
รายงานโครงการใหญ�ออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถ่ิน ป� 2563 – 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

 
 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

ที่อยู� : มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เลขท่ี 41 ม.5 ต.ท�าช าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 
เบอร)โทรศัพท) : 039-319111 
อีเมล) : uniserv@rbru.ac.th 

 
2.  โครงการออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถ่ิน ป� 2563 - 2564 
 
3.  หลักการและเหตุผล/ความสําคัญ 

ตามที่ธนาคารออมสิน มีนโยบายและแผนงาน ประจําปC 2563 - 2564 ในการจัดกิจกรรมด านการเสริมสร าง
และพัฒนาภูมิปIญญาท องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน)รักษ)ถิ่น” โดยการบูรณาการภูมิปIญญาและวิทยาการสมัยใหม�
ของสถาบันอุดมศึกษากับภูมิปIญญาและทรัพยากรท องถ่ิน เพื่อสร างกระบวนการในการเสริมสร างและพัฒนา 
ยกระดับขีดความสามารถในการประกอบการของกลุ�มชุมชนที่รวมตัวกันสร างผลิตภัณฑ)หรือบริการให มีศักยภาพ 
มีมูลค�าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ)หรือบริการ ให ตอบสนองต�อความต องการของตลาดซึ่งเปRนการเสริม
ความมั่นคงในอาชีพและรายได  การมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข าถึงแหล�งเงินทุนให แก�ประชาชนในแต�ละ
ท องถิ่นให มีความมั่นคง เกิดผลที่ยั่งยืน ในขณะเดียวกันนิสิตนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เข าร�วมโครงการ
จะเกิดการเรียนรู  เข าใจในวิถีชีวิต เอกลักษณ)และภูมิปIญญาท องถ่ิน ตระหนักถึงความสําคัญของภูมิปIญญาไทย
และทรัพยากรอันมีค�า เพื่อจะช�วยกันจรรโลงรักษาให อยู�คู�สังคมไทยสืบต�อไป 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีมีปรัชญาในการดําเนินงานในฐานะ "สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท องถ่ิน" ท่ีมุ�งเน นการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ)สู�การพัฒนาท องถ่ิน โดยการมีส�วนร�วมของคณาจารย) นักวิชาการ 
นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงสร างเครือข�ายความร�วมมือกับทุกภาคส�วน เพื่อสร างชุมชนและสังคม
ให เข มแข็งอย�างยั่งยืน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของการเสริมสร างและพัฒนาภูมิปIญญาท องถิ่น 
โดยการนําองค)ความรู และนวัตกรรมสมัยใหม�ของนักศึกษามาพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ)หรือบริการ
ของท องถิ่นให ตอบสนองต�อความต องการของตลาด เพื่อสร างรายได และความมั่นคงในอาชีพได อย�างยั่งยืน 
ซึ ่งสอดคล องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที ่มุ �งเน นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที ่มีค ุณภาพ คิดเปRน ทําเปRน 
แก ปIญหาได  เพื่อร�วมเปRนส�วนหน่ึงในการพัฒนาและยกระดับสังคม ชุมชน และท องถ่ินสู�ความย่ังยืน  

ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท องถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีได ร�วมกับธนาคารออมสิน 
ในการลงดําเนินกิจกรรมเสริมสร างและพัฒนาภูมิปIญญาท องถิ่น โดยการส�งเสริมให นักศึกษาได นําความรู 
และวิทยาการสมัยใหม�ของมหาวิทยาลัยไปบูรณาการร�วมกับภูมิปIญญาและทรัพยากรของท องถ่ิน ในการเสริมสร าง
และพัฒนาผลิตภัณฑ)หรือบริการให มีศักยภาพ มีมูลค�าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ)หรือบริการ
ให ตอบสนองต�อความต องการของตลาด ซึ่งส่ิงเหล�าน้ีล วนเสริมสร างความมั่นคงในอาชีพและรายได  ส�งผลให เกิด
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ความเข มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม รวมถึงโครงการดังกล�าวยังส�งเสริมให 
นักศึกษาเกิดการเรียนรู  เข าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ)และภูมิปIญญาท องถ่ิน ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการ
พัฒนาท องถ่ินในอนาคตต�อไป 
 

4.  วัตถุประสงค�  
4.1 เพื่อส�งเสริมให นักศึกษาเกิดการเรียนรู และนําวิทยาการสมัยใหม�มาใช ในการพัฒนาผลิตภัณฑ)

หรือบริการของชุมชนให มีคุณภาพ มีมูลค�าเพิ่ม และตอบสนองต�อความต องการของตลาด 
4.2 เพื่อส�งเสริมให นักศึกษาทํางานเปRนทีม สร างประสบการณ)ในการเรียนรู กระบวนการทํางาน

และแลกเปล่ียนองค)ความรู ร�วมกัน 
4.3 เพื่อส�งเสริมให นักศึกษาเกิดการเรียนรู  เข าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ)และภูมิปIญญาท องถิ่น ตระหนัก

และเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาท องถ่ิน 
4.4 เพื่อส�งเสริมศักยภาพให กับกลุ�มองค)กรชุมชนในการพัฒนาอาชีพ สร างรายได  ต�อยอดภูมิปIญญา

ท องถ่ิน สร างมูลค�าเพิ่มในผลิตภัณฑ)หรือบริการให สามารถเข าสู�ตลาดเพื่อสร างความได เปรียบในการแข�งขัน 
4.5 สร างการมีวินัยทางการเงินและศักยภาพในการเข าถึงแหล�งเงินทุนให แก�ชุมชนในท องถิ่น ให มี

ความมั่นคงเกิดผลท่ีย่ังยืน 
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5.  ข6อมูลกลุ�มองค�กรชุมชน 
 

ที่ ชื่อกลุ�ม
องค�กรชุมชน 

ประเภท
ผลิตภัณฑ�
/บริการ 

ที่อยู�ป;จจุบัน 
ที่สามารถติดต�อ

ได6 

เบอร�
โทรศัพท� 

Email บัญชีเงินฝาก 
ธนาคารออมสิน 

จํานวน
สมาชิก 
(ราย) 

จํานวน
เงินออม
(บาท) 

ID LINE 
 

Face 
Book 

 ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร 
ออมสินสาขา 

1 กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนคลอง
น้ําเค็มทันใจ 

ผงโรยข าว 53/2 ม.2  
ต.คลองน้ําเค็ม  
อ.แหลมสิงห)  
จ.จันทบุรี 
22190 

081-
8632637 

Bebennnn 
@gmail.com 

นางวัลลี    
ใจเย็น 

0203081
13420 

ท�าแฉลบ 31 115,000 - ผงโรยข าว
คุณยาย 
ขนมคุณ
ยายของ
ฝากเมือง
จันท) 

2 กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ําผึ้ง
คิชฌกูฏ 

ชาเกสร
น้ําผึ้งหยด 

77 ม.7 หมู�บ าน
คลองหินลอย  
ต.ชากไทย  
อ.เขาคิชฌกูฏ  
จ.จันทบุรี 
22000 

092-
8515953 

somtop599
4@hotmail. 
com 

น.ส.ชมพูนุท 
วิเศษฤทธิ์ 

- - 50 
คนขึ้น

ไป 

30,000 - น้ําผึ้ง 
คิชฌกูฏ      
อรุณ 

3 กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนฟาร)ม
หอยนางรม
โภคพิพัฒน) 

หอย
นางรม
อบแห ง 

29/1 ม.3  
ต.วันยาว  
อ.ขลุง 
จ.จันทบุรี  
22110 

093-
4496591 

- นางสาวศิริมา 
บุญโยประการ 

- 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

50 
คนขึ้น

ไป 

30,000 Muhin 
20 

ฟาร)ม 
หอยนางรม
โภคพิพัฒน) 

4 กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิต
เห็ดเศรษฐกิจ
ครบวงจร 

น้ําพริก
บ านไร� 
ลุงวีระ 

ม.8 ต.รําพัน  
อ.ท�าใหม�  
จ.จันทบุรี  
22170 

087-
1423267 

- นายวีระ                
ศรีคงรักษ) 

051130532
859 

00113 
สาขาท�าใหม� 

20 0 - กลุ�มผลิต
เห็ดหลินจือ 
แดง g2 
จันทบุร ี
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ที่ ชื่อกลุ�ม
องค�กรชุมชน 

ประเภท
ผลิตภัณฑ�
/บริการ 

ที่อยู�ป;จจุบัน 
ที่สามารถติดต�อ

ได6 

เบอร�
โทรศัพท� 

Email บัญชีเงินฝาก 
ธนาคารออมสิน 

จํานวน
สมาชิก 
(ราย) 

จํานวน
เงินออม
(บาท) 

ID LINE 
 

Face 
Book 
 ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร 

ออมสินสาขา 
5 กลุ�มชมรม

ผู สูงอายุ 
ชุมชน 
แก�งหางแมว 

ยาหม�อง
น้ํากลิ่น
ตะไคร 
หอม 

134/9 ม.2  
ต. แก�งหางแมว  
อ.แก�งหางแมว  
จ.จันทบุรี 
22160 

084-
9602626 

- นายมงคล 
แก วศรีงาม 

- - 40 0 - ชมรม
ผู สูงอายุ 
แก�งหางแมว 

6 วิสาหกิจ
ชุมชน
ท�องเที่ยว 
บ านน้ําเชี่ยว 
 

ข าว
เกรียบ
หอย

ปากเปRด 

175/5 ม.1  
ต.น้ําเชี่ยว  
อ.แหลมงอบ  
จ.ตราด  
23120 

089-
2446702 

Rossarin67
02@hotmail
.com 

วิสาหกิจชุมชน
ท�องเที่ยว 

บ านน้ําเชี่ยว 

020344202
120 

ตราด 128 0 - วิสาหกิจ
ชุมชน
ท�องเที่ยว
บ านน้ําเชี่ยว  
จ.ตราด 

7 กลุ�มชุมชน
ท�องเที่ยว 
นวัตวิถี 
บ านเนินกลาง           
ม.3 

เสื่อกก
บางสระ

เก า 

ศาลาหมู�บ าน
เนินกลาง ม.3 
บ านเนินกลาง              
ต.บางสระเก า          
อ.แหลมสิงห)  
จ.จันทบุรี 
22190 

087-
7660506 

- 
 
 
 
 
 

 

นายมังกรแก ว 
สุขสิงห) 

- - 30 0 - เสื่อกก 
บางสระเก า 

8 กลุ�มหมู�บ าน
ท�องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี  
ชุมชนหนองบัว 
ม.6 

น้ําพริกแกง 
หมูชะมวง

และ
น้ําพริก
แกงเผ็ด 

49/1 ม.6  
ต.หนองบัว  
อ.เมือง  
จ.จันทบุรี 
22000 

087-
5685404 

mild_mun
eno@ 

hotmail. 
com   

นางสาวมัทธี 
ตรีผล 

050081643
038 

00028 
จันทบุร ี

20 0 Kru-
mind 

น้ําพริกแซ�บ      
บ านหนองบัว 
ม.6 
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ที่ ชื่อกลุ�ม
องค�กรชุมชน 

ประเภท
ผลิตภัณฑ�
/บริการ 

ที่อยู�ป;จจุบัน 
ที่สามารถติดต�อ

ได6 

เบอร�
โทรศัพท� 

Email บัญชีเงินฝาก 
ธนาคารออมสิน 

จํานวน
สมาชิก 
(ราย) 

จํานวน
เงินออม
(บาท) 

ID LINE 
 

Face 
Book 

 ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคาร 
ออมสินสาขา 

9 กลุ�มหมู�บ าน
ท�องเที่ยว
ชุมชน 
บ านปIถวี 

การ
จัดการ
การ

ท�องเที่ยว
เชิงเกษตร 

5 ม.2 ต.ปIถวี  
อ.มะขาม  
จ.จันทบุรี 
22150 

063-
2262251 

- นายรัฐไท  
พงษ)ศักดิ ์

020257516
854 

ท�าใหม� 49 300,000 063226
2251 

รัฐไท   
ศูนย)เรียนรู 
ชุมชน 
บ านปIถวี 

10 กลุ�มท�องเที่ยว
ชุมชน 
เสม็ดงาม 

หมู�บ าน
ท�องเที่ยว 
OTOP  
บ าน 

เสม็ดงาม 

49/4 ม.10  
ต.เสม็ดงาม  
อ.เมือง  
จ.จันทบุรี 
22000 

062-
7916924 

- นางสาวรัดใจ                 
เจริญชาติ  
และนางสาว
ธาราวด ี               
พลกิจ 

020346519
604 

เรนโบว) 
พลาซา 
จันทบุร ี

24 0 - ชุมชน
ท�องเที่ยว
เสม็ดงาม 

รวม 402 475,000  
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ประเภท
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

6.  หมวดและประเภทของผลิตภัณฑ�/บริการที่ได6รับการพัฒนา  (ทําเครื่องหมาย ได6มากกว�า 1 หมวด) 
 

 
 
      

(1)  
กินด ี

(2)  
อยู�ดี 

(3)  
สวยดี 

(4)  
ดูดี 

(5)  
รักษ�ดี 

(6)  
อื่นๆ ด ี

เช�น อาหาร 
เครื่องดื่ม 

เช�น ที่พัก โฮมสเตย� เช�น เครื่องประทินผิว 
ผลิตภัณฑ�สปา 
และสมุนไพร 

เช�น เสื้อผ6า  
เครื่องแต�งกาย 
เครื่องประดับ 

สิ่งของ เครื่องใช6 
ของที่ระลึก 

เช�น สถานที่
ท�องเที่ยวชุมชน,  

การอนุรักษ�
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือ 

ภูมิป;ญญาท6องถิ่น 
ให6คงอยู�สืบต�อไป 

นอกเหนือ  
จากหมวด 

1-6 

1.  ผลิตภัณฑ)ผงโรยข าว �      
2.  ผลิตภัณฑ)ชาเกสรน้ําผึ้งหยด �      
3.  ผลิตภัณฑ)หอยนางรมอบแห ง �      
4.  น้ําพริกบ านไร�ลุงวีระ �      
5.  ผลิตภัณฑ)ยาหม�องน้ํากลิ่นตะไคร หอม   �    
6.  ผลิตภัณฑ)ข าวเกรียบหอยปากเปRด �      
7.  ผลิตภัณฑ)เสื่อกกบางสระเก า    �   
8.  ผลิตภัณฑ)น้ําพริกแกงหมูชะมวง 
และน้ําพริกแกงเผ็ด �     

 

9.  การจดัการการท�องเที่ยวเชิงเกษตร     �  
10.  หมู�บ านท�องเที่ยว OTOP บ านเสม็ดงาม     �  

 
 
 
 
 
 
 
 

  หมวด 
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7.  กระบวนการทํางานของสถาบันอุดมศึกษาต�อการเสริมสร6างและพัฒนาภูมิป;ญญาท6องถิ่น (อธิบายพอสังเขป) 
 

ที่ ประเภทผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(1) พัฒนา
คุณภาพวัตถุดิบ 

(2) การพฒันา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

(3) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ� 

(4) การพฒันา
และปรับปรุง

การผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(5) การจัดทํา
บัญชีต6นทุนกลุ�ม 

(6) การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

(7) ช�องทาง 
การตลาด 
(online-
offline) 

(8) ผลิตภัณฑ�/
บริการ ได6รับ

การยอมรับจาก
มาตรฐานใด  

1 
 
 

ผลิตภัณฑ)ผงโรยข าว แปรรูปจาก
ผลิตภัณฑ) 
พลอยได จาก
ผลิตภัณฑ)หลัก
โดยนํามาแปรรูป
ให กลายเปRน
ผลิตภัณฑ)ใหม� 

นํามาแปรรูปให 
กลายเปRน
ผลิตภัณฑ)ใหม� 
ซึ่งสามารถทําให 
ปริมาณของเสีย
หรือของไม�ได 
คุณภาพนั้นลดลง
และชุมชนมี
รายได เพิ่มขึ้น 

การออกแบบ
และพัฒนาบรรจุ
ภัณฑ)ให มีความ
ทันสมัย 

ปรับปรงุ 
หอยนางรม
อบแห งให เหมาะ
กับการบริโภค 
ได ทุกมื้อและ 
ทุกเมนูอาหาร 
 

ดําเนินการจัดทํา
บัญชีรายรับ-
รายจ�าย  
บัญชีกลุ�ม 
 

ดําเนินการจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

มีการลงขายทาง
หน าเว็บเพจ 
ของทางฟาร)ม
หอยนางรม 
โภคพิพัฒน) 
Facebook, 
Line ฝากขาย
ร านขายของฝาก, 
ขายด วยตนเอง 
และการออกร าน
จําหน�ายสินค า 

- 

2 
 
 
 

ผลิตภัณฑ)ชาเกสร
น้ําผึ้งหยด 

พัฒนาและ
ส�งเสริม แปรรูป
ผลิตภัณฑ)จาก
น้ําผึ้ง และเกสร
ผึ้ง 

พัฒนาผลิตภัณฑ) 
ชาเกสรน้ําผึ้ง
หยดให คงทน 
ต�อสภาพอากาศ 

ออกแบบโลโก ให 
ทันสมัยน�าสนใจ
และบรรจุภัณฑ)
ให ดูสวยงามและ
ง�ายต�อการใช 
งานมากยิ่งขึ้น 

ปรับปรงุเรื่อง
รสชาติให  
กลมกล�อม และ
เหมาะสมกับ 
การบริโภคได ทุก
มื้อ และทุกเมน ู
อาหาร 
 

มีการใช การบันทึก 
รายรับรายจ�าย 
เปRนบัญชีกลุ�ม 
ส�งเสริมการทํา
บัญชีต นทุนของ
กลุ�ม เพื่อการ
บริหารจดัการ
ของกลุ�ม 

ส�งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน 
ของสมาชิกใน
กลุ�ม 

ลงขายหน า 
เว็บเพจของ 
ทางร าน,  
การจัดตัง้บูท, 
Line 

- 
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ที่ ประเภทผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(1) พฒันา
คุณภาพวัตถุดิบ 

(2) การพฒันา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

(3) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ� 

(4) การพฒันา
และปรับปรุง

การผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(5) การจัดทํา
บัญชีต6นทุน

กลุ�ม 

(6) การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

(7) ช�องทาง 
การตลาด 
(online-
offline) 

(8) ผลิตภัณฑ�/
บริการ ได6รับ

การยอมรับจาก
มาตรฐานใด  

3 
 
 
 

ผลิตภัณฑ)หอยนางรม
อบแห ง 

พัฒนาแปรรูป
หอยนางรมโดย
ให คงคณุค�าทาง
อาหารและได 
สารอาหารเข มข น
ที่สกัดได จาก
หอยนางรม 

นําวัตถุดิบมา
พัฒนาให มี
รสชาติที่อร�อย 
เก็บได ยาวนาน
และถูกใจ
ผู บริโภค 

ออกแบบให 
ทันสมัย ช�วยลด
โลกร อนและมี
สีสันดึงดูดง�าย 
ต�อการใช งาน
มากยิ่งขึ้น 

ปรับปรงุให 
เหมาะสมกับ
การบริโภคได 
ทุกมื้อและ 
ทุกเมนูอาหาร 

ส�งเสริมการทํา
บัญชีต นทุน 
ของกลุ�มเพื่อ 
การบรหิารจดัการ
ของกลุ�ม 

ส�งเสริมการทํา
บัญชีครัวเรือน
ของสมาชิก 
ในกลุ�ม 

มีการขาย 
ทางหน าเว็บเพจ
ของทางฟาร)ม
หอยนางรม 
โภคพิพัฒน) 

 

- 

4 น้ําพริกบ านไร�ลุงวีระ ผลิตภัณฑ)แปรรูป
จากเห็ด 

แปรรูปจากเห็ด 
โดยมีพ�อค าเข า
มาซื้อสินค าเพื่อ
นําไปขายต�อ 

ออกแบบ 
บรรจุภัณฑ) 
ให ดูน�าสนใจ 

ปรับปรงุเรื่อง
รสชาติให  
กลมกล�อม 

มีการใช การ
บันทึกรายรับ
รายจ�าย เปRน
บัญชีกลุ�ม 

จัดทําบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนวทางของ
ธนาคารออมสิน 

จัดทําแฟนเพจ 
Facebook เพื่อ
ประชาสัมพันธ)
และขายแบบ 
online 

- 

5 ผลิตภัณฑ)ยาหม�อง
น้ํากลิ่นตะไคร หอม 

พัฒนาผลิตภัณฑ) 
ให มีคณุภาพ
ยกระดับ
ผลิตภัณฑ)  
ให มมีูลค�า             
เพิ่มขึ้น 

พัฒนาแปรรูป
ตราสัญลักษณ)
ของผลิตภัณฑ)
ให มีความ
สวยงามและมี
ความน�าสนใจ
มากขึ้น   

พัฒนาโลโก   
โดยมีข อมูล 
ของผลิตภัณฑ)  
มีความน�าดงึดูด
มากขึ้น 

มีการพัฒนา 
จากพิมเสนน้ํา
ให เปRนสเปรย) 
กันยุงและเจล
แอลกอฮอล) 
ล างมือกลิ่น
ตะไคร หอม 

บันทึกบัญชี
รายรับรายจ�าย 

จัดทําบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนวทางของ
ธนาคารออมสิน 

มีการเพิ่ม
ช�องทาง
การตลาด 
โดยสร างเพจ 
Facebook 
 

- 
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ที่ ประเภทผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(1) พฒันา
คุณภาพวัตถุดิบ 

(2) การพฒันา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

(3) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ� 

(4) การพฒันา
และปรับปรุง

การผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(5) การจัดทํา
บัญชีต6นทุน

กลุ�ม 

(6) การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

(7) ช�องทาง 
การตลาด 
(online-
offline) 

(8) ผลิตภัณฑ�/
บริการ ได6รับ

การยอมรับจาก
มาตรฐานใด  

6 ผลิตภัณฑ)ข าวเกรียบ
หอยปากเปRด 

ร�วมค นหา
วัตถุดิบในพื้นที่ 
เพื่อการแปรรปู
เปRนผลิตภัณฑ)
ของกลุ�ม 

พัฒนาการทํา
ข าวเกรียบให มี
ความแปลก 
แตกต�าง และ
อร�อยถูกใจผู ซื้อ 
 

1. สอบถาม 
ความต องการ 
2. ประสานงาน
กับผู เชี่ยวชาญ
ด านการออกแบบ
และบรรจุภัณฑ) 
3. นําเสนอต�อกลุ�ม 

1. สอบถาม
ความต องการ 
2. ประสานงาน
กับผู เชี่ยวชาญ
ด านการคิดสูตร
อาหารในการนํา 
มาทําข าวเกรียบ
หอยปากเปRด 
3. นําเสนอต�อ
กลุ�ม 

มีการจัดทําบญัชี
ต นทุนของกลุ�ม 

 
 
 
 
 
 

จัดทําบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนวทางของ
ธนาคารออมสิน 

พัฒนาช�องทาง
การตลาด
ออนไลน)  
เพื่อจัดจําหน�าย
สินค าและบรกิาร
ของกลุ�มฯ 

- 

7 ผลิตภัณฑ)เสื่อกก 
บางสระเก า 

การพัฒนา 
กลุ�มชาวบ าน 
 

การใช เครื่องมือ
การสื่อสารและ
การสื่อสาร
การตลาด
ออนไลน) 

การสร างสรรค)
และใช สื่อบน 
Digitals  Platform 
 

การสื่อสาร
พัฒนาและ
ปรับปรงุ
ผลิตภัณฑ)/
บริการ 

การสื่อสารการ
จัดทําบัญชี
ต นทุนกลุ�ม 

การสื่อสารการ
จัดทําบัญชี
ครัวเรือน (ส�วน
บุคคล) 
 

Digitals  
Platform 

- 

8 ผลิตภัณฑ)น้ําพริก
แกงหมูชะมวงและ
น้ําพริกแกงเผ็ด 

ค นหาวัตถุดิบ 
ในพื้นที่ชุมชน
และตลาดชุมชน
เพื่อลดต นทุน 
ในการผลิต 

ทําการออกแบบ 
บรรจุภัณฑ)
เพื่อให สามารถ
รักษากลิ่น รส 
ของน้ําพริก 

1. สอบถาม 
ความต องการ
ของกลุ�มชุมชน 
2.ประสานงาน
กับผู เชี่ยวชาญ 

1. สอบถาม
ความต องการ
ของผู บริโภค 
2.ประสานงาน
กับชุมชนเพื่อ 

มีการจัดทําบญัชี
ต นทุนของกลุ�ม 
ตามแนวทาง
ของธนาคาร
ออมสิน 

มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนวทางของ
ธนาคารออมสิน 

 

จัดจําหน�าย
สินค าทาง
ออนไลน)และ
ประชาสัมพันธ)
ให ผลิตภัณฑ) 

- 
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ที่ ประเภทผลิตภัณฑ�/

บริการ 
(1) พฒันา

คุณภาพวัตถุดิบ 
(2) การพฒันา

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

(3) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ� 

(4) การพฒันา
และปรับปรุง

การผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(5) การจัดทํา
บัญชีต6นทุน

กลุ�ม 

(6) การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

(7) ช�องทาง 
การตลาด 
(online-
offline) 

(8) ผลิตภัณฑ�/
บริการ ได6รับ

การยอมรับจาก
มาตรฐานใด  

 (ต�อ)   3. ออกแบบ
บรรจุภัณฑ) 
4. นําเสนอรูปแบบ
บรรจุภัณฑ) 

ปรับปรงุ
ผลิตภัณฑ) 
3.การประชา 
สัมพันธ)
ผลิตภัณฑ) 

มีการจัดทําบญัชี
ต นทุนของกลุ�ม 
ตามแนวทาง
ของธนาคาร
ออมสิน 

มีการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนตาม
แนวทางของ
ธนาคารออมสิน 

เปRนที่รู จัก
แพร�หลาย
  

 

 

9 การจัดการการ
ท�องเที่ยวเชิงเกษตร 

- 1. สํารวจพื้นที่   
2. ถ�ายทอดองค)
ความรู ด านการ
ท�องเที่ยวชุมชน 
3. ประเมิน
ศักยภาพชุมชน 
4. การจัด
เส นทาง
ท�องเที่ยว
ภายในชุมชน 

- - การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน การลง
ข อมูลรายรับ-
รายจ�ายของ
สมาชิกกลุ�มฯ 
เพื่อทําให สมาชิก
เห็นว�ารายจ�าย
ใดจําเปRนและ
รายจ�ายใดไม�
จําเปRน เพื่อเปRน
การวางแผน 
การออมเงิน 

- - - 
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ที่ ประเภทผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(1) พฒันา
คุณภาพวัตถุดิบ 

(2) การพฒันา
นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ�/

บริการ 

(3) การออกแบบ 
บรรจุภัณฑ� 

(4) การพฒันา
และปรับปรุง

การผลิตภัณฑ�/
บริการ 

(5) การจัดทํา
บัญชีต6นทุน

กลุ�ม 

(6) การจัดทํา
บัญชีครัวเรือน 
(ส�วนบุคคล) 

(7) ช�องทาง 
การตลาด 
(online-
offline) 

(8) ผลิตภัณฑ�/
บริการ ได6รับ

การยอมรับจาก
มาตรฐานใด  

10 หมู�บ านท�องเที่ยว 
OTOP บ านเสมด็งาม 

- 1. ติดต�อ
ประสานงาน 
กับพื้นที่  
2. สํารวจพื้นที่ 
พัฒนาเปRน
แหล�งท�องเที่ยว 
ได หรือพัฒนา
ให ดีขึ้น 
3. จัดประชุม
ร�วมกับหมู�บ าน 
ให เกิดความ
เข าใจตรงกัน 
4.พัฒนา
กิจกรรม  
การสื่อสารการ
ท�องเที่ยว และ
ผลิตสื่อที่ชุมชน
นั้นต อง 

- - มีการจัดทําบญัชี
ต นทุนของกลุ�ม
ตามแนวทาง
ของธนาคาร
ออมสิน 

- - - 
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8. การบูรณาการอย�างมีส�วนร�วม ระหว�าง กลุ�มองค�กรชุมชน นักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ธ.ออมสิน และหน�วยงานพันธมิตรในพื้นที่ 
มีใครบ6าง มีส�วนร�วมในการพัฒนาเพื่อเสริมสร6างความเข6มแข็งแก�กลุ�มองค�กรชุมชนอย�างไร 
 

หน�วยงาน การทํางานบูรณาการอย�างมีส�วนร�วม ประโยชน�ที่เกิดขึ้น 
1. กลุ�มองค�กรชุมชน 

   1) กลุ�มวิสาหกิจชุมชน 
คลองน้ําเค็มทันใจ 

จัดเตรียมวัตถุดิบและสินค า และแจ งความต องการในลักษณะ
ของบรรจุภัณฑ)ตลอดจนให คําแนะนําในการดําเนินงานต�าง ๆ   

ได ผลิตภัณฑ) “ผงโรยข าว” จัดเปRนผลิตภัณฑ)พลอยได จาก
ผลิตภัณฑ)หลัก คือ ต มยําโปyะแตก ปูอบโอ�ง และปลาอบ
กระวาน โดยนํามาแปรรูปให กลายเปRนผลิตภัณฑ)ใหม�  
ซึ่งจะสามารถทําให ลดปริมาณของเสียหรือของไม�ได 
คุณภาพลง และชุมชนมีรายได เพิ่มขึ้น 

   2) กลุ�มวิสาหกิจชุมชนน้ําผึ้ง             
คิชฌกูฏ 

กลุ�มวิสาหกิจชุมชนน้ําผึ้งคิชฌกูฏ ได ถ�ายทอดองค)ความรู       
ภูมิปIญาท องถิ่น เรื่องผึ้ง คุณค�าประโยชน)ของผึ้งที่มีต�อโลก 
และมนุษย) ให แก�กลุ�มนักศึกษา พร อมทั้งได  สนับสนุนวัตถุดิบ
เพื่อการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ) 

ได ช�วยคิดการแปรรูปสินค านอกจากผลผลิตน้ําผึ้ง  
ทีด่ําเนินการแปรรูปสินค าจากผลิตภัณฑ)จากน้ําผึ้ง                   
และเกสรผึ้งโดยยังคงสภาพคุณค�าเกสรผึ้ง ซึ่งได สรุป 
เปRน “ชาหยดเกสรผึ้งชงดื่ม” 

   3) กลุ�มฟาร)มหอยนางรม                   
โภคพิพัฒน) 

กลุ�มวิสาหกิจฟาร)มหอยโภคพิพัฒน)ได ถ�ายทอดองค)ความรู           
ภูมิปIญญาท องถิ่น เรื่องหอยนางรมให แก�กลุ�มนักศึกษา     
พร อมทั้งได สนับสนุนวัตถุดิบเพื่อการทดสอบและพัฒนา
ผลิตภัณฑ) 

ได ดําเนินการจัดอบรมบัญชีแก� กลุ�มวิสาหกิจชุมชน 
ฟาร)มหอยนางรมโภคพิพัฒน) ให ทางกลุ�มวิสาหกิจชุมชน
ฟาร)มหอยนางรมโภคพิพัฒน)ได ทําบัญชีอย�างถูกต อง
ดําเนินการและได แปรรูปสินค าจากหอยนางรมให เปRน 
หอยนางรมอบแห งซึ่งได สรุปเปRน “หอยนางรมอบแห ง” 

   4) กลุ�มผลิตเห็ดเศรษฐกิจ                   
ครบวงจร 

ให ความร�วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ) ได คิดวางแผนในการผลิตและวางขายสินค า รวมถึงการคํานวณ
กําไร ขาดทุน มีการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจ�าย กําไร-ขาดทุน 
สร างแฟนเพจ Facebook ขึ้นจําหน�ายออนไลน) ออกแบบ
และปรับขั้นตอนการทํา จากการตากเห็ดเปRนการอบซึ่งจะ
ทําให ประหยัดเวลาและลดการเกิดราของเห็ดที่เกิดจาก
ความชื้น ซึ่งได สรุปเปRน “น้ําพริกบ านไร�ลุงวีระ”   
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หน�วยงาน การทํางานบูรณาการอย�างมีส�วนร�วม ประโยชน�ที่เกิดขึ้น 

   5) กลุ�มชมรมผู สูงอายุชุมชน              
แก�งหางแมว 

เริ่มต นมีโลโก ผลิตภัณฑ)ตะไคร หอมอยู�แล วแต�ยังไม�น�าสนใจ 
จึงพัฒนาช�วยออกความเห็นในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ) 

ได ผลิตภัณฑ)บรรจุภัณฑ)พัฒนาต�อยอดจากพิมเสนน้ําไปเปRน
ผลิตภัณฑ)อื่นให มีความหลากหลาย เช�น  ผลิตภัณฑ)พิมเสน
น้ํากลิ่นตะไคร หอม สเปรย)ไล�ยุงกลิ่นตะไคร หอม เจลแอลกอฮอล)
ล างมือตะไคร หอม และชุมชนมีรายได เพิ่มขึ้น 

   6) กลุ�มวิสาหกิจชุมชนท�องเที่ยว
บ านน้ําเชี่ยว 

ให ข อมูลแลมีส�วนร�วมกับทีมนักศึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ)
จากทรัพยากรพื้นถิ่นใหม�ของกลุ�ม 

ได บรรจุภัณฑ)และสัญลักษณ)ของผลิตภัณฑ)เพื่อสื่อสารไปสู�
ผู บริโภค ทําการตลาด 2 รูปแบบ คือ การสื่อสารการตลาด
แบบออนไลน) และการทําการตลาดผ�านกิจกรรมการท�องเที่ยว 
เช�น การนําข าวเกรียบเปRนของว�างให กับนักท�องเที่ยว 

   7) กลุ�มชุมชนท�องเที่ยวนวัตวิถี    
บ านเนินกลาง หมู� 3 

เกิดการแลกเปลี่ยนร�วมพัฒนาผลิตภัณฑ)เสื่อกกบางสะเก า 
และพัฒนาช�องทางการตลาดออนไลน) Digitals Platform 
เช�น YouTube, Facebook, Instagram, TikTok   

ได พัฒนาภัณฑ)เสื่อกกบางสะเก าโดยการใช เสื่อกกทอ 
เปRนกระเป|า พร อมให ความรู  การจัดทําบัญชีต นทุนกลุ�ม 
และเครื่องมือการสื่อสารการตลาดออนไลน)  

   8) กลุ�มหมู�บ านท�องเที่ยว OTOP 
นวัตวิถี ชุมชนหนองบัว ม.6 

แนะนํา ให ข อมูล และสร างกระบวนการมีส�วนร�วมในการ
วางแผนเพื่อให สอดคล องกับความต องการของชุมชน 

ได ออกแบบบรรจุภัณฑ)ให มีความน�าสนใจมากยิ่งขึ้น มีคุณสมบัติ
ในการรักษารสชาติ กลิ่นและอายุของน้ําพริกแกงโดยจะใช 
เปRนแบบถุงซีลสุญญากาศและทําการออกแบบตราผลิตภัณฑ)
น้ําพริกแกงให มีความโดดเด�นเพื่อดึงดูดใจผู บริโภค รวมไปถึง
ขั้นตอนการเตรียมบรรจุภัณฑ)และการจัดหาอุปกรณ)ที่ใช 
ในการทําผลิตภัณฑ) 

   9) กลุ�มหมู�บ านท�องเที่ยวชุมชน
บ านปIถวี   

ประธานและสมาชิกกลุ�ม ให ข อมูลของการดําเนินงานที่ผ�านมา 
และร�วมกันสรุปประเด็นของปIญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งวางแผนและบริหารจัดการโปรแกรมการท�องเที่ยว 
ร�วมกับนักศึกษา ฝ}กปฏิบัติการด านการเงินตามรูปแบบ 
ของธนาคารออมสิน 

ได ประเมินศักยภาพการจัดการท�องเที่ยวของชุมชนบ านปIถวี 
จากนั้นนําผลการประเมินมาวิเคราะห) จากนั้นนําผลการ
วิเคราะห)มาจัดเส นทางท�องเที่ยว จํานวน 4 เส นทาง ได แก� 1) 
เส นทางท�องเที่ยวชุมชนปIถวี จันทบุรี แบบครึ่งวัน นอกฤดู
ผลไม  2) เส นทางท�องเที่ยวชุมชนปIถวี จันทบุรี แบบเต็ม
วัน นอกฤดูผลไม   
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(ต�อ)  3) เส นทางท�องเที่ยวชุมชนปIถวี จันทบุรี แบบครึ่งวัน                

ในฤดูผลไม  
4) เส นทางท�องเที่ยวชุมชนปIถวี จันทบุรี  แบบเต็มวัน                
ในฤดูผลไม  และได วางแผนการบริหารจัดการการท�องเที่ยว
โดยชุมชนบ านปIถวี อย�างเปRนระบบเพื่อการพัฒนาไปสู�
ความยั่งยืนให คนในชุมชนเข ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา 
การท�องเที่ยว 

   10) กลุ�มชุมชนเสม็ดงาม แนะนําและให ข อมูล, ร�วมวางแผนเพื่อให ตรงกับความต องการ
ของชุมชน 

ได การจัดทําป~ายแผนที่ท�องเที่ยวของชุมชนบ านเสม็ดงาม 
เพื่อให นักท�องเที่ยวได เห็นมากยิ่งขึ้น พร อมทั้งสร างเพจ
ให กับชุมชนเพื่อติดต�อสื่อสารกับท�องเที่ยวหรือผู ที่สนใจ              
ในรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2 นักศึกษา จํานวน 105 คน อาจารย�ที่ปรึกษา 14 คน ประกอบด6วย 
   1) ACC RBRU TEAM นักศึกษาที่เข าร�วมโครงการฯ จํานวน 10 กลุ�ม รวมทั้งสิ้น 

จํานวน 105 คน ประกอบด วย คณะนิเทศศาสตร),  
คณะวิทยาการจัดการ, คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี, 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะพยาบาลศาสตร) 
นักศึกษาในแต�ละกลุ�มได มีการร�วมมือ ร�วมปฏิบัติงาน 
ได แลกเปลี่ยนแนวคิด โดยมีอาจารย)ที่ปรึกษาให คําแนะนําใน
กระบวนการพัฒนาในแต�ละกลุ�มชุมชน 

นักศึกษาเกิดความรู ความเข าใจในกระบวนการดําเนินงาน 
ได แลกเปลี่ยนแนวคิด สามารถปรับตัวเข ากับชุมชน                      
มีเครือข�ายประชาชน 

   2) เอ กทีม 
   3) B-Com47 
   4) ทีมพยาบาลดูแลสุขภาพ 
   5) พยาบาลร�วมใจสูงวัยแก�งหางแมว 
   6) RBRU Infinity 
   7) Comm. Arts thru Digital 
   8) สิ่งแวดล อมรักษ)ถิ่น 
   9) Agro Tourism 
 10) นิเทศฯ ออกกอง 
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3 สถาบันอุดมศึกษาประกอบด6วย คณะอะไรบ6าง 
   1) สํานักบริการวิชาการ การทํางานร�วมกัน เช�น การประชุม การวางแผนงาน เพื่อให 

โครงการเดินงานไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให บรรลุวัตถุประสงค) 
- เกิดความร�วมมือสร างเครือข�ายภายของธนาคารออมสิน
ในมหาวิทยาลัย  
- เกิดการรับรู แนวทางการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

   2) คณะนิเทศศาสตร) 
   3) คณะวิทยาการจัดการ 
   4) คณะวิทยาศาสตร)และเทคโนโลยี 
   5) คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   6) คณะพยาบาลศาสตร) 
4 ธนาคารออมสิน 
   1) สังกัดภาค 15 สาขาชลบุรี 
และจันทบุรี 

ให การสนับสนุนงบประมาณและสมุดบัญชีครัวเรือน กลุ�มวิสากิจได รับองค)ความรู และวิชาการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

5 หน�วยงานภาครัฐ 
   1) โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ
ตําบลเขาวงกต อําเภอแก�งหางแมว 

ประสานงานกับทางชุมชน ได กลุ�มประชาชนมาเข าร�วมโครงการ 

   2) เกษตรอําเภอแหลมงอบ ส�วนร�วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาชุมชนบ านน้ําเชี่ยวให เปRน
แหล�งท�องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

ได วางแผนพัฒนาชุมชนบ านน้ําเชี่ยวให เปRนแหล�งท�องเที่ยว
ที่มีคุณภาพ 

   3) พัฒนาชุมชนของอําเภอเมือง
จันทบุรี 

ให ข อมูลที่สําคัญในการทําโครงการ,เปRนที่ปรึกษาให ข อคิดเห็น 
และช�วยพิจารณาความเปRนไปได ของแผนงาน 

ได ช�วยพิจารณาความเปRนไปได ของแผนงาน 

   4) เทศบาลตําบลหนองบัว ช�วยสนับสนุนและเสริมสร างโอกาสเพื่อการจําหน�ายผลิตภัณฑ) 
ของกลุ�มฯ 

ได จําหน�ายผลิตภัณฑ)ของกลุ�มฯ 

   5) เกษตรจังหวัด ให ความรู ในเรื่องการท�องเที่ยวเชิงเกษตร สนับสนุนป~าย 
ในแต�ละสวน และจุดแวะต�างๆ 

กลุ�มชุมชุนมีช�องทางในการจัดจําหน�ายเพิ่มขึ้น 

   6) เกษตรอําเภอมะขาม ให ความรู การจัดการท�องเที่ยวเชิงเกษตร วิธีตรวจสอบความแก�
ของทุเรียนก�อนเก็บเกี่ยว 

ได ความรู ความเข าใจการจัดการท�องเที่ยวเชิงเกษตร วิธี
ตรวจสอบความแก�ของทุเรียนก�อนเก็บเกี่ยว 
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   7) พัฒนาชุมชนมะขาม สนับสนุนป~ายบอกทางเข าให กับนักท�องเที่ยว ได ป~ายบอกทางเข าให กับนักท�องเที่ยว 
   8) สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ตรวจสารพิษเบื้องต นของผลไม  และตรวจสารพิษตกค าง 

ในเลือดของเกษตรสมาชิกกลุ�มฯ 
ได ตรวจสารพิษเบื้องต นของผลไม  และตรวจสารพิษตกค าง
ในเลือดของเกษตรสมาชิกกลุ�ม 

   9) ททท.สํานักงานจันทบุรี ประชาสัมพันธ)การท�องเที่ยวเชิงเกษตรของกลุ�ม ได มีนักท�องเที่ยวเข ามาใช บริการ 
   10) กรมส�งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาค 9         

การพัฒนาผลิตภัณฑ)แปรรูปจากผลไม  (น้ํามังคุดบรรจุถุง 
รีทอร)ทเพาซ)) 

ได ผลิตภัณฑ)แปรรูปจากผลผลไม  

   11) พัฒนาชุมชนจันทบุรี ให ข อมูลที่สําคัญในการทําโครงการ เปRนที่ปรึกษาให ข อคิดเห็น
และช�วยพิจารณาความเปRนไปได ของแผนงาน 

ได ความรู ความเข าใจในการวางแผนงาน 

6 หน�วยงานเอกชน   
  1) สโมสรโรตารี่จันทนิมิต    ให ความอนุเคราะห)พื้นที่ในการออกร านจําหน�ายสินค าในงาน

โรตารี่จันทนิมิตแฟร) 
ได ให ความอนุเคราะห)พื้นที่ในการออกร านจําหน�ายสินค า 
ในงานโรตารี่จันทนิมิตแฟร) 

  2) ร านก�วยจั๊บริมน้ํา ให ความอนุเคราะห)ในการนําสินค าไปวางจําหน�าย ได นําสินค าไปวางจําหน�าย 
  3) บรษิัทที่เกี่ยวข องกับรายการ
โทรทัศน) สื่อออนไลน) และการโฆษณา 

ประชาสัมพันธ) และสื่อสารข อมูลเกี่ยวกับชุมชนไปสู�สาธารณะ ได ประชาสัมพันธ) และสื่อสารข อมูลเกี่ยวกับชุมชนไปสู�
สาธารณะ 

  4) บริษัท เซ็นทรัล ฟู~ด รีเทล จํากัด ประชาสัมพันธ)ผลไม ปลอดภัยของสมาชิกในกลุ�มฯ เปRนคนกลาง
ทางการตลาดในการจัดจําหน�ายผลไม ปลอดภัยของสมาชิก
ในกลุ�มฯ (ทุเรียน มังคุด) 

ได หน�ายผลไม ปลอดภัยของสมาชิกในกลุ�มฯ (ทุเรียน มังคุด) 

  5) D hope ให ข อมูลที่สําคัญในการทําโครงการ,เปRนที่ปรึกษาให ข อคิดเห็น
และช�วยพิจารณาความเปRนไปได ของแผนงาน 

ได แผนงาน 

7 หน�วยงานพันธมิตรอื่น ประกอบด6วย 
    - ไม�มี - 
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9. การประเมินผลการทํางานของทีมนักศึกษา (ตารางปรับได6ตามเหมาะสม) 
 

ที ่ ชื่อโครงการย�อย ชื่อกลุ�ม
องค�กรชุมชน 

ชื่อทีม 
นักศึกษา 

จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

รูปแบบ 
การเสริมสร6าง 
และพัฒนา 

ภูมิป;ญญาท6องถิ่น 

การประเมินผลการทํางานของทีมนักศึกษา ข6อคิดเห็น 
ดีเยี่ยม ดีมาก ปาน

กลาง 
พอใช6 ปรับ 

ปรุง 

1 โครงการ “จากดินสู�ดาว
เพิ่มมูลค�าผลิตภัณฑ)ผง
โรยข าว วิสาหกิจชุมชน
คลองน้ําเค็มทันใจ” 

กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนคลอง
น้ําเค็มทันใจ 

ACC  
RBRU  
TEAM 

9 พัฒนาวัตถุดิบให มี
รสชาติที่อร�อย เก็บ
ได ยาวนานและถูกใจ
ผู บริโภค 

 �    14 

2 โครงการพัฒนาน้ําผึ้ง
คิชฌกูฏ กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ําผึ้งคิชฌกูฏ 

กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนน้ําผึ้ง
คิชฌกูฏ 

เอ กทีม 8 พัฒนาผลิตภัณฑ) 
ชาเกสรน้ําผึ้งหยด
ให คงทนต�อสภาพ
อากาศ 

  �   12 

3 โครงการหอยนางรม
น้ําแร�ธรรมชาติ in 
canned 

กลุ�มฟาร)ม
หอยนางรม
โภคพิพัฒน) 

B-Com47 10 พัฒนาวัตถุดิบให มี
รสชาติที่อร�อย เก็บ
ได ยาวนานและถูกใจ
ผู บริโภค 

 �    14 

4 โครงการพัฒนากลุ�มผลิต
เห็ดเศรษฐกิจครบวงจร 
 

กลุ�มผลิตเห็ด
เศรษฐกิจครบ
วงจร 

ทีม
พยาบาล

ดูแล
สุขภาพ 

10 แปรรูปจากเห็ด 
โดยมีพ�อค าเข ามา
ซื้อสินค าเพื่อนําไป
ขายต�อ 

 �    13 
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ที ่ ชื่อโครงการย�อย ชื่อกลุ�ม
องค�กรชุมชน 

ชื่อทีม 
นักศึกษา 

จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

รูปแบบ 
การเสริมสร6าง 
และพัฒนา 

ภูมิป;ญญาท6องถิ่น 

การประเมินผลการทํางานของทีมนักศึกษา ข6อคิดเห็น 
ดีเยี่ยม ดีมาก ปาน

กลาง 
พอใช6 ปรับ 

ปรุง 

5 โครงการชมรมผู สูงอายุ                           
ต.เขาวงกต 

กลุ�มชมรม
ผู สูงอายุชุมชน
แก�งหางแมว 
 

พยาบาล
ร�วมใจ 
สูงวัย 

แก�งหาง
แมว 

10 พัฒนาวัตถุดิบ 
ให เปRนผลิตภัณฑ) 
ยาหม�องน้ํากลิ่น
ตะไคร หอมให เกิด
การสร างมูลค�าเพิ่ม   

 �    13 

6 โครงการออมสินยุวพัฒน)
รักษ)ถิ่น ปC 2563 
(วิสาหกิจชุมชน
ท�องเที่ยวบ านน้ําเชี่ยว) 

กลุ�มวิสาหกิจ
ชุมชนท�องเที่ยว 
บ านน้ําเชี่ยว 

RBRU 
Infinity 

7 พัฒนาการทํา 
ข าวเกรียบให มี
ความแปลก แตกต�าง 
และอร�อยถูกใจผู ซื้อ 

 �    13 

7 โครงการอบรมสัมมนา
ยกระดับเสื่อกก 
บางสระเก า   

กลุ�มชุมชน
ท�องเที่ยว 
นวัตวิถีบ าน
เนินกลาง ม.3   

Comm. 
Arts thru 
Digital 

 

18 การใช เครื่องมือ 
การสื่อสารและ 
การสื่อสารการตลาด
ออนไลน) 

�     19 

8 โครงการหมู�บ าน
ท�องเที่ยว OTOP  
นวัตวิถีชุมชนหนองบัว 
ม.6 

กลุ�มหมู�บ าน
ท�องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี 
ชุมชนหนองบัว
ม.6 

สิ่งแวดล อม 
รักษ)ถิ่น 

9 ออกแบบรรจุภัณฑ)
เพื่อให สามารถรักษา
กลิ่น รส ของน้ําพริก 

 �    14 
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ที ่ ชื่อโครงการย�อย ชื่อกลุ�ม

องค�กรชุมชน 
ชื่อทีม 

นักศึกษา 
จํานวน
นักศึกษา 

(คน) 

รูปแบบ 
การเสริมสร6าง 
และพัฒนา 

ภูมิป;ญญาท6องถิ่น 

การประเมินผลการทํางานของทีมนักศึกษา ข6อคิดเห็น 
ดีเยี่ยม ดีมาก ปาน

กลาง 
พอใช6 ปรับ 

ปรุง 

9 โครงการการบริหาร
จัดการการท�องเที่ยว
เชิงเกษตรหมู�บ าน
ท�องเที่ยวชุมชน 
บ านปIถวี 

กลุ�มหมู�บ าน
ท�องเที่ยวชุมชน
บ านปIถวี   

Agro 
Tourism 

9 พัฒนาการบริหาร
จัดการการท�องเที่ยว
เชิงเกษตร ชุมชน
บ านปIถวี ต.ปIถวี  
อ.มะขาม จ.จันทบุรี 

 �    14 

10 โครงการท�องเที่ยวชุมชน 
เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน 

กลุ�มชุมชน
เสม็ดงาม 

นิเทศฯ 
ออกกอง 

15 ผลิตสื่อเพื่อส�งเสริม
การสื่อสารเพื่อการ
ท�องเที่ยวของ
หมู�บ านเสม็ดงาม 

 �    15 

รวม 105  1 8 1 - -  
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10. ผลสําเร็จตามตัวชี้วัด ในภาพรวมของโครงการฯ 
 

ที ่ ด6าน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น 
 

ผู6ที่ได6รับประโยชน� 
จากโครงการฯ 

รวมทั้งสิ้น (จํานวน....คน) 
1 เชิงปริมาณ กลุ�มองค�กรชุมชน สามารถลดรายจ�ายหรือมีรายได6

เพิ่มขึ้นจากการจําหน�ายสินค6า/บริการ ไม�น6อยกว�า
ร6อยละ 50 ก�อนเสร็จสิ้นโครงการ 

    กลุ�มองค�กรชุมชนที่เข6าร�วมโครงการนี้ ซึ่งมี
จํานวนสมาชิกรวมประมาณ 402 คนขึ้นไป  
สามารถลดรายจ�ายหรือมีรายได6เพิ่มขึ้นจาก 
การจําหน�ายสินค6า/บริการ ไม�น6อยกว�าร6อยละ 
50 ก�อนเสร็จสิ้นโครงการ  

1. กลุ�มองค�กรชุมชนที่เข6าร�วม
โครงการนี้ ซึ่งมีจํานวนสมาชิก
รวมประมาณ 402 คนขึ้นไป  
2. นักศึกษาที่เข6าร�วมโครงการ 
จํานวน 105 คน  
3. อาจารย�ที่ปรึกษา ที่เข6าร�วม
โครงการ จํานวน 14 คน 

2 เชิงคุณภาพ     ด6านเศรษฐกิจ : เกิดการสร6างงาน สร6างอาชีพ 
สร6างรายได6ให6แก�สมาชิกในชุมชนเพิ่มมากขึ้น 
รวมถึงสมาชิกมีการจดบันทึกบัญชีรับ-จ�ายพอเพียง
เพิ่มขึ้น มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น/ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 
รายได6เพิ่มขึ้น/ลดต6นทุน 

    ด6านเศรษฐกิจ :  
    - กลุ�มชุมชนที่เข6าร�วมโครงการสามารถนํา
วัสดุดิบมาแปรรูป หรือพัฒนาต�อยอดจากเดิม
เปcนผลิตภัณฑ�ใหม� ก�อให6เกิดการสร6างงาน 
สร6างอาชีพ สร6างรายได6ให6แก�สมาชิกในชุมชน
เพิ่มมากขึ้น  
    - สมาชิกของกลุ�มชุมชนที่เข6าร�วมโครงการ
ได6รับการอบรมเรื่องการทําบัญชีต6นทุนกลุ�ม 
เพื่อให6มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น/ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 
รายได6เพิ่มขึ้น/ลดต6นทุน และมีการให6ความรู6
เรื่องการจดบันทึกบัญชีรับ-จ�าย (บัญชีครัวเรือน) 
ให6กับสมาชิกกลุ�มและนักศึกษาด6วย เพื่อทําให6
สมาชิกกลุ�มและนักศึกษาสามารถวางแผน 
การออมเงิน เพื่อสร6างธุรกิจต�อยอดเองได6  
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ที ่ ด6าน ตัวชี้วัด ผลสําเร็จที่เกิดขึ้น 
 

ผู6ที่ได6รับประโยชน� 
จากโครงการฯ 

รวมทั้งสิ้น (จํานวน....คน) 
      ด6านสังคมและชุมชน : การมีส�วนร�วมของคน 

ในชุมชน การช�วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการ
เพื่อประโยชน�ขุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

    ด6านสังคมและชุมชน :  
    - สมาชิกในกลุ�มชุมชนได6มีการพัฒนาความรู6 
ทักษะด6านการพัฒนาผลิตภัณฑ� การทําบัญชีกลุ�ม 
บัญชีครัวเรือน ทําให6เกิดการมีส�วนร�วมของคน
ในชุมชน การช�วยเหลือเกื้อกูลกัน การจัดสวัสดิการ
เพื่อประโยชน�ชุมชนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    - นักศึกษาที่ได6เข6าร�วมโครงการสามารถฝdก
ทักษะการเปcนผู6ประกอบการ โดยมีโอกาส
พัฒนาเปcนอาชีพ เพื่อให6มีรายได6เลี้ยงตนเองได6  
เสริมสร6างประสบการณ�ในการเรียนรู6การทํางาน
เปcนกลุ�ม การทํางานต�อยอดองค�ความรู6ภูมิป;ญญา
ท6องถิ่น 

 

      ด6านความยั่งยืน : ชุมชนเกิดการเรียนรู6 มีความ
เข6าใจ ตระหนักในความสําคัญ และสามารถนําไป
คิดต�อยอดองค�ความรู6เองได6 

    ด6านความยั่งยืน :  
    - สมาชิกในกลุ�มชุมชนเกิดการเรียนรู6ร�วมกัน 
มีความเข6าใจ ตระหนักในความสําคัญ และสามารถ
นําไปคิดต�อยอดองค�ความรู6เองได6  
    - นักศึกษาที่ได6เข6าร�วมโครงการได6รับความรู6
ความเข6าใจ เห็นคุณค�าของทรัพยากรและ 
ภูมิป;ญญาท6องถิ่น 
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11. สรุปค�าใช6จ�ายการดําเนินงานของโครงการ 

    เงินสนับสนุนจากธนาคารออมสิน รับโอนเงินเข6าบัญชีเมื่อวันที่..............................  เปcนเงิน …………… บาท 
 

ข6อ 
ที ่

หมวดค�าใช6จ�าย รายละเอียดค�าใช6จ�าย 
(ระบุ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช�น 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแทนใบเสร็จรับเงิน  

หรือเอกสารการเงินอื่นๆ 
(ให6แนบสําเนาเอกสารประกอบด6วย) 

1 หมวดสนับสนุนนักศึกษา   347,200 รวม...............ฉบับ 
  (1)  ค�าเบี้ยเลี้ยง  

(2) ค�าที่พัก   
(3) ค�าเดินทาง 
(4) ค�าประกันภัยการเดินทาง 
(5) ค�าอุปกรณ)เครื่องมือ 
(6) ค�าจัดทําVTRรายงานเพื่อนําเสนอโครงการย�อย ฯลฯ 

128,800 
8,000 
66,300 
5,500 
67,600 
71,000 

 

2 หมวดสนับสนุนกลุ�มองค�กรชุมชน   312,800 รวม...............ฉบับ 
  (1) ค�าพัฒนาผลิตภัณฑ)/ บรรจุภัณฑ)             

(2) ค�าการตลาด/ การพัฒนาช�องทางการตลาด/  
ค�าจัดทําสื่อประชาสัมพันธ) สื่อMedia ฯลฯ (เช�น ไวนิล 
1 แผ�น, X - stand 2 อัน, แผ�นพับโบว)ชัวร),  
ป~ายประชาสัมพันธ)บอกทางสําหรับโฮมสเตย) ฯลฯ 

151,000 
161,800 

 

3 หมวดการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา  340,000 รวม...............ฉบับ 
  (1) ค�าบํารุงสถาบันอุดมศึกษา 

(2) ค�าเดินทาง/ค�าที่พัก เพื่อมาร�วมประชุมกับธนาคาร
ออมสิน จํานวนไม�เกิน 3 ครั้งๆ ละไม�เกิน 3 วัน   

100,000 
70,000 
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ข6อ 
ที ่

หมวดค�าใช6จ�าย รายละเอียดค�าใช6จ�าย 
(ระบุ) 

จํานวนเงิน 
(บาท) 

เอกสารหลักฐานทางการเงิน เช�น 
ใบเสร็จรับเงิน/ใบแทนใบเสร็จรับเงิน 

หรือเอกสารการเงินอื่นๆ 
(ให6แนบสําเนาเอกสารประกอบด6วย) 

 (ต�อ) (3) ค�าจัดทําเสื้อทีมให นักศึกษา/อาจารย)สําหรับใส�
ปฏิบัติงานลงพื้นที่ 
(4) ค�าจัดทําเสือทีมให กลุ�มชุมชน สําหรับใส�เวลาไปขาย
ของออกบูธ  
(5) ค�าใช จ�ายในการจัดงาน เช�น วันนําเสนอโครงการย�อย 
วันพิธีป�ดโครงการ ฯลฯ 
(6) ค�าใช จ�ายในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตาม
ประเมินผลร�วมกับธนาคารออมสิน 
(7) ค�าใช จ�ายในการจัดทํารายงานโครงการ ฯลฯ 

35,000 
 

35,000 
 

70,000 
 

25,000 
 

5,000 

 

รวมค�าใช6จ�ายที่ใช6ไป 1,000,000  
(เงินสนับสนุน - หมวดค�าใช6จ�ายข6อที่ 1-3)    คงเหลือคืนธนาคารออมสิน 0  

หมายเหตุ :   
(1)  เอกสารหลักฐานทางการเงิน (ใบเสร็จรับเงิน ใบแทนใบเสร็จรับเงิน หรือเอกสารการเงินอื่นๆ) ให6ออกในนามของ “สถาบันอุดมศึกษา” พร6อมระบุที่อยู�
ของสถาบันอุดมศึกษาด6วย  
(2)  กรณีสถาบันอุดมศึกษาได6จ�ายเงินค�าใช6จ�ายล�วงหน6า  ก�อนที่จะได6รับเงินโอนจากธนาคารออมสิน ขอให6จัดทํา ” หนังสือรับรอง” ว�าเปcนค�าใช6จ�ายที่เกิดจาก
การดําเนินกิจกรรมออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่นจริง พร6อมแนบใบเสร็จรับเงินที่จ�ายล�วงหน6าด6วย 
(3) กรณีเปcนสําเนาเอกสารหลักฐานทางการเงิน ให6รับรองสําเนาถูกต6อง 

ปล. เอกสารหลักฐานทางการเงินประกอบการเบิกจ�าย จะต6องตรวจสอบให6ถูกต6องและครบถ6วน  
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12. ป;ญหาอุปสรรค แนวทางการแก6ไข และ ข6อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงในครั้งต�อไป 
 

ที ่ ด6าน ป;ญหา-อุปสรรค แนวทางการแก6ไข ข6อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
1 สถานการณ)โรคไวรัสโคโรน�า-19 ทําให ไม�สามารถลงพื้นที่ในระบวนการพัฒนา

ตามแผนงานตามที่วางแผนไว ได  
แนะนําให นักศึกษาใช กระบวนการ
ประชุมออนไลน)ให กับกลุ�มชุมชน 
และสมาชิก เพื่อให การดําเนินงาน
บรรลุผลตามที่ตั้งไว  

 

2 ฤดูกาลผลไม  เนื่องจากพื้นที่ส�วนใหญ�ของจังหวัดจันทบุรี
เปRนพื้นที่ทางการเกษตร ในช�วงฤดูกาลผลไม  
ชาวสวนจะเก็บเกี่ยวผลไม เกือบทุกวัน ติดต�อกัน
ประมาณ 3 เดือน จึงส�งผลกระทบต�อการจัด
กิจกรรม เนื่องจากคนในชุมชนจะไม�ค�อยมี
เวลาเข าร�วม 

แนะนําให นักศึกษาดําเนินงานในส�วน
อื่นๆ ก�อน และในส�วนของกิจกรรม 
ที่จะต องดําเนินงานร�วมกัน จะประสาน
นัดหมายในวันที่ชุมชนว�างจริงๆ จะไม�
ดําเนินการใด  ๆที่ส�งผลกระทบต�อชุมชน 

 

2 บุคลากรที่ให ความรู และทักษะต�างๆ  - คณาจารย)หรือบุคลากรในการให คําปรึกษา
มีเวลาว�างไม�ตรงกับกลุ�มชุมชน ทําให การพัฒนา
ผลิตภัณฑ)บางกลุ�มไม�ทันตามแผนที่วางไว   
ให เสียโอกาสในขายสินค าได มากขึ้น  
- กลุ�มชุมชนขาดแคลนบุคลากรรุ�นใหม�ที่จะ
มาช�วยสานต�องาน บุคลากรส�วนในเปRนผู  
ที่สูงอายุ จึงไม�มีความรู ในด านการนํา
เทคโนโลยีใหม�ๆ เข ามาช�วยในการพัฒนางาน 

- มีการประชุมร�วม และอบรมพัฒนา
ทักษะต�างๆ ให กับอาจารย)ที่ปรึกษา
และนักศึกษา รวมถึงสร างเครือข�าย
เรียนรู ในการทํางานร�วมกันให เพิ่ม
มากขึ้น  
- สร าง ชักชวน ส�งเสริมกลุ�มคนรุ�นใหม� 
ให เกิดความสนใจอยากเรียนรู  พัฒนา 
และต�อยอด 
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13. ประโยชน�ที่เกิดขึ้น 
 

ที ่ ด6าน ประโยชน�ที่เกิดขึ้น 
1 ด านสถาบันอุดมศึกษา - สามารถเปRนแหล�งเรียนรู ทางวิทยาการสมัยใหม�ที่สามารถสร างประโยชน)เปRนรูปธรรม ที่วัดและประเมินผลได อย�างชัดเจน 

- สามารถพัฒนาองค)ความรู เปRนหลักการ แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ 
2 ด านนักศึกษา - ได รับความรู ความเข าใจ เห็นคุณค�าของทรัพยากรและภูมิปIญญาท องถิ่น 

- สามารถฝ}กทักษะการเปRนผู ประกอบการ โดยมีโอกาสพัฒนาเปRนอาชีพเพื่อให มีรายได เลี้ยงตนเองได  
- เสริมสร างประสบการณ)ในการเรียนรู การทํางานเปRนกลุ�ม การทํางานต�อยอด องค)ความรู ภูมิปIญญาท องถิ่น 

3 ด านกลุ�มองค)กรชุมชน - เพื่อพัฒนามูลค�าของผลิตผลให เกิดมูลค�าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
- สร างมูลค�าเพิ่มในผลิตภัณฑ) และต�อยอดภูมิปIญญาท องถิ่น 
- สร างโอกาสทางการตลาด และการแข�งขัน ส�งต�อความเข มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานรากอย�างยั่งยืน 
- เพื่อส�งเสริมศักยภาพกลุ�มองค)กรชุมชน ประเภทกลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มผู ประกอบการ OTOP หรือกลุ�มอาชีพในชุมชน 
- พัฒนาด านการบริหารจัดการกลุ�ม การพัฒนาผลิตภัณฑ) ให สามารถเข าสู�ตลาดการค า เพื่อก�อให เกิดประสบการณ)
ด านการพัฒนาศักยภาพตัวเองเมื่อออกสู�ตลาดแรงงาน 
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14.  บอกเล�าความรู6สึกดีๆ ของผู6แทนสถาบันอุดมศึกษาต�อการจัดกิจกรรมเสริมสร6างและพัฒนาภูมิป;ญญาท6องถิ่น “ออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่น” 
ป� 2563 (ระบุ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง พร6อมภาพถ�าย) 
 

ผู ช�วยศาสตราจารย)สุทธินันท)  โสตวิถี 
 ผู อํานวยการสํานักบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ขอขอบคุณธนาคารออมสินเปRนอย�างยิ่งที่มีโครงการออมสินยุวพัฒน)รักษ)ถิ่น ที่มุ�งเน นการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ)สู�การพัฒนาท องถิ่น โดยการมีส�วนร�วมของคณาจารย) นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษา รวมถึงสร างเครือข�ายความร�วมมือกับทุกภาคส�วน 
เพื่อสร างชุมชนและสังคมให เข มแข็งอย�างยั่งยืน ซึ่งสอดคล องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ�งเน นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ คิดเปRน ทําเปRน 
แก ปIญหาได  เพื่อร�วมเปRนส�วนหนึ่งในการพัฒนาและยกระดับสังคม ชุมชนท องถิ่นสู�ความยั่งยืน โครงการนี้สามารถส�งเสริมให นักศึกษาได นําความรู 
และวิทยาการสมัยใหม�ของมหาวิทยาลัย ไปบูรณาการร�วมกับภูมิปIญญาและทรัพยากรของท องถิ่น ในการเสริมสร างและพัฒนาผลิตภัณฑ)หรือบริการให มี
ศักยภาพ มีมูลค�าเพิ่ม สามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ)หรือบริการให ตอบสนองต�อความต องการของตลาด ซึ่งสิ่งเหล�านี้ล วนเสริมสร างความมั่นคงในอาชีพ
และรายได  ส�งผลให เกิดความเข มแข็งของระบบเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม รวมถึงโครงการดังกล�าวยังส�งเสริมให นักศึกษาเกิดการเรียนรู  
เข าใจวิถีชีวิต เอกลักษณ)และภูมิปIญญาท องถิ่น ตระหนักและเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาท องถิ่นในอนาคตต�อไป 
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15. ผู6รับผิดชอบโครงการ ประกอบด6วย คณะทํางาน และ คณะผู6ประสานงานกิจกรรมออมสินยุวพัฒน�รักษ�ถิ่น  
 

ที ่ ผู6รับผิดชอบโครงการ ชื่อ-สกุล ตําแหน�ง คณะ เบอร�โทรศัพท� E-mail 
1 ประธานคณะทํางาน ผู ช�วยศาสตราจารย)สุทธินันท)  โสตวิถี ผู อํานวยการ สํานักบริการวิชาการ 083-0747434 Nickykiko@gmail.com 
2 รองประธานคณะทํางาน อาจารย)ภัทร ศรีสรวล รองผู อํานวยการ สํานักบริการวิชาการ 089-1366632 Pattara.s@rbru.ac.th 
3 เลขานุการ นางสาวสุรีวัลย) เปรมปรี เจ าหน าที่บริหารงาน 

ทั่วไป 
สํานักบริการวิชาการ 086-8476615 Sureewan.p@rbru.ac.

com 
4 เหรัญญิก นายพัฒไชย นิโรจน) เจ าหน าที่บริหารงาน 

ทั่วไป 
สํานักบริการวิชาการ 064-4968451 Pattachai.n@rbru.ac.th 

5 ผู ประสานงาน นางสาวสันศนีย) บัวเงิน เจ าหน าที่บริหารงาน 
ทั่วไป 

สํานักบริการวิชาการ 086-3645163 Kachaobua.0808@gmail.
com 

 


