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 รายงานประจำปงบประมาณ 2565 

มจธ.ราชบุร ี 

 

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

จำนวน 1,117 ไร ไดรับการออกแบบใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูที่อาศัยเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน มีการ

ปฏิสัมพันธกับชุมชน มุงสรางและพัฒนากำลังคนที่เปนผูนำการเปลี่ยนแปลงใหสังคม สูภาคการผลิตใหมให

สามารถแขงขันไดและมสีำนึกทางสังคม 

 

 
 

 ดานการเรียนการสอน  
 

การดำเนินงานในป 2565 ของ มจธ.ราชบุรี เปนการดำเนินงานในระยะที่ 2 (2563 - 2567) เนน

การจัดการศึกษาพื้นฐาน และหลอหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงคตามแนวทางศิลปวิทยาศาสตร (Liberal 

Arts) สำหรับนักศึกษา 3 สาขา ไดแก วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมคอมพิวเตอร และวิศวกรรมระบบอจัฉริยะ  

โดยในป 2565 ที ่ผานมา งานการศึกษา มจธ.ราชบุรี การพัฒนาที ่สำคัญ ไดแก 1) การเปดหลักสูตร

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบอัจฉริยะ 2) การพัฒนาโมดูลในรูปแบบ Outcome-based 

Module, OBEMs ทั้งในรายวิชาศึกษาทั่วไปและในรายวิชาที่เปนเชิงวิชาการ และ 3) การพัฒนาหลักสูตร

พื้นฐาน 2 ปเพื่อเตรียมเขาสูหลักสูตร ตางๆ ของ มจธ.  
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1.การเปดหลักสูตรวศิวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา

วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ: Bachelor of Engineering 

Program in Intelligence Systems Engineering 

       หล ักส ูตรว ิศวกรรมศาสตร บ ัณฑ ิต สาขา

วิศวกรรมระบบอัจฉริยะ เปนหลักสูตรใหม เปดรับนักศึกษาป

การศึกษาละ 40 คน ในภาคการศึกษา 1/2565 เปนตนไป โดย

มีการการจัดการเรียนการสอนที่ มจธ.ราชบุรีตลอด 4 ป โดยมุง

ผ ล ิ ต ก ำล ั ง คนท ี ่ ม ี ค ว า มส าม า ร ถด  า น ว ิ ท ย าศ า ส ต ร  

ว ิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีข ั ้นส ูง ในการประยุกตใช

ปญญาประดิษฐและอุปกรณไอโอที (AI และ IOT) เพื่อยกระดับ

อ ุ ตส าหกรรม  เ ข  น  อ ุ ต ส าหกร รมยานยนต  สม ัย ใหม  

อเิลก็ทรอนิกสอัจฉริยะ การเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ เปนตน   

 

2. การพัฒนาการเรียนการสอนโมดูลในรปูแบบ OBEMs เพื่อนำไปสู MC 

2.1) ตนปการศึกษา 2565 คณะทำงานวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.ราชบุรีไดมีการหารือเพื ่อกำหนด

คุณลักษณะของนักศึกษาที่ผานการเรียนวิชาศึกษาทั่วไป มจธ.ราชบุรี ตลอด 4 ป ใหชัดเจนมากขึ้น คือ “เปนผู

มีความรับผิดชอบตอหนาที่ตัวเอง ตระหนักถึงผูอื่นและทรัพยากรของสังคม มีกระบวนการคิดที่ดีนำไปสูการ

แกปญหาที่ซับซอนได และสามารถส่ือสารกับผูอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ” และวางแผนการพัฒนารูปแบบการ

เรียนการสอนจากการเรียนตามรหัสรายวิชา 3 หนวยกิต 45 ชั่วโมง เปนการเรียนรูแบบ OBEM เต็มรูปแบบ 

หรือที่คณะทำงานเรียกวา วิชาจิ๋ว แตละวิชามี 1 หนวยกิต การเรียนรูที่เปนการบรรยายและกิจกรรมทั้งหมด 

15 ช ั ่ ว โ ม ง  ป ร ะกอบ ด  ว ย  3 โ ม ด ู ล 1 )  Deep Awareness of the Surrounding and Empathy คื อ 

การตระหนัก ถึงส่ิงแวดลอมรอบตัว 2) Perception of Value คือ การรับรูคุณคาของตนเองและส่ิงรอบตัว 3) 

Communication and Thinking Skills คือ ทักษะการส่ือสารและการคิด  

มีการกำหนดคุณลักษณะที่จะสรางใหเกิดในนักศึกษาที่ผานการเรียนรูตลอด 4 ป ทั้ง 3 ดาน คือ 

Affective Domain, Psychomotor Domain และ Cognitive เพ่ือใหอาจารยใชเปนเปาหมายเดียวกันในการ

ออกแบบการเรียนการสอนและรับรูถึงพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษาเพื่อพัฒนาทั้งนักศึกษาและการจัดการ

เรียนรูของอาจารยผูสอนดวย 

2.2) ในปการศึกษา 2/2564 มจธ. ราชบุรีสราง OBEMs พื้นฐานวิศวกรรมสำหรับนักศึกษาภาควิชา

วศิวกรรมเคร่ืองกล และภาควิชาวศิวกรรมคอมพิวเตอร โดยออกแบบเปน 3 OBEMs ไดแก 

 เขียนแบบเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน จำนวน 1.5 หนวย Learning Outcomes (LO) คือ สราง

ความสามารถในการสเก็ตภาพเรขาคณิต ภาพฉาย ภาพ 3 มิติ ภาพตัด ภาพชวย ของชิ้นงานทางวิศวกรรม

พื้นฐานไดดวยเครื่องมือเขียนแบบพื้นฐานและโปรแกรมสำหรับเขียนแบบ 
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 เขียนแบบเชิงวิศวกรรม จำนวน 1.5 หนวย LO คือ สามารถกำหนด คำนวณ เขียนแบบ และ

เลือกคาความหยาบใหเหมาะสมกับกระบวนการผลิต เกณฑความคลาดเคลื่อนของขนาด และงานสวม เกณฑ

ความคลาดเคลื่อนทางเรขาคณิตและหลักการวัสดุสูงสุด เกลียวมาตรฐาน ตัวยึดที่เปนเกลียว ขนาดของลิ่ม

สปริง เฟอง และสัญลักษณงานเชื่อมไดเหมาะสมกับงาน และเขียนแบบสั่งงานของชิ้นงานวิศวกรรมที่มีความ

ซับซอนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 เปดโลกวิศวกรรม จำนวน 1.5 หนวย LO คือ ออกแบบการทำงานดวยการคิดเชิงออกแบบ 

(Design thinking) และสรางชิ้นงานตนแบบดวยเครื่องพิมพ 3 มิติ เพื่อแกปญหา/โจทย เชน พัฒนาสื่อการ

สอนของโรงเรียนในพื้นที่ 

ซึ่งนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จะเรียน OBEM 1 และ 2 และเทียบสมรรถนะจากทั้งสอง 

OBEM ใหเปนรายวิชา Engineering Drawing ในหลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล  สวนนักศึกษาจากภาควิชา

วิศวกรรมคอมพิวเตอร จะเรียน OBEM 1 และ 3 แลวเทียบสมรรถนะจากทั ้งสอง OBEM ใหเปนรายวิชา 

CPE101 (Engineering exploration) ในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร  การดำเนินการดังกลาวทำให

บุคลากรและคณาจารยที่เกี ่ยวของไดเขาใจวิธีการจัดการศึกษาแบบ OBEM และการเทียบสมรรถนะเขาสู

รายวิชาในหลักสูตรที่มีความยืดหยุนมากขึ้น ตลอดจนมีแนวทางที่จะพัฒนาโมดูล OBEM ใหมๆ ขึ้นมาเพ่ือ

พัฒนาการศกึษาของ มจธ.ราชบุรีตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 จากการพัฒนาการเรียนการสอนโมดูลในรูปแบบ OBEMs ของ มจธ.ราชบุรี ไดนำไปสูการออกแบบ

หลักสูตร Micro-credential จำนวน 5 เรื่องจากกลุมวิจัย 3 กลุม คือ1).กลุมวิจัยมันสำปะหลัง  2).กลุมวิจัยผึ้ง 

3).หนวยวิจัยวัสดุในการทดสอบโดยไมทำลาย ยกตัวอยางเชน เรื่องการเขียนแบบ 3 มิติ ดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรในงานทางวิศวกรรม โดยหนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไมทำลาย เรื่องการปลูกมันสำปะหลัง

ในฐานะพืชเศรษฐกิจผลผลิตสูง โดยกลุมวิจัยมันสำปะหลัง ซึ่งกำลังอยูระหวางการออกแบบ เพื่อรองรับการ

เรียนรูทุกชวงวัย 

 

3. การพัฒนาหลักสูตรพื้นฐาน 2 ป  

นอกจากนี้ มจธ.ราชบุรี ไดเริ่มดำเนินการพัฒนาหลักสูตรพ้ืนฐาน 2 ป ระดับปริญญาตรีแบบไมสังกัด 

หลักสูตร โดยเมื่อศึกษาจบหลักสูตรฐาน 2 ป แลวจะสามารถที่จะเขาไปศึกษาตอในชั้นปที่ 3 และ ชั้นปท่ี 4 ใน

หลักสูตรอ่ืนๆของ มจธ. ได  

การศึกษาในรูปแบบ Residential College เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรูทั้งทางดานศิลปะ และ

วิทยาศาสตร แบบ Liberal Art Education เนนการพัฒนานักศึกษาใหมีสมรรถนะแหงอนาคต (Future 

Competency) ที่ประกอบดวย 6 ดานคือ 1. กรอบความคิด (Mindsets) และ Soft Skills ที่จำเปนสำหรับ

การใชชีวิตอนาคต 2. ภาษาศาสตร 3. คณิตศาสตร 4. วิทยาศาสตร 5. ทักษะทางวิศวกรรม 6. ทักษะทาง

คอมพิวเตอร หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพื้นฐานแลวนักศึกษาสามารถเลือกศึกษาตอใน

สาขาวิชาที่สอดคลองกับศักยภาพและความถนัดของตน โดยจะมีการเสนอเปดเปนหลักสูตรใหม และรับ

นักศกึษาภายในปการศึกษา 2566  
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ตัวอยางภาพกิจกรรมนักศกึษาของในป 2565 

   
กิจกรรม เสริมสรางบรรยากาศการใชภาษาอังกฤษอาหารพาเพลิน (ซาย) และกิจกรรม เปดโลกกิจกรรม (กลาง,ขวา) 

 

 ดำเนนิงานบริการวิชาการแกชุมชนและสงัคม  
 

1.งานโรงเรียน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรยีน การเรียนรู และการพัฒนาทักษะอาชพี 

ของเด็กและเยาวชน ในจังหวัดราชบุร ี  

มจธ.ราชบรุี สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่รอบมหาวิทยาลัย ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผ้ึง และอำเภอ

บานคา จงัหวัดราชบุรี สำหรับงานโรงเรียน มีเปาหมายในการทำงาน เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ ใหเด็กไดมีโอกาส

เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน การเรียนรู และการพัฒนาทักษะอาชีพ 

ของเด็กและเยาวชน  มจธ.ราชบุรี ดำเนินการตามความตองการของโรงเรียน และใชจุดแข็งของอาจารยเขาไป

เปนพ่ีเล้ียง มุงเนนกิจกรรมเพื่อ 1.การพัฒนาอาชีพ สำหรับเปนแนวทางใหนักเรียนหารายไดระหวางเรียน หรือ 

เมื่อตองออกนอกระบบการศึกษา สามารถเปนแรงงานที่มีทักษะพอสมควร 2.การพัฒนาความรูและทักษะที่

จำเปน เชน คณิตศาสตร ภาษาไทย รวมทั้งวิชาพื้นฐานที่ดีของโลกปจจุบัน ไดแก วิทยาศาสตร และวิทยาการ

คำนวณใหแกนักเรียน ภายใตกลยุทธ 5 ประการ ดังนี้ 1.พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรู

แบบโมดูล 2.ใชหลักการ STEAM 3.เนนใหเด็กและเยาวชนเขาถึงโอกาสและขอมูลการศึกษา 4.สนับสนุนสื่อ

และสิ่งอำนวยความสะดวก 5.ปรับปรงุสุขอนามัยและสภาพแวดลอม โดยใชกลไก อศม.(อาสาสมัครการศึกษา

หมูบาน) ชวยหนุนเสริมการเรียนรูในโรงเรียนและตามหยอมบาน  

 
มจธ.ราชบุรี ไดทำงานแบบบูรณาการรวมกับทองถิ่น ทองที่ ภาคประชาสังคม สถาบันอุดมศึกษา 

เชน มรภ.หมูบานจอมบึง หนวยงานรัฐ หนวยงานภาคีและจังหวัด เพื่อรวมดำเนินโครงการ Zero Dropout 

จังหวัดราชบุรี  ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัท แสนศิริ จำกัด (มหาชน) ผานกองทุนเพื่อความ
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เสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) มีเปาหมายเพื่อคัดกรอง ติดตาม และใหความชวยเหลือเด็กที่หลุดออกจาก

ระบบการศึกษาตั้งแตอายุ 2 - 24 ป ใหไดรับการติดตามชวยเหลือเพื่อ "พานองกลับมาเรียน-ตามนโยบาย

รัฐบาล"  หรือสงตอใหกับองคกรหรือกลไกของรัฐชวยเหลือดูแลอยางเหมาะสม รวมทั้งวางแผนใหความ

ชวยเหลือเด็กเปนรายบุคคลใหไดรับการพัฒนาทักษะอาชีพ (career-readiness)  ทักษะชีวิต (life-readiness)  

เพิ่มโอกาสการเรียนรูงานหรือทักษะอาชีพ เพื่อใหเด็กสามารถหารายไดระหวางเรียน  หรือสามารถทำงานใน

ฐานะแรงงานท่ีมีฝมือไดในระดับหนึ่ง 

และ มจธ.ราชบุรี ไดสรางเครือขายความรวมมือกับโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริฯ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อพัฒนานักเรียนดานวิชาการและทักษะอาชีพ รวมกับปลูก

จิตสำนึกรักษสิ ่งแวดลอมในพื้นที่ของนักเรียน ในโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนขยายโอกาส ตามตะเข็บ

ชายแดนไทย-เมียนมาร อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 

กิจกรรมที่สำคัญในป 2565 ไดแก 

 

1. พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน โดยจัดการเรียนรูแบบโมดูล  

โมดูลภาษาไทย จากสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ไดสงผลกระทบในวงกวาง  โดยเฉพาะ

กับเด็กนักเรียน ที่พัฒนาการดานตาง ๆ ทั้งวิชาการ อารมณ และสังคมตองหยุดชะงัก  เพราะปญหาความ

เหลื่อมล้ำในสังคมสงผลใหการศึกษาทางไกลไมสามารถตอบโจทยการเรียนรูของนักเรียนได โดยงานวิจัยของ

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) พบวา การปดโรงเรียนทำใหการเรียนรูของเด็กลดลงเหลือ

เพียง 1-2% จาก 100% ในการเปดเรียนปกติ ภาวะการเรียนรูถดถอย เปนภาวะของการเสียโอกาสในการ

เรียนรูท่ีมีผลทำใหทักษะตาง ๆ ที่เด็กควรจะไดรับการพัฒนาตามชวงวัยสูญเสีย สงผลตอพัฒนาการดานภาษา

และการสื่อสาร  โดยเฉพาะในเด็กระดับปฐมวัย และประถมศึกษาที่ขาดการพัฒนาทักษะการเขาสังคม และ

ทักษะดานวิชาการอาน เขียน   

มจธ.ราชบุรี จึงจัดกิจกรรมสนับสนุนการอานออกเขียนไดภาษาไทยขึ้น เพื่อแกปญหาดังกลาวและ

สนับสนุนโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรูของเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร โครงการ

พูดอานเขียนไทย เพื่อสนองพระราชดำริกรมสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  ที่เปนความรวมมือระหวางสภากาชาดไทย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจาฟามหาจักรี  กองทุน

เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา  ผานจัดกิจกรรม ดังน้ี 

กิจกรรมหองเรียนเคลื่อนที่ ชวงที่มีการแพรระบาดของโควิด-19 เด็กไมสามารถไปเรียนที่โรงเรียน

ได จึงไดมีจัดการเรียนการสอน แบบหองเรียนเคลื่อนที่ โดยใชกลไกอาสาสมัครการศึกษา (อศม.)ในการทำ

กิจกรรม กิจกรรมคายฟนฟูภาษาไทย จัดขึ้นที่โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) เพื่อปรับพื้นฐาน 

ความรูใหกับนักเรียนระดับประถม ศึกษาปท่ี 1,2 จำนวน 51 คน เพื่อพัฒนาทักษะการอานการฟง การพูด

ภาษาไทย กิจกรรมอาสาสมัครการศึกษา (อศม.) จัดกิจกรรมสอนเสริมในโรงเรียนสินแรสยาม และ โรงเรียน

กลุ มนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) เพื ่อชวยเรื ่องการอานออก เขียนไดภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาตอนตน 
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รูปภาพกิจกรรม หองเรียนเคล่ือนที(่ซาย) และกิจกรรมคายฟนฟภูาษาไทย(ขวา) 

โมดูลทักษะอาชีพไฟฟาเบื้องตน โดย ศิษยเกาวิศวกรรมไฟฟา มจธ. รวมกับทีมอาจารย-นักศึกษา 

ภาควิชาครุศาสตรไฟฟา คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี กลุมงานชุมชนสัมพันธ สำนักงาน

มหาวิทยาลัยสัมพันธ และ มจธ.ราชบุรี โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตนในโรงเรียน

ขยายโอกาสทั้งหมด 7 โรงเรียน นักเรียนไดประโยชน 575 คน และครู 43 คน ผลคือนักเรียนไดเรียนรู

ภาคทฤษฎีเรื่องความปลอดภัย และมาตรฐานทางไฟฟา และนิทรรศการแนะแนวอาชีพทางสายไฟฟาและ

อเิล็กทรอนิกส  รวมท้ังไดรูจักอาชีพเกี่ยวกับไฟฟาและแนะแนวการเรียนตอทางสายไฟฟา 

 
ภาพการจัดกจิกรรมโมดูลทักษะอาชพีไฟฟาเบื้องตน 

 

โมดูลทักษะอาชีพเลี้ยงชันโรง โดยมีอาสาสมัครเชี่ยวชาญเปนผูใหญบาน กลุมเปาหมายเปน นักเรียนชั้น 

ป.4-ม.2 โรงเรียนบานลำพระ จำนวน 35 คน และ นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 โรงเรียนบานสวนผึ้ง จำนวน 13 คน 

ซึ่งเปนเด็กท่ีมีฐานะยากจน ซึ่งรายไดจากการเลี้ยงชันโรงจะใหเด็กออมเงินไวเพ่ือใชในการเรียนตอ ซ่ึงเด็ก ๆ ที่

ฝกทกัษะการเลี้ยงชันโรง ยังไดเรียนรูวิทยาศาสตรเรื่องระบบนิเวศจากสถานการณจริง และยังไดฝกทักษะที่

จำเปนในศตวรรษที่ 21 เชน  ความยืดหยุนและการปรับตัว การทำงานเปนทีม  และการเปนผูสรางหรือผูผลิต 

(Productivity)  อีกดวย 

  
ภาพกิจกรรมการเล้ียงชันโรง 

 

2.การพัฒนาความรูพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอโลกในปจจุบัน และทักษะดานอาชีพ โดยใชหลักการ STEAM  

มจธ.ราชบรุี รวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวตักรรม เพื่อนำ

นวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรูความเชี่ยวชาญทางวิชาการของบุคลากร และเทคโนโลยี

จาก มจธ.ราชบุรี ไปชวยพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับโรงเรียนที่เปดสอนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ
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โครงการ “ม.พี่เลี้ยง” โดยเนนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคลองกับ

นโยบายดานการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการที ่มุ งแกปญหาการศึกษาของชาติ การยกระดับความรู

ภาษาอังกฤษ และการจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา เปนตน รวมทั้งการพัฒนาผูเรียนใหเกิด

ทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม และทักษะดานสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ซ่ึง

เปนทักษะแหงศตวรรษที่ 21 โดยใชรูปแบบกิจกรรม การจัดการเรียนรูที่หลากหลาย โดย มจธ.ราชบุรี ดำเนิน

โครงการโรงเรียนรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย ผานกจิกรรม ดงันี ้

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรูฐานสมรรถนะผานทักษะอาชีพ: รานกาแฟ สำหรับโรงเรียน

ประถม ศึกษาในพื้นที ่หางไกล ไดออกแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะผานทักษะอาชีพรานกาแฟ โดยมี

ผูประกอบการ และครู โดยครูและนักเรียน ไดเรียนรูการทำเครื่องดื่ม เพิ่มทักษะความเปนผูประกอบการ 

(Entrepreneurship) จากผูประกอบการรานกาแฟในพื้นที่อำเภอสวนผึ้ง โครงการสรางทักษะคิดอยางเปน

ระบบ และทักษะการแก ปญหาดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Coding) Python for Data Science 

กิจกรรมในรูปแบบ Online ใหกับนักเรียนชั้น ม.ปลาย จำนวน 32 คน ใน 4 โรงเรียน เรียนรูภาคทฤษฎีและ

ปฏิบัติผานอุปกรณ IoT จำนวน 80% สามารถประเมินทักษะการเขียนภาษาคอมพิวเตอร(Coding)ไดใน

ระดับสูงและสามารถนำมาประยุกต ใชกับกิจกรรม Python for IoT 

  
รูปภาพ นักเรียนกำลังฝกทักษะการทำกาแฟ (ซาย) และภาพแสดงบรรยากาศการจัดกิจกรรมออนไลนการเขียน Coding (ขวา) 

 

3.การปรับปรงุสุขอนามัยและสภาพแวดลอม 

การอบรมใหความรูเรื่องการคัดแยกขยะ ใหกับโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) ตามกล

ยุทธการปรับปรุงสขุอนามัยและสภาพแวดลอม โดยการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5,6 

โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) จำนวน 80 คน โดยใชกระบวนการเรียนรูเชิงรุก (Active Leaning) 

เปนเครื ่องมือในการพัฒนาเด็กในโรงเรียน ใหเปนผู มีส วนรวมในการจัดการโรงเรียนสุขภาวะ การจัด

สภาพแวดลอมใหนาอยู  บรรยากาศเอื ้อตอการจัดกระบวนการเรียนรูของนักเรียน เพื่อสรางแรงจูงใจให

นกัเรียน มีความภาคภูมิใจในการเปนสวนหนึ่งของการสรางสภาพแวดลอมท่ีดี 
 

4.การพัฒนานักเรียนดานวิชาการและทักษะอาชีพ รวมกับการปลูกจิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี

โครงการอทุยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

โครงการพัฒนาการเรียนรูแบบองครวมของนักเรียนผานการอนุรักษไมพ้ืนถ่ินกจิกรรมพานักเรียน

เดินปา เพื่อเรียนรูวิธีการอยูในปาอยางปลอดภัย และนักเรียนฝกเพาะพันธุไมพื้นถิ่นผลคือ นักเรียนโรงเรียน

บานหวยผาก จำนวน 24 คน ไดเรียนรูเรื่องสิ่งแวดลอม/ระบบนิเวศ และพันธุไมพื้นถิ่น จากการเดินปา การ
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สำรวจพันธุไมในปา วิธีการเพาะพันธุไมพื้นถ่ิน ต้ังแตตนการเตรียมเเปลงปลูก, การปลูก การดูเเลหลงัปลูก รูจัก

รับผิดชอบในหนาที่ของตนเอง นำความรูที่ไดไปใชในชีวิตประจำวัน เพื่อสรางรายไดใหกับตัวเองระหวางเรยีน 

โครงการพัฒนาการเรียนรูของนกัเรียนผานกระบวนการ สุ จิ ปุ ล ิกจิกรรมพัฒนาทักษะพ้ืนฐานท่ีจำเปนตอ

นกัเรียน และการนำทักษะไปใชประโยชนตอการเรียนของตนเอง ผลคือ นักเรียนโรงเรียนบานหวยผาก จำนวน 

18 คน และนักเรียนโรงเรียนบานหนองโก จำนวน 24 คน ไดเรียนรู ดานวิชาการในรายวิชาวิทยาศาสตร 

คณิตศาสตร ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และดนตรี ผานการฝกเปนนักอนุรักษสิ่งแวดลอมและภูมิปญญา อีกท้ัง

ไดฝกการถายทอดเร่ืองราวจากส่ิงท่ีไดเรียนรูหรือทักษะที่ไดรับใหกับผูอ่ืนทั้งออนไลนและออฟไลน 

  
ภาพกิจกรรมพานักเรียนการเดิน(ซาย) และกิจกรรม พัฒนาทักษะ สุ จิ ปุ ล(ิขวา) 

 

2. งานพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมรวมกับชุมชน   

มจธ.ราชบุรี ใหความสำคัญกับการพัฒนาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย เพื่อ 1) พัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนแบบองครวม 5 มิติ ดานรายได กายภาพ สุขภาพ การศึกษา และโอกาส 2) เพิ่มศักยภาพและ 

ขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการดาน BCG (Bio–Circular–Green Economy) ใน

พื้นที่ ดวยองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 3) พัฒนา

กำลังคนใหมีทักษะพื้นฐานที่จำเปนตอการทำงานในปจจุบันและทักษะที่เกี่ยวกับ BCG 4) พัฒนาฐานขอมูล

ชุมชนใหสมบูรณเพื่อประโยชนในการพัฒนาพื้นที่ในภาพรวมของจังหวัดและภูมิภาคตะวันตกของประเทศ 5) 

บูรณาการงานบริการวิชาการ กับการเรียนการสอนและงานวิจัย เพื่อใหบุคลากรและนักศึกษา ไดเรียนรูคู

สงัคมในพื้นที่เชงิปฏิบัตกิารจริง “Social Lab” ในพ้ืนที่ มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้
 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบองครวมของชุมชนในพื้นที่ตำบลรางบัว ใหเขมแข็ง ผาน

กจิกรรมดังนี้ 

การอบรมใหความรูแกเกษตรกร โดยการอบรมใหความรูการทำเกษตรปลอดภัยใหไดมาตรฐาน, 

การใชพลังงานทดแทนสบูน้ำในแปลงเกษตร, การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาผัก และการสนับสนุนใหเกษตรกรเปน

เครือขาย Smart farmer แกกลุมวิสาหกิจเกษตรชัฏใหญ จำนวน 15 คน รวมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด 

(มหาชน), เกษตรอำเภอจอมบึง และสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดราชบุรี มีเกษตรกรจำนวน 2 คน ไดรับการ

คัดเลือกเปนสมาชิก Young Smart Farmer ของจังหวัดราชบุรี การสรางรายไดเสริมแกผู พิการทางการ

เคลื่อนไหวที่ใชวีลแชรจำนวน 2 คน รวมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน), สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

จอมบึง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองนกกระเรียน ผานโมเดลระบบปลูกผักสลัดสำหรับผู

พิการทางการเคลื่อนไหว โดยใชเทคโนโลยีระบบควบคุมการเปด - ปด น้ำผานสมารทโฟน (IoT) สงผลใหผู
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พิการมีรายไดเสริมจากการปลูกผักสลัด 5,400 บาท/ป/คน การพัฒนาทักษะการสรางรปูแบบผลิตภัณฑใหม 

จากผาทอจกไท-ยวน ใหเขาถึงกลุมลุกคาทุกชวงวัยมากขึ้นแกสมาชิกศูนยทอผาจกวัดรางบัว จำนวน 41 คน 

รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู บานจอมบึง, พัฒนาชุมชนอำเภอจอมบึงและจังหวัดราชบุรี สำนักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี โดยสมาชิกศูนยทอผาจกวัดรางบัวสามารถออกแบบผลิตภัณฑใหมได 3 ผลิตภัณฑ 

คือ ผาพันคอ กระเปาผาใบเล็ก และหมวก 

 
ภาพแสดงกจิกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปผักเปนกิมจ”ิ(ซาย) และ การปลูกผักสลัดสำหรับผูพิการทางการเคล่ือนไหว ผานระบบ IoT(ขวา) 

การผลิตตนพนัธุมันหวานญี่ปุนปลอดโรคดวยกระบวนการชำก่ิงและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ แกเกษตรกรผูปลูก

มันหวานญี่ปุนสงออกตางประเทศ รวมกับ บริษัท แพนฟูด จำกัด และผูนำชุมชน โดยไดผลิตตนพันธุมันหวาน

ญี่ปุนปลอดโรค และการบมหัวมนัหวานญี่ปุนหลังการเก็บเก่ียว เพ่ือใหไดคุณภาพ ภายในโรงเรือนระบบปดอุณ

ภูมิต่ำ 

   
ภาพแสดงตนพันธุมันหวานญี่ปุนปลอดโรค(ซาย) และการบมมันหวานญ่ีปุนหลงัเก็บเก่ียว ภายในโรงเรือนระบบปดอุณภมูิต่ำ(ขวา) 

 

 การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG 

and Regional Development) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ระหวางการทำงาน เพื่อใหมีรายไดขณะที่กำลังหางานหรือวางงาน และชวยเหลือ

ชุมชนใหมีรายไดที่เพิ่มสูงขึ้นอยางยั่งยืน โดยใชหลักการ BCG ในการพัฒนาผลิตภัณฑ และสงเสริมการขาย

และการตลาด ในพื้นที่ 9 ตำบลของราชบุรี และ 1 ตำบล ของจังหวัดเพชรบุรี จากภาพรวมมีกำไรสุทธิที่

เกิดขึ้นในชุมชนทั้ง 10 ตำบล เปนจำนวนเงิน 240,000 บาท ผานกิจกรรมของแตละพ้ืนที ่

จากการลงไปทำงานในแตละตำบล ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหมๆ อาทิเชน ผลิตภัณฑวัสดปุลูกจากชาน

ออย และนำ้ซอสปรุงรสเห็ด ของตำบลเบิกไพร , ซอสฟรุตฟชและกุงตัวใหญดองน้ำปลา ของตำบลดอนใหญ , 

เชื้อเพลิงอดัแทงจากกอนเชื้อเห็ดหูหนูหลังการเก็บผลผลิต ตำบลเจดียหกั 
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ภาพแสดงผลิตภัณฑวัสดุปลูกจากชานออย และน้ำซอสปรุงรสเห็ดของตำบลเบิกไพร (ซาย) ภาพเชื้อเพลิงอัดแทจากกอนเช้ือเหด็หูหนหูลังการเก็บ

ผลผลิต (กลาง) ภาพซอสฟรุตฟชและกุงตัวใหญดองน้ำปลา ของตำบลดอนใหญ (ขวา) 

นอกเหนือจากผลิตภัณฑใหมที่เกิดขึ้น นี้ยังมีการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ ใหมีความนาสนใจ

และทันสมัย อาทิเชน กระดาษหอกวยเตี๋ยวรถไฟ ของตำบลปากทอ, บรรจุภัณฑน้ำพริกเผาภายใตแบรนด 

นำ้พริกเผาแมแยม ของตำบลดอนไผ  

               
ภาพการออกแบบบรรจุภัณฑกระดาษหอกวยเต๋ียวรถไฟ ของตำบลปากทอ (ซาย), การพัฒนาผลิตภัณฑจกัสานจากกานจากใหหลากหลายขึ้นจาก

ตำบลหวยโรง (กลาง) , ภาพการพัฒนาลวดลายผลิตภัณฑ แบรนดปนทองจักสาน ของตำบลบอกระดาน 
 

ทั้งนี้การชวยเหลือชมุชนใหมีรายไดที่เพิ่มขึ้น มีการสงเสริมการขายและการตลาดใหกับแตละตำบล 

เพ่ือใหชาวบานและชุมชน ไดมีชองทางในการจัดจำหนายผลิตภัณฑมากขึ้น รวมไปถึงการสอนใหชาวบานมีการ

ขายสินคาในรูปแบบออนไลนผาน Facebook , TikTok  หรือการวางจำหนายตามสถานที่ทองเที่ยวตางๆ 

เพ่ือใหมีรายไดที่เพิ่มสูงข้ึนอยางยั่งยืน 

             
ภาพบธูกลวยฉาบแมตองท่ีตลาดน้ำดำเนินสะดวก ของตำบลบวังาม (ซาย) , บธูจำหนายผลิตภัณฑชุมชนในงานตลาดนัด RC ของตำบลวัดแกว 

(กลาง) , บูธจำหนายกระยาสารทธญัพืชที่ ฟารมสุข ณ โพหกั ของตำบลโพหัก (ขวา) 

   
ภาพบรรจุภัณฑแบรนด น้ำพริกเผาแมแยม (ซาย) และการสงเสริมการขายสินคาผาน Plat Form Online ของตำบลดอนไผ (ขวา) 

 

3.งานศึกษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในพื้นท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยา อัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมาร ี   
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มจธ.ราชบุรี ไดดำเนินการศึกษาวิจัยทรัพยากรธรรมชาติ  และพัฒนาเยาวชนในพื้นที่โครงการ

อุทยานธรรมชาติวิทยา อันเนื ่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี ผานกิจกรรม ดังนี้ 

โครงการวิจัยติดต้ังกลองดักถายภาพสัตวอตัโนมัติในเขตสวนผ้ึง-ตะนาวศร ีดำเนินการศึกษาชนิด

พันธุสตัวในพ้ืนที ่ระบุถิ่นฐาน และการกระจายพันธุของสัตวปาชนิดน้ันๆ และเก็บรวบรวมไวใหเปนฐานขอมูล

ใหกับอุทยานธรรมชาติวิทยา โดยติดตั้งกลองดักถายภาพสัตวในพื้นท่ีบานตะโกปดทอง ตะโกลาง หวยคอกหมู

และบานบอหวี ทำใหทราบถึงชนิดพันธุของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดกลางและขนาดใหญที่อาศัยอยูในผืนปา 

และใชเปนหลักฐานภาพ ในการระบุถิ่นที่อยูและการกระจายพันธุของสัตวปา พบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาด

กลางถงึขนาดใหญ 8 ชนิด ไดแก เลียงผา หมูปา เกง เสือไฟ หนูหริ่ง กระจงหนู แมวดาว และอีเห็นลายขาง 

 
ภาพแสดงการติดต้ังกลองดักถายภาพสัตวในพื้นท่ี และภาพสัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดกลางถึงขนาดใหญที่ถายได 

โครงการวิจัยเห็ดเศรษกจิและความหลายหลายทางชีวภาพของเห็ดปา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี งานวิจัยความ

หลากหลายทางชีวภาพของเห็ดปา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี มีวัตถุประสงค สำรวจ และทำฐานขอมูล ความ

หลากหลาย การใชประโยชน และการใชภูมิปญญาของเห็ดปาในพ้ืนที่เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ โดยมีการจัด 

ทำนิทรรศการถาวร ทำคูมือและคายฝกสำรวจเห็ดปา สำหรับเด็กระดับชั้นประถมศึกษา ผลจากการสำรวจ

พื้นที่ปาสวนผึ้งมีความอุดมสมบูรณเปนอยาง พบเห็ดที่จำแนกไดแตกตาง ชนิดกันตามลักษณะทางสัณฐาน

วิทยาเบื้องตน จำนวน 89 ชนิด พบเห็ดที่กินไดจำนวน 3 ชนิด คือ เห็ดโคน เห็ดหูหนู และเห็ดเยื่อไผ ทั้งนี้ยัง

พบ “เห็ดเผาะสิรินธร” ขึ้นในพื้นที่บริเวณหวยลันดา อำเภอสวนผึ้ง เปนจำนวนมากซ่ึงอาจเปนการคนพบ

ตำแหนงใหมของเห็ดเผาะสิรินธรที่ขึ้นในประเทศไทยอีกดวย 

       
รูปภาพ เห็ดท่ีพบในพื้นที่ไดแก เห็ดเยื่อไผ เห็ดโคนนอย เห็ดโคน และเห็ดเผาะสิรินธร ตามลำดับซายไปขวา 

4.งานความรวมมือยกระดับความสามารถดานอุตสาหกรรมและการผลิตในพ้ืนที่ภาคตะวันตก 

มจธ.ราชบุรี ใหความสำคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรอบพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย โดยขณะนี้อยูระหวาง 

ออกแบบหลักสูตรสำหรับยกระดับความสามารถของบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดราชบุร ีจาก

ขอมูลพื้นฐาน พรอมทั้งปญหาเชิงวิชาการและเชิงปฏิบตัิ ของภาคอุตสาหกรรม โดย มจธ.ราชบุรี คาดหวังให

เกิดความรวมมือในการพัฒนาบุคลากรรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยกับกลุมสภาอุตสาหกรรมและคาดวาจะได

โจทยในการพัฒนางานวจิัยหรือการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ รวมกับภาคเอกชนในการสรางโอกาสในการแขงขัน 
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นอกจากนี้ยังเขา รวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจตามแนวทางการปฏิรูปประเทศดานเศรษฐกิจใหม “BCG” (Bio 

– Circular – Green Economy) ผานการ พัฒนามูลคาสินคาสุกร ตลอดหวงโซอุปทานใหเพิ่มขึ้นรอยละ 3 

ตอป และสงเสรมิใหเกษตรกรทำการเกษตรอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน และเพิ่มประสิทธิภาพการ

เลี้ยงและการจัดการของเสียในฟารมโคนม โดยคาดหวังใหเกษตรกรไดรับการฝกอบรมเรื่องการจัดการฟารม

และอาหารโคนม การจัดการของเสียในฟารมโคนม การใชประโยชนเพิ่มมูลคามูลโคนม การฝกอบรมการปลูก

หญาเนเปยรจากน้ำเสียจากฟารมโคนม และสงเสรมิการใชพลังงานหมุนเวียนภายในฟารมโคนม ถายทอดองค

ความรูในการเพ่ิมปริมาณสารเมลาโทนินในน้ำนมโค เพ่ือเพ่ิมคณุคาทางอาหารที่เปนประโยชนตอสุขภาพ และ

มูลคาใหกับนมโคดวยวิธีการทางธรรมชาติใหเกษตรกร รวมกับสำนักงานปศุสัตวจังหวัด  

รวมปรับปรุงแผน BCG ของมะพราวน้ำหอม ในดานการใช ไดเขารวมระดมสมอง แลกเปลี่ยนเรียนรู 

เพื่อสรางแผนยุทธศาสตรการทำงานใน 7 พืชสำคัญของจังหวัดราชบุรี รวมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี 

จัดทำโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแปลงใหญ และ Young Smart 

Farmer รวมไปถึงการ จัดทำระบบการตรวจติดตามสิ่งแวดลอมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี รวมกับสำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด  

 การดำเนินงานดานวิจัย    
 

มจธ.ราชบุรี มีเปาหมาย ที่จะสรางผลกระทบที่มีความหมายตอชุมชน สังคม และ ประเทศชาติ โดย

การทำงานวิจัยโดยใช Lab Based ในการดำเนินงาน เพื่อสรางการใชประโยชนและการถายทอดนวัตกรรม

เพื่อชุมชนสังคม (Inclusive Innovation) ในชุมชนโดยรอบพื้นที่การศึกษาของ มจธ.ราชบุรี ภาคตะวันตก 

และพื้นที่เปาหมายอื ่นตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดยสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการและ

สนับสนุนวิชาการ ดำเนินงานวิจัยที่ตอบโจทยเชิงพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม และ

ดำเนินงานวิจัยที่สามารถนำไปใชจริง หรือขยายผลไปสูชุมชนได ตามกลุมการทำงานจำนวน 3 กุลมวิจัยหลัก 

คือกลุมอุตสาหกรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม กลุมความหลากหลายทางชีวภาพ และกลุมการเรียนรูและ

วิจัยในชั้นเรียน ขับเคลื่อนภายใตหนวยวิจัย 5 หนวย ไดแก 1) ศูนยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร 2)

หองปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมและวัสดุกอสรางอัจฉริยะ 3) หนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบ

โดยไมทำลาย 4) ศูนยวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีทางการ 5) กลุมวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ และ

นวัตกรรมอาหารฟงกชัน มีการดำเนินงานดังนี้  

1.ศูนยวิจัยผึ ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร ดำเนินการวิจัยเพื ่อดำเนินการศึกษาสัญญาณ 

พฤติกรรมผึ้งภายในรัง และพัฒนาระบบสมองกลเพ่ือชวยตรวจสอบรังผึ้งพันธุ (A. mellifera) และผึ้งโพรง (A. 

cerana) ท่ีเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลคือ1) เกิดองคความรูใหม จำนวน 4 เรื่อง คือ สัญญานจาก

รังผึ้งเพื่อตอบสนองตอระดับความอุดมสมบูรณของอาหาร, สัญญานจากรังผึ้งเพื่อตอบสนองตอมด, ระบบ

ตรวจจับและคัดแยกสัญญาณในรังผึ้ง และสัญญาณเสียงเพื่อการเตือนภัย stop signal 2) ผลการวิจัยของ

โครงการชวยปรับปรุงกระบวนการเลี้ยงผึ้งใหผูเลี ้ยง ดังนี้ ลดเวลาและคาใชจายที่ใชในการดูแลผึ้ง, ลดการ

รบกวนผึ้ง เนื่องจากระบบการตรวจสอบรังผึ้งสามารถทำไดโดยการไมเปดรังผึ้ง, แจงเตือนผูเลี ้ยงเมื่อระบบ
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ตรวจพบปญหา ทำใหสามารถที่จะเขาไปแกไขปญหาไดอยางทันที ลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้น และเพ่ิมผลผลิต

ที่ไดรับ เนื่องจากสามารถที่จะระบุสถานะความต่ืนตัวของการหาอาหาร การผสมเกสร และสุขภาพของรังผึ้งได 

3) ไดผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ จำนวน 1 เรื่อง ชื่อ The tracking of honeybee dance in A. cerana  

4) หนังสือเลมระดับชาติ จำนวน 1 เรื่อง ชื่อ การเลี้ยงผึ้งและชันโรง: พฤติกรรม การสื่อสารภายในรังผึ้งและ

ระบบอัจฉริยะ  

นอกจากนี้ศูนยวิจัยผึ้งฯ ยังดำเนินการผลิตน้ำผึ้งจากผึ้งไทยและชันโรง จำนวน 17 ชนิด ภายใต

เทคโนโลยีการผลิต Beesanc จำนวน 7,994 ขวด ใหกับบรษิัท เมดดิลิ้งค จำกัด ตำบลบางแกว อำเภอบางพลี 

จังหวัดสมุทรปราการ และพัฒนาดัชนีมาตรฐานคุณภาพและคุณสมบัติชีวภาพดานสุขภาพของน้ำผึ้ง เชน 

ความชื้น ปริมาณน้ำตาลทั้งหมด ปริมาณสารปนเปอน (สารหนู ตะกั่ว) ปริมาณสารประกอบฟนอลิกทั้งหมด 

และการทดสอบฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ เปนตน  

ในการจัดประชุม International Conference 47th APIMONDIA International Apicultural 

Congress 2022 at Istanbul, Turkey  รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี หัวหนาศูนยวิจัยผึ้งฯ ไดเขาไปเขารวม

เผยแพรผลงานทางวิชาการ ในหัวขอ Stationary microbeekeeping protocol improve aquantitative 

and qualitative properties of tropical honey และในครั้งนี้ไดรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหนง "Regional 

President of Asia" ครั้งแรกของประเทศไทยกับการดำรงตำแหนงบอรดผู บริหารระดับโลก "Executive 

Council of Apimondia" ของสมาคมผึ้งโลก ซึ่งมีอายุยาวนานกวา 125 ป (สมาคมกอตั้งในป 1897- ปจจุบัน) 

 

 

 

 

 

 
ภาพงานประชุม International Conference 47th APIMONDIA International Apicultural Congress 2022 at Istanbul, Turkey 

 

2.หองปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมและวัสดุกอสรางอัจฉริยะ เปนหองปฏิบัติการท่ี

เนนการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมมาใชในการแกปญหา และสรางความยั่งยืน

ใหกับภาตอุตสาหกรรม และกิจกรรมอื่นๆ นอกจากนั้นยังมีการนำของเหลือทิ้งจากการเกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมมาใชในการผลิตวัสดุกอสรางได ปจจุบันไดมีการพัฒนาองคความรูทางวิชการมาใชประโยชนอยาง

มาก ผานโครงการ 1) หนวยบำบัดอากาศที่ออกจากหองความดันลบดวยระบบตัวกลางแบบคงที่และแบบ

เคลื่อนที่ ไดมีการนำองคความรูดานเซรามิกมาใชในการผลิตวัสดุพรุนเพื่อนำมาใชเปนวัสดุในการกรองใน

ระบบบำบัดอากาศ ไดทำการติดตั้ง และทำการทดสอบจริงในพื้นที่ของโรงพยาบาลทั้งภายในและภายนอก

สามารถกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และจุลินทรียในอากาศภายในหองไดหมดในระยะเวลา 1 ชั่วโมง 2) การพัฒนา

สมบัติทางวิศวกรรม และทางชีวภาพของวัสดุซีเมนต และวัสดุจีโอพอลิเมอรเพื่อใชเปนวัสดุทางชีวภาพ 
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โดยไดทำการศึกษาสมบัติของวัสดุชีวภาพที่มีจีโอพอลิเมอรจากเถาลอยบิทูมินัส และดินขาวเผา มาทำการ

กระตุนปฏิกิริยาดวยสารละลายตาง และมีการผสมแคลเซียมฟอสเฟต และเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ ่งไดวัสดุที่

สามารถเกิดสารไฮดรอกซี่อาพาไทดในรูปแบบตางๆ ได และยังสามารถนำมาทำการขึ้นรูปดวยเครื่องพิมพ 3 

มิติ รวมกับการเรงปฏิกริยิาดวยความรอน ซึ่งทำใหจีโอพอลิเมอรดานลางกอตัวเร็วข้ึน ซ่ึงจะตองนำมาใชในการ

ทดสอบสมบัติทางชีวภาพเพิ่มเตมิ 3)การผลิตวัสดพุรุนตกแตงภายในอาคารจากเปลือกหอยมุกที่มีสมบัติใน

การบำบัดมลพิษในอากาศ โดยทำการผลิตวสัดุพรุนตกแตงภายในอาคารจากเปลือกหอยมุกที่มีสมบัติในการ

บำบัดมลพิษในอากาศใหกับบริษัท ฟาฟา จำกัด ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ผล

คือ 1) สามารถผลิตภัณฑวัสดุพรุนตกแตงภายในอาคารที่ผลติจากเปลือกหอยมุกที่มีสมบัติในการบำบัดมลพิษ

ในอากาศได 2) สามารถเพิ่มมูลคาใหกับเปลือกหอยมุกได 3) ไดองคความรูใหมในการผลิตวัสดุพรุนตกแตง

ภายในอาคารที่ผลิตจากเปลือกหอยมุกที่มีสมบัติในการบำบัดมลพิษในอากาศ และสามารถนำไปพัฒนาตอ

ยอดกับผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับวัสดุตกแตงภายในอาคารได 3) บริษัท ฟาฟา จำกัด ไดรับการเผยแพรองคความรู

ในรูปแบบของคูมือการผลิตที่ไดจากขั้นตอนในการวิจัย เพื่อเปนประโยชนในการผลิตจริงในโรงงานหรือสถาน

ประกอบการ 

 

 

 

 

 

 

 

 
รูปตัวกรองแบบคงที่ และตวักรองแบบเคล่ือนที่ ของหนวยบำบดัอากาศที่ออกจากหองความดันลบดวยระบบตัวกลางแบบคงที่และ

แบบเคลื่อนท่ีได 

4) การสังเคราะหซีโอไลตเอ็กซ ดวยกระบวนการไฮโดรเทอรมอล และไมโครเวฟ เพ่ือใชเปนตัวเรงปฏิกิริยา

ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และอตุสาหกรรมในการดูดซับคารบอนไดออกไซดโดยนำเถาลอยจากถานหินบิ

ทูมินัสมาใชในการสังเคราะหซีโอไลตเอ็กซ ผลการศึกษาที่ได คือ ตัวเรงตัวเรงปฏิกิริยาที่สามารถนำกลับมาใช

ใหมไดในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล และโอไลตเอ็กซที ่ใชในการจับคารบอนไดออกไซดในอากาศใน

อตุสาหกรรมการผลิตกระแสไฟฟาดวยเชื้อเพลิงชีวมวล และฟอสซลิ เพื่อลดปริมาณคารบอนไดออกไซดเกิดขึ้น

จากในอุตสาหกรรม  5) การถายทอดองคความรูในการใชประโยชนจากของเหลือทิ ้งจากอุตสาหกรรม

มะพราวน้ำหอม โดยรวมมือกับ JGSEE ในการถายทอดองคความรูในการผลิตสารปรับปรุงดินกอน กระถาง

จากเศษมะพราว และกระถางจากขุยมะพราว กับชุมชนในพื้นที่อำเภอดำเนินสะดวก และอำเภอบางแพ ใน

จังหวัดราชบุร ีผลที่ได ลดปริมาณของเหลือทิ้งจากมะพราวน้ำหอม เพิ่มมูลคาใหกับของเหลือทิ้งจากมะพราว

นำ้หอม และสรางอาชีพเสริมใหกับเกษตรกร 
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3.หนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไมทำลาย ดำเนินการวิจัยภายใตหนวยวิจัยวัสดุและการ

ทดสอบโดยไมทำลาย เพื่อดำเนินการ 1.พัฒนาเทคนิคการตรวจสอบรอยเชื่อมทอขนาดเล็ก โดยวิธีคล่ืน

เสียงความถ่ีสูงแบบเรียงเฟส และ 2.พัฒนาและสรางช้ินงานสำหรับการฝกอบรมบุคลากรดานการทดสอบ

โดยไมทำลาย ใหกับบริษัท เอ เอ็ม เอส โซลูชั ่นส จำกัด ผลคือ ไดชิ ้นงานยืนยันสัญญาณอางอิงและ

ความสามารถของเครื่องมือ เพื่อสอบเทียบชิ้นงาน และไดกรรมวิธีการผลิต ผลิตภัณฑชิ้นงานเชื่อมตนแบบ

สำหรับใชในการฝกอบรมและสอบภาคปฏิบัต ิที่ใชฝกอบรมภาคปฎิบัติของบุคลากร ซึ่งเปนวิธีการที่สามารถ

ใหบริการทดสอบทอขนาดเล็กโดยวิธคีลื่นเสียงความถี่สูงแบบเรียงเฟสที่เปนไปตามมาตรฐานสากล ชวยสราง

รายได ลดตนทุนในการใหบริการ และลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีจากตางประเทศไดถึง 1.5 ลานบาทตอป 

    
รูปแสดงการทดสอบรอยความไมตอเนื่อง โดยใชไฟลการสอบเทียบสัญญาณอางอิงจากชิ้นงานที่สรางขึ้น (ซาย และ กลาง) 

 รูปแสดงตัวอยางชิ้นงานฝกอบรมบุคลากรการทดสอบโดยไมทำลาย (ขวา) 
 

3.พัฒนาเทคโนโลยกีารห่ันหนอไมสำหรับกระบวนการผลิตหนอไมในน้ำใบยานาง ใหกับบริษัท อารแอนดดี 

ฟูดส โปรดักส จำกัด ผลคือ สามารถกำหนดชวงขนาดของผลิตภัณฑหนอไมที่ตองการและมีมาตราฐาน และ

สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการหั่นหนอไม ซึ่งสามารถเพิ่มยอดขายคิดเปน 6 ลานบาทตอป และลด

ตนทุนการผลิตได 2 แสนบาทตอป  

   
รูปแสดงเทคโนโลยีการห่ันหนอไมดวยระบบกึ่งอัตโนมัติพรอมสายพานลำเลียง(ซาย) รูปแสดงเห็ดฟางและหนอไมที่ผานกระบวนการหั่นดวยระบบ

ก่ึงอัตโนมัติ (กลาง,ขวา) 
 

4.พัฒนาชุดใบมีดสำหรับกระบวนการหั่นไชโปว และ  5.พัฒนาเครื่องบีบอัดน้ำออกจากไชโปว ใหกับ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผักกาดหัวบานคา ตำบลบานคา อำเภอบานคา จังหวัดราชบุรี ผลคือ วิสาหกิจชุมชนฯ 

ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีการหั่นไชโปว และการพัฒนาเปลี่ยนมาใชเครื่องบีบอัดน้ำออกจากไชโปว ทำให

กระบวนการผลิตมีความสะดวกและถูกสุขลักษณะมากขึ้น ลดอุบัติเหตุของผูผลิต สามารถเพิ่มกำลังการผลิตได

อยางนอยรอยละ 10 หรือคิดเปนมลูคาเพ่ิมไมนอยกวา 30,000 บาทตอป  
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รูปแสดงชุดใบมีดสำหรับกระบวนการหัน่ไชโปว(ซาย) ผลิตภัณฑไชโปวหวานท่ีผานกระบวนการห่ันฝอย (กลาง) 

 และ เคร่ืองบีบอัดน้ำออกจากไชโปว (ขวา)  

6.พัฒนาน้ำยาสารแทรกซึม สำหรับการทดสอบโดยไมทำลาย ไดผลิตภัณฑน้ำยาสารแทรกซึมตนแบบใน

ระดับ pilot scale จากสารเคมีภายในประเทศไทย เพื่อทดแทนการนำเขาจากตางประเทศ สามารถนำไปใช

ในภาคอุตสาหกรรม เชน ปโตรเคมี อากาศยาน ยานยนต โรงไฟฟา รางรถไฟ และอุตสาหกรรมงานโครงสราง

ขนาดใหญ สำหรับใชประเมินความเสียหายของวัสดุและเครื่องจักร 7.การพัฒนาเทคนิคการเช่ือมตอใบเลื่อย

สายพานสำหรับเลื่อยไมยางพารา ใหกับบริษัท สยาม สเปลนดิด สตลี จำกัด ทำใหคุณภาพของผลิตภัณฑที่

เกิดจากกระบวนการผลิตไดรับความนาเชื่อถือมากยิ ่งขึ้น ชวยลดขอรองเรียน ลดการเคลมผลิตภัณฑคืน

เนื่องจากผลิตภัณฑเสียหายจากการใชงานที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมนอยกวารอยละ 60 8.การพัฒนา

เทคนิคการทดสอบโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับการทดสอบรอยเชื่อมที่มีสีเคลือบ ใหกับบริษัท เอ 

เอ็ม พี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแตนท จำกัด โดยไดชิ ้นงานสำหรับใชอางอิงสอบเทียบ หรือทวนสอบ

สัญญาณคลื่นเสียงความถี่สูง ที่เปนไปตามมาตรฐาน ASME Section V article 4 ป 2020 และลดคาใชจาย 

ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยหีรือชิ้นงานสำหรับใชสอบเทียบสัญญาณจากตางประเทศ 

  
รูปแสดงผลิตภัณฑน้ำยาสารแทรกซึม (ซาย) รูปแสดงการทดสอบโดยวิธีคล่ืนเสียงความถี่สูงทดสอบรอยเชื่อมที่มสีีเคลือบ (ขวา) 

 

4.ศูนยวิจัยการถายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร  ดำเนินการวิจัยดานมันสำปะหลัง ขณะนี้อยู

ระหวางดำเนินการ 1) เพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 66% (จากเดิม 3.3 ตนัตอไร เปน 5.5 ตันตอไร) 2) เพ่ิมรายได

สุทธิ 4,400 บาทตอไร 3) ลดตนทุนการผลิต 300 บาทตอไร ใหกับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลรางบัว ตำบลจอม

บึง และตำบลปากทอ จำนวน 36 คน (รุนท่ี 1 จำนวน 13 คน รุนที่ 2 จำนวน 23 คน) ภายในเวลา 3 ป (ต้ังแต

ป 2565-2568) ภายใตความรูทางวิชาการ ควบคูกับการใชทรพัยากรชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ ตามลักษณะ

ทางกายภาพ ลักษณะของทรัพยากร และคุณลักษณะของเกษตรกรที่มีในชุมชน ผลคือ 1) เกิดการรวมกลุม 

“กลุมวิสาหกิจชุมชนคนทำมัน (สำปะหลัง) ยุคใหม” เพ่ือประโยชนในการแลกเปลี่ยนความรูเรื่องแนวทางการ

ลดตนทุนการผลิต การทำปุยสั่งตัดใชเอง และธนาคารทอนพันธุระหวางสมาชิกในกลุมฯ 2) เกษตรกรรุนที่ 1 

และรุนที่ 2 ไดรับการฝกอบรมใหความรูเพ่ือพัฒนา K S และ A ใหมีระดับที่สูงขึ้นอยางสมำ่เสมอ และผานการ

ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการในพื้นที่ของตนเอง ตามแนวทางปฏิบัติของกลุม โดยมีเกษตรกรรุนที่ 1 เปนพี่เลี้ยง

ใหกับเกษตรกรรุนที่ 2 รวมกับคณะทำงานของ มจธ.ราชบุรี  
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รูปแสดงการฝกอบรมใหความรูเพื่อพฒันา K S และ A แกเกษตรกร (ซาย) รูปแสดงการอบรมเชิงปฏบิัตกิารเร่ืองการปลูกมนัสำปะหลัง และการ

สรางแปลงทดลองปลูกในพื้นท่ีของเกษตรกร (กลาง,ขวา) 

นอกจากนี้ยังไดดำเนินการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดธรรมชาติจากสับปะรด วานหางจระเข

รวมกับสาร ละลายแคลเซียมแอสคอรเบทตอการลดการเกิดสีน้ำตาลและรักษาคุณภาพของมะมวงสุกตัดแตง

พรอมบริโภค ผลคือไดกระบวนการลดการเกิดสีน้ำตาลของมะมวงสุกตัดแตงพรอมบริโภค ดวยสารสกัด

ธรรมชาติจากสับปะรด ที่เปนประโยชนตอผูผลิตมะมวงสุกตัดแตงพรอมบริโภค และชวยเรื่องการสงออก

มะมวงสุกตัดแตงพรอมบริโภค 

 
รูปแสดงลักษณะทางกายภาพของมะมวงน้ำดอกไมสีทองตัดแตงพรอมบริโภคที่ผานการจุมในน้ำคั้นสับปะรดความเขมขนรอยละ 0 

(ชุดควบคุม), 50, 75 และ 100 บรรจุในกลองพลาสติกแบบก่ึงคงรูปมฝีาปด กอนนำไปเก็บรักษาที่อุณหภมูิ 4 องศาเซลเซียส เปนเวลา 6 วัน 
 

5.ดานเทคโนโลยีผลิตภัณฑธรรมชาติ และนวัตกรรมอาหารฟงกชั่น โดยมีโครงการที่อยูระหวาง

ดำเนินการดังนี ้ คือ 1) โครงการถายทอดเทคโนโลยีการสกัดสารสำคัญ และน้ำมันหอมระเหยจากพืช

สำหรับใชในผลิตภัณฑเวชสำอาง เปนโครงการที่เก่ียวของกับการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีดานการ

สกัดสารสำคัญและน้ำมันหอมระเหยจากพืช ชวยปรับสูตรและปรับกระบวนการสกัดพืชที่ใชในผลิตภัณฑ 

รวมถึงการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ ใหแก วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรทาไมยาวรวมใจ ตำบลดานมะ

ขามเตี้ย อำเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนำความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการสรางผลิตภัณฑ

ใหมๆ จากพืชสมุนไพรชนิดอื่นเพื่อสรางรายได และเปนฐานเรียนรูใหกับผูเขาเยี่ยมชม 
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2) โครงการรวมกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจ มจธ. เปนโครงการที่เกี่ยวของกับการถายทอดเทคโนโลยีการ

ผลิต ผลิตภัณฑตนแบบจำนวน 1 ผลิตภัณฑ จากโครงการวิจัย "การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสำอางธรรมชาติ

จากทรัพยากรพืชในปาเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี" สูภาคธุรกิจรวมกับผูประกอบการผานหนวยบมเพาะ มจธ. 

โดยไดรับทุนสนบัสนุนจาก สป.อว. 2565-66 (ปจจุบันโครงการผานการประเมินของคณะกรรมการอยูในระดับ 

start-up) ซึ่งผลลัพธจากการเขารวมโครงการนี้เปนการสรางประโยชนใหแกผูประกอบการในการนำงานวิจัย 

และเทคโนโลยีมาปรับใชในธุรกิจเพื่อสรางผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ เปนที่ยอมรับ และสามารถนำมาปรับใชกับ

ผลิตภัณฑอื่นๆ ตอไปได รวมทั้งเปนการประชาสัมพันธงานวิจัยของผูวิจัย และงานของมหาวิทยาลัยใหเปนที่

รูจักในวงกวางอีกดวย 3) รวบรวบและอนุรักษความหลากหลายของพืชวงศขิงของชุมชนบานตะโกลาง 

ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อการนำไปใชประโยชน ใหกับศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานตะโกลาง ผลคอื 1) ไดฐานขอมูลพืชตะกูลขิง จำนวน 1 ฐานขอมูลสำหรบัใหศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

บานตะโกลางไวใชถายทอดองคความรูใหกับชาวบานและผูท่ีสนใจ  

 

  
รูปฐานขอมูลพืชวงศขิงโดยออกแบบดวยโปรแกรม Microsoft Access และตีพมิพเผยแพรผลงานวิจยัในวารสารระดับชาติ และนานาชาติ  

 

4.ดานเห็ด เร่ือง การพัฒนาสูตรอาหารเพาะเลี้ยงเห็ดทางยา (Hericium erinanceus, Lignosus rhinoceros 

and Poria Cocos) ดวยวัตถุดิบทดแทนมันฝรั่งเพื่อกระตุนการเจริญของเสนใยเห็ดและฤทธิ์ทางชีวภาพของ

สาร ไดรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ผลคือ 1) ไดองค

ความรูใหม จำนวน 5 เรื่อง ไดแก ผลของขนาดกอนเห็ดนมเสือตอลักษณะการเจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของ

เหงาเห็ดนมเสือที่เพาะแบบฝงกลบ, ผลของการจัดเรียงกอนเห็ดนมเสือตอลักษณะการเจริญและฤทธิ ์ทาง

ชวีภาพของเหงาเห็ดนมเสือที่เพาะแบบฝงกลบ, ผลของกอนเห็ดเกา (เห็ดนางฟา เห็ดนางรม) และวัสดุเพาะตอ

ลักษณะการเจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหงาเห็ดนมเสือที่เพาะแบบฝงกลบ, ผลของสารประกอบซีลีเนียม

   

 

 

 

 

รูปแสดงการกล่ันน้ำมันหอมระเหยจากหญาแฝก (พืชเดนจากกลุม

วิสาหกจิฯ)เพ่ือประเมินศักยภาพในการพฒันาการใชประโยชนตอไป 

 

 

 

 

 

รูปแสดงการพัฒนากระบวนการสกดัพืช และการปรับสูตรผลิตภัณฑครีม

อาบน้ำผสมสารสกัดเมล็ดฟกขาวเพื่อแกปญหาใหกับทางกลุมฯ 
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(selenium) ตอลักษณะการเจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหงาเห็ดนมเสือที่เพาะแบบฝงกลบ และผลของกลี

เซอรอล (glycerol) ตอลักษณะการเจริญและฤทธิ์ทางชีวภาพของเหงาเห็ดนมเสือที่เพาะแบบฝงกลบ ที่เปน

ประโยชนในการเพิ่มมูลคาของเห็ดทางยาในทองตลาดทั้งในและตางประเทศ และสรางความเชื่อมั่นใหแก

ผูบริโภคเนื่องจากมีงานวิจัยรองรบั  

 

 
รูปแสดงการฝงกลบกอนเห็ดนมเสือในวสัดุฝงกลบและบรรจุลงในกลองพลาสติกเพื่อควบคุมปริมาณแสงและกันแมลงรบกวน (ขวา) 

รูปแสดงกอนเห็ดนมเสือที่อบแหง เปนเวลา 12 ชัว่โมง และรูปเหงาเห็ดนมเสือจากการฝงกลบในขยุมะพราวระยะเวลา 6 เดือน  

 

 

ผลงานตีพิมพงานวิจัย  

ประเภท 
ป 

2562 

ป 

2563 

ป 

2564 

ป 

2565 

วารสารนานาชาติ 15 17 18 4 

วารสารระดับภูมิภาค/ระดับชาติ 0 2 4 2 

เอกสารการประชุมวิชาการนานาชาติ 5 2 7 4 

เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติ 1 0 2 0 

รวม 21 21 31 8 

 

 การพัฒนาทางกายภาพ และโครงสรางพ้ืนฐาน 
 

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

มจธ.ราชบุรี มีนโยบายที ่จะใชพลังงานทดแทนจากโซลาเซลลเพื ่อลดการใชพลังงาน โดยการ

ปรับเปล่ียนอุปกรณที่สามารถใชพลังงานทดแทนได ไมวาจะเปนไฟสองสวางถนน ทางเดินตางๆ รวมไปถึงการ

รณรงคลดการสรางขยะ ใหกับนักศึกษาและบุคลากรใหมีความเขาใจและตระหนักถงึปญหาขยะลนเมือง ปลูก

จิตสำนึกใหแยกขยะกอนท้ิง 
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จ า ก ข  อ ม ู ล ก า ร จ ั ด เ ก ็ บ ข ย ะ  ใ น

ปงบประมาณ 2565 มจธ.ราชบุร ีมีจำนวนขยะรวม

ทั้งหมด (โดยไมแยกประเภท) จำนวนรวม 10,054 

กโิลกรัม โดยหลังจากที่ไดมีการประชาสัมพนัธ และ

รณรงคในการแยกขยะ สามารถแยกขยะที ่นำ

กลับมาใชได จำนวน 1,604 กิโลกรัม คิดเปน 

13 .76  % ของจำนวนขยะท ั ้ งหมดภาย ใน

มหาวิทยาลัย 

มจธ.ราชบุรี ไดดำเนินการ ติดตั ้งไฟฟา

สองสวางโซลาเซลล จำนวน 88 โคม ดังนี้ บริเวณ

ถนนทางเขาใหม จำนวน 43 โคม บริเวณถนน

หอพักน ักศ ึกษา จำนวน 9 โคม บร ิเวณถนน

ดานขางอาคารเรียนรวม-อาคารปฏิบัติการ จำนวน 

9 โคม บรเิวณหนาอาคารปฏบิัติการ จำนวน 2 โคม 

บร ิเวณสนามกีฬา จำนวน  25 โคม จากการ

คำนวณการใชพลังงานทดแทนโซลาเซลลที่ติดตั้งไป

แลวนั ้น จะสามารถประหยัดคาไฟฟาไดถึงปละ 

63,000 บาท  

การปรับปรุงพื้นที่และสภาพแวดลอม 

นอกจากนี้ มจธ.ราชบุรี ไดมีการปรับปรุงหองปฎิบัติการ จำนวน 4 หอง ไดแก L-102,L103 อาคาร

ปฎิบัติการชั้น 1 หอง L-223, L-224 อาคารปฎิบัติการชั้น 2 ใหเปนไปตามมาตราฐานที่กำหนด เพื่อรองรับ

งานวิจัย งานบริการวิชาการ รวมไปถึงการปรับปรุงอาคารปฐมคาร ซึ่งเปนอาคารหลังแรกที่สรางขึ้นใน มจธ.

ราชบุรี และเปนศูนยปฎบิัติการของ ศูนยวิจยัผึ้งพ้ืนเมืองและแมลงผสมเกสร (BeePark) ซึ่งไดเส่ือมสภาพตาม

เวลา จึงไดทำการปรับปรุงพื้นที่ และสิ่งอำนวยความสะดวก เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรู และอบรมเร่ืองผ้ึงใหกบัผู

ที่สนใจอีกดวย 

 

    


