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รายงานประจําปงบประมาณ 2563   
มจธ.ราชบุรี  

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

จํานวน 1,117 ไร ไดรับการออกแบบใหเปนชุมชนแหงการเรียนรูท่ีอาศัยเทคโนโลยีเขามาสนับสนุน มีการ
ปฏิสัมพันธกับชุมชน มุงสรางและพัฒนากําลังคนท่ีเปนผูนําการเปล่ียนแปลงใหสังคม สูภาคการผลิตใหมให
สามารถแขงขันไดและมีสํานึกทางสังคม  

 

 
 

การจัดการศึกษารูปแบบใหม  
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี) มุงตอบโจทยการเรียนรูของพื้นที่จังหวัดราชบุรี
และภาคตะวันตก รวมทั้งพัฒนานวัตกรรมการจัดระบบการเรียนรู ในระดับอุดมศึกษาที่จะชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการศึกษาที่สามารถขยายผลทั้งสําหรับมจธ. และสถาบันอุดมศึกษา
อ่ืนๆ โดยแนวคิดของมหาวิทยาลัย คอื การพัฒนามนุษยแตละคนใหเต็มที่ตามศักยภาพของตน โดยเรียนรูตาม
หลักการ “Constructionism and Constructivism” คือการเพิ่มความรูท่ีมีอยูเดิมดวยประสบการณจริงที่
เอ้ือตอการสรางทักษะ ความรูที่ใชไดจริงในบริบทการพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประเทศใน
ปจจุบัน มจธ.ราชบุรีจึงนําหลักการการจัดการศึกษาที่มุงเนนผลลัพธ (Outcome Based Education) มาใชใน
การออกแบบการเรียนการสอนในทุกรายวิชา นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังตั้งอยูในพื้นที่ชุมชน จึงมีบูรณาการ
แนวคิดการจัดการเรียนรูโดยใชชุมชนเปนฐาน (Community-based learning)  เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียน
เรียนรูและการทํางานรวมกันระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานตางๆ ในพ้ืนที่ และชาวบาน มีการเรียนรูผาน
ประสบการณอยางแทจริง (Experience base learning) นักศึกษาจึงสามารถเห็นมุมมองความความ
หลากหลายหรือความแตกตางในสังคม รวมทั้งยังเปนการพัฒนาศักยภาพหรือลดความเหลื่อมลํ้าของชุมชน
โดยรอบตามภารกิจของมหาวิทยาลยัอีกดวย 
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แนวคิดดังกลาว ไดชวยหลอหลอมใหนักศึกษา มจธ.ราชบุรี เปนผูมีอิสรภาพทางความคิด (Liberal 
mind) รับรูถึงคุณคาของตนและส่ิงตางๆ รอบตัว (Self and Social esteem) นําไปสูความเปนมนุษยที่
สมบูรณ มีความสามารถที่หลากหลาย (Versatility) เพ่ือทํางานในสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วแตยังคงประโยชนสุขของสังคม  

การพัฒนานักศึกษาใหไปถึงเปาหมาย มีกลไกสําคัญ 3 ขอ คือ 1) การศึกษาตามหลักสูตร 
(Curriculumn) ตามแนวทาง Liberal Arts Education for Science, Technology and Innovation เปน
การสรางพ้ืนฐานทักษะ-ความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงกวาง ดวยหลักสูตร 2 ป เพื่อไปศึกษาตอ
สาขาวิชาที่สนใจในเชิงลึกอีก 2 ป 2) กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ (Co-Curriculum) ที่มุงเสริมสราง
ประสบการณนอกหลักสูตร ในมิติทางมนุษย สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปดโลกทัศนและใหเปนผูรูกวาง 
และประยุกตความรูไปใชจริง ทําใหนักศึกษาเขาใจการเรียนรูมากยิ่งข้ึน และ 3) การใชชีวิตในอาศรมวิทยาลัย 
(Residential college life) ซ่ึงจําลองสังคมและชุมชนเชิงวิชาการ มกีารอาศัยอยูรวมกันของทั้งนักศึกษารุนพ่ี
รุนนอง เจาหนาที่ และคณาจารยภายในมหาวิทยาลัย เกิดเรียนรูและเคารพซ่ึงกันและกัน จึงทําใหนักศึกษา 
มจธ.ราชบุรี ไมเพียงแตจะมีความรูกวางทางดานวิชาการแลว ยังมีคุณลักษณะดาน soft skills ที่เปนที่ตองการ
ของโลกการทํางานยุคใหม ทั้งดานการส่ือสาร การพูดการเขียน การคดิวิเคราะหและแกปญหาอยางเปนระบบ 
ความคิดสรางสรรค ไปจนถึงบุคลิกลักษณะความเปนผูนําและมนุษยสัมพันธที่ดี เปนตน อันเปนแนวคิดแบบ 
Liberal Arts Education-Integrated Engineering Science ผานกระบวนการเรียนรู ที่บูรณาการเขากับงาน
บริการวิชาการและงานวิจัยของอาจารย ปจจุบัน ม ี4 ดาน 

1.การศึกษาและการพัฒนาชนบท โรงเรียนในพ้ืนที่ ชุมชนโดยรอบ มจธ.ราชบุรี 
2.เกษตรและส่ิงแวดลอม ผ้ึง เกษตรแมนยํา  
3.อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  
4.เมืองและเศรษฐกิจ การคาในสังคมภาคตะวันตก 
ในภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มจธ.ราชบุรี ไดประยุกตการออกแบบการเรียนรูแบบ Micro credit มา

ปรับใชในการเรียนการสอน โดยการแบงเนื้อหาของรายวิชาเปนสวนๆ เพ่ือใหนักศึกษาไดเรียนรูและฝกปฏิบัติ
ในเร่ืองน้ันๆ ไดลึกซ้ึงข้ึน รูปแบบการการเรียนการสอน ในเบื้องตนไดแบงกลุมประเภทวิชาเปน 3 กลุมใหญ 
คือ  

กลุมที่ 1. กลุมความรูพื้นฐานที่สามารถปรับประยุกตใชในการเรียนรูของวิชาอ่ืนๆ เชนคณิตศาสตร 
และวิชาศึกษาทั่วไป ทาํใหนักศึกษามีหลักคิดที่เปนข้ันเปนตอน มีเหตุผล  

 

       
รูปที่ 1 กิจกรรมการลงพ้ืนที่ของนักศึกษาในสัปดาหการเรียนรูผานประสบการณ 

 

กลุมที่ 2. กลุมสรางประสบการณ นักศึกษาลงพ้ืนที่ในกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ (co-
curriculum) 2 กลุมการเรียนรู 4 โครงการคือ 1. กลุมเกษตรและส่ิงแวดลอม ประกอบดวย โครงการการ
พัฒนาแนวคิดดานนวัตกรรม การเกษตร พื้นที่ตําบลรางบัว และ โครงการ Beeconnex พ้ืนที่กลุมเกษตรกร
เล้ียงผ้ึง อําเภอบานคา และ 2. กลุมการศึกษาและการพัฒนาชนบท ประกอบดวยโครงการตนแบบส่ือและของ
เลนเพื่อการเรียนรูสําหรับเด็กในโรงเรียนพ้ืนท่ีหางไกล พื้นที่โรงเรียนบานกลุมนักขาวหญงิ 2 (บานบอหว)ี และ
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โครงการนวัตกรรมชุมชนอนุรักษส่ิงแวดลอม พ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพ่ือคนหาประสบการณใหม มี
มุมมองโลกที่หลายหลาย เห็นการใชชีวิตจริงของผูคนหลากหลายอาชีพ ลงมือปฏิบัติงานจริงตามวิถีของพ้ืนที่
นั้นๆ นอกจากน้ีนักศึกษาจะฝกหาโจทยปญหาที่แทจริงจากพื้นที่และนํามาออกแบบวิธีการแกไขหรือพัฒนาใน
รายวิชาทักษะการเรียนรูและการแกปญหา (GEN121) และรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร  

กลุมที่ 3 กลุมวิชาประยุกต นักศึกษาจะนําประสบการณจากการลงพื้นที่ มาแลกเปล่ียนเรียนรู ฝก
เช่ือมโยงปรากฏการณธรรมชาติกับความรู ทฤษฎี และทักษะพื้นฐานวิศวกรรมที่เก่ียวของกับวิชาฟสิกสใน
โมดูลกลศาสตรและในโมดูลไฟฟา คอมพิวเตอร   

 

    
รูปที่ 2 บรรยากาศการเรียนรูในช้ันเรียน 

 

ในการจัดลําดับเนื้อหาของแตละวิชา จะเร่ิมจากพ้ืนฐานไปจนถึงการประยุกตใชไดตามทฤษฎีการ
เรียนรูของบลูม (BLOOM’s Taxonomy) นอกจากน้ียังมีการเชื่อมโยงเนื้อของรายวิชาอ่ืนๆ ใหมีความ
สอดคลองกันดวย  ในขณะที่วิชาภาษาอังกฤษจะกระจายเวลาเรียนตลอดทั้งภาคการศึกษาเนื่องจากเปนวิชาที่
ตองมีการฝกปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ 

 

   
รูปที่ 3 บรรยากาศการนําเสนอผลงานของนักศึกษากอนจบภาคการศึกษา 

 

นอกจากนี้ จากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให มจธ.ราชบุรี ปรับ
การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษากลุมใหญ เปนการเรียนรูจากส่ือ VDO และนาํความรูท่ีดีรับมาแลกเปล่ียน
เรียนรู ฝกปฏิบัติกับอาจารยและเพ่ือนในกลุมยอย ซ่ึงถือเปนการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการเรียนรูของ
นักศึกษา เพราะนักศึกษาสามารถกลับไปเรียนเนื้อหาซํ้าไดจนเขาใจมากข้ึน  

 

   
รูปที่ 4 การถายทําวีดีทัศนในการเรียนการสอน (ซาย)  

ภาพหองท่ีเตรียมสํารับการสอนในรูปแบบออนไลน (กลางและขวา) 
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เมื่อจบภาคการศึกษาท่ี 1/2563 มจธ.ราชบุรี ไดจัดกิจกรรมการถอดบทเรียนทั้งจากอาจารยและ
นักศึกษา พบวา ยังมีปญหาเร่ืองของการประเมินผลลัพธการเรียนรูในรายวิชา นักศึกษาไมมีเวลาในการ
ทบทวนหรือทําความเขาใจเนื้อหาวิชาการ แตตองถูกวัดผลทันทีเมื่อจบการเรียนในวิชาหรือเนื้อหานั้นๆ 
อาจารยไมสามารถให feed back ตองานของนักศึกษาไดทันเพราะเรียนตอเนื่องในทุกๆ วัน ซึ่งขอมูลดังกลาว
นี้ มจธ.ราชบุรี จะนํามาพัฒนาปรับปรุงตอไป เพ่ือสรางนวัตกรรมการศึกษาที่เหมาะสมและเกิดประโยชนสูงสุด
ตอผูเรียน 

กลไกสําคัญอีกประการของการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ของ มจธ.ราชบุรี คือ 
กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ (Co-Curriculum)  ในภาคการเรียนที่ 1/2563 มีตัวอยางดังตอไปนี้ 

1. กิจกรรม co-curriculum เสริมสรางศักยภาพนักศึกษาในการเปนผูประกอบการธุรกิจ โดยเรียนรู
ผานเครื่องมือ คือ รานคาสวัสดิการฯ โดยใหนักศึกษาเปนผูดําเนินการบริหารรานคา ทําใหนักศึกษาไดฝก
ทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ และความรับผิดชอบอีกดวย 

 

   
ภาพที่ 5 บรรยาการในรานคาสวัสดิการของ มจธ.ราชบุรี 

 

2. การติดตั้ง Solar PV เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรคูขนาน (co-curriculum) ของ มจธ.ราชบุรี กับ
หลักสูตรของ Singapore University of Technology and Design (SUTD) ที่มีเปาหมายเพื่อใหนักศึกษา
รวมกันติดตั้งระบบแสงสวางตามทางเดินในเวลากลางคืนจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar PV) ใหโรงเรียน
ขนาดเล็กในอําเภอสวนผึ้ง โดยประยุกตใชหลักการ แนวคิด ความรูพ้ืนฐานทางวิศวกรรมไปใชออกแบบ ติดตั้ง 
และบํารงุรักษา Solar PV  

นอกจากนี้ยังมีการดําเนินกิจกรรมดวยตัวนักศึกษาเอง ในรูปแบบของชุมนุม เชน ชุมนุมมดปา RC ที่
จัดตั้งข้ึนเพื่อสรางความมีจิตอาสาใหแกนักศึกษา และสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 
ชุมชน หรือหนวยงานที่อยูรอบมหาวิทยาลัย รวมถึงเปนโครงการที่สงเสริมใหนักศึกษาประยุกตใชความรูจาก
วิชาตางๆ มาใชในการปฏิบัติจริง ผานการทําโครงการตางๆ ของชุมนุม เชน โครงการ “คายสราง” และ
โครงการ “อาสาพี่สอนนอง” นักศึกษาท่ีผานกิจกรรมเหลานี้จะไดรับทักษะในการวางแผน การแกปญหา
เฉพาะหนา การยอมรับความแตกตางทําใหเกิดการทํางานเปนทีม อีกดวย 

 

   
ภาพที่ 6 กิจกรรมการทําแนวกันไฟและฝายชะลอน้ํา ของนักศึกษา มจธ. พื้นที่การศึกษา บางมด บางขุนเทียน 

และราชบุรี ในกิจกรรมวิศวะอาสาครั้งที่ 1 จัดโดยชุมนุมมดปา RC 



 

5 

 

 งานดานบริการวิชาการ  
 

มจธ.ราชบุรีไดบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน งานวิจัย โดยมี หลักการการพัฒนาเชิงพื้นที่ Area 
based และกําหนดเปาหมายสําคัญไดแก 1.สรางอาชีพ เพ่ิมรายได ใหแกชุมชน ดวยการสรางผูนําการ
เปล่ียนแปลง (Social Change Agents) 2.ยกระดับคุณภาพชีวิต การศึกษา สาธารณสุข ใหไดมาตรฐานของ
ประเทศ ลดความเหล่ือมลํ้า สรางโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในทองถ่ิน 3.สรางความตระหนัก และรวม
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ด ี
   ในป 2563 เน่ืองดวยสถาณการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) สงผล
กระทบตอวิธีการการทํางาน แตทําใหเกิดนวัตกรรมการรวมมือระหวางชุมชน กับมหาวิทยาลัยตามแนวทางวิถี
ใหม ที่ชวยกันเยียวยารักษาและฟนฟูสังคมใหดีข้ึน ซ่ึง มจธ. ไดรับการสนับสนุนในการดําเนินงานจากท้ัง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย     

- ระยะเรงดวน การชวยเหลือชวงสถาณการณการระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) 
มจธ.ราชบุรีไดสนับสนุน Alcohol 75% และ face shield ใหแกหนวยงานและบุคลากรที่มีหนาปฏิบัติงาน
ปองกันและควบคุมความเส่ียงตอการระบาดของโรคในพ้ืนท่ีดําเนินงานพัฒนาชุมชนของมหาวิทยาลัย โดยใน
พ้ืนที่ อ.จอมบึง อ.สวนผ้ึง เชน อบต. รพ.สต. อสม. ตํารวจ ผูนําชุมชน ชุดปองกันของแพทยแบบช่ัวคราว 
(PPE) เคร่ืองฟอกอากาศ Fan Filter Unit ชนิด ULPA Filter ใหแก โรงพพยาบาลสวนผ้ึง โรงพยาบาลราชบุรี 

 

   
รูปที่ 7 ภาพการสงมอบ Alcohol 75% และ Face shield ใหกับหนวยงานและบุคลากรในพื้นที่ ต.รางบัว 

 

- ระยะฟนฟู ไดรวมกับ กระทรวงอุดมศึกษา วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  ดําเนิน โครงการจางงาน
ประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระยะ 2 ชวยใหเกิดการจางงานในพ้ืนท่ี 121 อัตรา ทั้งน้ีไดพัฒนาทักษะ Re-skill  Up-skill และ New-skill 
ใหแกผูรับทุนจางงาน อว. ผานหลักสูตรการอบรมและ การปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี ที่มจธ.ราชบุรี ทํางานของ อ.
สวนผึ้ง จอมบึง บานคา จ.ราชบุรี ดังน้ี  

 

 หลักสูตรคอมพิวเตอร ไดแก Word, Power Point, Excel, Search engine, Search engine 
advanced และการใชโปรแกรม Adobe premiere pro 2020    

 หลักสูตร soft skills ไดแก การจับประเด็น Empathy และการต้ังโจทย (Free thinking, Root-
cause Analysis)   

 หลักสูตรการผลิตส่ือพื้นฐาน ไดแก เขียน Story Board, พ้ืนฐานการถายภาพและวิดีทัศน ,  
การใชไมโครโฟน และการปรับแตงเสียง, พ้ืนฐานการใชงานโสตทัศนูปกรณ, การ Streaming และ
บันทึกหนาจอ  
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กิจกรรมดานบริการวิชาการและการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่โดดเดนของ มจธ.ราชบุรีมีดังนี้ 
1.งานโรงเรียน เด็กและเยาวชน เพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อาชีพ และระบบสงตอ ใน

จังหวัดราชบุรี  และภาคตะวันตก  

1.1.อาสาสมัครศึกษาประจําหมูบาน (อศม.)  
จากสถานการณการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดข้ึนเมื่อตนป พ.ศ. 2563 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใหจัดการเรียนการสอนที่ยังตองใชมาตรการ social distancing มจธ.ราชบุรีจึง
ริเริ่มทําโครงการอศม. ดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัยและทุนจางงาน อว. ทําหนาที่เปนผูชวยครูเก้ือหนุนการ
เรียน ติดตามการเรียน  พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพใหนักเรียนในระดับอนุบาลและประถมศึกษาใน
พื้นที่แนวตะเข็บชายแดนไทย-พมา โดยมจธ.ราชบุรีรวมกับโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอนแบบหยอมบาน 
เปนการจัดการเรียนการสอนตามพื้นที่ที่อยูอาศัยของนักเรียน โดยใชบานนักเรียน ศาลาหมูบาน วัด โบสถ 
หนวยงานรัฐบาลฯ  เปนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ไดดําเนินโครงการใน 8 โรงเรียน ประกอบดวย  
รร.บานตะโกลาง  รร.กลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี)  รร.ธรรมศาสตร-จุฬา 2  รร.วัดรางเสนหนครจันทร รร.
สนิแรสยาม โรงเรียนรุจิรพัฒน รร.ชุมชนวัดรางบัว  และ รร.บานหนองนกกะเรียน  

 

  
รปูที่ 8 ภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 (บานบอหวี) (ซาย) และภาพการ

จัดกิจกรรมการเรียนรูโรงเรียนบานตะโกลาง (ขวา) 
 

โครงการดังกลาวสามารถชวยนักเรียนราว 2,500 คน  ใหเด็กมีโอกาสเรยีนรูทั้งดานวิชาการ และดาน
วิชาชีพ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเสริมการเรียนรูตามบริบทของพ้ืนท่ีใหกับเด็ก เกิดการจัดการศึกษาวิถีใหม 
โดยเฉพาะสําหรับเด็กนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) หรือ 
“ราชบุรีโมเดล” ซึ่งไดผลการตอบรับที่ดี ทําใหเกิดแนวคิดท่ีจะนําตนแบบการเรียนการสอนในหยอมบานมา
พัฒนาใชโรงเรียนในกลุมชายขอบและโรงเรียนในถ่ินทุรกันดาร เพ่ือลดปญหาความเหล่ือมลํ้าทางการศึกษา  
โดยคํานึงถึงหลัก “Education for All” และ “All for Education” ผลสัมฤทธ์ิที่ชัดเจนคือ เด็กมุงมั่นที่จะ
อานออกเขียนได คิดเลขได นําความรูไปใชที่บาน เปาหมายตอไปจะใชหลักการทํางานรวมสามภาคี คือ       
1) โรงเรียน-ครู-นักเรียน 2) ชุมชน-ผูปกครอง-นักเรียน  3) ภาครัฐ  ภาคเอกชน ภาคสังคม/ประชาสังคม เพ่ือ 

 พัฒนาและสนับสนุนการเรียนรูแบบผสม (Mixed / Blended Learning)  หลอมและรวมพลัง     
ครู อาสาสมัครการศึกษาหมูบาน (อศม.) สื่อ และเทคโนโลยี  สําหรับการศึกษาระดับพ้ืนฐาน  
และการฝกพัฒนาอาชีพ   

 พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนในถ่ินทุรกันดารและโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึง
พัฒนาวิธีการทดสอบ การวัดและการประเมินผล     

 ผลิตและเลือกใชสื่อ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพ่ือสนับสนุนการทํางานของคร ูอศม. ผูปกครอง 
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รูปที่ 9 ภาพการ  จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูตามหยอมบาน ทาํปุยมูลไสเดือน(ซาย) 

กิจกรรมสอนเสริมเด็กออนกิจกรรมการสอน และพัฒนาเร่ืองการอานออก เขียนได (ขวา) 
 

1.2 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่
เล้ียง (U-School Mentoring)  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษา จํานวน 
154 สถาบัน ทําหนาที่เปน “พ่ีเล้ียง” ใหกับโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 2,500 โรงเรียน ซ่ึง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปน 1 ใน 154 สถาบัน ที่ทําหนาท่ี “พี่เล้ียง” ใหกับโรงเรียนใน
ทองถ่ิน โดย มจธ.ราชบุรี ดูแลโรงเรียนจํานวน 16 แหงของอําเภอจอมบึง อําเภอสวนผ้ึง และอําเภอบานคา 
ดวยการนําองคความรู ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีไปชวยแกปญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนผานกิจกรรม ดังนี้ 

 การพัฒนาครูสูผูเรียนดวยขบวนการ Professional Learning Community (PLC) โดย
เนนการพัฒนาครูจํานวน 32 คน จาก 16 โรงเรียน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการจัดการเรียนรู
แบบบูรณาการ โดยใช STEM Education เพ่ือพัฒนาผูเรียน ซ่ึงหลังการอบรม พบวา ครูสามารถออกแบบ
แผนการสอนแบบ Active Learning หรือแบบโครงงาน ที่นําไปใชในการจัดการเรียนการสอนจริงได สงผลให
นักเรียนไดพัฒนาการเรียนรูโดยผานการลงมือปฏิบัติ นักเรียนไดฝกกระบวนการคิด ทักษะการส่ือสาร และการ
ทํางานรวมกัน นอกเหนือจากความรูทางวิชาการ และทําใหครูไดเรียนรูมุมมองที่แตกตางกันจากครูผูเขาอบรม
ทานอ่ืน ทําใหมองเห็นมุมมองที่รอบดานมากย่ิงข้ึน จึงทําใหการเรียนรูของครูมีการตอยอดไปเรื่อย ๆ ไมมีที่
สิ้นสุด 

 การพัฒนาคุณภาพการศึกษาดานวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตใหผู เ รียนดวย
ขบวนการ experience based learning ผานกิจกรรมตลาดนัดเด็ก  รวมกับภาคเอกชนในพ้ืนที่คือ 
Scenery resort จัดกิจกรรมฝกประสบการณทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เชน การสืบคนขอมูล การจดบันทึก 
การคิดวิเคราะห การสื่อสาร การทํางานเปนกลุม และการวางแผนธุรกิจ ใหนักเรียนที่เขารวมโครงการ จํานวน 
40 คน ของโรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 บานบอหวี อําเภอสวนผ้ึง  จากผลประเมินนักเรียนรายบุคคลของครูพี่
เล้ียงประจํากลุม พบวา นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการส่ือสาร  ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ และ
คุณลักษณะอ่ืนๆ เชน การเห็นแกประโยชนสวนรวม และการเอ้ือเฟอ ชวยเหลือ แบงปน ดีข้ึนอยางชัดเจน 
นอกจากนี้  ครูพ่ีเล้ียง จํานวน 18 คน ยังไดเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรูปแบบ 
Experience Based Learning จากการดําเนินโครงการรวมกัน จนสามารถนําไปประยุกตใชในโรงเรียนของ
ตนเองไดอยางย่ังยืนตอไป กิจกรรมน้ีไดจัดตอเนื่องเปนปที่ 2 ซึ่งตอไปจะพัฒนาเปนฐานการเรียนรูดานอาชีพ
ใหแกนักเรียน 
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รูปที่ 10 ภาพกิจกรรมฝกทักษะการเปนผูประกอบการจริง ผานตลาดนัดเด็ก "พูซา อั้งชา”  

ภายใตโครงการตลาดนัดเด็ก (เลน) ขายของ 
 

2.การพัฒนาพ้ืนที่เรียนรูและศักยภาพของชุมชน ในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยา อันเน่ืองมาจาก

พระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

มจธ.ราชบุรี ไดรวมกับอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และภาคีเครือขายโดยการสนับสนุนของ สํานักงาน
คณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร.) ไดกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกัน 
คือ “เพ่ือใหคนในชุมชนสามารถประกอบอาชีพในพื้นที่ปาอนุรักษไดอยางย่ังยืน” โดยไดแบงการทํางานเปน 2 
ระยะคือ ระยะที่ 1 สรางฐานขอมูลขององคความรูที่ไดจากการวิจัยและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน
โครงการฯ ระยะที่ 2 นําองคความรูขยายผลสูชุมชน ในป 2563 ไดมุงสรางความเขมแข็งในการเปนศูนยการ
เรียนรูจากธรรมชาติ ไดแบงการทํางาน เปน 3 ดาน คือ  
 2.1 การสรางฐานขอมูลวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ ประกอบดวย ฐานขอมูลชุมชน พืช
สัตว จุลลินทรีย และฐานขอมูลงานวิจัยตางๆ ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ประกอบดวยโครงการตางๆ 
ดังน้ี  

 โครงการฐานขอมูลราชบุรีศึกษา มีเปาหมายเพ่ือจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศราชบุรี
ศึกษา ผานเว็บไซด https://rbkm.kmutt.ac.th/jspui/ เพ่ือเปนแหลงเก็บรวมรวมขอมูลในพื้นที่จังหวัด
ราชบุรี การจัดการฐานขอมูลหนังสือ/งานวิจัยในอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ผลการดําเนินงานไดมีการนําเขา
ขอมูลทรัพยากรสารสนเทศ ในระบบ  จํานวน 1,160 รายการ ประกอบดวย  ทรัพยากรสารสนเทศและ
กิจกรรมของ โครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และกิจกรรม RC Community ของ มจธ.ราชบุรี ซ่ึงสามารถ
สบืคนได 

 โครงการสํารวจและศึกษาขอมูลพ้ืนฐานประชากรและชุมชน จํานวน 12 หมูบาน 4    ลม
น้ํา ในเขตตําบลตะนาวศรีและตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี มีเปาหมายเพ่ือสํารวจและจัดทํา
ขอมูลเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน 12 กลุมบานภายใตลุมน้ําหวยผาก ลุมน้ําตะโกปดทอง ลุมน้ําหวยนํ้า
ใส และลุมน้ําหวยคอกหมู ในเขตตําบลตะนาวศรีและตําบลสวนผ้ึง อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี เพื่อใช
วิเคราะหและวางแผนในการดําเนินโครงการตางๆ ดําเนินการแลวเสร็จ 1 หมูบาน คือ หมูบานบอหวี และเก็บ
ขอมูลภาคสนามแลวเสร็จ  10 หมูบาน ซึ่งจะไดทําการมอบขอมูลใหชุมชน และหนวยงานในพื้นที่ เชน อบต.
สวนผ้ึง ใหใชประโยชนในการพัฒนาไดอยางตรงจุดบนขอมูล  

 การสรางความตระหนักและความมีสวนรวมของภาคสังคมถึงผลของ PM 2.5 ในจังหวัด
ราชบุรี จากปญหาสถานการณเกิดควันจากการเกิดไฟปาปกคลุมทั่วของจ.ราชบุรี มจธ.ราชบุรี ไดดําเนินการ
ติดตั้งเครื่อง AirVisual Pro เพื่อติดตามคา PM 2.5 จํานวน 5 เครื่อง ณ.สถานท่ี 1).โครงการพระราชดําริฯ 
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เขาชะงุม อ.โพธาราม 2).มจธ.ราชบุรี อ.จอมบึง 3).โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 4).โรงเรียนกลุมนักขาวหญิง 2 บาน
บอหวี อ.สวนผ้ึง 5).โรงเรียนโปงกระทิงบน อ.บานคา โดยสามารถติดตามผลผานแอปพลิเคชั่น AirVisual ผล
การวัดคาสภาพอากาศตั้งแตเดือนตุลาคม 2562 - พฤษภาคม 2563 พบวามีคา US AQI ท่ีสูงกวา 151 อยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงสาเหตุหลักมีสาเหตุมาจากไฟไหมปาในชวงฤดูแลงในพื้นที่ปาของ อ.สวนผ้ึงและ อ.บานคา (เดือน
มกราคม - เดือนเมษายน) ซ่ึงทําใหพบความรุนแรงของคุณภาพอากาศอยูในระดับอันตราย และมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของประชาชนในบริเวณใกลเคียง และสถานศึกษาซ่ึงมีเด็กและเยาวชนซ่ึงจัดไดวาเปนกลุม
เปราะบาง (sensitive groups) ซ่ึงมลพิษน้ีจะสงผลกระทบตอสุขภาพอยางรุนแรง และไดประสานงานกับทุก
ภาคสวนใหรวมกันตระหนักถึงภัยที่รายแรงนี้ และรวมมือกันหาแนวทางปองกันตอไป 

 การสํารวจเสนทางสร างฝายและแนวกันไฟ  เ พ่ือปองกันไฟปา ทําการสํารวจ
ทรัพยากรธรรมชาติในปาตะนาวศรี ของพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ นําขอมูลมาวิเคราะหและกําหนดจุดใน
การทําฝายชะลอนํ้าและแนวกันไฟ เพ่ือปกปอง อนุรักษ พื้นที่ที่เปนแหลงตนน้ําและมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพกําหนดแผนในการใชประโยชนจากปา ทั้งการหาพืชปาเพ่ือยังชีพ การทองเที่ยว ไดอยางยั่งยืน ในการ
เดินสํารวจนี้ยังไดจัดทําคูมือกลวยไมในเทือกเขาตะนาวศรี 1 เลม และ สัตวสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกในเทือกเขา
ตะนาวศรี 1 เลม โดยสามารถระบตํุาแหนงของพืชพรรณไมที่สําคัญบนเทือกเขาตะนาวศรี ขอมูลนี้จะใชชวยใน
การวางแผนการสรางฝายและแนวกันไฟ อยูในระหวางการวิเคราะหขอมูล 

 โครงการสํารวจสัตวปาโดยการใชกลองดักถายภาพอัตโนมัติในเขตอุทยานธรรมชาติ
วิทยาฯ โดยมีเปาหมายเพื่อดักถายภาพสัตวปาและระบุชนิดของสัตวในพ้ืนที่ของอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และ
พ้ืนท่ีเขากระโจม นํามาเรียบเรียงเปนชุดความรูคือ คลิปวิดีโอ หนังสือภาพ และสรางเปนกิจกรรมการเรียนรู
อ่ืนๆ ใชเปนส่ือการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  โดยมุงหมายใหนักเรียนไดตระหนักถึง
คุณคาของการอนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน โดยติดต้ังกลองดักถายท้ังส้ิน 21 จุด ใน 3 บริเวณ หวย
ลันดา เขาแหลม เขากระโจม จากการบันทึกของกลองดักถายพบ สัตวเล้ียงลูกดวยนมขนาดใหญเชน กวางมา 
หมูปา หมีควาย หมีหมา และเสือลายเมฆ ดังเเสดงในรูป  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาปาบริเวณดังกลาวยังมีความอุดม
สมบูรณอยางมาก จึงควรตองเรงบริหารจัดการพื้นที่ทั้งเร่ืองของการยังชีพของคนในชุมชน ไฟปา รวมทั้งการ
ทองเท่ียว เพื่อไมใหเกิดการบุกรุกและทําลายปา  

 

     
รูปที่ 11 ภาพ สัตวที่พบในจากกลองดักถายสัตวปา ในบริเวณปาพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

 

 โครงการความหลากหลาย การใชประโยชน และภมูิปญญาทองถ่ินของเห็ดปากินได ทํา
การสํารวจ จําแนก ระบุพิกัด บนเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติในพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และคัดเลือกเห็ด
ปากินได นํามาศึกษามูลคาและศักยภาพในการเพาะเล้ียงเพ่ือเปนอาชีพแกเกษตรกร โดยพบชนิดของเห็ดปา
ตลอดเสนทาง จํานวนท้ังส้ิน 102 ชนิด เปนเห็ดกินไดท่ียืนยันลักษณะแลวจํานวน 3 ชนิด ไดแก เห็ดโคนนอย 
เห็ดเย่ือไผ และเห็ดลวก เปนเห็ดที่ยังไมยืนยันลักษณะจํานวน 99 ชนิด ตัวอยางทั้งหมด ไดถูกจดบันทึก
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา พิมพสปอร เก็บรักษาตัวอยางโดยการอบหรือ ดอง เพื่อใชในการสงวิเคราะหผลใน
หองปฏิบัติการและยืนยันลักษณะดวยวิธีการทางเคมีตอไป 
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 การสํารวจศึกษา การจัดการและการใชประโยชนจากไผ ไดศึกษาการจัดการและการใช
ประโยชนของไผในพ้ืนท่ีอุทยานธรรมชาติวิทยาฯ จํานวน 132,905 ไร และศึกษาหวงโซแหงคุณคา (Value 
change) ของการใชประโยชนจากไผพื้นที่บานบอหวี หมู 4 ตําบลตะนาวศรี อําเภอสวนผ้ึง จังหวัดราชบุรี ผล
การศึกษาเบื้องตนพบวาแตละชุมชนมีการใชประโยชนจากไมไผและหนอไม โดยหลังจากเก็บขอมูลแลวเสร็จ
จะดําเนินการวิเคราะหผล เพ่ือนําไปสูการจัดการการอนุรักษและใชประโยชนจากไผตอไป 

 โครงการสํารวจพันธุไมพ้ืนถิ่นและพืชสมุนไพร มีเปาหมายเพื่อสํารวจความหลากหลายและ
การใชประโชนของพันธุไมพื้นถ่ินและพืชสมุนไพรที่มีอยูในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เพ่ือนําขอมูลที่ไดมา
ใชเปนแนวทางในการวางแผนอนุรักษ สรางจิตสํานึก และจัดการพันธุพืชตอไปในอนาคตอยางเหมาะสม จาก
การสํารวจ และรวบรวมขอมูลภูมิปญญาการใชประโยชน พบวามีพันธุไมพ้ืนถ่ินและพืชสมุนไพรจํานวน 144 
ชนิด และเมื่อจําแนกชนิดตามการใชประโยชน เบื้องตนพบวาสวนใหญประกอบดวย พืชที่ใชเปนยารักษาโรค 
เชน กากหมากตาฤาษี เฒาหลังลาย ชะเอม ตางหลวง ยอเถ่ือน เปนตน พืชที่ใชเปนอาหาร เชน กาแฟ กะโดน
บก เตาราง ทองหลางน้ํา มะอีก มะเมาดง มะตาด เปนตน พืชที่ใชเปนไมประดับ เชน กวางดูถูก ลําดวน 
กะเรกะรอนดามขาว กะปรอกวาว ฮกหลง เปนตน และพืชที่ใชเปนที่อยูอาศัย เชน แดง ประดูบาน ชิงชัน 
มะคาโมง มะคาแต เปนตน 

 

2.2).การพัฒนาการออกแบบกระบวนการเรียนรู  ไดจัดกิจกรรมการพัฒนาเจาหนาที่
อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ ผานการออกแบบกิจกรรมฐานการเรียนรูสิ่งแวดลอมแกนักเรียนในโรงเรียน
เครือขายของพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ มีเปาหมาย เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถวางแผนการทํางานไดเปน
ระบบมากข้ึน และดงึองคความรูท่ีตนม ีมาออกแบบกระบวนการเรียนรูใหแกนักเรียนหรือผูที่สนใจผานการทํา
กิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนหรือผูที่สนใจไดเขาใจ และนําความรูนั้นไปใชประโยชน และสรางความตระหนัก
ในการอนุรักษส่ิงแวดลอมอยางแทจริงตอไป และการพัฒนาทักษะการออกแบบการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เพ่ือสุขภาวะ หลังวิกฤติไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเตรียมความพรอมรองรับการทาํงานในอนาคต
หลังจากเกิดวิกฤต มีเปาหมายเพ่ือใหเจาหนาที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ สามารถสืบคนขอมูล จับประเด็น และ
ถายทอดองคความรูผานการเขียนได 

 

   2.3).การพัฒนาดานอาชีพสูชุมชน ประกอบดวยโครงการตางๆ ดังนี้ 
 โครงการการพัฒนาเครือขายผูเลี้ยงผ้ึงไทยระดับทองถิ่นเพ่ือสงเสริมอาชีพผลิตน้ํา ผ้ึง
เอกลักษณเฉพาะ เพื่อถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงผ้ึงโพรง ผ้ึงม้ิม ชันโรง  การผลิตน้ําผ้ึง พรอพอลิสและไขผ้ึง
เกิดความเขมแข็งเครือขายผ้ึงและชุมชนในพ้ืนที่ตอไป โครงการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบจักสานไมไผ ชุมชน
บานบอ ชุมชนหวยแหง อ.สวนผ้ึง ชวยสงเสริมอาชีพการสานไมไผ โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆโดยทํา
การรวบรวม บันทึกกระบวนการสรางชิ้นงานหัตถกรรมดานการทอผาดวยกี่เอวแบบกะเหร่ียงและงานจักสาน
ไมไผ เพ่ืออนุรักษผลิตภัณฑเชิงวัฒนธรรมของชุมชน และพัฒนาผลิตภัณฑใหมสูตลาด 

  
รูปที่ 12 (ซาย) แสดงการจัดอบรมเล้ียงผ้ึงและชันโรงใหแกเกษตรกรในพ้ืนที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ 

 (ขวา) ตัวอยางผลิตภัณฑจากไมไผ ที่ไดพัฒนาและออกแบบใหม 
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  อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ เปนพ้ืนที่เรียนรู (Social lab) ใหกับนักศึกษา มจธ. ทั้ง 3 พ้ืนท่ีการศึกษา 
คือ บางมด บางขุนเทียน และราชบุรี ซ่ึงมีนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรี โท อาจารยและเจาหนาที่ เขารวมเชน
กิจกรรมสรางฝายกึ่งถาวร ณ บริเวณเสนทางศึกษาธรรมชาติ โครงการคายสราง และ โครงการวิศวอาสา
คร้ังที่ 1 เพ่ือสรางความสัมพันธที่ดีของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตรบางมดและราชบุรี กิจกรรมอาสาพ่ีสอนนอง 
ณ โรงเรียนหวยผาก การสรางแนวกันไฟ และการสรางฝายกึ่งถาวร 
 

3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่แบบองครวม ต.รางบัว KMUTT - BTG “รางบัวโมเดล”  

โครงการรางบัวโมเดลคือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่แบบองครวม Holistic: Area Based 
Community Development ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรี  โดยพัฒนาชุมชน 5 ดาน คือ 
เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอม สังคม และการศึกษา ใชการสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันระหวาง 
บุคลากร นักศึกษา และชาวบานในชุมชน นํามาซ่ึงการหาโจทยจากพื้นที่หองปฏิบัติการจริงทางสังคม (social 
lab) ที่มีความสอดคลองกับปญหาและเปนความตองการของชุมชน โดยบูรณาการความรูจาก การเรียน วิจัย 
และการบริการวิชาการ มีกลไกความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย บริษัทเบทาโกร จํากัด (มหาชน) ชุมชน 
หนวยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งเครือขายพันธมิตร เพ่ือแกปญหาและพัฒนาใหเกิดประโยชนตอชุมชนและ
สงัคม                           

3.1. มิติดานเศรษฐกิจ : ในมิติเศรษฐกิจ ไดมีการพัฒนาอาชีพหลัก สงเสริมอาชีพเสริม ใน
ชุมชน ผานการสรางผูนําการเปลี่ยแปลง หรือบุคคลตนแบบ ไดกวา 30 คน ไดแก กลุมศูนยทอผาจกวัดราง
บัว ท่ีผลิตผาทอจก วัฒนธรรมไท – ยวน รวมออกแบบผลิตภัณฑรูปแบบใหม และนํามาทดลองการตลาด 
สงผลใหผูประกอบอาชีพทอผาไดรับผลประโยชนจากการขายสินคาไมนอยกวา 90 ครัวเรือน และสรางรายได
เพ่ิมเขาสูชุมชนไมนอยกวา 0.4 ลานบาทจากจํานวนผาทอจกที่ขายไดในงานจัดแสดงสินคา และสนับสนุนการ
จัดตั้งกลุมออมทรัพย การพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม : ขาว ไดการพัฒนาข้ันตอนการปฏิบัติเพาะปลูกขาว 
เมล็ดพันธุ เพื่อเพ่ิมผลผลิตขาวและรายได มีเกษตรกรเขารวมโครงการผลการดําเนินงานพบวา สามารถเพิ่ม
ผลผลิตตอไร 8.26% ถึงสูงสุด 80.68% และรายไดเพ่ิมข้ึนต่ําสุด 6.43% และสูงสุด 64.25% การจัดตั้งกลุม
วิสาหกิจชุมชน สนับสนุนการจัดตั้งกลุมวิสาหกิจเกษตรชัฏใหญ เพ่ือพัฒนากระบวนการรวมกลุมผลิตผักและ
เสริมสรางรายได เร่ิมจากพัฒนาทักษะผูประกอบการในแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองครวม และ
การพัฒนาอาชีพการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต เพ่ือสรางความเขมแข็งและกระตุนเศรษฐกิจระดับชุมชน 
เพิ่มผลผลิต เกิดกระบวนการปรับปรุง เกิดรายได เกิดอาชีพใหมที่แตกออกมาจาก Supply Chain เชน มี
รายไดอยางนอย 4,800 - 8,400 บาท / เดือน มีสมาชิกเร่ิมตนจํานวน 10 คน หมูที่ 3 ต.รางบัว และจะขยา
จํานวนสมาชกิเพ่ิมข้ึน   

3.2. มิติสุขภาพ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการและผูสูงอายุ การขยายโอกาสในการ
สรางอาชีพ ไดมีการสงเสริมการประกอบอาชีพของผูพิการในพ้ืนที่ตําบลรางบัว หลังจากที่ผูพิการไดเขารวม
การฝกอบรมอาชีพในโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ มีผูพิการที่ไดรับการจางงานจํานวน 2 คน 
โดย บริษัท ไทยสมบูรณการทอ จํากัด ในตําแหนงพนักงานฝายผลิต และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
บานหนองนกกระเรียน ในตําแหนงพนักงานประจํา   

3.3. มิติสังคม และสิ่งแวลลอม : มจธ.ราชบุรี ชุมชนและผูนําชุมชนของตําบลรางบัว ไดมี
กิจกรรมรวมกันเรียนรู เกิดปฏิสัมพันธ เขาใจบริบท วิถีชีวิตของชาวบานตลอดจนปญหาของชุมชน สราง
ความสัมพันธที่ดี มกีารส่ือสารอยางเขาใจซึ่งกัน มีการประชุมรวมกับผูนําชุมชน รวมกับผูบริหารและเจาหนาที่ 
มจธ. และบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)อยางตอเนื่อง เกิดความรวมมือพัฒนาพ้ืนที่เปนประโยชนตอคน
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สวนรวม และการจัดกิจกรรมตาง ๆ ในหลายรูปแบบ เชน การแขงขันฟุตบอล-กีฬา “รางบัวคัพ คร้ังที่ 1” 
ระหวางวันที่ 2 – 30 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสงเสริมใหเยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุไดออกกําลังกาย
สงเสริมใหเกิดความสามัคคีระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากทุกหมูบานสงทีมเขา
แขงขัน  รวมถึงภาคเอกชน บริษัท หาง รานตางๆ ในพ้ืนที่ไดเขามารวมสนับสนุนของรางวัล และไดเสนอใหมี
การจัดเปนประจําป กิจกรรมการทอดผาปาเพื่อการศึกษาโรงเรียนบานหนองแรง กิจกรรมปลูกปา ในวันที่ 
21 ต. ค.5262 "วันรักตนไมประจําปแหงชาติ" คณาจารย และเจาหนาที่ มจธ.ราชบุรี รวมกิจกรรมกับ
หนวยงานราชการของจังหวัดราชบุร ีณ บ.หนองเตาดํา 

 

     
รูปที่ 13 ภาพกิจกรรม การแขงขันฟุตบอล-กีฬา “รางบัวคัพ ครั้งที่ 1 

 

3.4.มิติการศึกษา ไดจัดใหมีพัฒนาการเรียนรูใหกับคนทุกชวงวัยอายุ ในวัยเด็กได จัด
โครงการสอนเสริมเพ่ือนักเรียนในพื้นท่ีตําบลรางบัว เปนกิจกรรมเสริมทักษะดานวิชาการใหกับนักเรียน 
ในชวงชั้นประถมตน ประถมปลาย มัธยมตนและมัธยมปลาย จํานวน 150 คน โดยเนนเนื้อหาวิชาทางดาน
คณิตศาสตร วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ จัดสอนในวันเสาร 7 สัปดาห มีนักศึกษา มจธ.ราชบุรี จํานวน 48 
คน เปนพ่ีเล้ียง จากการทดสอบหลังจบกิจกรรมพบวาผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักเรียนเพ่ิมข้ึน 

วัยทํางาน จัดอบรมเพื่อเสริมความรูและพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพตางๆ โดยทํางานรวมกับ
สถาบันพัฒนาและฝกอบรมโรงงานตนแบบ(สรบ.) เชน ระบบไฟฟาสําหรับฟารมขนาดเล็ก ติดต้ังระบบผลิต
ไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยขนาด 100 w ใหกับฟารมตนแบบ การอบรมออกแบบการจัดการนํ้าสําหรับปลูก
พืชหลังนา การวางแผนปลูกพืชใชนํ้านอยในชวงฤดูแลงใหกับเกษตรกร ต.รางบัว การถายทอดความรูเคร่ือง
ลดความช้ืนเมล็ดพันธุขาวดวยพลังงานแสงอาทิตย โดยรับสมัครเกษตรกรเขารวมทําแปลงปลูกเมล็ดพันธุ
ขาว และนําชุดตนแบบระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยเพ่ือเกษตรกรรมมาแสดงใหแกเกษตรกรที่สนใจได
ทดลองใชอุปกรณ    

 
 

การดําเนินงานดานวิจัย 

มจธ.ราชบุรี มีเปาหมายสงเสริมใหบุคลากรสายวิชาการดําเนินงานวิจัยที่ตอบโจทยเชิงพ้ืนที่ภาค
ตะวันตกของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม และดําเนินงานวิจัยที่สามารถนําไปใชจรงิ หรือขยายผลไปสูชุมชน
ได โดยมีแผนระยะยาวที่จะเปน 1).ผูนําทางดานเกษตร-อุตสาหกรรมสมัยใหม 2).ศูนยกลางทางดาน Natural 
Product 3).Hub การสรางสรรคการจัดการเรียนการสอนพื้นที่เฉพาะกิจ 4).ศูนยวิจัยผ้ึงพ้ืนเมืองระดับ
นานาชาติ 5).ศูนยการวิจัยและจัดการดานสิ่งแวดลอม และทดสอบวัสดุ รวมถึงการมีหองปฏิบัติการที่มีความ
พรอมในทุกสาขา เพื่อใหบริการอยางครบวงจร ภายใน 10 ปขางหนา  

งานวิจัยที่โดดเดนของ มจธ.ราชบุรี ไดแก 
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1.ดานผึ้งและตนผึ้ง  

ศูนยวิจัยผึ้งพ้ืนเมืองและแมลงผสมเกสร (Native Honeybee and Pollinators Research Center) 
วิสัยทัศนและพันธกิจ คือ เปนศนูยวิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสรมคีวามโดดเดนดานงานวิจัยภาษาเตนรํา
ผึ้งและสื่อสารสัญญาณภายในรังผึ้ง โดยการดําเนินงานโดยในป 2563 มดีงันี้ 

ศูนยวิจัยฯ มุงมั่นในการพัฒนาบุคลากร โดยเขารวมและเสนอผลงานประชุมวิชาการในตางประเทศ 3 
คร้ัง มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก 1 ทุน ระดับปริญาโท 1 ทุน ใหความรวมมือดานการเรียนการ
สอนและวิจัยกับหนวยงานภายในไดแก Gene and Enzyme Technology คณะทรัพยากรชีวภาพและ
เทคโนโลยี และภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร โดยรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกเขาเรียนตามลําดับ มี
การสรางความรวมมือการเรียนการสอนวิจัยและบริการวิชาการกับภาควิชากีฏวิทยาคณะเกษตรมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร โดยการทําวิจัยรวมกันและรับนักศึกษาปริญญาเอกมาทําวิจัยดานการผสมเกสร อีกทั้งไดสราง
ความรวมมือการวิจัยและบริการวิชาการกับหนวยงานในตางประเทศ คือ Western Sydney University และ 
Heinrich-böll-stiftung foundation Southeast Asia โดยการทําวิจัยรวมกันและสรางเครือขาย Pollinator 
Southeast Asia 

นอกจากนี้ยังมีการตีพิมพวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 3 เร่ือง ตอนในหนังสืออางอิง 1 เรื่อง เขา
รวมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 4 เร่ือง และสรางสรรคผลงานวิจัย 1 ชิ้นที่มีผูนําไปใชประโยชนเชิง
ประจักษ ในการพัฒนาความเปนสากล มีการรับนักศึกษาตางประเทศ 1 คน มาทําวิจัยปริญญาโทในหลักสูตร
เทคโนโลยีชีวภาพคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ศูนยวิจัยผึ้งพ้ืนเมืองยังไดรับทุนวิจัยภายนอกจํานวน 2 
โครงการ จาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช) และสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน) (BEDO) รวมงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุน 2.33 ลานบาท 

ในการสรางเครือขายผูเล้ียงผึ้งไทย มีเกษตรกรเขารวมทั้งสิ้น 182 คน จาก 95 ชุมชน ทั่วประเทศ ได
มีการพัฒนาจุดเรียนรู (Learning Hub) ตนแบบการเลี้ยงผึ้งไทยระดับภาคของประเทศไทย ทั้งส้ิน 4 จุด ที่ 1) 
อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 2) อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 3) อ.บานคา จ.ราชบุรี 4) อ.บานบึง จ.ชลบุรี โดยมีการฝก
พัฒนาวิทยากรตนแบบประจําแตละจุดรวมไปดวยจํานวนท้ังส้ิน 5 คน มีเกษตรกรทั้งส้ิน 21 คน ที่สามารถ
สรางรายไดจากการเล้ียงผ้ึงและผลิตภัณฑผึ้ง มรีายไดเพ่ิมข้ึนท้ังหมดกวา 660,034 บาท (ขอมลูรายไดบางสวน
เน่ืองจากผลกระทบโดยตรงดานรายไดในป 2563 ยังวิเคราะหไมแลวเสร็จ) 

 
2.ดานวัสดุทางชีวภาพและสิ่งแวดลอม 

ดําเนินการภายใตหนวยวิจัยหองปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการส่ิงแวดลอมและวัสดุกอสรางอัจฉริยะ 
มีเปาหมายศึกษาวิจัยเก่ียวกับการนําของเหลือทิ้ง และของเสียจากภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมกลับมา
ใชใหมในรูปของวัสดุท่ีมีความเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม หรือเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑที่ผลิตจากของเสียจากภาค
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม โดยไดมีโครงการการศึกษาความเปนไปไดในการผลิตบล็อคประสานและ
คอนกรีตมวลเบาจากเถาชีวมวลจากโรงงานไฟฟาชีวมวล ของบริษัท โคลเวอร พาวเวอร จํากัด และบริษัท 
ชุมชน พลังงานสะอาด จํากัด 

นอกจากนั้นในหองปฏิบัติการยังมีการพัฒนาวัสดุทางชีวภาพที่สามารถทดแทนกระดูกคนที่เกิดความ
เสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุตาง ๆ ไดซึ่งจากการดําเนินงานที่ผานมาไดมีโครงการพัฒนาสมบัติทางวิศวกรรม 
และทางชีวภาพของวัสดุซีเมนต และวัสดุจีโอพอลิเมอรเพ่ือใชเปนวัสดุทางชีวภาพ โดยผลที่ไดจากการทําวิจัย
กลุมนี้ คือ ไดสวนผสมและอัตราสวนที่เหมาะสมของวัสดุจีโอพอลิเมอรสําหรับผลิตเปนวัสดุทดแทนกระดูก 
และไดรูปแบบของเครื่องพิมพสามมิติที่มีความเหมาะสมกับการข้ึนรูปและผลิตวัสดุทดแทนกระดูกใหมีขนาด 
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และรูปรางที่เหมาะกับการใชงานของแตละสวนที่นําไปทดแทน โดย มจธ.ราชบุรี มีแผน ที่จะศึกษาสมบัติทาง
กลของวัสดุเชิงประกอบของแกรฟน-จีโอพอลิเมอรเพื่อใชเปนวัสดุทางชีวภาพ เพ่ือพัฒนาสมบัติทางวิศวกรรม
ของวัสดุชีวภาพอีกทางหน่ึงดวย  

ทั้งน้ี มจธ.ราชบรีุ ยังมีงานบริการวิชาการตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของภาคเอกชน ดวยการ
ใหคําปรึกษาเร่ือง การศึกษาและพัฒนาตนแบบอุปกรณปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวัสดุซีเมนตผสมเถาลอย 
ใหกับบริษัท ไอเซิรฟ เอเชีย จํากัด อีกดวย 

 

3.ดานวัสดุและการทดสอบโดยไมทําลาย  

ที่ดําเนินการตามความเช่ียวชาญของบุคลากร มจธ.ราชบุรี ท่ีไดรับการรับรองการทดสอบโดยไม
ทําลายระดับ 3 จากสมาคมการทดสอบโดยไมทําลายแหงสหรัฐอเมริกา (ASNT NDT Level III) และตอบสนอง
ความตองการดานอุตสาหกรรม ภายใตหนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไมทําลาย (Materials and 
Nondestructive Testing Laboratory: MNDT)   

ซ่ึงจากการดําเนินงานที่ผานมาไดทําการพัฒนาบุคลากรดานการทดสอบโดยไมทําลาย ผานโครงการ
สัมมนาและการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใหแกบุคลากรภาคอุตสาหกรรมและสถานศึกษาที่เก่ียวของ ภายในพ้ืนที่
ภาคตะวันตกและภาคกลางตอนลางของประเทศไทย จํานวนไมนอยกวา 10 หนวยงาน 

   
รูปที่ 14 (ซาย,กลาง) ภาพการอบรมบุคลากรดานการทดสอบโดยไมทําลาย โดยวิธีสารแทรกซึม  

           (ขวา) เคร่ืองอัดเคร่ืองอัดรีดข้ึนรูปเสนพลาสติก (EXTRUDER) 

หนวยวิจัยฯ ไดศึกษาความสามารถของคล่ืนเสียงความถ่ีสูง เพื่อใชทดสอบหารอยความไมตอเน่ือง ที่
อยูภายในบริเวณรอยเชื่อมของโลหะตางชนิด โดยสามารถคนพบปจจัยหรือลักษณะของโครงสรางทางจุลภาค
ของแนวหลอมละลาย และพื้นที่หลอมละลายในงานเช่ือมโลหะตางชนิดกัน ของเหล็กกลาคารบอน และ
เหล็กกลาไรสนิม ทําใหเห็นผลกระทบของแนวหลอมละลายฯ ท่ีสงผลตอความสามารถในทดสอบดวยวิธีคล่ืน
เสียงความถ่ีสูง ทราบวิธีเลือกใชและปรับต้ังคาตัวแปรท่ีเหมาะสมในการทดสอบรอยความไมตอเนื่องภายใน
รอยเช่ือม และทราบข้ันตอนการปฏิบัติงานการทดสอบรอยความไมตอเนื่องในวัสดุดวยวิธีคล่ืนเสียงความถ่ีสูง 
และคล่ืนเสียงความถ่ีสูงแบบเรียงเฟส   

ส่ิงประดิษฐท่ีหนวยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไมทําลายฯ ไดทําข้ึน ก็คือ ตนแบบเครื่องอัดรีดข้ึน
รูปเสนพลาสติก ซ่ึงนํามาใชเปนเคร่ืองมือศึกษาวิจัยการข้ึนรูปเสนพลาสติกพอลิแลกไทดคอมโพสิตที่ใชระบบ
คล่ืนเสียงความถ่ีสูงรวมดวย ในงานวิจัยนี้ใชวัสดุคารบอนซ่ึงผลิตจากวัตถุดิบชีวมวล เชน   ซังขาวโพด โดยผสม
วัสดุคารบอนกับพลาสติกชีวภาพพอลิแลกไทด และสามารถขึ้นรูปเปนเสนพลาสติกที่สามารถนําไปใชในการ
พิมพสามมิติระบบ FDM ได การพัฒนาเซลลพลังงานแสงอาทิตยเพอรรอฟสไกตโดยใชอนุภาคนาโน
คารบอนเปนวัสดุนําโฮล ไดรับความสนใจจากนักวิจัยทั่วโลก เนื่องจากสามารถใหประสิทธิภาพการแปลง
พลังงานที่สูงหากเทียบกับเซลลพลังงานแสงอาทิตยชนิดซิลิกอน งานวิจัยนี้จึงมุงพัฒนาเซลลแสงอาทิตยเพอร
รอฟสไกต ดวยการเติมอนุภาคนาโนคารบอนที่สังเคราะหจากสารต้ังตนซูโครส กลูโคสและฟรุกโตส จากการ
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วิจัยพบวาการเติมอนุภาคนาโนคารบอน ทําใหประสิทธิภาพของเซลลแสงอาทิตยเพอรรอฟสไกตเพ่ิมข้ึน เมื่อ
เทียบกับเซลลแสงอาทิตยที่ไมเติมอนุภาคนาโนคารบอน  

ศึกษาปรับปรุงสมบัติเชิงกลของพอลิแลคไทดคอมโพสิตท่ีเสริมแรงดวยวัสดุคารบอนที่ผลิตจาก
วัตถุดิบชีวมวล เชน เหงามันสําปะหลัง ซังขาวโพด เปลือกทุเรียน และเปลือกสับปะรด โดยจะไดวัสดุคอมโพ
สติที่มคีา modulus of elasticity เพ่ิมสูงข้ึน และวัสดุมีความแข็งแรงข้ึน การพัฒนาเทคนิคการเชื่อมลูกรอก
มาลเหล็กกลาไรสนิม ที่ใชในเรือประมงประเภทอวนลอมจับ โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาใหเปนระบบการ
เชื่อมแบบตอเนื่องที่เหมาะสมในการเชื่อมลูกรอกมาลเหล็กกลาไรสนิม ทําใหสามารถลดเวลา และแรงงานคน
ในการผลิตของบริษัท จตุรเจริญชัย จํากัด อีกทั้งดําเนินงานวิจัยควบคูการบริการวิชาการเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของภาคเอกชน ทั้งนี้ยังมี โครงการการพัฒนาเทคนิคการเชื่อมตอใบเลื่อยสายพานสําหรับเลื่อยไม
ยางพารา ซึ่งเร่ิมดําเนินการเม่ือเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 และอยูระหวางดําเนินการวิจัย 

ในงาน Research Thailand Expo 2020 ไดมีการจัดบูธนําเสนอผลงานวิจัยในหัวขอ การประเมิน
สมบัติของวัสดุที่ใชงานอุณหภูมิสูงดวยวิธีการทดสอบโดยไมทําลาย ซ่ึงเปนการศึกษาการประเมินอายุการใช
งานของวัสดุเหล็กที่ใชงานในโรงไฟฟาชีวมวล รวมกับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาดวย  

 

4.ดานเกษตรแมนยําและชีววิทยา  

ไดดําเนินการเพื่อแกปญหาชุมชน และตอบสนองความตองการเชิงพื้นที่ เปนงานวิจัยท่ีสามารถ
นําไปใชจริง และขยายผลไปสูชุมชนได ดวยการศึกษาวิจัยเก่ียวกับใบหมี่ วานนางคํา มันสําปะหลัง ฟกทอง 
เห็ดปา เห็ดเศรษฐกิจ หัวผักกาด และผึ้ง มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

 
4.1.การพัฒนาผลิตภัณฑเวชสําอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในปาเต็งรังพื้นที่ มจธ.

ราชบุรี โครงการนี้ไดทําการสํารวจ และรวบรวมตัวอยางพืชสมุนไพรจากปาเต็งรังภายในรัศมี 50 กิโลเมตร 
นํามาสกัดใชเปนสารสําคัญในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเวชสําอาง 2 กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑดูแลผิวพรรณ 
และกลุมผลิตภัณฑดูแลเสนผม จากการทดสอบพบวาผลิตภัณฑมีความเปนพิษตอเซลลในระดับต่ํา ผานตาม
เกณฑมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส และผลวิจัยจากโครงการวิจัยนี้ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติ (TCI 1) 
แลวจํานวน 3 บทความ และอยูระหวางกระบวนการสงตีพิมพ 2 บทความ รวมทั้งในอนาคตมีแผนการถายองค
ความรู เทคโนโลยีการผลิตสารสําคัญ และการพัฒนาผลิตภัณฑจากโครงการวิจัยนี้ ใหแก ชุมชน และผูที่สนใจ
ตอไป  

4.2.การศึกษาผลกระทบของการปรับเปลี่ยนการใหนํ้าดวยคาสัมประสิทธิ์การใชน้ําของ
พืช (Kc) ที่มีผลตอการเจริญเติบโตแตละชวงของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ในโรงเรือน ได
ดําเนินการปลูกมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ในโรงเรือนซึ่งสรางข้ึนในพ้ืนท่ี มจธ.ราชบุรี เพื่อเก็บขอมูล
มันสําปะหลังตั้งแตอายุ 1 เดือนจนถึง 6 เดือนนํามาวิเคราะหและสรุปผล และนําองคความรูท่ีไดรับ ถายทอด
ใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังนําไปใชจริงในแปลงมันสําปะหลังของตนตอไป ทั้งนี้ไดวางแผนการดําเนินงาน
คูขนานไปกับโครงการสรางแปลงสาธิตและศูนยถายทอดความรูดานการใหระบบน้ําหยดและการจัดการน้ํา
ทางการเกษตรของมันสําปะหลังพันธุเกษตรศาสตร 50 ดวยการใชคาปริมาณการใชน้ําอางอิงที่ไรคลองโปง 
อ.โนนดินแดง จ.บุรีรมัย ซึ่งอยูในระหวางการประมวลผลและเปรียบเทียบผลการเจริญเติบโตระหวางโครงการ 
เพ่ือนําไปปรบัใชกับการผลิตในแปลงระยะยาวสําหรบัเกษตรกรตอไป   
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รปูที่ 15  ภาพการวางระบบน้ํา(ซาย)  และการเก็บขอมูลพื้นที่ใบแบบภาพเพ่ือนํามาประมวลผล            

(ขวา)  ณ แปลงมันสําปะหลังที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรมัย 
 

4.3.การศึกษาผลกระทบของการใชจุลินทรียเชิงบวกในทางเดินอาหารผึ้งตอการติดเช้ือ 
Nosema ceranae ในผ้ึงโพรง ที่เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้ง การสงเสริมการเลี้ยงผ้ึงโพรงซ่ึง
เปนผึ้งพ้ืนเมืองไทย ทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต การเพ่ิมความแข็งแรงของผึ้งโพรงจะสงผลใหได
น้ําผ้ึงที่มีปริมาณและคุณภาพดี อยางไรก็ตามโรคผ้ึงเปนสาเหตุที่ทําใหผึ้งออนแอตาย และสงผลตอผลผลิต
น้ําผึ้งมากที่สุด โดยโรคโนซีมา พบการระบาดในพ้ืนที่ใกลเคียงคือ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กาญจนบุรี ซ่ึง
เปนแหลงที่มี ผ้ึงโพรงธรรมชาติจํานวนมาก จากการศึกษาพบวาเชื้อ  Lactobacillus kunkeii ซ่ึงเปน 
probiotic ชนิดหนึ่งมีผลตอสุขภาพที่ดีของผึ้ง อยางไรก็ตามงานวิจัยกอนหนาพบวาเช้ือ   Lactobacillus 
kunkeii พบไดนอยในผึ้งโพรง การทดลองนี้จึงทดสอบอัตราการตายของผึ้งที่ติดเช้ือในซีมาเมื่อไดรับเช้ือ 
Lactobacillus kunkeii วามีอัตราการตายลดลงอยางมีนัยสําคัญหรือไม ปจจุบันอยูในระยะการคัดเลือกเช้ือ 
Lactobacillus kunkeii ซ่ึงพบมากในผ้ึงหลวง โดยมีการยืนยันเช้ือดวยตรวจสอบแบบ PCR ที่ตําแหนง 
16sRNA   

4.4.ตรวจสอบยืนยันสายพันธุฟกทองในพื้นที่จังหวัดนาน  โครงการวิจัยไดทําการสํารวจ
และคัดเลือกชนิดพันธุฟกทอง ที่ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดนานตามลักษณะทางภูมิศาสตร โดยทําการคัดเลือก
ฟกทองพ้ืนเมืองจากพ้ืนที่เกษตรกรไดทั้งหมดจํานวน 31 ชนิดตัวอยาง เพ่ือศึกษาความแตกตางทางพันธุกรรม
และทําการตรวจสอบความซํ้าซอนของฟกทองแตละสายพันธุ  ซึ่งพบวาขอมูลรหัสพันธุกรรมของฟกทองแตละ
สายพันธุจาก 3 พ้ืนที่ตัวอยางในจังหวัดนาน ไมมีความซํ้าซอนกัน มีความสัมพันธกันแตไมใชพันธุเดียวกัน 
นอกจากนี้ ผลการวิเคราะหองคประกอบทางเคมีหรือคุณคาทางโภชนาการสายพันธุฟกทองจังหวัดนานจาก
พื้นที่บานใหมสามัคคี จํานวน 6 ตัวอยาง เปรียบเทียบกับฟกทองลูกผสมในทองตลาด พบวา ฟกทองรหัส M1 
เปนสายพันธุฟกทองพ้ืนเมืองที่มีความนาสนใจ เนื่องจากมีคา เบตา-แคโรทีน แคลเซียม และโพแทสเซียมที่สูง
กวาสายพันธุอ่ืน ซ่ึงเปนสายพันธุที่เหมาะสมสําหรับการนําไปพัฒนาปรับปรงุพันธุตอไป  

 
4.5.การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเห็ดโคนญ่ีปุนในโรงเรือนระบบปด ผลคือ ไดสาย

พันธุเห็ดโคนญี่ปุนท่ีมีลักษณะทางสัณฐานวิทยาที่แตกตางกัน จํานวน 3 สายพันธุ (หมวกดอกเล็กสีน้ําตาลเขม 
หมวกดอกใหญสีน้ําตาลกลาง และหมวกดอกเล็กสีน้ําตาลออน) ไดวิธีการผลิตหัวเช้ือบนอาหารเลี้ยงเช้ือแข็ง
เพ่ือพัฒนาไปสูการผลิตหัวเชื้อในระดับการคา จํานวน 1 วิธี ไดสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการบังคับใหเกิดการ
ออกดอกในโรงเรือนระบบปด จํานวน 1 สภาวะ โดยองคความรูดังกลาวจะนําไปถายทอดใหแกเกษตรกรผู
เพาะเลี้ยงเห็ดรอบพื้นที่ มจธ.ราชบุรี ในระยะตอไป  
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รปูที่ 16 ภาพเห็ดโคนญี่ปุนที่มีลักษณะทางสัณฐานวิทยาแตกตางกันจํานวน 3 สายพันธุ 

4.6.การถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการแปรรูปผลิตภัณฑไชโป ตามมาตรฐาน
อาหารปลอดภัยและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตดวยเคร่ืองนวดผักกาดหัว ใหแกกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
ราชบุรี ผลคือ ไดทําการอบรมเกษตรกรดานการใชสารเคมีและกระบวนการถนอมอาหาร โดยเนนไปที่
ผลิตภัณฑในทองถ่ินคือ สับปะรด มะพราว และผักกาดหัว เชน การสรางเตาประหยัดพลังงานสําหรับกวน
สบัปะรด การสงเสริมการอบสับปะรดดวยตูอบไฟฟา การแปรรูปของเสียจากเปลือกมะพราว และการสงเสริม
การแปรรปูผักกาดหัวปลอดภัย (สารกันบูดต่ํา) สําหรับการดําเนินงานในระยะตอไปจะทําเครื่องนวดผักกาดหัว 
และเคร่ืองวัดคณุภาพเนื้อของสับปะรด 

 
งบประมาณดําเนินงานวิจัยของ มจธ.ราชบุรี 
มจธ.ราชบุรี ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากหลากหลายแหลงทุน ไดแก 1) ทุนวิจัยพระจอมเกลา

ธนบุรี 2) ทุนวิจัยหมวดเงินอุดหนุน 3) ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก เชน สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ โดยปงบประมาณ 2562-2563 ไดรับ
งบประมาณดําเนินงานวิจัยทั้งส้ิน 9,904,650 บาท สามารถแบงเปนสัดสวนตามแหลงทุนวิจัย คดิเปน ทนุวิจัย
หมวดเงนิอุดหนุน 55% ทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 40% และทุนวิจัยพระจอมเกลาธนบุรี 5% ตามลําดับ   
 

การพัฒนาดานกายภาพ  

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระเจาเกลาธนบุรี (ราชบุรี) ไดมีการออกแบบและกําหนดผังแมบทดาน
กายภาพ MASTER PLAN ดวยแนวคิดของ มหาวิทยาลัยสีเขียว เปนมิตรและสอดคลองกับส่ิงแวดลอม โดยใน
ระยะที่ 1 ไดมีการสรางมีอาคารหลักจํานวน 10 อาคาร ไดแก อาคารปฐมคาร รมณียคาร อาคารหอประชุม 
อาคารหอสมุด อาคารเรียนรวม อาคารปฎิบัติการ อาคารวิจัยและบริการ กลุมอาคารหอพักหลังท่ี 1 ,2 และ 3 
รองรับการพักอาศัยไดกวา 450 คน ทั้งยังไดปรับปรุงพัฒนาอาคารและสภาพแวดลอม พรอมส่ิงอํานวยความ
สะดวกตางๆใหเหมาะสมกับการเรียนการสอนในรูปแบบ Residential College ที่มีนักศึกษาและบุคลาการ
พักอาศัยใชชีวิตภายในตลอด 24 ชม. โดยใหเอ้ือตอการเรียนรูและพัฒนาคุณลักษณะไดอยางมีคุณภาพ  

ในป 2563 มจธ.ราชบุรี ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ ในการติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวาง
ภายในอาคารสนามฟุตบอล งบประมาณ 9.7 ลานบาท และติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬาขนาดเล็ก 
ไดแก สนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และสนามฟุตซอล จํานวน 4 สนาม งบประมาณรวม 13 ลานบาท        
โดยวัตุประสงคในการปรับปรุงพื้นที่ดังกลาวนั้นก็เพื่อสงเสริมการออกกําลังกายของนักศึกษาบุคลากร 
ประชาชน โดยรอบมหาวิทยาลัย และหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ใหมหาวิทยาลัยเปนสวนหนึ่งของชุมชน 
ในการจัดกิจกรรมตางๆ 
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รปูที่ 17 ภาพ  ระบบไฟฟาแสงสวาง บริเวณสนามฟุตบอล มจธ.ราชบุรี  

 

ดานการจัดการน้ํา เน่ืองดวยสภาพพื้นที่ตั้งเดิมมีสภาพแหงแลง ขาดแคลนน้ํา มจธ.ราชบุรี ไดวางแผน
จัดการน้ําทั้งระยะสั้นและระยะยาว ตามแผนแมบททางกายภาพ ในปงบประมาณ 2562 สํานักงานทรัพยากร
น้ําภาค 7 ไดสนบัสนุนการขุดบอน้ําความจุ 60,000 ลกูบาศกเมตร ทําใหปจุบันมีบอน้ําครบตามแผน จํานวน 6 
บอ สามารถเก็บกักน้ํารวมทั้งส้ิน 200,000 ลบ.ม.  

 

 
รปูที่ 18 ภาพ  บอที่ 6 ความจุ 60,000 ลูกบาศกเมตร ตั้งอยูบริเวณดานหลังหอพักหลังที่ 3 
 เพื่อกักเก็บน้ําในการอุปโภค บริโภค ใหกับราษฎรในพ้ืนที่ตําบลรางบัว และ มจธ.ราชบุรี 

 
 

 

 

  


