
SDG 16 ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, justice and strong institutions) 

ตัวชี้วัด ค าอธิบาย หลักฐาน ผู้รับผิดชอบ 
16.2.1  
Elected representation 
Year: 2021  
 
 

มหาวิทยาลัยจัดมีการเลือก และการเลือกตั้ง 
เพื่อด ารงกรรมการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็น
องค์กรสูงสุดในการก ากับดูแลกิจการของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. การเลือกผู้แทนผู้บริหาร  
(รองอธิการบดี และคณบดี) 
2. การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ 
3. การเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการ ซึ่งเป็นผู้แทนท้ังอาจารย์ และ
เจ้าหน้าท่ี 

http://www.council.rbru.ac.th/pages/about_council
_position.php 
 
 
 
http://www.council.rbru.ac.th/force_2554/force54_1
.pdf 

สภามหาวิทยาลัย 
 

16.2.2  
Students’ union  
Year: 2021 

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญแก่องค์กร
นักศึกษา กล่าวคือ จัดให้มีการเลือกตั้งนายก
องค์การนักศึกษาโดยเสรี การสนับสนุน
งบประมาณ การสนับสนุนการจัดการตนเอง 
การมีส่วนร่วมในการเสนอความเห็นต่อ
มหาวิทยาลัยในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และความเป็น
อิสระในการด าเนินการ 

https://student.rbru.ac.th กองพัฒนานักศึกษา 

16.2.3  
Identify and engage with 
local stakeholders  
Year: in place by 2021  

 มหาวิทยาลัยออกประกาศนโยบายแบบเป็น
ลายลักษณ์อักษร เพื่อก าหนดและการสร้าง
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมี
ส่วนร่วม” 

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B
8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%
B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0
%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%
E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2_
%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B
1%E0%B8%A2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%
A8%E0%B8%99%E0%B9%8C_%E0%B8%9E%E0%B8
%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%81%E0%B
8%B4%E0%B8%88_%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 
กองนโยบายและแผน 

https://student.rbru.ac.th/
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%B8%B0_%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%
E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA
%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C 
 
 
แผนพัฒนา Smart Local University URL: 
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8
%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8
%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8
%A3%E0%B8%B2/Smart_Local_University 
 
 
แถลงการณ์อธิการบดี เจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8
%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8
%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8
%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8
%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8
%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8
%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8
%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8
%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8
%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8
%94%E0%B8%B5 
 
 
 
 

https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/Smart_Local_University
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/Smart_Local_University
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/Smart_Local_University
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/Smart_Local_University
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
https://rbru.ac.th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B9%81%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง มาตรการให้ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
https://rbru.ac.th/document/declaration/2565/ stakeh
oldersParticipate.pdf 
 
 

16.2.4 
Participatory bodies for 
stakeholder engagement  
Year: 2021  
 
 

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเข้ามามีส่วนร่วมของ
กลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่น และผู้แทนภาค
ประชาสังคม ภายใต้โครงการ University to 
Tambon (U2T) เพื่อก าหนดโจทย์การพัฒนา
ร่วมกัน น าไปสู่การตัดสินใจส าคัญร่วมกันใน
การแก้ปัญหา และสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น เพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจฐาน
รากท่ียั่งยืน เช่น การพัฒนาผลผลิต ผลิตภัณฑ์ 
แหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น 

การแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กว่าครึ่ง
แต่งตั้งมาจากผู้ทรงคุณวุฒิในเขตพื้นการศึกษาที่มหาวิทยาลัย
รับผิดชอบ 
http://www.council.rbru.ac.th/pages/about_council
_position.php 
 
 
การเข้ามามีส่วนร่วมของกลุ่มคนในชุมชนท้องถิ่น และผู้แทน
ภาคประชาสังคม ภายใต้โครงการ University to Tambon 
(U2T) เพื่อก าหนดโจทย์การพัฒนาร่วมกัน น าไปสู่การ
ตัดสินใจส าคัญในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของ
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน 
 https://u2trbru.rbru.ac.th/ 
 
 
 
 

ส านักบริการวิชาการ 

16.2.5 
University principles on 
corruption and bribery  
In place by 2021 
 
 

   มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย และออก
ประกาศการต่อต้านการกระท าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ และการไม่รับสินบนคาด
สินบน ประกอบด้วย 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุก

1.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ีเว็บไซต์หน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน  
http://www.internal-audit.rbru.ac.th/ 
 
 2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 

 

https://rbru.ac.th/document/declaration/2565/stakeholdersParticipate.pdf
https://rbru.ac.th/document/declaration/2565/stakeholdersParticipate.pdf
http://www.council.rbru.ac.th/pages/about_council_position.php
http://www.council.rbru.ac.th/pages/about_council_position.php
https://u2trbru.rbru.ac.th/
http://www.internal-audit.rbru.ac.th/


SDG 16 ความสงบสุข ความยุติธรรม และสถาบันที่เข้มแข็ง (Peace, justice and strong institutions) 

  ชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 
2. แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจ านง
สุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์กับ
ผลประโยชน์ส่วนร่วม 
6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อ
สาธารณะ 
7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน 
10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี 

www.rbru.ac.th/เกี่ยวกับเรา/แถลงการณ์และเจตจ านง
อธิการบดี การแสดงประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณ ี
ประกอบด้วย 
  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี (No Gift Policy) 
  2. แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจ านงสุจริตใน
การบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
        3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม 
  4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
  5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์กับผลประโยชน์ส่วนร่วม 
  6. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
  7. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
  8. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
  9. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
แนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน 
  10. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เรื่อง 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
 
 

http://www.rbru.ac.th/����ǡѺ���/�ŧ��ó����ਵ�ӹ�ԡ�ú��
http://www.rbru.ac.th/����ǡѺ���/�ŧ��ó����ਵ�ӹ�ԡ�ú��
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16.2.6  
Academic freedom 
policy  
Year: in place by 2021  

 มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบาย และออก
ประกาศเสรีภาพทางวิชาการ เรียกว่า 
“ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี 
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วน
ร่วม” 

https://www.rbru.ac.th/document/declaration/2565
/stakeholdersParticipate.pdf 
 

หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

16.2.7 
Publish financial data 
Year: 2021  

มหาวิทยาลัยได้รับการตรวจสอบจาก
หน่วยงานภายนอก และต้องเผยแพร่ข้อมูล
ทางการเงินทุกปี 

http://www.rbru.ac.th/anual_report/finance_report_
2564.pdf 
 

กลุ่มงานการเงิน 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน 

16.3.1 
Provide expert advice to 
government  
Year: 2021  

   มหาวิทยาลัยด าเนินการให้ค าแนะน าหรือ
ค าปรึกษาให้แก่ท้ังหน่วยงานรัฐและ
ภาคเอกชน ดังนี้ 
   1. การให้ค าปรึกษาด้านเกษตรและอาหาร 
ภายใต้ “ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้า
เกษตร และอาหารภาคตะวันออก” 
   2. การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ 
ภายใต้โครงการ “ Ai-YARA: ระบบตรวจจับ
และแจ้งเตือนการบุกรุกพื้นท่ีเกษตรกรรมของ
ช้างป่า” 
   3. การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ
เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด-19 แก่ส านักงาน
จังหวัดจันทบุรี  ภายใต้โครงการ “ SafeChan 
: ระบบบันทึกการเดินทางเข้าออกจังหวัด
จันทบุรี” 
 4. โครงการศึกษานวัตกรรมระบบ
กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความปลอดภัยสูงลง
นามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาร่วมกับ ท่าน
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม 

การให้ค าปรึกษาด้านเกษตรและอาหาร ภายใต้ “ ศูนย์วิจัย
และพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตร และอาหารภาคตะวันออก 

http://www.classforecast.rbru.ac.th/home 

 
การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “ Ai-
YARA:ระบบตรวจจับและแจ้งเตือนการบุกรุกพื้นท่ี
เกษตรกรรมของช้าง” 
http://www.csit.rbru.ac.th/research-aiyara.html 
 
 
การให้ค าปรึกษาและบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ 
“SafeChan : ระบบบันทึกการเดินทางเข้าออกจังหวัด
จันทบุรี” 
http://www.csit.rbru.ac.th/research-safechan.html 
 
โครงการศึกษานวัตกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความ
ปลอดภัยสูงลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาร่วมกับ ท่าน
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม 
http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-
academic-cctv.html 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
 
 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์
 
 
 
 
 
 
คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์
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http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-academic-cctv.html
http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-academic-cctv.html
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16.3.2 
Policy- and lawmakers 
outreach and education 
Year: 2021  

มหาวิทยาลัยจัดท าหลักสูตรเพื่อขยายผลใน
การพัฒนาทักษะให้แก่บุคคลทั่วไป ดังนี้ 
   1. หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non degree) 
ด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเบื้อง
ต้นแบบทุนต่ า ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะ
ก าลังคนของประเทศ ( Reskill Upskill 
Newskill) 
   2. โครงการการพัฒนาสมรรถนะครู 
(Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อพัฒนาทักษะ
ผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
   3. หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีพื้นฐาน (RBRU 
Massive Open Online Course: RBRU 
MOOC) การเรียนรู้ตลอดชีวิต ( life long 
learning) 

ระบบฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ 
https://eresearch.rbru.ac.th/ 
 
 
 
 
 
ระบบฐานข้อมูลวิจัยอิเล็กทรอนิกส์ 
https://etheses.rbru.ac.th/ 
 
 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

16.3.3  
Participation in 
government research 
Year: 2021  

เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ 
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ด าเนิน
โครงการศึกษานวัตกรรมระบบกล้องโทรทัศน์
วงจรปิด ความปลอดภัยสูงลงนามสัญญา
แต่งตั้งที่ปรึกษาร่วมกับ ท่านเจ้ากรม
เทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ และผศ.วิ
ชาญ ทุมทอง 

โครงการศึกษานวัตกรรมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ความ
ปลอดภัยสูงลงนามสัญญาแต่งตั้งที่ปรึกษาร่วมกับ ท่าน
เจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและอวกาศ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหมกระทรวงกลาโหม 
http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-
academic-cctv.html 
 
 

คณะวิทยาการคอมพิวเตอร ์

16.3.4 
Neutral platform to 
discuss issues  
Year: 2021  

   มหาวิทยาลัยจัด “โครงการเวทีประชาคม
สะท้อนปัญหา และความต้องการของชุมชนที่
ได้รับผลกระทบจากช้างป่า” เพื่อเป็นพ้ืนท่ีให้ผู้
มีส่วนได้เสียจากช้างป่า ภาครัฐ และภาค
ประชาสังคมได้มีการแลกเปลี่ยน และอภิปราย 
อันน าจะน าไปสู่ข้อสรุปการบริหารจัดการ
ปัญหาช้างป่า 

โครงการเวทีประชาคมสะท้อนปัญหา และความต้องการของ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า 
https://www.youtube.com/watch?v=EnIxv8SrXLQ 
 
 
Facebook:https://www.facebook.com/UniservRBRU?
eav=AfYgfzY4a6n7W-

ส านักบริการวิชาการ 

https://eresearch.rbru.ac.th/
https://etheses.rbru.ac.th/
http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-academic-cctv.html
http://www.csit.rbru.ac.th/portfolio-details-academic-cctv.html
https://www.youtube.com/watch?v=EnIxv8SrXLQ
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zc8HiFKzKr0UIXiEH_E2Cf49y2YkfejQMLGfVtLfW3GKIO
5tROOeo&paipv=0 
 
https://www.flipbookpdf.net/web/site/b2bbf7a713f
281547504bb8ad419a2d2d035aa8f202210.pdf.html 
 
 

16.4 Indicator: 

Proportion of graduates 
in law 
- Number of graduates 
- Number of graduates 
from law and enforcement 
related courses 
 

   บัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ส าเร็จการศึกษา
หลักสูตรนิติศาสตร์ ในปีการศึกษา 2564 
จ านวนทั้งสิ้น 52 คน จากบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาในปีเดียวกัน 1624 คน คิดเป็นร้อย
ละ 16.3 

ไฟล์แนบ กองบริการการศึกษา 


