำปศุสัตวเฉลี่ยปละ 2,000 บาท/ราย และคืนทุนใน 2 ป 2) 

การประยุกตใชเทคโนโลยีระบบน้ำหยดสำหรับพืชผักสวนครัวดวยพลังงานแสงอาทิตยใหกลุมวิสาหกิจ

เกษตรชัฏใหญ ผลคือ เกษตรกรสามารถปลูกผักสวนครัวไวบริโภคหรือจำหนายไดตลอดทั้งป สรางรายไดเฉล่ีย 

4,000 บาทตอป โดยใชพ้ืนท่ีขนาด 200 ตารางเมตร และคืนทุนไดภายในระยะเวลา 2 ป 3) การออกแบบและ

ผลิตชิ้นงาน รวมถึงบรรจุภัณฑผาทอจกไท – ยวน  4) การพัฒนาสื่อชวยถายทอดความรูเกี่ยวกับน้ำหมัก



ชีวภาพสำหรับการปลูกพืชอินทรีย ใหเกษตรตนแบบ (คุณสาทิตย เปยมพิชัย) 5) การพัฒนาบรรจุภัณฑปลา

สมใหศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของคุณอุษา พรานพนัส 

    
ภาพแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑใหมของผาทอจกไท-ยวน และ ภาพบรรจุภณัฑปลาสมที่ออกแบบใหม 

 

 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 

ผลจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำใหเกิดปญหาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศ ประชาชนวางงานและบัณฑิตจบใหมไมสามารถหางานทำได รวมถึงนักศึกษาไดรับผลกระทบ

อยางรุนแรง ประชาชนที่วางงานยายกลับถิ่นฐานจำนวนมาก สงผลใหเกิดปญหาทางสังคมตามมา นโยบายการ

ฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จึงมุงเนนที่การฟนฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้งการสรางงาน การ

พัฒนาอาชีพในชมุชน เพ่ือใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจึงรวมดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม

รายตำบลแบบบูรณาการ กับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานอื่น ๆ ในพื้นที่ 16 ตำบลของจังหวัดราชบุรี โดยมีคณะสถาปตยกรรม

ศาสตรและการออกแบบรับผิดชอบ 8 ตำบล และ มจธ.ราชบุรี รับผิดชอบ 8 ตำบลใน 4 อำเภอรอบพื้นท่ี

มหาวิทยาลัย ไดแก อำเภอจอมบึง(ตำบลเบิกไพร) อำเภอบางแพ(ตำบลดอนใหญ ตำบลโพหัก ตำบลวัดแกว) 

อำเภอดำเนินสะดวก(ตำบลดอนไผ ตำบลบัวงาม) และอำเภอปากทอ(ตำบลปากทอ ตำบลบอกระดาน) โดยใช

องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีอยู ดำเนินการ  

1) จางงานประชาชน บัณทิตจบใหมและนักศึกษา จำนวน 160 คน ใหมีงานทำและฟ นฟู

เศรษฐกิจชุมชน  

2) พัฒนาทกัษะ 4 ดาน (การเงนิ ดจิิตอลและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ สงัคม) ใหลูกจางโครงการ

รอยละ 80 มีความรูเพียงพอสำหรับการทำงานและนำไปใชประโยชนหลงัสิ้นสุดโครงการ  

3) จัดทำขอมูลขนาดใหญของชุมชน (Community Big Data) ใหเปนขอมูลจริงและทันสมยั เพื่อ

รวบรวมเปน “Thailand Community Data” ที่มีประโยชนตอการตัดสินใจวางแผนการพัฒนาพื้นที่ รวมถึง

ขบัเคล่ือนเศรษฐกิจฐานราก BCG ของจังหวัด  

4) จัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามปญหาและความตองการของชุมชน ดังนี้ 4.1) การพัฒนาสัมมาชีพ

และสรางอาชีพใหมใหชาวบานในชุมชน ผานการยกระดับสินคา OTOP/สนิคาประจำถิ่น เชน พัฒนาผลิตภัณฑ

แปรรูปจากกุง ปลา และเห็ดนางฟา รวมถึงออกแบบบรรจุภัณฑ สรางแบรนดสินคา และสงเสริมการขายใน

ตลาดออนไลนใหกลุมวิสาหกิจชุมชนในตำบลดอนใหญ โพหัก และเบิกไพร 4.2) การนำองคความรูไปชวย

บริการชุมชนดาน Health Care/เทคโนโลยีดานตาง ๆ เชน สงเสรมิใหชาวบานทำการเกษตรปลอดสารเพื่อลด



รายจาย ผานการทำปุยอินทรียชีวภาพแบบลูกหมุนที่ดึงอากาศเขากองปุยได 24 ชั่วโมงโดยไมตองกลับกอง 

การเลี้ยงผึ้งและชันโรงชวยผสมเกสร การปลูกและแปรรูปกลวยการใหชาวบานในตำบลวัดแกว ปากทอ บอ

กระดาน ดอนไผ และบัวงาม 4.3) การสงเสริมดานสิ่งแวดลอม/Circular Economy เพื่อเพิ่มรายไดหมุนเวียน

ใหแกชุมชน เชน การเพิ่มมูลคาใหเศษเหลือทิ้งของมะพราวน้ำหอมซึ่งเปนพืชเศรษฐกิจฐานราก BCG ของ

จังหวัดราชบุรี เปนถานกัมมันตชวยบำรุงดินและดับกลิ่นในครัวเรือน และเปนกระถางตนไมยอยสลายงายให

ชาวบานในตำบลดอนไผและบัวงาม  
 

    
(ซาย) ภาพการถายทอดเทคโนโลยีในการเลี้ยงผ้ึง ชันโรง ตำบลวัดแกว (กลาง) (ขวา) ภาพการอบรมเผาถานกัมมันต ตำบลดอนไผ 

 

  
ภาพการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนาสูตร สินคาเกษตรแปรรูปจากปลา และคูมือ ตำบลเบิกไพร 

 

5) สำรวจการเฝาระวังการแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม Covid-19 รอยละ 80 ในที ่พัก

อาศัย ตลาด ศาสนสถานและโรงเรียน รวมถึงจัดกิจกรรม U2T สูภัยโควิด (U2T COVID-19 Week) เพื่อมอบ

เจลแอลกอฮอล หนากากอนามัยทางการแพทย และใหความรูเรื่องการฉีดวัคซีนปองกัน Covid-19 แกชาวบาน

และหนวยงานภาครัฐ  

6) ศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคมกับ stakeholders 5 กลุม ไดแก ผูไดรับประโยชน

ทางตรง(ตำบลเปาหมาย ลูกจางโครงการ) ผูไดรับประโยชนทางออม(ครอบครัวลูกจางโครงการ ชุมชนภายใน 

ชุมชนภายนอก) ผูใหทุนในการดำเนินโครงการ(สป.อว.) หนวยงานดำเนินโครงการหลัก(อาจารยผูดูแลโครงการ 

เจาหนาที ่โครงการ ผู แทนตำบล) และหนวยงานภาคีเครือขาย(RSI  หนวยงานภาครัฐ  SET  Thai-Mooc  

อปท.) เพื่อวิเคราะหผลลัพธของการดำเนินโครงการใน 5 มิติ ไดแก ศักยภาพ เศรษฐกิจ/การเงนิ ภาคเครือขาย

และการมีสวนรวม สุขภาวะ(กาย/ใจ)  สังคมและสิ่งแวดลอม รวมกับ อว.สวนหนาของจังหวัดราชบุรี ที่มี

มหาวิทยาลัย 6 แหง ดำเนนิงาน 71 ตำบลในจังหวัดราชบุรี  

7) สงผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ตำบลบอกระดาน อำเภอปากทอ ใหเปน 1 ใน 11 success story 

ของจังหวัดราชบุร ีเพ่ือใชเปนตนแบบการพัฒนาท่ียั่งยืนของจังหวัดราชบุรี 

 
 



  
(ซาย) ภาพการทดสอบตนแบบตูตากปลาสลิด ตำบลโพหัก (ขวา) ภาพอบรมใหความรูเร่ืองการติดตั้งโซลาเซลล ตำบลดอนใหญ 

  

    
(ซาย) ภาพ ตนแบบที่ตากผักตบชวาเพื่อทำวัสดกุันกระแทก ตำบลบัวงาม (กลาง) ตนแบบเตาเผาถานแบบเผาไหมสมบูรณ ตำบลปากทอ  

และ (ขวา) ตนแบบเคร่ืองห่ันไชโปว ตำบลบานคา  

 

สำหรับแผนการดำเนินงานตอในระยะที่ 2 มจธ.ราชบรุี จะรวมขับเคล่ือนเศรษฐกจิฐานราก BCG 

ของจังหวัดราชบุรี ตามปญหาและความตองการของชุมชนใน 8 พื้นที่เดิมตลอด supply chain เพื่อยกระดับ 

ออย กุง ปลา เมลอน ผึ้งและชันโรง มะพราวน้ำหอม รวมถึงสรางกระบวนการเรียนรูใหกับชาวบานในชุมชนทุก

ชวงวัย และขยายการดำเนินงานไปพื้นที่ใหม 2 แหง คือ ตำบลเจดียหัก จังหวัดราชบุรี และตำบลเขายอย 

จังหวัดเพชรบุรี เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสงัคมรายตำบลใหรอบพ้ืนท่ีมหาวทิยาลัยมากยิ่งขึ้น 
 

 

3.กลุมโครงการตามพระราชดำริ 

มจธ.ราชบุรี ดำเนินโครงการตามพระราชดำริจากแผนแมบทของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยา 

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะ 3 ป (พ.ศ.2562-2564) ตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 ที่มอบหมายให

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ดำเนินการ 1) สำรวจและศึกษาขอมูลพื้นฐานของประชากรและ

ชุมชนในพื้นที ่โครงการ 2) สงเสริมการศึกษาวิจัยในการอนุรักษ ฟนฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติในพื ้นท่ี

โครงการ ไมนอยกวาปละ 5 เรื่อง  มจธ. จึงสรางแผนดำเนินงาน ภายใตแผนแมบทของโครงการอุทยาน

ธรรมชาติวิทยาฯ และดำเนินการตามแผนรวมกับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย เชน คณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม และภาคีเครือขาย เชน โรงเรียนในพื้นท่ี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง มหาวิทยาลัยศิลปากร สำนักงานหอพรรณไม ศูนยการเรียนรูไรสุขพวง 

กลุมคนรักเขากระโจม และบานพักรีสอรทในอำเภอสวนผึง้ เปนตน ดวยงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจาก

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  สำนักงานการวิจัย

แหงชาติ (วช.)  สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)  และสำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.)มีผลการดำเนินงาน 2 ดาน ดังนี ้



3.1 การศึกษาและวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ ในเรื่อง 1) การจัดการและการใชประโยชนของไผ

ในพื้นทีอุทยานธรรมชาติวิทยา จำนวน 132,905 ไร และศึกษาหวงโซแหงคุณคาของการใชประโยชนจากไผ

ในบานบอหวี ผลคือ ไดขอมูลดานมูลคา รายได หรือการใชประโยชนของไผในแตละปของหมูบานบอหวี 2) 

ความหลากหลาย การใชประโยชน และภูมปิญญาทองถิ่นของเห็ดปา ในบริเวณเสนทางศึกษาเดินปา ผลคือ 

พบชนดิของเห็ดปา 21 บริเวณ แตกตางกัน 89 ชนิด เปนเห็ดกินไดที่ยืนยันลักษณะ 3 ชนิด ไดแก เห็ดโคน เห็ด

หหูนูขาว และเหด็เยื่อไผ 3) การสำรวจสตัวปาโดยการใชกลองดกัถายภาพอัตโนมัติ ผลคือ พบสัตว 28 ชนิด 

15 วงศจึงนำขอมูลจัดทำเปนสื ่อการเรียนรู ใชกับเจาหนาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ประชาชนทั่วไปและ

นักเรียนในพื้นทีอุ่ทยานธรรมชาติวิทยาฯ 4) การจัดทำสารคดีวัฒนธรรมและธรรมชาติในพ้ืนที่อำเภอสวนผ้ึง 

เพื่อถายทอดใหกับผู สนใจทั่วไปในรูปแบบสารคดีสั ้นออนไลน ผลคือ สามารถจัดทำสารคดีสั ้นได 5 เรื่อง 

เกี่ยวกับดนตรีกระเหรี่ยง เหมืองแร วถิีชีวิตคน เปนตน โดยขอมูลทั้ง 4 เร่ืองถูกเก็บรวบรวมไวในฐานการเรียนรู

ราชบุรีศึกษารวมกับขอมูลอื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี และถูกจัดเก็บไวในฐานขอมูลอุทยานธรรมชาติวิทยาฯและ

งานวิจัยในพ้ืนท่ีซ่ึง มจธ.ราชบุรี ไดจัดทำขึ้น  

 

   
ภาพเสนทางการสำรวจเห็ดปา 

 

    
ภาพเห็ดปาที่พบจากการสำรวจเสนทาง 

 

  
ภาพสัตวปาท่ีกลองกลองดักถายภาพอัตโนมัติ ถายได เลยีงผา(ซาย) และเกงหมอ (ขวา) 



   
ภาพบรรยากาศการจัดนิทรรศการภาพถายสัตวปา และภาพการถายทำสารคดส้ัีนเก่ียวกบัดนตรีกระเหร่ียง 

 

การพัฒนาการเรียนรู ของเยาวชนและเจาหนาที่อ ุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มจธ.ราชบุรี 

พ ัฒนาการเร ียนร ู ของน ักศึกษา ผ าน 1) การเร ียนการสอน 2) ก ิจกรรมเสร ิมทักษะประสบการณ  

(Co-curriculum) 3) การชีว ิตในมหาวิทยาลัย (RC Life) โครงการนวัตกรรมชุมชนอนุรักษสิ ่งแวดลอม 

ออกแบบกิจกรรม โดยบูรณาการรวมกับรายวิชาศึกษาทั่วไป GEN121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา 

GEN231 มหัศจรรยแหงความคิด และ GEN111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรในการดำเนินชีวิต ผลคือ นักศึกษา

ไดเรียนรูเรื่องทักษะการคิด การออกแบบ การยอมรับความแตกตางและหลากหลายของคน วัฒนธรรมตาง ๆ 

และทรัพยากรสิ่งแวดลอมที่มีคุณคา และนำความรู ประสบการณตาง ๆ มาฝกคิดในมุมมองของตนเอง ผาน

การลงพื้นที่ของโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ โดยเรียนรูรวมกับเจาหนาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯและคน

ในชุมชน เพื่อนำมาออกแบบนวัตกรรมในการอนุรักษทรัพยากรชุมชนอยางยั่งยืน 

   
ภาพกิจกรรมนวัตกรรมชุมชนอนุรักษส่ิงแวดลอม 

 

มจธ.ราชบุรี พัฒนาการเรยีนรูใหเยาวชนในพื้นที่ จำนวน 40 คน จากโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 

(บานบอหวี) และโรงเรียนบานหวยผาก ผานงานวิจัยโครงการพัฒนาฐานการเรียนรูคายสิ่งแวดลอม ผลคือ 

เยาวชนมีความรูและเกิดความตระหนักถึงธรรมชาติและการอนุรักษปาไม และเกิดเยาวชนแกนนำตนแบบ 1 

คน ที่มีความรู ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมใหเยาวชนรุนนองผานโครงการเพาะพันธุไมพ้ืนถ่ินสูการเรียนรู

ของเยาวชน ผลคือ เยาวชนแกนนำไดจัดกิจกรรมรวมกับนักเรียนโรงเรียนบานหวยผาก จำนวน 9 คน เพื่อ

สำรวจพืชที่อยูในชุมชนบานหวยผากของตนเอง และเรียนรูประโยชนของพืชแตละชนิด เพื่อใหเกิดการหวง

แหนทรัพยากรในชุมชนของตนตอไป  

    
ภาพการทำกิจกรรมสำรวจและเพาะกลาไมของเยาวชน 



พัฒนาการเรียนรูใหเยาวชนในพื้นที่ ผานคายนิเวศภาษาภายใตโครงการบูรณาการสาระวิชา 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และดนตรี ในการพัฒนาความสามารถการอานออกเขียนไดใหนักเรียนโรงเรียนบาน

หวยผากที่มีพัฒนาการชาทางดานการอานและเขียนภาษาไทย จำนวน 24 คน ผลคือ นักเรียนเห็นคุณคา และ

สนใจในการเรียนรูทางดานภาษาไทยมากข้ึน เพราะไดลงมือทำผานกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับพยัญชนะ สระ การ

สะกดคำ คำคลองจอง ที่บูรณาการรวมกับวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ดนตรี และศิลปะ และเชื่อมโยงกับ

ความรูในการรักษาสิ่งแวดลอมที่นักเรียนนำไปใชไดจริง ทั้งนี้ไดมีการพัฒนาการเรียนรูของเจาหนาที่อุทยาน

ธรรมชาติวิทยาฯในการอบรมการทำขนม และเบเกอร่ีตาง สำหรับจัดประชุม และขายในรานกาแฟของอุทยาน 

เพื่อสรางอาชีพ และนำไปถายทอดใหชาวบานท่ีสนใจได  

   
ภาพการทำกิจกรรมคายนิเวศภาษา และ ภาพการอบรมการทำขนมใหกบัเจาหนาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

 

การพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู ส ิ ่งแวดลอมในพื้นที ่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ผลคือ 

เจาหนาที ่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เขาใจและสามารถออกแบบการเรียนรู รวมระหวางการเรียนรูผ าน

ประสบการณและการออกแบบกระบวนการเรียนรูผานเสนโคงการเรียนรูเพื่อการเปลี่ยนแปลงได และนำไปใช

จริงในการถายทอดความรูใหกับเยาวชนที่มาเขาคายสิ่งแวดลอม คร้ังท่ี 1 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนบานหวย

ผากและโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง2(บานบอหว)ี เพ่ือพัฒนาเยาวชนใหเกิดความรู และจิตตระหนักถึงธรรมชาติ 

การอนุรกัษทรัพยากรปาไม ผานกิจกรรมฐานตางๆ เพ่ือใหนักเรียนนำความรูท่ีไดจากคายไปใชในชีวิตประจำวัน

และเผยแพรตอชุมชนได 

 

   
ภาพกิจกรรมคายส่ิงแวดลอม  

SUSTAINABILITY AT KMUTT 

การพัฒนาสูความยั่งยืนของ มจธ.ราชบุรี นั้นไดมีนโยบายในการดำเนินการตามแนวทาง ของการ

เปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University โดยมีการสงเสริมนักศึกษาและบุคลกรใหตระหนัก และมีสวนรวม

ในกิจกรรมตางๆ ในดานการอนุรักษพลังงาน และส่ิงแวดลอม เพื่อในการพัฒนาสูความย่ังยืน รวมไปถึงแผนกา



ระพัฒนาพื้นที่ตางๆ โดยยึดการทำลายพื้นที่สีเขียวใหนอยที่สุด และทดแทนพื้นที่สีเขียวใหมากที่สุด โดยมีการ

ดำเนินการดังนี้  
 

การพัฒนาทางดานกายภาพ  พื้นที่ทางดานกายภาพ ของ มจธ.ราชบุรี นั้นมีความสำคัญมาก 

เนื่องจากเปนพื้นที่ขนาดใหญประมาณ 1,117 ไร มีพื้นที่สีเขียว คิดเปนปริมาณ 83% จากพื้นที่ทั้งหมด ดวย

เหตุนี้ มจธ.ราชบุรีจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดทำสวนการเรียนรู Living Museum ในพ้ืนท่ี มจธ.ราชบุรี เพื่อเปนแหลง

เรียนรูใหกับนักศึกษา ชุมชน และผูที่สนใจเขามาศึกษา โดยมีแผนดำเนินการ 3 สวน ดังนี้ 1) สวนการเรียนรู

ปาเต็งรัง ในพื้นที ่มจธ.ราชบุรี ที่คงไวเพื่อเปนแหลงศึกษาและวิจัยที่เกี ่ยวของกับปาเต็งรัง 2) สวนการเรียนรู

เร่ืองไผ ที่กำลังดำเนินการปรับพ้ืนที่ใหเปนแหลงเรียนรู รวบรวมพันธุไผในพื้นที่เขามาปลูก เพ่ืออนุรักษพันธุไม

พื้นถ่ิน เนื่องจากไผเปนพืชโตเร็ว สามารถปลูกหมุนเวียนมาใชประโยชนไดตอเนื่อง รวมไปถึงการสรางอาชีพลด

ความยากจน สามารถเชื่อมวิถีชีวิต วัฒนธรรมและเศรษฐกิจในพื้นที่ไดในอนาคต 3).สวนการเรียนรูเรื่องผึ้ง 

(Beepark) ในสวนนี้ไดมีการปรับปรุงอาคารปฐมคาร และบริเวณพ้ืนที่โดยรอบ ใหมีความพรอมในการเปดเปน

ศูนยการเรียนรูเรื่องผึ้ง และนวัตกรรมใหมๆ ใหกับกลุมเกษตรกร และผูที่สนใจไดเขามารวมกิจกรรม และตอ

ยอดเปนศูนยการเรียนรูของทุกชวงวัย ท่ีจะเขามาศกึษาเรียนรูเรื่องผึ้งอีกดวย 

 
ภาพถายดาวเทียม พ้ืนที่ มจธ.ราชบุรี 

 

การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  มจธ.ราชบุรี มีนโยบายที่จะใชพลังงานทดแทนจากโซลา

เซลลเพื่อลดการใชพลังงาน โดยการปรับเปลี่ยนอุปกรณที่สามารถใชพลังงานทดแทนได ไมวาจะเปนไฟสอง

สวางถนน ทางเดินตางๆ รวมไปถึงการรณรงคลดการสรางขยะ ใหกับนักศึกษาและบุคลากรใหมีความเขาใจ

และตระหนักถึงปญหาขยะลนเมือง ปลูกจิตสำนึกใหแยกขยะกอนทิ้ง 

 



จากขอมูลการจัดเก็บขยะ ในปงบประมาณ 2564 มจธ.ราชบุรี มีจำนวนขยะรวมทั้งหมด (โดยไม

แยกประเภท) จำนวนรวม 12,421 กโิลกรัม โดยหลังจากที่ไดมีการประชาสัมพันธ และรณรงคในการแยกขยะ 

สามารถแยกขยะที่นำกลับมาใชได จำนวน 1,170 กิโลกรัม คิดเปน 10 % ของจำนวนขยะทั ้งหมดภายใน

มหาวิทยาลัย 

ดานการจัดการน้ำ เนื่องดวยสภาพพื้นที่ตั้งเดิมมีสภาพแหงแลง ขาดแคลนน้ำ มจธ.ราชบุรี ได

วางแผนจัดการน้ำทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามแผนแมบททางกายภาพ โดยปจจุบันมีบอน้ำในพื้นที่ทั้งสิ้น

จำนวน 6 บอ สามารถเก็บกักน้ำรวมท้ังสิ้น 200,000 ลบ.ม. โดยในป 2564  ปริมาณน้ำภาพรวมอยูที่ 150,742 

ลบ.ม ซ่ึงปริมาณน้ำดิบดังกลาวมีปริมาณเพียงพอสำหรับใชภายใน มจธ.ราชบุรี  
 

การสำรวจการเปนกลางทางคารบอน หรือ (Carbon Neutral) ดวย มจธ.ราชบุรี มีพื ้นที่

ขนาดใหญประมาณ 1,117 ไร พื้นที่สวนใหญเปนปาเต็งรัง โดยที่ผานมาต้ังแตไดมกีารเร่ิมกอสราง มจธ.ราชบุรี 

ขึ้นไดมีทำขอมูล เรื่องการเปนกลางทางคารบอน  (Carbon Neutral) ในพื้นที่ มจธ.ราชบุรี โดย ในป พ.ศ.

2558 ท ี ่ ได ม ีการสำรวจ The carbon footprint ของ มจธ .ราชบ ุ รี  พบว า  ค  าการปลดปล อย

คาร บอนไดออกไซดต อคน คือ 2.75 ต ันคาร บอนไดออกไซดต อปต อคน หรือคิดเป นเป นปริมาณ

คารบอนไดออกไซดปลดปลอย 981.1 ตันตอป โดยกิจกรรมการที ่ปลดปลอยคารบอนไดออกไซดมาจาก

กจิกรรมหลักของการใชไฟฟา การเดินทาง และของเสีย เปนตน Carbon Neutral การเปนกลางทางคารบอน

สำหรับ ของ มจธ. ราชบุรี พบวามีคาการดูดซับทางคารบอนมากกวาการปลดปลอยคารบอน อยูที่ 2,073.80 

ตันตอป Carbon Sink ของ มจธ. ราชบุรี พบวาตนไมในบริเวณพื้นที่สามารถดูดซับทางคารบอนได 549.1 

กรัมตอตารางเมตรตอป หรือคิดเปนปริมาณคารบอนไดออกไซด 3,055 ตนัตอป 

 
 

จากข อม ูลท ี ่ ได ม ี การสำรวจในป   พ.ศ.2558 ส  วนต  างจากปร ิมาณการปลดปล อย

คารบอนไดออกไซด  กับ ปริมาณการดูดซับคารบอนไดออกไซด ของ มจธ.ราชบุรี จะอยูที่ 2,073 ถือวาอยูใน

เกณฑของความเปน Green University  ดวยเหตุนี้มจธ.ราชบุรี มีความพรอมที่จะดำเนินงานตามเจตนารมณ

ของมหาวิทยาลัย ในการลดการปลดปลอยคารบอนสทุธิเปนศูนยภายในป ค.ศ.2040 ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการ 

บรูณาการเขากับเปาหมายเชิงยุทธศาสตรใหม ดานการพัฒนาเพื่อความย่ังยืนของ มจธ. อีกดวย 


