
 
 

 แผนปฏ ิบ ัต ิงานประจําปีงบประมาณ 2561  
โครงการอน ุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพ ืช อนัเน ื่องมาจากพระราชด ําร ิฯ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (อพ.สธ.-ม.กรงุเทพ) 
ระยะ 1 ปี (1ต ุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

  
โครงการท่ี 1 (F1A1)  พัฒนาการเรียนการสอนให้มีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในมหาวิทยาลัย (กรอบการเรียนรู ้กิจกรรมท่ี1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร) 
 
หลักการและเหตุผล   
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้จัดต้ังพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไป เพ่ือแสดงวิสัยทศัน์ของมหาวิทยาลัยด้าน
การทํานุบํารุงศิลปกรรมและวัฒนธรรม โดยมีห้องนิทรรศการถาวร ห้องนิทรรศการพิเศษ ห้องจําหน่ายหนังสือ
และสินค้าทีร่ะลึก และห้องบรรณาสารทางช้ินส่วนเคร่ืองป้ันดินเผา มีกลุ่มงานทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้
ใหม่และมีประโยชน์ต่อการศึกษา ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโครงการ บริการการศึกษาแก่สังคม ตลอดจนบันทึก
ข้อมูลทางวิชาการลงในฐานขอ้มูลโบราณวัตถุ    
วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 

2. เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
 3. เพ่ือเป็นการปกปักเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงเป็นโบราณวัตถุ  

4. เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อการศึกษา  
เป้าหมาย 
 นักศึกษาเข้ามาเรียนรู้ทางวิชาการอย่างน้อย 2 วิชาเรียน 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะทํางาน อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 
สถานที่ดําเนินงาน 
 พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ตุลาคม 2560 – กันยายน  2561 
 
รูปแบบกิจกรรม 

1. วางแผน และประสานงานคณะ ภาควิชา กําหนดเน้ือหาให้เกี่ยวข้องในการเรียนการสอน 
2.  เสนอโครงการแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 
3.  ให้นักศึกษาเข้าศึกษาเรียนรู้เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
4. รวมรวมข้อมูลนักศึกษาที่เข้ามาเรียนรู้ 
5. ดําเนินการพัฒนา และปรับปรุงส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน 

 



 
 

 

 
งบประมาณ 
 - 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  

1. ได้ปกปักรักษาเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่ึงเป็นโบราณวัตถุ 
 2. เป็นแหลง่การเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนบุคคลท่ัวไป 
 3. ได้เผยแพรอ่งค์ความรู้ใหม่และมีประโยชน์ต่อการศึกษา 
การติดตามและประเมินผล 
 ทุก  3  เดือน 
                                                     



 
 

   
 
โครงการที่ 2 (F2 A5) กา รจ ั ดท ํ าศ ูนย์ข ้อม ูลพิพธิภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือสน ับสน ุนการอน ุ รั กษ์และปกป ้อง แหล่ งทร ัพยากรของประเทศ  (กรอบการใช้
ประโยชน์ ก ิจกรรมที่ 5 ก ิจกรรมศ ูนย์ข้อม ูลทร ัพยากร) 

 
หลักการและเหตุผล 

ด้วยพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่จัดแสดง 
เครื่องถ้วยโบราณ จํานวนมากกว่า 2,000 รายการ ซ ึ่งสมควรมีเสร ิมค ุณค่าทางว ิชาการเพ ื่อให้สามารถใช้ 
ประโยชน์ต ่างๆเหล่าน ี้ได้อย่าง เต ็มศ ักยภาพและย ั่งย ืนเพ่ือการพ ัฒนา เพ ื่อเพ ิ่มม ูลค่าแหล่งอน ุร ักษ์ทรพัยากร
เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ศ ึกษาและประเม ินค ุณค่า เพ ื่อจ ัดทําฐานข้อม ูล ให้ม ีการ บร ิหารจ ัดการที่มี
ประสิทธ ิภาพและม ีการคุ้มครองอย่างถ ูกต้องตามหลักว ิชาการ และทําข้อม ูลให้อย ู่ในระบบสารสนเทศ เพ่ือจ ัดทำ
ฐานข้อม ูลการด ําเน ินงานสนองพระราชด ําริ อพ.สธ. –ม.กรุงเทพ 
 
ว ัตถ ุประสงค์ 

1.  สนองพระราชด ําร ิโครงการอน ุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเน ื่องมาจากพระราชด ําร ิฯ 
         2.  จ ัดทําฐานข้อม ูลเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และปร ับปรุ งเพ ื่อใช้ข้อมูล 
ร่วมกัน 
เป้าหมาย 

1.  เป็นพ ื้นท่ีแหล่งอน ุร ักษ์และเกบ็รวบรวมเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
สามารถจ ัดทําเป็นระบบฐานข้อมูลทางว ิชาการ  

2.  หน่วยงานภาครัฐและองค์กรเอกชน และภาคประชาชน สามารถเข้าถึงหร ือสืบคนแหล่งข้อม ูล  
      ผ่านระบบศ ูนย์กลางการเร ียนร ู้และข้อม ูลของโครงการอน ุร ักษ์พ ันธ ุกรรมพ ืชอ ันเน ื่องมาจาก 

พระราชด ําริ เพ ื่อน ําไปใช้ประโยชน์หร ือเพ ื่อการศ ึกษา  
3.  เป็นแหลง่ศึกษาเรียนรูแ้ละการท่องเทีย่วในร ูปแบบของกลุ่มแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี 

ผู้รับผิดชอบ 
คณะทํางาน อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 

สถานที่ดําเนินงาน 
 พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 มีนาคม  2561 
รูปแบบกิจกรรม 

1. เสนอโครงการแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 
2. รวมรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําและพัฒนาศูนย์ข้อมูล 
3. ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ อัพโหลดเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ 

งบประมาณ    
- 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
2. ได้แหล่งข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงาน 
3.  มีพ้ืนที่ให้บุคคลให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. พัฒนา ปรับปรุงข้อมูลให้เช่ือมโยงกับ อพ.สธ. 



 
 

การติดตามและประเมินผล 
 ทุก  2  เดือน 
 
โครงการท่ี 3 (F3 A7)  การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใตม้หาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรอบสร้างจิตสํานึก กิจกรรมที่7กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร) 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่จัด
แสดงเครื่องถ้วยโบราณ จํานวนมากกว่า 2,000 รายการ เพ่ือกระตุ้นให้บุคคลท่ัวไปเกิดความซาบซ้ึงและรู้จัก 
คุณค่าของเครือ่งถ้วย และเพ่ือเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและอบรมเกี่ยวกับเครื่องถ้วยสมัยประวัติศาสตร์ทุกด้าน ดังน้ัน
งานด้านการอนุรักษ์และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคคลทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงได้
ดําเนินการอย่างต่อเน่ืองมาโดยตลอด 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
          2. เพ่ือการอนุรักษ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เป้าหมาย 
 เข้าศึกษาดูงานอย่างน้อย 2,000 คน 
ผู้รับผิดชอบ 
 อาจารย์ประจําพิพิธภัณฑสถานเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 ธันวาคม 2560 – สิงหาคม 2561 
รูปแบบกิจกรรม 

1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าเย่ียมชมพิพิธภัณฑสถานฯ 
2. จัดแสดงเคร่ืองถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
3. สรุปประเมินผล 

งบประมาณ 
 - 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
           1.  เพ่ือการอนุรักษ์เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
        2.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้เครือ่งถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
การติดตามและประเมินผล 
 ทุก  2  เดือน 
                       



 
 

   
 
โครงการท่ี 4 (F3A8)  การเข้าร่วมจัดนทิรรศการในงานประชมุวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. (กรอบสร้าง
จิตสํานึก กิจกรรมท่ี8กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) 
  
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยคณะทํางาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.- มกท.)มีความจําเป็นต้องมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม และสนับสนุนกิจกรรมของ (อพ.สธ.)กับหน่วยงานอื่น เช่น การประชุมวิชาการและ
นิทรรศการ ได้นํามาปรับใช้และพฒันาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.-มกท.)
ให้เกิดประโยชน์โดยรวมต่อไป 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลดําเนินงาน 
3. เพ่ือการมีส่วนร่วมของคณะทํางานกับหน่วยงานอื่นๆ 
4. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ให้กับคณะทํางาน(อพ.สธ.-มกท.) 

เป้าหมาย 
ศึกษาดูงานและเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะทํางาน อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 
สถานที่ดําเนินงาน 
 สถานที่จัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 มีนาคม  2561 
รูปแบบกิจกรรม 

1.ประสานงานศึกษาดูงานและประชุมวิชาการ 
2.เข้าร่วมดูงานและประชุมวิชาการ     

งบประมาณ 
 - 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ิมขึ้น 
2. มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของคณะทํางาน 

การติดตามและประเมินผล 
 ทุก  2  เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

โครงการท่ี 5 (F3A8) โครงการจัดทําเว็บไซต ์อพ.สธ.-มกท.(กรอบสร้างจิตสํานึก กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) 
 
หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์เน็ตและการส่ือสารข้อมูลได้เข้ามามีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากใน
ชีวิตประจําวัน  เนื่องจากเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา และยังมีประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า 
ข้อมูล ข่าวสาร โดยผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลาและในทกุสถานที ่ เปรียบเสมือนประตูหรือช่องทางแรกที่จะ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ดังน้ันจึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีการจัดทําระบบเว็บไซต์โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร  การดําเนินงาน ให้เป็นที่รู้จัก 
รวมทั้งการแลกเปล่ียนเรียนรู้สําหรับผู้ที่สนใจ 
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษพั์นธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือจัดทําเว็บไซต์ให้เป็นแหลง่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานแก่นักศึกษา 

บุคลากร และคนทั่วไป 
3. เพ่ือเป็นพ้ืนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ 

เป้าหมาย 
มีการจัดทําเว็บไซต์อพ.สธ.-มกท. 

ผู้รับผิดชอบ 
 คณะทํางาน อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 
สถานที่ดําเนินงาน 
 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 พฤศจิกายน 2560 – มิถุนายน  2561 
รูปแบบกิจกรรม 

4. เสนอโครงการแก่มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 
5. รวมรวมข้อมูลเพ่ือจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ 
6. ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ อัพโหลดเว็บไซต์ และปรับปรุงเว็บไซต์ 
7. ประเมินผลการจัดทําเว็บไซต์ 

งบประมาณ    
- 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. มีเว็บไซต์อพ.สธ.-มกท. 
2. ได้แหล่งประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ และเผยแพร่ผลงานของโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชอัน

เน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
3.  มีพ้ืนที่ให้บุคคลให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 
การติดตามและประเมินผล 
 ทุก  2  เดือน 



 
 

 
 
โครงการท่ี 6 (F3 A8)  ศึกษาดงูานท่ีเก่ียวกับโครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช(กรอบสร้างจิตสํานึก กิจกรรมที ่
8 กิจกรรมพิเศษสนับสนนุการอนุรักษ์ทรพัยากร) 
  
หลักการและเหตุผล 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ตระหนักถงึความ
จําเป็นในการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือนําองค์กรสู่ความสําเร็จ  โดยเฉพาะบุคลากร ซ่ึงมีส่วนสําคัญที่ทาํให้การ
ดําเนินงานตามภารกิจให้บรรลุเป้าหมาย ดังนั้นจึงได้จัดศกึษาดูงานเพ่ือให้คณะทํางาน เปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ  มี
วิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับงานที่รับผิดชอบ    
วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ (อพ.สธ.) 
2. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน 
3. เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ และประสบการณ์ร่วมกันมาพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการทํางาน  
4. เพ่ือเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ ในด้านต่างๆ ให้กับคณะทํางาน 

เป้าหมาย 
 จัดศึกษาดูงานอย่างน้อย 1 ครั้ง 
ผู้รับผิดชอบ 
 คณะทํางาน อพ.สธ.-ม.กรุงเทพ 
สถานที่ดําเนินงาน 
 สถานที่เข้าร่วมโครงการสนองพระราชดําริ 
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
 สิงหาคม  2561 
รูปแบบกิจกรรม 

1. ศึกษาข้อมูลที่จะนํามาพัฒนาคณะทํางาน 
2. ศึกษาสถานที่ในการศึกษาดูงาน 
3. จัดศึกษาดูงานให้กับคณะทํางาน 
4. สรุปประเมินผลเพ่ือนําไปพัฒนาคณะทํางาน 

งบประมาณ 
 - 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรมีความรู้ ทักษะ ที่เก่ียวข้องกับการทํางานเพ่ิมขึ้น 
2. นําความรู้ทีได้รับรับจากและเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการทํางาน 
3. คณะทํางานนําโลกทัศน์ใหม่มาสร้างทีมงานที่มีประสิทธภิาพ 

การติดตามและประเมินผล 
 ทุก 2  เดือน 



 
 

  
 

แผนปฏ ิบัต ิงานโครงการอน ุร ักษ์พันธ ุกรรมพืชอ ันเน ื่องมาจากพระราชด ําร ิฯ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ระยะ 1 ปี   
(1 ตลาคม 2560 – 30 กนยายน 2561) 

  
 
 

ลําดบัที่ 
 

ช ื่อโครงการ ตค พย ธค มค กพ ม ีค 
 

เมย พค ม ิย กค สค กย หมายเหต ุ

 พัฒนาการเรียนการสอนให้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับเครื่องถ้วยเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ในมหาวิทยาลัย 
(กรอบการเรียนรู้ กิจกรรมที่1 
กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช) 

             



 
 

 
 
 

ลําดับที่ 
 

ชื่อโครงการ ตค พย ธค มค กพ ม ีค 
 

เมย พค ม ิย กค สค กย หมายเหตุ 

  
2 

กา รจ ั ดท ํ าศ ูนย์ข ้อม ูลพิพิธภัณฑสถาน
เครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อสน ับสน ุนการ
อน ุรั กษ์และปกป ้อง แหล่ ง ทร ัพยากรของ
ประเทศ  (กรอบการใช้ประโยชน์ ก ิจกรรม
ที่ 5 ก ิจกรรมศ ูนย์ข้อม ูลทร ัพยากร) 
และปกป้ อง แหล่ ง ทร ัพยากรของประเทศ  
(กรอบการใช้ประโยชน์ ก ิจกรรมที่ 5 ก ิจ
กรรมศ ูนย์ข้อม ูลทร ัพยากร) 
 

             

   
 

3 

การศึกษาดูงานพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ (กรอบสร้างจิตสํานึก กิจกรรมที่7
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร) 

             

  
4 

การเข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานประชุม
วิชาการและนทิรรศการ อพ.สธ. (กรอบ
สร้างจิตสํานึก กิจกรรมที่8กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) 

             



 
 
 

5 โครงการจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.-มกท.(กรอบ
สร้างจิตสํานึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) 
 

             

6 ศึกษาดูงานที่เกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช(กรอบสร้างจิตสํานึก กิจกรรม
ที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากร) 
 

             



 
 

 


