
สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 1 

สรุปผลการดำเนินงานปงบประมาณ 2563 

โครงการอนรุักษพนัธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

สนองพระราชดำริโดย  มหาวิทยาลัยราชภฏัรำไพพรรณ ี

 

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปกทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี 

  - งานปกปกฯ มี

การพัฒนาพ้ืนท่ีปก

ปกทรัพยากรปา 50 

ไร 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

640,570 640,490 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานดานการ

พัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปก

ปกพันธุกรรมพืช 

  งานปกปกฯ มีการพัฒนา

พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากรปา 50 ไร 

กิจกรรมที่ดำเนินการ 

  1.มีการจัดทำรั้วเพ่ือแสดง

ขอบเขตพ้ืนท่ี  

  2.จัดทำอุโมงคครอมเสนทาง

น้ำระยะทางประมาณ 80 เมตร  

  3.ทำหมุดบอกระยะทางของ

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ 

400 เมตร และเสนทางปาพรุ 

120 เมตร 

  4.จัดทำซอมแซมโครงสราง

บอรด และปรับปรุงพ้ืนท่ี 

ผลที่จะไดรับ 

  1.การจัดทำรั้วเพ่ิมเติมเพ่ือ

แสดงขอบเขตพ้ืนท่ี 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 2 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2.จัดทำฐานเรียนรูภายใน

พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร 

  3.ระบุพิกัดระยะทางตาม

เสนทางเดินศึกษาธรรมชาติ

และเสนทางปาพรุ 

  4.สำรวจและระบุพิกัด

ทรัพยากรท้ัง 3 ฐาน ในพ้ืนท่ี 

  รวม 1 โครงการ   640,570 640,490      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 3 

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี 

 - งานสำรวจฯ เก็บ

รวบรวมตัวอยาง

ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ

และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา พ้ืนท่ีบริเวณ

รัศมี 50 กิโลเมตร 

ของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏรำไพพรรณี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 99,941 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานดานการ

พัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปก

ปกพันธุกรรมพืช 

  งานสำรวจฯ เก็บรวบรวม

ตัวอยางทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพและ

ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญา พ้ืนท่ีบริเวณรัศมี 50 

กิโลเมตร ของมหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

จำนวนสิ่งที่สำรวจ 

  1.เก็บรวบรวมเมล็ดตะเคียน

เพ่ือการเพาะขยาย จำนวน

มากกวา 10,000 เมล็ด 

  2.รวบรวมพืชสมุนไพรจาก

สวนสมุนไพรจันทบุรี ต.อางคีรี 

อ.มะขาม จ.จันทบุรี จำนวน 

50 ชนิด ชนิดละ 5 ตน 

 

 

 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/ คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

 

  รวม 1 โครงการ   100,000 99,941      

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 4 

กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรกัษาทรัพยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

 - งานปลูกรักษา

ฯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150,000 149,000 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานดานการ

พัฒนาและดานการ

บริหารจัดการดานปก

ปกพันธุกรรมพืช 

  งานปลูกรักษาฯ  

  1.ปลูกพืชสมุนไพรตามรสยา 9 

รส จำนวนมากกวา 50 ชนิด 

ชนิดละ 5 ตน ในพ้ืนท่ีบริเวณ

สวนสมุนไพรบานพอเพียง 

(F1A3) 

  2.การฟนฟูและปลูกรักษาพันธุ

ปะการัง ปงบประมาณ 2563 

พ้ืนท่ีความรับผิดชอบ เกาะหมาก 

เกาะสีชัง เกาะกูดมีการฟนฟู

ปะการังจำนวน 1,400 ตน (14 

แปลง) (F3A8) 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/ คณะ

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 

F1A3 

F3A8 

  รวม 1 โครงการ   150,000 149,000      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 5 

กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

รำไพพรรณี 

 - แผนงานวิจัยเรื่อง 

นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางอณู

พันธุศาสตร ในการ

แกปญหาโรคใน

ทุเรียน และการ

พิสูจนชิ้นเนื้อในสัตว

ปา เพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

ในจังหวัดจันทบุรี 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100,000 99,785.40 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานศึกษาวิจัย 

 

   การประเมินพันธุกรรมพืชท่ี

สำรวจเก็บรวบรวมมาปลูก

รักษาไว"บานพอเพียง"ของ

พ้ืนท่ีปกปกทรัพยากร  ใหเปน

ศูนยเรียนรูภูมิปญญาและวิถี

ชีวิตท่ีพอเพียง มีการสนับสนุน 

  งานวิจัยการอนุรักษและ ใช

ประโยชนทรัพยากร1แผน

งานวิจัยเพ่ือสนองพระราชดำริ 

  1.แผนงานวิจัยเรื่อง 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีทาง

อณูพันธุศาสตร ในการ

แกปญหาโรคในทุเรียน และ

การพิสูจนชิ้นเนื้อในสัตวปา 

เพ่ือการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในจังหวัด

จันทบุรี ของ อาจารย ดร.

เดือนเต็ม ทองเผือก และคณะ 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  รวม 1 โครงการ   100,000 99,785.40      

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 6 

กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

 - งานศูนยขอมูล/

ฐานขอมูล  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30,000 29,478.50 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานศึกษาวิจัย 

 

   งานศูนยขอมูล/ฐานขอมูล การ

เก็บรวบรวมตัวอยางพืช สัตว 

และจุลินทรียขาดสถานท่ีในการ

เก็บรวบรวมตัวอยางทรัพยากร 

งานวิจัย กิจกรรมตาง ๆ ใหเปน

ระบบเพ่ือนำไปสูการจัดแสดงใน

รูปแบบพิพิธภัณฑ 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  รวม 1 โครงการ   30,000 29,478.50      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 7 

กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

  
 

 

 

 

 

 

 

0 0 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือพัฒนาและเพ่ิม

ประสิทธิภาพการ

ดำเนินงานศึกษาวิจัย 

 

    มีการวางแผนนำมาให

ผูทรงคณุวุฒิศึกษาและวางแผน

พัฒนาพันธุพืช เพ่ือใหมีพันธุตาม

ความตองการในอนาคต โดยเปน

การวางแผนระยะยาว 30 - 50 ป 

เปนการพัฒนาโดยคาดการ

ลวงหนา   

   ไมไดดำเนินการใน

ปงบประมาณนี้ เนื่องจากยัง

ขาดผูเชี่ยวชาญในการ

ดำเนินงานดานวางแผนและ

พัฒนาพันธุพืช 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  รวม 1 โครงการ   0 0      

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 8 

กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรพัยากร   

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 
งบประมาณ (บาท) แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช อัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

 - จัดเตรียมสวน

แสดงพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา

ภาคตะวันออก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450,000 449,217 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหประชาชน

กลุมเปาหมายตางๆ 

โดยเฉพาะเยาวชน 

นักเรียน นิสิต

นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไป ไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

พืชพรรณไม และการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

ของประเทศ 

    มีการรวบรวมและจัดแหลง

เรียนรูเพ่ือสรางจิตสำนึกในการ

อนุรักษทรัพยากร  

    จัดทำกิจกรรม“งานสวน

พฤกษศาสตรโรงเรียน” เปนท่ี

รวบรวมพรรณไมท่ีมีชีวิตท่ีมีการ

เก็บพรรณไมแหง พรรณไมดอง 

มีหองสมุดสำหรับคนควา มี

การศึกษาตอเนื่องนอกจากนี้ยังมี

งานพิพิธภัณฑพืช งานพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยา งานพิพิธภัณฑ

ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล

ไทย และงานเรียนรูทรัพยากร

ทะเล เปนตน 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  รวม 1 โครงการ   450,000 449,217      

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 9 

กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรพัยากร 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

1 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืช  

อันเนื่องมาจาก

พระราชดำริ 

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

1. การจัด

นิทรรศการ

ทรัพยากรไทย : 

ชาวบานไทยได

ประโยชน 

2. สนับสนุนกลา

พันธุไมในงานตาง 

ๆ 

3. สนับสนุนการ

ดาเนินงานท่ี

สอดคลองกับการ

อนุรักษทรัพยากร 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275,626 275,295 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหประชาชน

กลุมเปาหมายตางๆ 

โดยเฉพาะเยาวชน 

นักเรียน นิสิต

นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไป ไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

พืชพรรณไม และการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

ของประเทศ 

  1.มีการจัดนิทรรศการทรัพยากร

ไทย : ชาวบานไทยไดประโยชน 

  2.สนับสนุนกลาพันธุไม                 

ในงานตาง ๆ โดยความอนุเคราะห

กลาไมตะเคียนอายุ 2 ป แก

ประชาชนท่ัวไป มากกวา 5,000 

ตน 

  3.สนับสนุนการดำเนินงานท่ี

สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากร 

เชน เคมีวิเคราะหทางการเกษตร 

สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีสมัยใหม 

อาจารยศศธิร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 



สรุปผลการดำเนินงานประจำป 2563  สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี หนา 10 

ลำดับ หนวยงาน ชื่อโครงการ 

การดำเนินงาน 

ตามแผนแมบท 

งบประมาณ (บาท) 
แหลงที่มาของ

งบประมาณ* 

เปาหมายตามแผน

แมบท/วัตถุประสงค 
ผลการดำเนินงาน 

บุคคล/หนวยงาน

ที่รับผิดชอบ 
หมายเหตุ 

มี ไมมี เสนอขอ ใชจริง 

2 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏ 

รำไพพรรณี 

โครงการอนุรักษ

พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจาก

พระราชดำร ิ

สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราช

กุมารี 

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏรำไพพรรณี 

 - กิจกรรม      

การบริหารจัดการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 0 งบประมาณ

แผนดิน 

  

 

1.เพ่ือสนอง

พระราชดำริ อพ.สธ. 

2.เพ่ือใหประชาชน

กลุมเปาหมายตางๆ 

โดยเฉพาะเยาวชน 

นักเรียน นิสิต

นักศึกษาและบุคคล

ท่ัวไป ไดมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับ

พืชพรรณไม และการ

อนุรักษพันธุกรรมพืช

ของประเทศ 

เปาหมายเชิงปริมาณ 

  ผลการดำเนินงานมีผูเขารวม 

จำนวนท้ังสิ้น 1,791 คน และมี

ดำเนินงาน 3 กรอบ 7 กิจกรรม 

เปาหมายเขิงคุณภาพ 

  ผลการประเมินพบวาผูเขารวม

โครงการมีความรูความเขาใจ มี

ความพึงพอใจ และการนำความรู

ไปใช 

เปาหมายเชิงตนทุน 

  ใชเงินงบประมาณแผนดิน หมวด

รายจายอ่ืน โดยจดัสรรหนวยงาน

เปนประจำงบ 

เปาหมายเชิงเวลา 

  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 

เปาหมายตามตัวชี้วัด 

 ดำเนินการจัดโครงฯ ประเมินผล 

และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บรรลุเปาหมายตามตัวชี้วัด 

อาจารยศศิธร 

พุทธรักษ/  

คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 

 

  รวม 2 โครงการ   275,626 275,295      

 


