
ผลการดําเนินงานบริการวิชาการ ประจําป�งบประมาณ  2556 
(โครงการประจําที่ได รับการจัดสรรงบประมาณแผ$นดิน) 

 

โครงการ กลุ$มเป'าหมาย 
ผลการดําเนินงาน
ตามกลุ$มเป'าหมาย 

ค$าเป'าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ค$าเป'าหมายตัวชี้วัด วันที่/สถานที่
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงการ การ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ�มแม�บ�านตาม   
ภูมิป�ญญาท�องถิ่น 
 
 
 

กลุ�มแม�บ�าน     
ไม�น�อยกว�า      
34 คน 

กลุ�มแม�บ�านตําบล
ปะตง  อําเภอ  
สอยดาว  จังหวัด
จันทบุรี  จํานวน  
37  คน 

34  คน 37 คน - ร�อยละ ความรู�ความเข�าใจ 
- ร�อยละ ความพึงพอใจ 
- ร�อยละ การนําความรู� 
  ไปใช� 

75 
75 
65 

83.4 
90 

86.6 

17-18  
มกราคม  
2556 

ณ วัดเขาแก�ว 
ต.ปะตง        
อ.สอยดาว       
จ.จันทบุรี 

30,000 29,926 

โครงการ การ
เรียนรู�นาฏศิลป=ไทย
ในชุมชน 
 
 
 

ประชาชน  
เยาวชน  
นักเรียน  
จํานวน  54  
คน 

ชุมชนบางกะจะ/
เยาวชน  นักเรียน 
ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยม  
จังหวัดจันทบุรี  
จํานวน  54  คน 

50  คน 54 คน - ร�อยละ ความรู�ความเข�าใจ 
- ร�อยละ ความพึงพอใจ 
- ร�อยละ การนําความรู� 
  ไปใช� 

75 
75 
65 

88.80 
86.80 
87.67 

18  มีนาคม  
2556  ณ   
ห�องประชุมชั้น 
2  สํานัก
ศิลปวัฒนธรร
มและพัฒนา
ชุมชน 

34,000 34,000 

 



 
 

โครงการ กลุ$มเป'าหมาย 
ผลการดําเนินงาน
ตามกลุ$มเป'าหมาย 

ค$าเป'าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ค$าเป'าหมายตัวชี้วัด วันที่/สถานที่
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงการการ
เผยแพร�ดนตรีไทย
ในท�องถิ่น 
 

เยาวชน  20 
คน 

เยาวชน  จังหวัด
จันทบุรี  จํานวน  
20  คน 

20  คน 20 คน - ร�อยละ ความรู�ความเข�าใจ 
- ร�อยละ ความพึงพอใจ 
- ร�อยละ การนําความรู� 
  ไปใช� 

75 
75 
65 

83.67 
84.50 
87.36 

มีนาคม-
สิงหาคม 
2556  ณ  
ศาลาทรง

เหลี่ยมพระ
ตําหนักเทา วัง
สวนบ�านแก�ว 

สํานัก
ศิลปวัฒนธรร
มและพัฒนา

ชุมชน  
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพ

พรรณี 
 

66,000 66,000 



 

โครงการ กลุ$มเป'าหมาย 
ผลการดําเนินงาน
ตามกลุ$มเป'าหมาย 

ค$าเป'าหมาย 
ตัวชี้วัดโครงการ 

ค$าเป'าหมายตัวชี้วัด วันที่/สถานที่
ดําเนินงาน 

งบประมาณ 
แผน ผล แผน ผล แผน ผล 

โครงการการ
ส�งเสริมและพัฒนา
เยาวชนด�วยหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และการปลูก
จิตสํานึก 
 
 

นักเรียน  
จํานวน  60 
คน 

นักเรียน ระดับ
ประถมศึกษาและ
ระดับมัธยม  
จังหวัดจันทบุรี  
จํานวน  60  คน 

60  คน 60 คน - ร�อยละ ความรู�ความเข�าใจ 
- ร�อยละ ความพึงพอใจ 
- ร�อยละ การนําความรู� 
  ไปใช� 

75 
75 
65 

90.33 
90 

89.89 

28-30 มิถุนายน  
2556  ณ  ห�อง
ประชุมวังเพชร         
ชั้น 2  สํานัก
ศิลปวัฒนธรรม
และพัฒนาชุมชน 

70,000 70,000 

โครงการส�งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมแก�
นักศึกษา 
 
 

นักศึกษา  
จํานวน  300
คน 

นักศึกษา ชั้นปCที่ 1 
และนักเรียน 
ระดับประถมศึกษา
และระดับมัธยม  
จังหวัดจันทบุรี  
จํานวน  394  คน 

300  คน 394คน - ร�อยละ ความรู�ความเข�าใจ 
- ร�อยละ ความพึงพอใจ 
- ร�อยละ การนําความรู� 
  ไปใช� 

75 
75 
65 

97.40 
95.00 
95.67 

16  สิงหาคม 
2556                 
ณ หอประชุม
รําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏ 

40,000 40,000 

 


