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ข้อมูลการให้บริการวิชาการสู่ชุมชนของส านักบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2562 

ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2562 
เดือนตุลาคม 2561 

1. คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ณ วัดมาบไผ่ ต าบล
มาบไพ อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่
พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีผู้ให้ความ
สนใจขอรับข้อมูลเทคโนโลยีและตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นจ านวน 12 คน 

 

 



ในเดือนตุลาคม ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รว่มงานเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จ านวน 3 
จุด ได้แก่ OTOP ทุ่งกร่าง ดงจิก , OTOP บ้านแหลม , OTOP โป่งน้ าร้อน 

เดือนพฤศจิกายน 2561 
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ส านักบริการวิชาการร่วมกับส านักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี ได้จัดโครงการ Work Shop "ท ากระทงจากโคนไอศครีม สร้างอาชีพง่ายๆด้วยตนเอง" ณ ห้องประชุมมณฑา
ทอง โรงแรมริมกรีน มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือฝึกอาชีพส าหรับหารายได้เสริมแก่
นักศึกษาและผู้มีความสนใจ ด้วยการท ากระทงจากโคนไอศครีม ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรและอุปกรณ์จาก 
บริษัท เค.ซี.แอล. เทรดดิ้ง จ ากัด

 
 

คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
บ้านวังไม้แดง อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี
ในด้านต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีผู้ให้ความสนใจขอรับข้อมูลเทคโนโลยีและตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นจ านวน 38 คน 



 

 

 

ในเดือนพฤศจิกายน 2561 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี รว่มงานเปิดหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี 
จ านวน 7 จุด ได้แก่ OTOP บ้านเสม็ดงาม / OTOP บ้านหนองชิ่ม / OTOP บ้านตลาดพลอย / OTOP บ้านท่าเรือ
จ้าง / OTOP บ้านท่าแคลง / OTOP บ้านหนองบัว / OTOP บ้านบางกะจะ   

 

 



เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2561 

ส านักบริการวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้า
ร่วมจัดนิทรรศการ ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดจันทบุรี 
นิทรรศการ "ด้วยความจงรักและภักดี" ณ ลานขนถ่ายสินค้า องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 30 
พฤศจิกายนถึง 6 ธันวาคม 2561 



 

 



 

คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ ส านักงาน
เทศบาลต าบลทับช้าง อ าเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

 



 

 

วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานสนามกอล์ฟ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้จัดการ
แข่งขันกอล์ฟเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าร าไพพรรณี Rambhai Barni Ryder cup 2018 โดยได้รับเกียรติจาก
ท่านวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานในพิธีเปิด มีนักกีฬากอล์ฟเข้าร่วมแข่งขันจ านวน 84 คน 
แบ่งเป็นทีมร าไพพรรณี จ านวน 42 คน และทีมรวมดาราจันทบุรี จ านวน 42 คน แข่งขันกันทั้งหมด 18 หลุม 
หลังจากจบการแข่งขันมีงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะประเภททีมได้แก่ทีมรวมดาราจันทบุรี
และผู้ชนะในประเภทบุคคล 



 

 

 

 



 

 

 

ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2562 
เดือนมกราคม 2562 

คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ณ วัดพลวง ต าบล
พลวง อ าเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีในด้าน
ต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

 



 

 

ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมออกบูธในงานวันดอกไม้บาน ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่  
25-29  มกราคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมจัดบูธให้บริการด้านวิชาการจากคณะต่างๆ ซึ่งภายในบูธมีการจัด
กิจกรรมแจกพันธุ์ไม้ ต้นตะเคียน ต้นยางนา ต้นพยอม ต้นหม่อน รวมถึงมีการ ส ารวจความต้องการรับบริการวิชาการ
แก่ชุมชนและท้องถิ่น มีการสาธิตและอบรมการท าขนมลูกชุบ แกงค่ัวหอย ผัดเผ็ดปลากระบาง เพ่ือเสริมสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้เสริมในครัวเรือน การตรวจสุขสภาพเบื้องต้น เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี 

 



 

 
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วัดบางสระ
เก้า ต าบลบางสระเก้า อ าเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูล
เทคโนโลยีในด้านต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีผู้ให้ความสนใจขอรับข้อมูลเทคโนโลยีด้านการจัดการอบรม การแปรรูป และการศึกษาหลายท่าน 

 

วันอังคารที ่26 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงาน"
สีสันตะวันออก แบรนด์ไทยหัวใจอาเซียน มหัศจรรย์การค้าไทย - กัมพูชา - เวียดนาม " ครั้งที่ 9 ณ ตลาดการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา (ตลาดบ้านแหลม) อ าเภอโป่งน้ าร้อน จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออก โดยภายในงานได้จัดการแสดงและจ าหน่ายสินค้าเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยงการค้ากับ
ประเทศเพ่ือนบ้านฯ 



 

 

 

 

 



เดือนมีนาคม 2562 

วันเสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ วัดโพธิ์ทอง อ าเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย 
ประทีปฉาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้เป็นประธานในการเปิดหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะ
สะสมทรัพย์ รุ่นที่ 1 โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นตัวแทนคณะกรรมการบริหารกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์กลุ่มต่างๆ ที่เป็น
เครือข่ายกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์จังหวัดจันทบุรี โดยชุดวิชาแรกท่ีทางผู้เข้าอบรมได้ศึกษาได้แก่ วิชาการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์และการแก้ไขสถานการณ์กลุ่ม และวิชาบุคลิกภาพและภาวะผู้น าเพ่ือการสร้างทีม โดยจะมีการเรียน
การสอนจ านวน 8 วิชา วิชาละ 10 สัปดาห์ มีผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ จ านวน 42 คน จัดอบรมโดยส านักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี  

 

 

 



 

 

 

คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับจังหวัดจันทบุรี และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ออกจังหวัดเคลื่อนที่เพ่ือบริการประชาชน ในวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ วัดท่าหลวงล่าง 
ต าบลมะขาม อ าเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี ออกบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยีใน
ด้านต่างๆ ที่พร้อมถ่ายทอด รวมทั้งแจกเอกสารแนะน าคลินิกเทคโนโลยี และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ผู้ให้ความสนใจขอรับข้อมูลเทคโนโลยีและตอบแบบสอบถามวัดความพึงพอใจเป็นจ านวน 14 คน 



 

 

 

ส านักบริการวิชาการ และคลินิกเทคโนโลยี ได้รับเชิญจากพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ให้เข้าร่วมการวิเคราะห์
ศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารจัดการและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน : ส่งเสริมกระบวนการสร้างเครือข่ายองค์ความรู้ knowledge-Based OTOP KBO โดยการพัฒนา
ศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ KBO จังหวัด ในระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเคพี แกรนด์ อ าเภอ
เมือง จังหวัดจันทบุรี ด าเนินการโดยกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาชุมชนส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี โดยมี 
1. อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง รองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ส านักบริการวิชาการ 



4. นายคฑาวุธ สว่างดี เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ส านักบริการวิชาการ 
5. นางสาวศันสนีย์ บัวเงิน เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป  ส านักบริการวิชาการ 
เป็นตัวแทนในการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดนวัตกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ
โดยมี  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จ านวน 4 กลุ่ม ดังนี้  
  - วิสาหกิจชุมชนแปรรูปบ้านปลายคลอง พัฒนานวัตกรรมแปรรูปน้ ามังคุตพร้อมดื่ม 
  - โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ พัฒนานวัตกรรมแชมพุสระผมชนิดผง 
  - กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาน้อย พัฒนานวัตกรรมกุ้งหวานสมุนไพร 
  - เนินทองการ์เด้นส์ พัฒนานวัตกรรมไซรับจากล าไย 
2. มหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 กลุ่ม  
3. มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จ านวน 3 กลุ่ม  
หลังจากเสร็จสินการประชุม ตัวแทนแต่มหาวิทยาลัย จะเข้าไปด าเนินงานตามกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ เพ่ือพัฒนา
นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ ให้กับกลุ่มตามความเชี่ยวชาญในแต่ละมหาวิทยาลัยต่อไป 

 



 

 



 

 
ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ร่วมกับ คลินิกเทคโนโลยี น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง 
เบญจมาศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี และทีมงานแปรรูปผลิตภัณฑ์จากอาหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฆเนศวร ทะกอง 
รองผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ และทีมส านักบริการวิชาการ เข้าด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชน ตาม
ความต้องการของท้องถิ่น โดยให้ค าปรึกษาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อน ได้แก่ การท าน้ าหม่อน 100 
เปอร์เซ็นต์ และแยมหม่อน ในวันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว อ าเภอแก่งหางแมว 
จังหวัดจันทบุรี โครงการนี้เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าประสงค์ในการพฒนาท้องถิ่นสู่ความ
เข้มแข็งยั่งยืน จากการวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม การบริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีผู้เข้ารับ
บริการจ านวน 30 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 16 คน 

 



 

 

 

ด้วยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์วิทยากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณี ไปบรรยายและปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร หลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น” ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านคลองอ่าง อ าเภอวังจันทร์ 
จังหวัดระยอง โยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชท้องถิ่น โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคลินิกเทคโนโลยี ที่ความพร้อมด้านความรู้และศักยภาพ ไปให้
ความรู้ด้านการแปรรูปดังกล่าว โดยเนื้อหาการให้ความรู้จะเป็นความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 



การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากขนุนและเงาะ เช่น ขนุนลอยแก้ว เงาะลอยแก้ว แยมขนุน และแยมเงาะ ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น
ของ อ าเภอวังจันทร์จังหวัดระยอง โดยน ามาแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตทางการเกษตร ที่มีเป็นจ านวน
มากในท้องถิ่น มีผู้เข้ารับบริการจ านวน 39 คน และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 22 คน ผู้เข้ารับบริการ
ให้ความสนใจมาก มีข้อเสนอแนะจากการอบรมคืออยากได้ความรู้ในลักษณะนี้อีก เพ่ือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้
ให้กับชุมชนให้หลากหลายยิ่งขึ้น ในการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ในพ้ืนที่จังหวัดระยองจัดโดยศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดระยอง กรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2562 ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีร่วมกับธนาคารออมสินได้จัด
โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนส าหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี อ.เมือง จ.จันทบุรี และ กศน.อ าเภอสอยดาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ซึ่งมีกิจกรรมอบรมหลักสูตรการท าข้าวหมู
แดงและถั่วเคลือบช็อกโกแลตแบบมืออาชีพโดยมี รศ.สุนี ศักดาเดช พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา
ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นวิทยากร การอบรมหลักสูตรกลยุทธ์ทางการตลาด
ส าหรับการท ามาค้าขายยุค 5.0 โดยมีอาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผศ.วิฆเนศวร ทะกอง เป็นวิทยากรโดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดโครงการเพื่อฝึกอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในพ้ืนที่ 

 



 

 

 

ด้วยพัฒนาชุมชน จังหวัดตราด ได้ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ในการสนับสนุนวิทยากรที่มี
ความเชี่ยวชาญการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอาหารและด้านการเกษตร ไปบรรยายและวิเราะห์ศักยภาพผู้ประกอบการ 
ในหัวข้อ "การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 กิจกรรมการส่งเสริมสินค้า OTOP และ
ของที่ระลึก" ประจ าปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2562 ณ บ้านปู รีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัด
ตราด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์โอทอป ให้เป็นของฝากและของที่ระลึก  

มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้มอบหมายให้ คณะเทคโนโลยีการเกษตร คลินิกเทคโนโลยี และส านักบริการ
วิชาการ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้  
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร   



2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพร สวัสดิการ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
3. นายคฑาวุธ สว่างดี เจ้าหน้าที่คลินิกเทคโนโลยี ส านักบริการวิชาการ 
4. นายไพศาล โยมญาติ นักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ส านักบริการวิชาการ   
5. นาวสาวสุทธิตา พรไทย เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบอาหารและสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล  
6. นางสาวจุฑาทิพย์ มาสุข เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบอาหารและสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล  
7. นายนันทวัฒน์ ปราบไพริน เจ้าหน้าที่ศูนย์ทดสอบอาหารและสินค้าเกษตรตามมาตรฐานสากล  
8. นางสาวทัศนีย์ ภุมวิภาชน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด (วิทยากรรับเชิญ) 

เป็นผู้ให้ความรู้ในการสร้างมาตฐานผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ทันตามความต้องการของตลาด พร้อมทั้งวิเคราะห์ศักยภาพของ
กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพ มีรายละเอียด ดังนี้  
1. ชื่อผลิตภัณฑ์  
2. ประเภทผลิตภัณฑ์  
3. ที่มาของภูมิปัญญาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
4. วัตถุดิบและแหล่งที่มาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
5. กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์  
6. การน าผลิตภัณฑ์ไปใช้ประโยชน์  
7. คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์  
8. ช่องทางการจัดจ าหน่าย  
9. จุดเด่นของผลิตภัณฑ์  
10. จุดด้อยจุดบกพร่องปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
11. ความต้องการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านต่างๆ  
12. แนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือให้เกิดนวัตกรรม 

โดยข้อมูลที่ส าคัญในการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่ม จ านวน 21 กลุ่ม เพ่ือคัดเลือกกลุ่มที่มีความพร้อม จ านวน 5 กลุ่ม 
เพ่ือน าไปพัฒนาศักยภาพในล าดับต่อไป 

มีผู้เข้ารับบริการ และตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 38 คน ผู้เข้ารับบริการให้ความสนใจมาก มี
ข้อเสนอแนะจากการอบรมคืออยากได้ความรู้ลงไปเฉพาะกลุ่มในแต่ละกลุ่ม ในพ้ืนที่จังหวัดตราด เพ่ือจะได้น าความรู้
ไปพัฒนากลุ่มได้ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น (งบประมาณส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตราด และคลินิกเทคโนโลยี)  

มีผู้มารับบริการให้ค าปรึกษา จ านวน 77 คน และข้อมูลเทคโนโลยี จ านวน 14 คน รวมมีผู้มารับบริการทั้งสิ้น 91 คน 
ได้ผลการประเมินจากแบบวัดความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ดังนี้ 
  1) มีช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย คิดเป็นร้อยละ 89.01 
  2) การให้บริการข้ันตอน ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน คิดเป็นร้อยละ 85.49 
  3) การให้บริการมีความสะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 88.57 
  4) ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ ยินดี คิดเป็นร้อยละ 90.77 
  5) ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว คิดเป็นร้อยละ 88.13 



  6) ให้บริการตอบข้อซักถามปัญหาได้น่าเชื่อถือ คิดเป็นร้อยละ 88.35 
  7) ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน คิดเป็นร้อยละ 91.21 
  8) ข้อมูลมีความถูกต้องตรงความต้องการ คิดเป็นร้อยละ 88.13 
  9) ข้อมูลที่ได้รับมีประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 90.77 
  10) ภาพรวมความพึงพอใจในการให้บริการ คิดเป็นร้อยละ 90.55 
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม คิดเป็นร้อยละความพึงพอใจ 89.10 

ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2562 
เดือนเมษายน  
วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ วัดหนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี  ส านักบริการวิชาการและคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏร าไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัด
จันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี   

เดือนพฤษภาคม 
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เดินทาง
มาตรวจเยี่ยมการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปีเป็นปีที่ 2 
หลังจากท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ได้น้อมน าพระราโชบาย ด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่
การลงมือปฏิบัติจริง ท าให้มหาวิทยาลัยราชภัฏมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการด าเนินงานพัฒนาท้องถิ่น โดยได้บูรณาการ 
เข้ากับการจัดการเรียนการสอนตลอดจนงานวิจัย เพ่ือสร้างให้ประชาชนชาวไทยทุกคนมีความพร้อมต่อการพัฒนา
ตนเองและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยคุณลักษณะส าคัญ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิต
ที่มั่นคง เข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และเป็นพลเมืองดีมีวินัย 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีได้ปรับยุทธศาสตร์การท างานของมหาวิทยาลัย โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ใน
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งภูมิปัญญาแห่งภาคตะวันออกสู่สากล ภายใต้หลักปรัชญา เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนอย่างมีส่วน
ร่วมและสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและความต้องการของสังคม ท้องถิ่นและนานาชาติ 
ทั้งนี้ก็เพ่ือเป็นการสนองต่อพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
ต่อไป 

ซึ่งการลงพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรีในครั้งนี้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ยังได้ติดตามตรวจเยี่ยมที่ท าการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเขาบายศรี อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไป
ด าเนินการส่งเสริมการยกระดับและมาตรฐานชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่มีการด าเนินการในรูป
วิสาหกิจชุมชน มีชื่อเสียงเป็น ที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เนื่องจากเปิดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตรมายาวนาน นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานของของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ร าไพพรรณีที่มีต่อชุมชน ประกอบด้วย การวิจัยเทคโนโลยีเครื่องกวนเนื้อมังคุดส าหรับวิสาหกิจชุมชนบ้านท่าศาลา 
ส าหรับใช้ทดแทนการกวนเนื้อมังคุดแบบเดิมด้วยแรงคน ท าให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น , การยกระดับคุณภาพ
ด้านการอ่าน การเขียนและคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้นักเรียนมีการพัฒนา



ทักษะการสื่อสาร ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามผลทดสอบการพัฒนาการศึกษา ส าหรับน าไปต่อยอดสู่การ
พัฒนาการจัดการศึกษาได้ , โครงการสู้วิกฤตขยะ และผักสวนครัวรั้วกินได้ สู่วิถีความพอเพียง ณ หมู่บ้านน้ าแดง 
เพ่ือให้ชาวบ้านในชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะ เกิดการรวมกลุ่มสร้างอาชีพ พร้อมทั้งเป็นชุนชนต้นแบบให้กับ
ชุมชนใกล้เคียง , โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและการส ารวจเพื่อบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวระดับต าบล ส าหรับใช้ประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาและจัดสรรทรัพยากร 
เพ่ือการบริหารจัดการที่ดี , โครงการระบบสนับสนุนการตัดสินใจบนสมาร์ทโฟนเพ่ือการประมาณความต้องการใช้น้ า
ของพืชและการให้น้ าแบบอัตโนมัติ ส าหรับค านวนความต้องการน้ าของพืชรวมถึงการวางแผนการให้น้ า เพ่ือพัฒนา
ผลผลิตรวมถึงลดแรงงานในภาคเกษตรกรรม 

 

 



 

 



 

 

 

 

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนวัดส าโรง ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ส านักบริการวิชาการ
และคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และ โครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ พร้อมด้วยหน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ 
ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จ.จันทบุรี 

 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี น าโดย
อาจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อ านวยการส านักบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหนึ่งต าบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ จังหวัดจันทบุรีและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
และยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดจันทบุรี จัดโดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุม 2 
ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม 

 



 

 

เดือนมิถุนายน  



วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว ต าบลเขาแก้ว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ร่วมกับ
หน่วยงานราชการและเอกชนในจังหวัดจันทบุรี ออกให้บริการประชาชนในพื้นท่ี ต าบลเขาแก้ว อ าเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี 

 



 

 

 

วันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว 

ส านักบริการวิชาการ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี และองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก่งหาง ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามความต้องการของท้องถิ่น "การก าจัดขยะ
ด้วยเทคโนโลยี MBT" จ านวน 3 รุ่น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนชาวบ้านจาก 22 หมู่บ้าน และเด็กนักเรียนใน
ท้องถิ่น จ านวน 160 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ การคัดแยกขยะ และรู้จักเทคโนโลยี 
MBT และตัวแทนชาวบ้านได้เข้าเยี่ยมชมโครงการบริหารจัดการขยะเพ่ือผลิตเป็นเชื้อเพลิง(RDF) และปุ๋ยอินทรีย์ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งหางแมว 



 

 
อัพเดต : 21 มิ.ย. 62 


