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สรุปผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ปีงบประมาณ 2561 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

 
กิจกรรมที่ 8  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร   
 

ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
1 มหาวิทยาลัย

ศิลปากร 
วิทยาเขต
สารสนเทศ
เพชรบุร ี

โครงการจัดท าสมุดภาพ
ตามรอยร้อยเร่ืองราวพีบูชา
ต้นไม้ ณ พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน 

  350,000  กองทุนสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา 
สยามบรมราชกุมาร ี

1. เพื่อรวมรวมองค์
ความรู้เรื่องราวต่างๆ
ของพิธีบูชาต้นไม้ ณ 
พระราชนิเวศน์
มฤคทายวัน ใน
ลักษณะของการจัดท า
สมุดภาพ “ตามรอย
ร้อยเร่ืองราวพีบูชา
ต้นไม้ ณ พระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน” 
2. เพื่ออนุรักษ์สืบสาน
ประเพณีอันทรงคุณค่า
ให้คงอยู่ 

    มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ร่วมสนอง
พระราชด าริโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ  โดยอนุมัติงบประมาณ 
จ านวน 350,000 บาท จาก
เงินกองทุนสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  
จัดท าโครงการสมุดภาพ “ตามรอย
ร้อยเร่ืองราวพิธบีูชาต้นไม้ ณ พระ
ราชนิเวศน์มฤคทายวัน” ระยะเวลา
ด าเนินงาน สิงหาคม 2560-ธันวาคม 
2561 
   ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้า
พบคุณเกล้ามาศ ยิบอินซอย ผอ.
ส านัก งานมูลนิ ธิ พระราชนิ เวศน์
มฤคทายวัน เมื่อวันที่  27 มีนาคม 
2561 และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลทาง
ประวัติศาสตร์ สัมภาษณ์บุคลากร 
และบันทึกภาพถ่ายที่เกี่ยวขอ้ง ซ่ึงรอง

รศ.ดร.ประสพ
ประสพชัย  
พสุนนท์ , 
รศ.ดร. 
ธีระวัฒน์  
จันทึก 
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
วิทยาเขต
สารสนเทศ
เพชรบุร ี
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
ศาสตราจารย์ ดร.ประสพชัย พสุนนท์ 
รองอธิการบดี เพชรบุรี ในขณะนั้น ได้
เข้าร่วมพิธีสักการะต้นไม้และหมู่พระ
ที่นั่ง ณ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน 
เมื่อวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561  
และด าเนินการจัดท าสมุดภาพ ซ่ึงได้
น า ส่ ง สมุ ดภ าพ  และร่ า งบั นทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
เพื่ อ ให้ คุณ เกล้ ามาศ  ยิบอินซอย 
พิจารณาและจักได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
ฉบับสมบูรณ์ต่อไป 

2 ศูนย์
คอมพิวเตอร์ 

จัดท าเว็บไซต์ อพ.สธ. 
มาหวทยิาลัยศิปากร 

  - - - เพื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่กิจกรรมที่ร่วม
สนองพระราชด าริ 
อพ.สธ.ของทาง
มหาวิทยาลัย 

http://www.rspg.su.ac.th ผู้อ านวยการ
ศูนย์
คอมพิวเตอร์, 
นายกิตติพงศ์ 
สายสิทธิ์,น.ส.
อรอนงค์ มาก
จันทร์/ ศูนย์
คอมพิวเตอร์,
กองงานวิทยา
เขตเพชรบุรี 
 

 

3. คณะสัตว
ศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
การเกษตร 

โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี (เครือข่าย C-

  100,000 100,000 ส านักงาน
คณะกรรมการ
อุดมศึกษา 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้สมาชิกน า
ผลงานวิจัย องค์ความรู้
เกี่ยวกบัโครงการ
อนุรักษ์พันธกุรรมพืช
อันเนื่องมาจาก

1. จัดท าเว็บไซต์เพื่อเพื่อเผยแพร่การ
ด าเนินงานหรือกิจกรรมของเครือข่าย 
C-อพ.สธ. ภาคกลางตอนล่าง  
เว็บไซต์ http://rspg.rmutp.ac.th 
2. ประชุมหารือแนวทางการสนอง
พระราชด าริ โครงการอนุรกัษ์

คณบดีคณะ
สัตวศาสตร์
และ
เทคโนโลยีการ
เกษตร/คณะ
สัตวศาสตร์

 

http://rspg.rmutp.ac.th/
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ล าดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ 
การด าเนินงาน 
ตามแผนแม่บท 

งบประมาณ (บาท) แหล่งที่มาของ
งบประมาณ* 

เป้าหมายตามแผน
แม่บท/วัตถปุระสงค ์

ผลการด าเนินงาน 
บุคคล/

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หมายเหต ุ

มี ไม่มี เสนอขอ ใช้จริง 
อพ.สธ.) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยภูมิภาค
ตะวันตก 

พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 
ไปใช้เพื่อประโยชน์
สูงสุด 
2. ด าเนินการจัด
ประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่าง
ต่างสถาบัน การศึกษา
ในกลุ่มมหาวิทยาลยั
ภูมิภาคตะวันตก เพือ่
การสนองพระราชด าริ
ในโครงการ อพ.สธ. 
พร้อมทั้งมีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน 

พันธุกรรมพืชฯ รว่มกับมหาวิทยาลยั
เครือข่าย ในวันที ่4 กรกาคม 2561 
ณ ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี 
ชั้น 2 อาคารบริหาร มหาวิทยาลยั
ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี โดยวิทยากร ดร.ปิยรัษฎ์ 
ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์  ให้
ค าแนะน าในการร่วมสนอง
พระราชด าร ิ
3.ศึกษาดูงาน ณ อุทยานธรรมชาติ
วิทยาบ่อคลึง อ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
วันที่ 6-7 เมษายน 2561 

และ
เทคโนโลยีการ
เกษตร 

  รวม  3  โครงการ          

 


