
การพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางแหลงเรียนรูตลอดชีวิต  

Live learning Base: กรณีศึกษาฐานเรียนรูชันโรง มหาวิทยาลัยแมโจ 

 

Developing participation in the creation of lifelong learning resources 

Live learning Base: Case study the stingless bee learning base  

Maejo University 

 
เยาวภา เขื่อนคํา, เบญจรัตน ศุภอุดมฤกษ, สิทธชิัย วิมาลา 

 

สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยแมโจ 

yaowapa@gmaejo.mju.ac.th, benjarat@gmaejo.mju.ac.th sittichai@gmaejo.mju.ac.th 

 

บทคัดยอ 

การสนับสนุนการเรียนการสอน และการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต เปนภาระหนาที่ของ

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ โดยงานคอลเล็กช่ันพิเศษ ฝายจดหมายเหตุและคอลเล็กช่ันพิเศษ สํานักหอสมุด มี

ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวบรวมองคความรูและฐานเรียนรูของมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของการเรียนการสอนและองคความรูของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุนการเรียนรูตลอดชีวิต ซึ่งในป 2564 ไดรับทราบ

ปญหาในการเขาใชฐานเรียนรูตาง ๆ จากผูใชบริการ วาไมสามารถเขาถึงฐานเรียนรูได เนื่องจากเว็บไซตฐานเรียนรู

ดังกลาวไดถูกสรางข้ึนโดยเจาของฐานเรียนรู และมีการเชาพ้ืนท่ีการใหบริการเว็บไซตกับหนวยงานเอกชน และได

หมดสัญญาในการเชาพื้นท่ี ทําใหไมสามารถเขาเว็บไซตดังกลาวได ทางงานคอลเล็กชั่นพิเศษฯ จึงประสานงานกับผู

ที่รับผิดชอบฐานเรียนรูดังกลาว ซึ่งฐานเรียนรูที่พบปญหาคือฐานเรียนรูชันโรง เนื่องจากฐานเรียนรูชันโรง เปนฐาน

เรียนรูที่มีผูสนใจเขาใชจํานวนมาก และในฐานเรียนรูยังมีการจัดกิจกรรมการฝกอบรมเพ่ือใหความรูกับเกษตรกรเปน

ประจําทุกป งานคอลเล็กช่ันพิเศษจึงเกิดแนวคิดที่จะสรางเว็บไซตฐานเรียนรูตนแบบ การบริหารจัดการภายใน

เวบ็ไซต การจัดฝกบรม และการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต  

ในการจัดทําโครงการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวม องคความรูและฐานการเรียนรูชันโรง โดย

จัดทําเปนตนแบบ เพื่อเผยแพรองคความรูใหกับเกษตรกรและผูสนใจ ทั้งยงัสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรมศีักยภาพ

ในการเลี้ยงชันโรง” จากการศึกษาปญหาและอุปสรรค งานคอลเล็กชั่นพิเศษ จึงไดสรางเวบ็ไซตตนแบบ “ฐานเรียนรู

ชันโรง The Stingless Bee” และบริหารจัดการเว็บไซตให เพ่ือเผยแพรองคความรูเรื่องผึ้งชันโรง และจัดกิจกรรม

การฝกอบมอบรมใหเกษตรกรที่สนใจในการเลี้ยงชันโรงเพ่ือการคา และการแปรรูปชันโรง ทั้งนี้ยังไดสรางชุมชน

ผูสนใจเลี้ยงชันโรง ผาน Facebook group: ชันโรงแมโจ 23 เพ่ือใหเปนแหลงสําหรับแลกเปลี่ยนรูรวมกันอีกดวย 

ทั้งนี้งานคอลเล็กชั่นพิเศษ ยังมีสวนรวมในการจัดกลุมการพูดคุยโดยการสรางหอง Room ใน Facebook group 

และเชิญทาน ผศ.ดร.ณัฐพัชร เถียรวรกานต ผูดูแลฐานเรียนรูชันโรง มาพูดคุยเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน 



คําสําคัญ: ชันโรง, การเลี้ยงชันโรง, ชันโรงเพื่อการคา, การแลกเปลี่ยนเรียนรู , แหลงเรียนรูตลอดชีวิต, 

ฐานเรียนรูชันโรง, ฐานเรียนรูมหาวิทยาลัยแมโจ 

 

ABSTRACT 

Supporting students' learning and encouraging lifelong learning are two 

of the most important aspects of teaching. The Maejo University Library is in charge of 

this.  by a unique collection The Libraries' Department of Archives and Special 

Collections has the duty and responsibility of gathering Mae Jo University's knowledge 

and learning bases. Which is a portion of the university's education and knowledge that 

encourages lifelong learning.  It was recognized in 2021 that service consumers had 

difficulty accessing diverse learning bases. that they are unable to access the learning 

platform Because the website for the learning base was established by the proprietor 

of the learning base.  It has rented space to serve the website with private firms, but 

the contract for renting the space has expired, making access to such websites 

impossible. As a result, the special collection collaborates with those in charge of the 

learning base. The steep learning base is the one where the problem is faced. Because 

of the steep learning curve Organizing training sessions and events for learning 

exchange. to establish a culture of lifelong learning. 

The goal of this project's preparation is to gather a body of knowledge 

and a learning foundation by creating a prototype to convey knowledge to farmers 

and other interested parties.  It also encourages and supports farmers who have the 

ability to raise seedlings." In order to share knowledge about bees and organize training 

events for farmers interested in cultivating stalks for commercial purposes, a prototype 

website called "The Stingless Bee Learning Base" was built and managed based on the 

research of challenges and impediments. as well as processing In addition, through the 

Facebook group Chan Rong Maejo 23, a community of people interested in raising 

Chan Rong has been formed, which will serve as a resource for exchanging information. 

The unique collection joined the discussion group by opening a room on Facebook 

and inviting Asst. Let's chat about it and share our experiences. 

 

Keyword: The Stingless Bee, Learning base, Processed, Maejo University Learning base 



บทนํา 

มหาวิทยาลัยแมโจ เปนมหาวิทยาลัยทางดานการเกษตร ที่ตั้งอยูในชุมชน มีองคความรูที่เกิด

จากการวิจัย และฐานเรียนรูตาง ๆ ทางดานเกษตร ที่พรอมใหบริการแกนักศึกษา อาจารย บุคลากร และชุมชน 

เพ่ือใหเกิดการเรียนรู ตอยอด และนําไปใชใหเกิดประโยชนมากที่สุด  

สํานักหอสมุด เปนหนวยงานหนึ่งในมหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งเปนแหลงรวบรวมสารสนเทศ และ

แหลงเรียนรูเพื่อใหบริการแก นักศึกษา อาจารย บุคลากร และบุคคลทั่วไป และยังเปนศูนยกลางการเรียนรู เพ่ือ

เผยแพรองคความรูของมหาวิทยาลัย ที่เปนประโยชนแกผูใชบริการ เนื่องจากปจจุบันองคความรู และฐานเรียนรูตาง 

ๆ ของมหาวิทยาลัยแมโจ อยูกระจัดกระจาย ทําใหการเขาถึงไมสะดวก และบางครั้งไมสามารถเขาถึงได 

 ฝายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ มีหนาที่ในการรวบรวมองคความรู และฐานเรียนรูของ

มหาวิทยาลัยแมโจ ซึ่งในป 2564 ไดรับทราบปญหาในการเขาใชฐานเรียนรูตาง ๆ จากผูใชบริการ วาไมสามารถ

เขาถึงฐานเรียนรูได เนื่องจากเว็บไซตฐานเรียนรูดังกลาวไดถูกสรางข้ึนโดยเจาของฐานเรียนรู และมีการเชาพื้นที่การ

ใหบริการเว็บไซตกับหนวยงานเอกชน และไดหมดสัญญาในการเชาพื้นที่ ทําใหไมสามารถเขาเว็บไซตดังกลาวได ทาง

งานคอลเล็กช่ันพิเศษฯ จึงประสานงานกับผูที่รับผิดชอบฐานเรียนรูดังกลาว ซึ่งคือฐานเรียนรูชันโรง เพื่อแกปญหา 

เนื่องจากฐานเรียนรูชันโรง เปนฐานเรียนรูท่ีมีผูสนใจเขาใชจํานวนมาก และในฐานเรียนรูในการจัดกิจกรรมการ

ฝกอบรมเพ่ือใหความรูกับเกษตรกรเปนประจําทุกป จึงทําใหเกิดแนวคิดที่จะสรางฐานเรียนรูตนแบบที่สํานักหอสมุด

มหาวิทยาลัยแมโจ เขาไปมีสวนรวมในการบริหารจัดการ การจัดฝกบรม การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือ

กอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต 

จากการประสานผูรับผิดชอบฐานเรียนรูชันโรง เพ่ือศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จัดการฐานเรียนรูชันโรง งานคอลเล็กช่ันพิเศษ ฝายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ สํานักหอสมุด จึงไดจัดทํา

และบริหารจัดการเว็บไซตตนแบบ “ฐานเรียนรูชันโรง The Stingless Bee เพ่ือเผยแพรองคความรูเรื่องผึ้งชัน 

ตลอดจนการจัดกิจกรรมในฐานเรียนรู และการสรางเครือขาย เพ่ือความสะดวก รวดเร็ว และไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน

และถูกตอง  

 

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือรวบรวมองคความรู และฐานการเรยีนรูของมหาวิทยาลัยแมโจ และเปนศูนยกลางขอมลู

องคความรูและฐานการเรียนรูมหาวิทยาลัยแมโจ 

2. เพ่ือเผยแพรองคความรูผึ้งชันโรงใหเกษตรกรและผูสนใจ 

3. เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรและผูสนใจทีม่ีศักยภาพในการเลี้ยงผึ้งชันโรงเพ่ือเพ่ิม

ผลผลติทางการเกษตร 

 

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการ  

 ในปงบประมาณ 2564 ฝายจดหมายเหตุและคอลเล็กชั่นพิเศษ ไดมีการจัดทําโครงการ MJU 

Live Learning Base เพ่ือรวบรวมสารสนเทศฐานเรียนรู มหาวิทยาลัยแมโจ โดยรวมกันพิจารณาฐานเรียนรูตาง ๆ 

ที่ไมสามารถเขาใชงานได ซึ่งหนึ่งในนั้นคือฐานเรียนรูชันโรง เนื่องจากผูดูแลฐานเรียนรูไดมีการจัดทําเว็บไซตโดยมี



การเชาพื้นของเอกชนเพ่ือใชในการบรหิารจัดการเว็บไซต แตเมื่อหมดสัญญาในการเชาก็ไมสามารถเขาใชเว็บไซตได

อีก ดังนั้นจึงไดมีการติดตอประสานงานกับผูดูแลฐานเรียนรู เพ่ือแกปญหาดังกลาว โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังน้ี 

1. ประชุมกับผูรับผิดชอบฐานเรียนรู เพ่ือรับทราบปญหา ความตองการ และการบรหิารจัดการ

เวบ็ไซต เพื่อนําขอมูลดังกลาวมาออกแบบเว็บไซตใหไดตรงตามความตองการของผูรับผิดชอบฐานเรียนรู 

2. ใช Word Press ในการจัดทําเว็บไซตตนแบบ โดยเจาของฐานเรียนรูสามารถเขามาเพ่ิม 

หรือแกไขขอมูลได และมีการโตตอบกับผูเขาชมเว็บไซตได 

3. จัดฝกอบรมหลกัสูตรระยะสั้น จํานวน 2 หลักสูตร ไดแก  

3.1 หลักสูตร การเพาะเลี้ยงผึ้งจ๋ิวในเชิงการคา รุนท่ี 23 

3.2  การแปรรูปผลิตภัณฑชันโรงเพื่อเพ่ิมมูลคา 

4. สรุปประเมินผล 

 

ผลการดําเนินการ อภิปรายผล 

1. จากการประชุมกับผูรับผิดชอบฐานเรียนรู เพื่อออกแบบและการบริหารจัดการเว็บไซต 

รวมถึงการจัดฝกอบรมเรียบรอยแลว ไดเขียนโครงการของบประมาณในการจัดทําและดําเนินกิจกรรม 

2. จัดทําเวบ็ไซตตนแบบ http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/ 

 

 
 

ภาพที่ 1. ภาพเว็บไซตฐานเรยีนรูชันโรง 

 

3. จัดกิจกรรมฝกอบรม โดยงานคอลเล็กช่ันพิเศษ ฝายจดหมายเหตุและคอลเล็กชันพิเศษ 

สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยแมโจ รวมกับฐานเรียนรูชันโรง คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยการจัดฝกอบรม เปนการ

จัดในรูปแบบ Onsite และ Online โดยทางสํานักหอสมุด เปนฝายดําเนินการฝกอบรม โดยเชิญทาน ทาน ผศ.ดร.



ณัฐพัชร เถียรวรกานต ผูดูแลฐานเรียนรูชันโรง เปนวทิยากร และประชาสัมพันธ ประเมินผล การสรางชุมชนเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูใหกับผูเขารวมอบรม รวมถึงการติดตามหลังการฝกอบรม โดยมกีารฝกอบรม 2 ครั้ง 

3.1 การฝกอบรม “การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการคา รุนที่ 23” แตเนื่องจากสถานการณ

โรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิธีการอบรมเปนแบบออนไลน แตก็ยังมีบางสวนเขา

อบรมแบบออนไซต โดยปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหมเรื่องการปองกันการแพรระบาดของไวรัส COVID-

19 อยางเครงครัด ซึ่งมีการจัดอบรมฯ ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2564 ณ อาคารพืชศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

ผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ มีผูเขารวมอบรม จํานวน 17 คน และในระบบออนไลน โดยผานระบบ 

Microsoft Teams จํานวน 57 คน รวมท้ัง 74 คน 

3.2 การฝกอบรม การจัดฝกอบรม“การแปรรูปผลิตภัณฑชันโรงเพื่อเพิ่มมูลคา" แต

เนื่องจากสถานการณโรคระบาดไวรัส COVID-19 จึงไดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวิธีการอบรมเปนแบบออนไลน 

แตก็ยังมีบางสวนเขาอบรมแบบออนไซต โดยปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดเชียงใหมเรื่องการปองกันการแพร

ระบาดของไวรัส COVID-19 อยางเครงครัด ซึ่งมีการจัดอบรมฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 สถานที่จัด อาคารพืช

ศาสตรและเทคโนโลยี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ จํานวน 17 คน และในระบบออนไลน โดยผาน

ระบบ Microsoft Teams จํานวน 15 คน รวมท้ังสิ้น 32 คน 

4. สรปุผลการฝกอบรม 

4.1 การฝกอบรม “การเพาะเลี้ยงผึ้งจิ๋วในเชิงการคา รุนท่ี 23” ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 

2564 จากผูเขารวมอบรวมทั้งหมด 74 ทาน มีผูตอบแบบสอบถาม ทั้งหมด 58 ชุด คิดเปน 72 เปอรเซ็นต มีความ

พึงพอใจเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับดีมาก 

 

ตารางที่ 1  ตารางสรุปประเมินความพึงพอใจในการเขาฝกอบรม “การเพาะเลี้ยงผึ้งจ๋ิวในเชิงการคา รุนที่ 23” 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 

หมวดท่ี 1 : หลักสูตรเนื้อหาการบรรยาย  4.25 

1.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับเนือ้หาโดยรวม กอน เขารับฟง การบรรยาย 3.59 

1.2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับเนือ้หาโดยรวม หลัง เขารับฟงการบรรยาย 4.48 

1.3 ทานมีเขาความเขาใจตอเน้ือหาในหัวขอที่บรรยายตอไปนี้มากนอยเพียงใด   

       1) ความรูทั่วไปเก่ียวกับชันโรง 4.41 

       2) วงจรชีวิตและโครงสรางรงัของชันโรง 4.31 

       3) วิธีการเพาะเลี้ยงผึ้งจ๋ิวในเชิงการคา 4.22 

       4) การใชผึ้งจ๋ิวในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร 4.41 

       5) ผลผลติท่ีไดจากชันโรง และคณุประโยชน 4.36 

หมวดท่ี 2 : วิทยากร/ผูบรรยาย  4.70 

2.1 ผูบรรยายมีความรูในเนื้อเรื่องท่ีบรรยาย 4.71 

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวเรื่องท่ีบรรยาย 4.72 

2.3 การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น การซักถาม การตอบคําถาม 4.66 

  



หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 

หมวดท่ี 3 : การนําความรูไปใชประโยชน 4.44 

3.1 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนในดานการเสริมสรางรายไดใหแก

ตนเองและครอบครัว 
4.45 

3.2 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนในดานการเพิ่มผลผลติทางการเกษตร 4.52 

3.3 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปเผยแพรความรูใหกบัผูที่สนใจ 4.43 

3.4 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปสรางประโยชนใหแกชุมชน 4.36 

หมวดท่ี 4 : ความพึงพอใจ  4.43 

4.1 ความพึงพอใจตอชองทางการประชาสมัพันธการจัดอบรม 4.40 

4.2 ความพึงพอใจตอในการจัดอบรมผานระบบ online 4.53 

4.3 ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/สื่อ/เครื่องมือ และเอกสาร 4.41 

4.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 4.38 

4.5 การบริการ/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที ่ 4.50 

ความพึ่งพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.45 

 

โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี  

1. ควรมีการจัดการอบรมในหัวขอที่เก่ียวของ อยางตอเนื่อง 

2. ควรมีการสรางเครือขายเพ่ือการติดตอและเปลี่ยนประสบการณการเลี้ยงชันโรง 

3. สําหรับกลุมท่ีอบรมแบบออนไลนตองการใหมีการอบรมแบบออนไซต เน่ืองจากจะสามารถ

ลงมือปฏิบัติไดจริง 

 

4.2 การจัดอบรม“การแปรรูปผลิตภัณฑชันโรงเพื่อเพ่ิมมูลคา" วันท่ี 31 กรกฎาคม 2564 

จากผูเขารวมอบรม 32 คน มีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 62.5 มีความพึงพอใจเฉลี่ย 4.43 

อยูในระดับ ดีมาก 

 

ตารางที่ 2  สรุปประเมินความพึงพอใจ “การแปลรูปผลิตภัณฑชันโรงเพ่ือเพ่ิมมูลคา” 

หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 

หมวดท่ี 1 : หลักสูตรเนื้อหาการบรรยาย  3.99 

1.1 ความรูความเขาใจเก่ียวกับเนือ้หาโดยรวม กอน เขารับฟง การบรรยาย 3.50 

1.2 ความรู ความเขาใจเก่ียวกับเนือ้หาโดยรวม หลัง เขารับฟงการบรรยาย 4.25 

1.3 ทานมีเขาความรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภณัฑ กอนการฝกอบรม 3.70 

1.4 ทานมีเขาความรูเก่ียวกับการแปรรูปผลิตภณัฑ หลังการฝกอบรม 4.50 

หมวดท่ี 2 : วิทยากร/ผูบรรยาย  4.73 

2.1 ผูบรรยายมีความรูในเนื้อเรื่องท่ีบรรยาย 4.80 



หัวขอการประเมิน คาเฉลี่ย 

2.2 เนื้อหาที่นําเสนอมีความสอดคลองกับหัวเรื่องท่ีบรรยาย 4.75 

2.3 การเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็น การซักถาม การตอบคําถาม 4.65 

หมวดท่ี 3 : การนําความรูไปใชประโยชน 4.53 

3.1 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชประโยชนในดานการเสริมสรางรายไดใหแก

ตนเองและครอบครัว 
4.60 

3.2 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปเผยแพรความรูใหกบัผูที่สนใจ 4.50 

3.3 ทานสามารถนําความรูที่ไดจากการอบรมไปสรางประโยชนใหแกชุมชน 4.50 

หมวดท่ี 4 : ความพึงพอใจ  4.48 

4.1 ความพึงพอใจตอชองทางการประชาสมัพันธการจัดอบรม 4.25 

4.2 ความพึงพอใจตอในการจัดอบรมผานระบบ online 4.40 

4.3 ความเหมาะสมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ/สื่อ/เครื่องมือ และเอกสาร 4.35 

4.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม 4.55 

4.5 การบริการ/การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที ่ 4.85 

ความพึ่งพอใจโดยรวมเฉลี่ย 4.43 

 

โดยมีขอเสนอแนะดังน้ี 

1. สามารถนําความรูไปตอยอดเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับชันโรงได 

2. ควรมีการจัดการอบรมการแปรรูปในรูปแบบอื่น ๆ 

3. การสรางชุมชนเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู ไดมีการตั้งกลุมใน Facebook Group ไวสําหรับ

ผูที่เขารวมอบรมไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู แลกเปลี่ยนประสบการณในการเลี้ยงชันโรง รวมถึงใชเปนแหลงซื้อ

ขายชันโรง และผลิตภัณฑชันโรง เปนการสงเสริมการเรียนรูแบบ Live Long Learning   
 

 
ภาพที่ 2. ภาพ Facebook group: ชันโรงแมโจ 23 



สรุปผล ขอเสนอแนะ และการนาํไปใชประโยชน 

สรุปผล 

ผลจากการดําเนินงานการพัฒนาการมีสวนรวมในการสรางแหลงเรียนรูตลอดชีวิต: Live 

Learning Base กรณีศึกษาฐานเรียนรูชันโรง มหาวิทยาลัยแมโจ เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวดังนี้  

1. มีเว็บไซตองคความรูมหาวิทยาลัยแมโจ เพ่ือรวบรวมองคความรู และฐานการเรียนรูของ

มหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อรวบรวมองคความรู และฐานการเรียนรูของมหาวิทยาลัยแมโจ และเปนศูนยกลางขอมูล

องคความรูและฐานการเรียนรูมหาวิทยาลัยแมโจ http://www.archives.mju.ac.th/learningbase/ 

2. ไดมีการจัดทําเว็บไซตตนแบบ เพื่อเผยแพรองคความรูผึ้งชันโรงใหเกษตรกรและผูสนใจ 

http://www.archives.mju.ac.th/stinglessbee/ และมีการเปดใหเขาชมเว็บไซตในเดือน พฤษภาคม 2564 คน

ถึง 30 กันยายน 2564 มีการผูเขาใชฐานจํานวน 465 คน และมีการสํารวจความพึงพอใจในการเขาใชเว็บไซตคิด

เปนรอยละ 89 

3. มีการจัดกิจกรรมการฝกอบรม จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1) การเพาะเลี้ยงผึ้งจ๋ิวในเชิงการคา รุนท่ี 

23 2) การแปลรูปผลิตภัณฑชันโรงเพื่อเพ่ิมมูลคา เพ่ือสงเสริมสนับสนุนใหเกษตรกรและผูสนใจท่ีมีศักยภาพในการ

เลี้ยงผึ้งชันโรงเพ่ือเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และสรางชุมชนผูสนใจเลี้ยงชันโรง ผาน Facebook group: ชันโรง 

แมโจ 23 มีสมาชิกในกลุม จํานวน 109 คน เพ่ือแลกเปลี่ยนรูในการเลี้ยงชันโรง  

ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินการในปที่ผานมา ผศ.ดร.ณัฐฏพัชร เถียรวรกานต ผูดูแลฐานเรียนรูชันโรง มีความ

พึงพอใจในการดําเนินงานโดยทางงานคอลเล็กชั่นพิเศษเขาไปมีสวนรวมในดานตาง ๆ ที่สามารถแกปญหาของฐาน

เรียนรูได ตรงประเด็น จึงไดมีขอเสนอแนะใหมีการจัดทําฐานเรียนรูตนแบบเพ่ิมเติม เพ่ือชวยสงเสริมใหฐานเรียนรู

ตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดราบรื่น และยังทําใหเกิดการตอยอดการเรียนรูไปสูผูท่ีสนใจ เพ่ือสราง

เปนอาชีพ โดยมีหองสมุดเปนฝายสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยในป 2565 จะมีการทําเพ่ิมอีก 2 ฐาน

เรียนรูตนแบบ ไดแก 1) ฐานเรียนรูไบโอชารซึ่งเปนฐานเรียนรูที่มีการนําวัสดุเหลือใชมาบริหารจัดการใหเกิด

ประโยชนสูงสุด และ 2) ศูนยเรียนรูเทคโนโลยีการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (Biological Control Technology 

Learning Center - BCTLC)” โดยจะมีการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสงเสริมการเรียนรูภายในฐานเรียนรู  

การนําไปใชประโยชน  

ในการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชึวิตใหเกิดกับกลุมที่เขารวมฝกอบรม Facebook group: 

ชันโรงแมโจ 23 ซึ่งมีสมาชิกในกลุม จํานวน 109 คน จะมีการจัดกิจกรรมการพูดคุยตามประสาชันโรง 23 เขาคุยกัน 

ชวยกันแกปญหาเรื่องการเลี้ยงชันโรง และนําไปตอยอดในการเลี้ยงชันโรง 



 
 

ภาพที่ 3. ภาพการพูดคุยแลกเปลีย่นเรียรูใน Facebook group: ชันโรงแมโจ 23 
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