
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

ฐานขอมูลพรรณ

ไมดิจิตอล“เพลิน

พิศพรรณพฤกษา

ศิลปากร” 

  147,000 147,000 งบโครงการ

บริการวิชาการ 

คณะ

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

1.เปนแหลงความรู

ในมิติตาง ๆ ท้ังดาน

พฤกษศาสตร 

นิเวศวิทยา รวมถึง

ประโยชนเชิง

เศรษฐกิจ เภสัช

ศาสตรและภูมิ 

สถาปตยจากพรรณ

ไมชนิดตาง ๆ ในท่ี

เจริญอยูในพ้ืนท่ีสี

เขียวของคณะ

วิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขต

พระราชวังสนาม

จันทร จังหวัด

นครปฐม  

     ดำเนินการสำเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงคท่ีวางไว ตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ได
ฐานขอมูลดิจิตัลของพรรณไมท่ี
บุคคลท่ัวไปสามารถเขาถึงและหา
ความรูได
ท่ีhttp://www.ppplantsu.com/  
อยางไรก็ตาม ฐานขอมูลดังกลาวยัง
จำเปนตองพัฒนาปรับปรุง อีกท้ังยัง
อยูในระบบท่ีตองมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือคงฐานขอมูลใหยัง
อยูในระบบออนไลนได  
     ปญหาอุปสรรคจากการ

ดำเนินงานพบวา มีการทำลายปาย 

QR Code ท่ีทำการติดตั้งเอาไว และ

ลักลอบนำสายสลิงท่ีติดตั้งไป

จำหนาย อีกท้ังในการตัดแตงตนไมท่ี

ผานมาของคณะวิทยาศาสตร ความ

ไมระมัดระวังของบริษัทรุกขกร ทำ

ผศ.ดร.ยศเวท 

สิริจามร/ 

คณะ

วิทยาศาสตร 

ดำเนินการ

แลวเสร็จ หาก

ไดรับการ

จัดสรร

งบประมาณ

จะดำเนินการ

พัฒนาระบบ

โดยเพ่ิมขอมูล

พรรณไมลงใน

ฐานขอมูลเดิม

และจัดทำ QR 

Code 

เพ่ิมเติม 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/

หนวยงานที่

รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.เปนประโยชนตอ

การศึกษาของ

นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไปท่ีตองการ

ทราบขอมูลเกี่ยวกับ

พรรณไมตางๆ 

ใหมีปาย QR Code บางสวนถูก

ทำลายไปเชนกัน ดังนั้น หากไดรับ

การจัดสรรงบประมาณจากทาง

มหาวิทยาลัยในการสรางสวน

พฤกษศาสตรในภายภาคหนา จะมี

การทำ QR Code เพ่ิมเติม และเพ่ิม

ขอมูลพรรณไมลงในฐานขอมูลเดิมท่ี

มีนี้ดวย อยางไรก็ตาม ใน

ปงบประมาณท่ีผานมา ทาง

มหาวิทยาลัยมิไดมีการจัดสรร

งบประมาณมาดำเนินการในสวน

ดังกลาว   

  รวม 1 โครงการ   147,000 147,000      

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 3 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

อาคารนิทรรศการ 

ธรรมชาติวิทยา 

  - - คณะ

วิทยาศาสตร 

จัดนิทรรศการใหความรู

แกเยาวชน นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน

ท่ัวไป เกี่ยวกับการ

อนุรักษทรัพยากร จน

ตระหนักถึงความสำคัญ

และประโยชนของการ

อนุรักษทรัพยากร 

ดำเนินกอสรางอาคาร

นิทรรศการธรรมชาติวิทยาเสร็จ

สมบูรณแลว และมีการใชงาน

ดานตางๆ ท้ังวิชาการ และ

กิจกรรมของคณะ รวมถึง

ใหบริการวิชาการแกชุมชน มี

ลักษณะของอาคาร

อเนกประสงค โดยคณะ

วิทยาศาสตรไดมีการใชอาคาร

ดังกลาวมากวา 1 ป เพ่ือ

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังการจัด

นิทรรศการ “เชื่อม้ัยสีไม” เพ่ือ

แสดงภาพวาดทางวิทยาศาสตร

ท่ีใชสีไม และการจัดการบริการ

วิชาการอบรมการดองใส

ตัวอยางสิ่งมีชีวิต เปนตน 

นอกจากนี้ยังมีการใชประโยชน

ดานอ่ืน ๆ เชน ประชุมงาน 

หรือเพ่ือการหารายไดใหกับ

คณะอีกดวย แตยังไมมีการจัด

นิทรรศการทางดานธรรมชาติ

วิทยาอยางจริงจงั เนื่องจากยัง

คณะวิทยาศาสตร  



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 4 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/

วัตถุประสงค 

ผลการดำเนินงาน 
บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ไมมีการจัดสรรงบประมาณจาก

ทางมหาวิทยาลัยศิลปากร มา

ดำเนินการจัดสรางสวน

พฤกษศาสตรในพ้ืนท่ีบริเวณ

รอบอาคาร อันจะทำใหเกิด

ความเชื่อมโยงระหวาง

นิทรรศการกับพ้ืนท่ีโดยรอบได 

  รวม 1 โครงการ   - -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 5 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

โครงการ IE รักผืน

ปา ประจำป

การศึกษา 2562 

  20,000 20,000 เงินรายได 

สาขาวิชา

วิศวกรรมอุตสา

หการ 

คณะ

วิศวกรรมศาสต

รและ

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

1. นักศึกษาไดมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากร 

และเขาใจความสำคัญ

ของฝายชะลอน้ำและปา

ไม 

2. เพ่ิมฝายชะลอน้ำและ

ความอุดมสมบูรณใหกับ

พ้ืนท่ีปา 

3.นักศึกษาไดเรียนรู
รวมกับหนวยงานในชุมชน 
ท้ังดานความรูเชิงระบบ
นิเวศน วิถีชีวิต และ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 

 

ดำเนินโครงการการสรางฝาย

ชะลอน้ำ ณ พ้ืนท่ีอนุรักษปา 

อำเภอไทรโยค จังหวัด

กาญจนบุรี ในวันท่ี 14-15 

มีนาคม 2563 โดยมีนักศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

และการจัดการ คณะ

วิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี

อุตสาหกรรมเขารวมโครงการ

ท้ังสิ้น 206 คน ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในการเขารวม

โครงการอยูในระดับดี 

 

อ. เกษร ินทร   พูล

ทรัพย/ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ  

 

2 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

โครงการโลกสวย

ดวย IML 

ประจำปการศึกษา 

2562 

  20,000 - รายได 

สาขาวิชา

วิศวกรรม 

อตสาหการ 

คณะ

วิศวกรรมศาสต

รและ

1. นักศึกษาไดมีสวนรวม

ในการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง และเขาใจ

ความสำคัญของปาชาย

เลน 

2.เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชายเลน

ของประเทศใหมากขึ้น 

ไมไดดำเนินการ อ.เกษร ินทร   พูล

ทรัพย/ 

สาขาวิชาวิศวกรรม 

อุตสาหการ 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 6 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

3. นักศึกษาไดเรียนรู

รวมกับหนวยงานใน

ชุมชน   ท้ังดานความรู

เชิงระบบนิเวศน วิถีชีวิต 

และศิลปวัฒนธรรม

ทองถิ่น 

 

3 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

โครงการจัดทำ

สมุดภาพ “ตาม

รอยรอยเรื่องราว

พิธีบูชาตนไม ณ 

พระราชนิเวศน

มฤคทายวัน” 

  350,000 350,000 เงินกองทุน

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา

สยามบรมราช

กุมารี 

1.จัดทำสมุดภาพ “ตาม

รอยรอยเรื่องราวพิธีบูชา

ตนไม ณ พระราชนิเวศน

มฤคทายวัน” 

2. อนุรักษสืบสาน

ประเพณีอันทรงคุณคา 

ใหคงอยู และรวมอนุรักษ

ตนไมใหคงอยูคูประเทศ

ไทย 

ไดดำเนินการจัดทำรายงาน

การศึกษาการออกแบบสมุด

ภาพตามรอยรอยเรื่องราวพิธี

บูชาตนไม ณ พระราชนิเวศ

มฤคทายวัน เสร็จสมบูรณ 

ระยะเวลาดำเนินการ ระหวาง

เดือนสิงหาคม 2560 – 

ธันวาคม 2561 และไดนำสงเลม

รายงานฉบับสมบูรณให

มหาวิทยาลัยเพ่ือใชประโยชน

และเผยแพรภายใน

มหาวิทยาลัย 

 

รศ.ดร. 
ธีระวัฒน  
จันทึก/ 
กองงานวิทยาเขต

เพชรบุรี 

 

4 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

    

 

 

 

 

 

สำนักงาน

คณะกรรมการ

 

 

 

 

 

 

คณบดีคณะสัตว

ศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษ

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยศิลปากร หนา 7 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี (เครือขาย 

C-อพ.สธ.) กลุม

มหาวิทยาลัย

ภูมิภาคตะวันตก 

1. โครงการ

สัมมนาเชิง

ปฏิบัติการแนว

ทางการสนอง

พระราชดำริ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20,800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การอุดมศึกษา 

(สกอ.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เพ่ือสงเสริมและ

สนับสนุนใหสมาชิกนำ

ผลงานวิจัย องคความรู

เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ไปใชเพ่ือ

ประโยชนสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. โครงการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการแนวทางการสนอง

พระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี  

      จัดโครงการในวันท่ี 19 

สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ หอง

ประชุมชั้น 2 อาคารบริหาร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี ในการ

สัมมนาครั้งนี้ประกอบดวยการ

บรรยายและการเสวนา

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นใน

หัวขอท่ีเกี่ยวของกับ

ประสบการณในงานสนอง

ตร/ คณะสัตว

ศาสตรและ

เทคโนโลยี 

การเกษตร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

 

2. การประชุมเชิง

ปฏิบัติเพ่ือการ

ทบทวนและจัดทำ

แผนยุทธศำสตร

เครือขาย C-

อพ.สธ. ระยะ 5 ป 

 (พ.ศ.2564-

2568)  

 

 

 

 

 

 

400,000 

 

 

 

 

 

 

268,575.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ดำเนินการจัดประชุม

เพ่ือแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นระหวางตาง

สถาบัน การศึกษาในกลุม

มหาวิทยาลัยภูมิภาค

ตะวันตก เพ่ือการสนอง

พระราชดำริในโครงการ 

อพ.สธ. พรอมท้ังมีการ

ติดตามผลการดำเนินงาน 

พระราชดำริฯ กรอบการ

ดำเนินงาน อพ.สธ. และ

แนวทางการสนองพระราชดำริ

ฯ   

 

2. การประชุมเชิงปฏิบัติเพ่ือ

การทบทวนและจัดทำแผน

ยุทธศาสตรเครือขาย C-อพ.สธ. 

ระยะ 5 ป 

 (พ.ศ.2564-2568) ระหวาง

วันท่ี 10-12 กันยายน 2563 ณ 

โรงแรมเมธาวลัย อ.ชะอำ จ.

เพชรบุรี 

1.) การบรรยายในหัวขอ 

“ตามรอยพระบาท เรียนรู

ศาสตรพระราชา จากโครงการ

พระราชดำริ ในจังหวัด 

เพชรบุรี” โดย รอยตำรวจตรี 

พินิจภณ  ปตุยะ 

    2.) การนำเสนอผลการ

ดำเนินงานของเครือขาย C-

อพ.สธ. 9 เครือขาย ตามลำดับ

ดังนี้  
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2.1. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคเหนือตอนบน โดย 

ประธานเครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคเหนือตอนบน 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2.2. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคเหนือตอนลาง โดย 

ประธานเครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคเหนือตอนลาง  

มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2.3. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน โดย ผศ.ดร. เพ็ญ

ประภา เพชระบูรณิน 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2.4. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนลาง โดย ประธาน

เครือขาย C-อพ.สธ. ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

2.5. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคกลางตอนบน โดย 

ประธานเครือขาย C-อพ.สธ. 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย 

2.6. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคกลางตอนลางโดย อาจารย 

ดร.ภวพล คงชุม มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

2.7. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคตะวันออกโดย ผูแทน

เครือขาย C-อพ.สธ. ภาค

ตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา 

2.8. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคใตตอนบนโดย ผูแทน

เครือขาย C-อพ.สธ. ภาคใต

ตอนบน มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ 

2.9. เครือขาย C-อพ.สธ. 

ภาคใตตอนลาง โดย ประธาน

เครือขาย C-อพ.สธ. ภาคใต

ตอนลาง  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

3.)การประชุมทบทวน

ยุทธศาสตรเครือขายเชิง

ประเด็นโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (เครือขาย C-อพ.สธ.) 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2564-2568) ท่ี

ประชุมพิจารณาไดเสนอ

ความเห็นหลากหลายแลว จึงมี

มติเห็นควรใหใชแผนงานเดิมไป

กอนและดำเนินการทบทวน

ยุทธศาสตรเครือขายเชิง

ประเด็นโครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชดำริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี (เครือขาย C-อพ.สธ.) 

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2564-2568) 

ในการประชุมครั้งตอไป 

 

5 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

การเขารวมจัด

นิทรรศการในงาน

ประชุมวิชาการ

และนิทรรศการ 

อพ.สธ. 

 

  - - - รวมจัดนิทรรศการใน

ฐานะหนวยงานท่ีรวม

สนองพรราชดำริ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร ไมไดเขา

รวมกิจกรรม 

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
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ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตาม 

แผนแมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

6 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

 

การจัดทำเว็บไซต 

อพ.สธ.-

มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 

  - - - เพ่ือประชาสัมพันธ

เผยแพรกิจกรรมท่ีรวม

สนองพระราชดำริ 

อพ.สธ. ของทาง

มหาวิทยาลัย 

เว็บไซต 
http://www.rspg.su.ac.th/ 

ผูอำนวยการสำนัก

ดิจิทัลเทคโนโลยี,

นายกิตติพงศ สาย

สิทธิ์, 

น.ส.อรอนงค มาก

จันทร/ สำนกั

ดิจิทัลเทคโนโลยี 

 

  รวม 6 โครงการ   870,000 659,375.40      

 


	อาคารนิทรรศการ

