
SDG 1 
ตัวบ่งชี ้ หลักฐาน ค าอธิบายไทย ค าอธิบายภาษาอังกฤษ 

1.2 สัดส่วน
นักศึกษาที่มีฐานะ
ยากจนและได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงินเพื่อ
เข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัย 
นักศึกษาได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 
1.2.1 จ านวน
นักศึกษา(ทั้งหมด) 

 
 
 
 
 
 
8,462 คน 

ในปีการศึกษา 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี มีจ านวน
นักศึกษาทั้งหมด 
8,462 คน 

In year 2021 Number of 
students: 8,462 

1.2.2 จ านวน
นักศึกษาที่ได้รับ
ความช่วยเหลือ
ทางการเงิน 

2,038 คน มหาวิทยาลัยมีการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษาเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่
มีฐานะยากจน
ทางด้านการเงิน 
จ านวน 2,026 คน 
โดยมีการรับสมัคร
นักศึกษาที่มีฐานะ
ยากจนโดย
ประชาสัมพันธ์ผ่าน

Number of low -income 
students receiving 
financial aid total 2,026 
by announcement from 
Student Development 
Division subject on 
recruiting loans for 
studying yearly 2021, by 
Facebook RBRU and other 
divisions. Moreover, 
Advisor to help and 



ทาง Facebook ของ
กองพัฒนานักศึกษา
และผ่านคณะต่าง ๆ 
โดยเฉพาะอาจารย์ที่
ปรึกษาจะให้การ
ช่วยเหลือและให้
ค าแนะน าในการ
สมัครรับ
ทุนการศึกษา 
หลังจากนั้นจะ
คณะกรรมการ
คัดเลือกผู้ที่ผ่าน
คุณสมบัติตามที่
ประกาศรับสมัคร 
แล้วแจ้งผลในเพจ
กองพัฒนานักศึกษา 
มรภ.ร าไพพรรณี 

introduce to recruiting 
loans for studying.  After 
that, university will set 
the committees to select 
the students according to 
a university 
announcement. Finally, 
tested the 
announcement in the 
page of Student 
Development Division. 

1.3 โครงการขจัด
ความยากจนของ
มหาวิทยาลัย 
1.3.1 
มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย
เพ่ือรับนักศึกษา 
20% ที่จัดอยู่ใน

 
 
 
1.https://www.facebook.com/profile.php?id=100057720360455 
2.https://student.rbru.ac.th/download.php?section=8#speakers 

 
 
 
มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมายเพื่อ
รับนักศึกษา 20% ที่
จัดอยู่ในกลุ่มรายได้
ครัวเรือนต่ าสุด โดย

 
 
 
Target to admit students 
who fall into the bottom 
20% of household 
income group by provide 
the loans for studying 



กลุ่มรายได้
ครัวเรือนต่ าสุด 
(หรือเป้าหมายที่
ก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจน) ใน
ประเทศ 

จัดให้มีบริการกองทุน
เงินให้กู้ยืมเพ่ือ
การศึกษา โดยการ
ประชาสัมพันธ์การให้
ข้อมูลผ่านช่องทาง 
Facebook เพจ “กย
ศ.rbru”นอกจากนี้
ทางมหาวิทยาลัยยัง
จัดให้มีการมอบ
ทุนการศึกษา ให้แก่
นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่ม
รายได้ครัวเรือต่ าสุด 
โดยประชาสัมพันธ์
ข่าวสารการรับสมัคร
ทุนอ่ืน ๆ นอกจาก
ทุนกยศ. เช่น ทุน
นักศึกษาพิการ 
ทุนการศึกษา
ประจ าปี  ทุนสหกรณ์
เครดิตยูเนียน เป็นต้น
ผ่านทางเว็บไซต์กอง
พัฒนานักศึกษา 

through Facebook page 
“กยศ.rbru” Moreover, 
university service in 
scholarship to the 
students who fall into the 
bottom 20% of 
household income by 
giving news and 
information of the 
recruitment. In addition, 
there are loans for 
studying such as disabled 
scholarship, scholarship 
yearly, credit union 
cooperative etc.  This 
drive was conducted 
through the website of 
Student Development 
Division. 

1.3.2 
มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมาย

1. รายงานข้อมูลและแผนภูมิแสดงสัดส่วนของนักศึกษาทุนที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าการศึกษา
2564 
2. http://bit.ly/3UuCHhJ 

มหาวิทยาลัยมีการ
ก าหนดเป้าหมายการ
ส าเร็จการศึกษาหรือ

Graduation/completion 
targets for students’ 
success who fall into the 



การส าเร็จ
การศึกษา/
ความส าเร็จส าหรับ
นักศึกษา 20% ที่
จัดอยู่ในกลุ่ม
รายได้ครัวเรือน
ต่ าสุด (หรือ
เป้าหมายที่ก าหนด
ไว้อย่างชัดเจน) ใน
ประเทศ 

 ความส าเร็จส าหรับ
นักศึกษา 20% ที่จัด
อยู่ในกลุ่มรายได้
ครัวเรือนต่ าสุด โดย
สนับสนุนให้นักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนตาม
แผนการเรียนตั้งแต่
ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 
4 เพ่ือที่จะได้ส าเร็จ
การศึกษาตามแผนที่
วางไว้ หลังจากนั้น
มหาวิทยาลัยได้จัดท า
รายงานข้อมูลการ
ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาทุน 
ประจ าปีการศึกษา 
2564 และได้จัดท า
ข้อมูลแผนภูมิแสดง
สัดส่วนการส าเร็จ
การศึกษาของ
นักศึกษาทุนประจ าปี
การศึกษา 2564 
กรณีท่ีนักศึกษาผู้รับ
ทุนยังคงศึกษาต่อในปี
การศึกษาต่อไป 

bottom 20% of 
household income group 
by providing loans for 
studying through 
enrollment as the plan 
for studying in the first 
year till the fourth year 
for success as the 
planning set up.  After 
that university set the 
report of graduation 
information of any 
students’ scholarships 
yearly 2021.  Then to 
make the chart 
proportion of the 
scholarship students 
yearly 2021.  In case the 
scholarship students 
continue study in the 
university, the university 
gives advice and consults 
with students as the plan 
setting. 



มหาวิทยาลัยมีการให้
ค าแนะน า ค าปรึกษา
เพ่ือให้นักศึกษาได้
ส าเร็จการศึกษาตาม
แผนที่วางไว้ 

1.3.3 การ
สนับสนุนนักศึกษา
ที่มีรายได้น้อย 
มหาวิทยาลัยให้
การสนับสนุน (เช่น 
อาหาร ที่อยู่อาศัย 
การขนส่ง บริการ
ทางกฎหมาย) 
ส าหรับนักศึกษา
จากครอบครัวที่มี
รายได้น้อยเพื่อให้
จบการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัย 
 เรียนฟรี 
 ให้เงินอุดหนุน 

1. http://org.rbru.ac.th/~kritidech/web/pr/id.php?PosterID=146 
2. กิจกรรมการช่วยเหลือและสนับสนุนนักศึกษาที่มีรายได้น้อยในมหาวิทยาลัยส าหรับด้านอื่น ๆ 
เช่น การบริการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ด้านพี่พักนักศึกษา ด้านการให้ค าปรึกษา ด้าน
สุขอนามัยและด้านบริการรถ-รับส่ง 

มหาวิทยาลัยมี
มาตรการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
ในภาคการศึกษาท่ี 1 
ปีการศึกษา 2564 
โดยการปรับลดค่าเล่า
เรียนลง 50% ทั้งนี้ได้
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
เว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยัง
สนับสนุนสวัสดิการ
ด้านต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษาจาก
ครอบครัวที่มีรายได้
น้อย เช่น การบริการ

The university has a 
measurement for the 
students who were 
affected by COVID-19 in 
term 1/2021 by reducing 
tuition by 50%. The 
university gave the 
information through the 
website of university.  
Moreover, the university 
gives welfare benefits to 
the students who come 
from low- or lower-
income families including 
vaccination against covid-
19, support and 
consulting about health 
and transportation. 



ฉีดวัคซีนป้องกัน 
COVID-19ด้านที่พัก 
ด้านการให้ค าปรึกษา 
ด้านสุขอนามัย และ
ด้านบริการรถรับ-ส่ง 

1.3.4 
มหาวิทยาลัยมี
โครงการหรือ
ความคิดริเริ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือนักเรียน 
20% ที่จัดอยู่ใน
กลุ่มรายได้
ครัวเรือนต่ าสุด 

1. โครงการ “ตลาดนัดงานวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์” 
2. 
https://www.facebook.com/photo?fbid=450333883902810&set=a.263588892577311 

มหาวิทยาลัยมี
โครงการหรือ
ความคิดริเริ่มเพ่ือ
ช่วยเหลือนักศึกษา 
20% ที่จัดอยู่ในกลุ่ม
รายได้ครัวเรือนต่ าสุด 
โดยด าเนินการจัด
โครงการ “ตลาดนัด
งานวิชาการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์” ภายใต้
กิจกรรมสร้างความ
ตระหนักปลูกฝังจิต
วิญญาณ
ผู้ประกอบการ 
เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถสร้างรายได้
ในระหว่างการศึกษา 
สร้างแรงบันดาลใจใน
การท าธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาสู่การเป็น

The university has a 
project to assist the 
students who fall into the 
bottom 20% of 
household income group 
called “weekly academic 
and science fair” with the 
activities raising the 
cultivating spirit of 
entrepreneurs.  This 
project can help the 
students to make income 
between the studying, to 
cultivate the spirit to 
make the business 
through developing the 
new entrepreneurs of the 
future.  Other projects 
recruit enterprises to the 
incubator so the student 



ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ในอนาคต 
และมีโครงการรับ
สมัครผู้ประกอบการ
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจ โดย
นักศึกษาสามารถเข้า
ร่วมโครงการได้ฟรี ไม่
เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ  

can join for free. 

1.3.5 การ
สนับสนุนนักศึกษา
จากประเทศที่มี
รายได้ต่ าถึงปาน
กลาง 
มหาวิทยาลัยมี
โครงการสนับสนุน
นักศึกษายากจน
จากประเทศที่มี
รายได้ต่ าหรือต่ า-
ปานกลาง (เช่น 
การให้เรียนฟรี 
การให้
ทุนการศึกษา) 

1. 
http://royalprojectcambodia.buu.ac.th/royalscholarship/index.php/MDh8fHNlYXJjaA 
2. กิจกรรมของนักศึกษาทุนพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชาฯ 

มหาวิทยาลัยมีการ
สนับสนุน
ทุนการศึกษากับ
นักศึกษาต่างชาติ ใน
โครงการทุน
พระราชทานความ
ช่วยเหลือแก่
ราชอาณาจักรกัมพูชา 
ตามพระราชด าริ
สมเด็จพระกนิษฐาธิ
ราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราช
กุมารี  

The university Project 
Bestowed helps with 
scholarship for foreign 
students with a Royal 
grant to Cambodian 
students from Her Royal 
Highness Princess Maha 
Chakri Sirindhorn. 

1.4 โครงการขจัด
ความยากจนของ

 
 

 
 

 
 

http://royalprojectcambodia.buu.ac.th/royalscholarship/index.php/MDh8fHNlYXJjaA


ชุมชน 
1.4.1 ความ
ช่วยเหลือให้เกิด
รัฐวิสาหกิจท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยให้
ความช่วยเหลือ
ชุมชนท้องถิ่นใน
การสนับสนุนการ
เริ่มต้นธุรกิจที่
ยั่งยืนผ่าน
การศึกษาหรือ
แหล่งข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง (เช่น
โปรแกรมการเป็น
พ่ีเลี้ยง การ
ฝึกอบรม การ
เข้าถึงสิ่งอ านวย
ความสะดวกของ
มหาวิทยาลัย) 
 ไม่มีค่าใช้จ่าย 
 มีค่าใช้จ่าย 

 
1. โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ และห้องผลิตเครื่องส าอาง 
2. https://datastudio.google.com/reporting/e9603184-08f4-4026-b615-

990fb5db2480/page/Xrd5C 
 

 
หน่วยบ่มเพาะ
วิสาหกิจให้ความ
ช่วยเหลือชุมชน
ท้องถิ่นโดยการ
สนับสนุนการเริ่มต้น
ธุรกิจที่ยั่งยืนผ่าน
โครงการหน่วยบ่ม
เพาะวิสาหกิจ และ
ห้องผลิตเครื่องส าอาง 
เพ่ือสนับสนุนและ
ส่งเสริมอาจารย์ 
นักศึกษา บุคลากร 
ศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย และ
ประชาชนในท้องถิ่น 
ในการน าเอาองค์
ความรู้และ
ผลงานวิจัยมา
เชื่อมโยงในเชิง
พาณิชย์เพื่อบ่มเพาะ
ธุรกิจเกิด
ผู้ประกอบการหน้า
ใหม่ และพัฒนาสู่
บริษัทจัดตั้ง 

 
University Business 
Incubator (UBI) assists the 
Community Local by 
start-up financially and 
socially sustainable 
businesses through 
Enterprise Incubator 
project and cosmetic 
factory for support and 
promote the teachers, 
students, staff, alumni 
students, and local 
people.  However, to 
create knowledge and 
result of the research to 
join as the commercial for 
Enterprise Incubator to 
make the new business 
operator.  To develop 
through in the set up the 
company, to support 
strength through 
developing to business 
company in the future.  



เสริมสร้างความ
เข้มแข็งน าไปสู่การ
พัฒนาเป็นบริษัท
ธุรกิจเต็มรูปใน
อนาคต 
นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยได้
สนับสนุนท้องถิ่นใน
การเริ่มต้นธุรกิจเข้า
ไปสู่ชุมชนโดยส านัก
บริการวิชาการและ
คณะต่าง ๆ ได้ลง
ชุมชนพ้ืนที่และได้
รวบรวมผลงาน
เผยแพร่ในเว็บไซต์ 
ข้อมูลโครงการที่
สอดคล้อง SDG 

Moreover, university 
supports the community 
local to start-up the 
business by join with 
community local given 
the academic office and 
other faculties to visit the 
community.  University 
has collected the 
portfolio to publish on 
website with the SDG 
information in accordance 
with the project’s info. 

1.4.2ความ
ช่วยเหลือด้าน
การเงินต่อ
วิสาหกิจท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยให้
ความช่วยเหลือ
ทางการเงินแก่
ชุมชนในท้องถิ่น

1. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563-2564 มหาวิทยาลัยร่วมมือ
กับธนาคารออมสิน 
เพ่ือจัดโครงการออม
สินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิดการ
เรียนรู้ และน า
วิทยาการสมัยใหม่มา

University joined with 
Saving Bank to set up 
Government Saving Bank 
for promote the students 
acknowledge and take 
the new technology to 
develop the product or 
service with quality 



เพ่ือสนับสนุนการ
เริ่มต้นธุรกิจที่
ยั่งยืน 

ใช้ในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ของชุมชนให้มี
คุณภาพ มีมูลค่าเพ่ิม 
และตอบสนองความ
ต้องการของตลาด 
สร้างประสบการณ์ใน
การเรียนรู้ 
กระบวนการท างาน 
และแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ร่วมกันกับ
ชุมชน เข้าใจวิถีชีวิต 
เอกลักษณ์ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ช่วยเหลือกลุ่มองค์กร
ชุมชนในการพัฒนา
อาชีพ สร้างรายได้ 
และต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

require, added value, 
responded market need, 
make the new 
experiences of 
acknowledgement, work 
process and changing the 
knowledge of community 
local, understand life, 
unique, local wisdom, 
realize the importance to 
develop the local, 
assistance the community 
local for career 
development to make in-
come and expanding 
wisdom of local. 

1.4.3 การเข้าถึง
การบริการ 
มหาวิทยาลัยมีการ

1. โครงการตรวจทุเรียนอ่อน คลินิกเทคโนโลยี 
2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า  

มหาวิทยาลัยมีการจัด
โครงการตรวจทุเรียน
อ่อน คลินิก

University set the project 
to testing the soft durian 
with technology clinic for 



จัดฝึกอบรมหรือ
โปรแกรมเพ่ือการ
ปรับปรุงเข้าถึงการ
บริการขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับทุกคน 
 ทางตรง 
 ทางอ้อม 

เทคโนโลยี ให้กับ
ประชาชน เพ่ือเป็น
การควบคุม ป้องกัน 
และแก้ปัญหาทุเรียน
ด้อยคุณภาพ (ทุเรียน
อ่อน) ออกสู่ตลาด 
ให้กับชุมชนในพื้นท่ี
จังหวัดจันทบุรี 
ระยอง และตราด 
นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังมี
โครงการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบจากช้าง 
ร่วมกับอ าเภอเขาชะ
เมาเพ่ือพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่และ
บรรจุภัณฑ์ รวมถึง
กระบวนการจ าหน่าย
ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ เป็นการ
สร้างอาชีพเพ่ิมให้กับ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

people.  This is to control 
and prevent with low 
quality durian (soft 
durian) before to sale in 
the market into 
community provinces 
area: Chanthaburi, Rayong 
and Trad.  Moreover, 
university set the project 
to develop the 
community products 
local for improving quality 
of life which effect 
elephants by join with 
Khow-cha-mow district. 
This is to develop the 
new product and 
packaging including with 
the online process and 
off-line process to create 
the new occupation for 
the people receiving the 
effect wild elephants. 



จากช้างป่า  
1.4.4 นโยบาย
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
มหาวิทยาลัยมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ
ภูมิภาค 
ระดับประเทศ
และ/หรือระดับ
โลก เพื่อด าเนิน
โครงการและ
นโยบายเพื่อยุติ
ความยากจนในทุก
มิต ิ
 ระดับท้องถิ่น 
 ระดับภูมิภาค 
 ระดับประเทศ 
 ระดับโลก 
 

1. หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับท้องถิ่น 
2. https://drive.google.com/drive/folders/1YCMtjYbYpYche79MYp0TcNMt07w9DUdK 

มหาวิทยาลัยได้ส่ง
ผู้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วมในการก าหนด
นโยบายแก้ไขปัญหา
ความยากจนในระดับ
ท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
และระดับประเทศ 
โดยมีการประชุม
ร่วมกับหลายภาค
ส่วนทั้งภาครัฐและ
เอกชน เพ่ือด าเนิน
โครงการและนโยบาย
ไปสู่การยุติความ
ยากจนในทุกมิติ 

University offer the 
executive and staff to join 
with the policy for fix 
problem of local poor, 
religion poor and country 
poor by providing the 
meeting with many 
sectors both government 
and private sectors for 
the project continue and 
policy towards 
termination in all 
dimensions. 

 


