
หนา 1046                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ก. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กรอบแผนแมบท ระยะ 5 ปที่เจ็ด (1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2569) 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนองพระราชดำริโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
กิจ 

กรรม 
ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 

งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 
หมายเหต ุ

2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 
F1A2 1. โครงการสำรวจเก็บ

รวบรวมพันธุกรรม
ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ 

ดำเนินการภายในรัศมี 50 
กม. ของมทร.กรุงเทพฯ 

116,000 ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

200,000 ภายใน
มหาวิทยาลัย 

 

200,000 เขตสาทร 
 

200,000 เขตคลองเตย 
 

200,000 เขตบางคอแหลม 
 

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. พิชามญชุ นอย
สุวรรณ (งบประมาณ
เงินรายได) 

F1A2 2. โครงการฟองน้ำน้ำจืดใน
ลุมน้ำภาคกลาง: ความ
หลากชนิดและแนวทางการ
ใชประโยชนอยางยั่งยืน  

ลุมน้ำภาคกลาง 
จำนวน 4 ลุมน้ำ คือ  
1) ลุมน้ำเจาพระยา 
2) ลุมน้ำสะแกกรัง 
3) ลุมน้ำปาสัก 

 4) ลุมน้ำทาจีน 

370,000 1. ทราบจำนวน
ชนิดของฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำ
เจาพระยาและ
แนวทางการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. เก็บรวมรวม
ตัวอยางฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำ
เจาพระยาเพ่ือ
จัดทำพิพิธภัณฑ
ฟองน้ำน้ำจืดใน
ประเทศไทย 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ     
หรือตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

310,000 1. ทราบจำนวน
ชนิดของฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำ
สะแกกรังและ
แนวทางการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. เก็บรวมรวม
ตัวอยางฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำ
สะแกกรังเพ่ือ
จัดทำพิพิธภัณฑ
ฟองน้ำน้ำจืดใน
ประเทศไทย 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ     
หรือตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ภายในประเทศ
หรือตางประเทศ 

345,000 1. ทราบจำนวน
ชนิดของฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำปา
สักและแนว
ทางการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. เก็บรวมรวม
ตัวอยางฟองน้ำน้ำ
จืดในลุมน้ำปาสัก
เพ่ือจัดทำ
พิพิธภัณฑฟองน้ำ
น้ำจืดในประเทศ
ไทย 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ     
หรือตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

335,000 1. ทราบจำนวน
ชนิดของฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำทา
จีนและแนว
ทางการใช
ประโยชนอยาง
ยั่งยืน 
2. เก็บรวมรวม
ตัวอยางฟองน้ำ
น้ำจืดในลุมน้ำทา
จีนเพ่ือจัดทำ
พิพิธภัณฑฟองน้ำ
น้ำจืดในประเทศ
ไทย 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการ     
หรือตีพิมพ
ผลงานวิจัยใน
วารสารวิชาการ
ภายในประเทศหรือ
ตางประเทศ 

  หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 

F1A2 3. โครงการความ
หลากหลายทางชีวภาพใน
แนวปะการังบริเวณ เมือง  
3 อาว อำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ: แนว
ทางการอนุรักษและใช

แนวปะการังบริเวณ
เมือง 3 อาว อ.เมือง จ.
ประจวบคีรีขันธ  
(เกาะหลัก เกาะไหหลำ 
เกาะรม เกาะแรด 
เกาะอีแอน เกาะ
เหล่ือม เกาะพิง เกาะ

  380,000 1. สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เกาะหลัก เกาะ
ไหหลำ เกาะรม 

380,000 1. สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เกาะหลัก เกาะ
ไหหลำ เกาะรม 

450,000 1. สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ
เกาะอีแอน เกาะ
เหล่ือม เกาะพิง 

450,000 1. สำรวจความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ
เกาะอีแอน เกาะ
เหล่ือม เกาะพิง 

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ประโยชนจากทรัพยากร
ทองถิ่นอยางยั่งยืน 

พัง เขาลอมหมวก เขา
คลองวาฬ) 

 

เกาะแรด และ 
เขาลอมหมวก 
2. แนวทางการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
แนวปะการัง
บริเวณเมือง 3 
อาวอยางยั่งยืน 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยแก
หนวยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

เกาะแรด และ 
เขาลอมหมวก 
2. แนวทางการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจากแนว
ปะการังบริเวณ
เมือง 3 อาวอยาง
ยั่งยืน 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยแก
หนวยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

เกาะพัง และเขา
คลองวาฬ  
2. แนวทางการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
แนวปะการัง
บริเวณเมือง 3 
อาวอยางยั่งยืน 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยแก
หนวยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่ 
เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น    

เกาะพัง และเขา
คลองวาฬ  
2. แนวทางการ
อนุรักษและใช
ประโยชนจาก
แนวปะการัง
บริเวณเมือง 3 
อาวอยางยั่งยืน 

3. เผยแพรผล 
งานวิจัยแก
หนวยงานและ
ประชาชนในพ้ืนที่
เพ่ือเสริมสราง
จิตสำนึกในการ
อนุรักษทรัพยากร
ทองถิ่น 

  รวม  3  โครงการ  486,000  890,000  925,000  985,000  650,000   
F1A3 1. การจัดทำสวน

พฤกษศาสตร 
มทร.กรุงเทพ 50,000 เพ่ิมชนิดของพืช

สมุนไพรภายในสวน
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 

50,000 ทำเสนทางการ
สำรวจพืชสมุนไพร
ภายในสวน
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพ 

50,000 ศึกษาการใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพรในสวน
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชทางดาน
สปา 

50,000 ศึกษาการใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพรในสวน
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชทางดาน
อาหาร 

50,000 ศึกษาการใช
ประโยชนจากพืช
สมุนไพรในสวน
พฤกษศาสตร
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ เพ่ือนำมา
ประยุกตใชทางดาน
งานประดิษฐ 

หัวหนาโครงการ: 
ผศ. วิชัย พรมาลัย
รุงเรือง และ ผศ.ภาณุ
ภัทร ตางาม 

  รวม  1  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F2A4 1. งานอนุรักษและใช

ประโยชนทรัพยากรทั้ง 3 
ฐาน ที่ไดจากการสำรวจ
เก็บรวบรวม : โครงการ
การศึกษาชนิดพันธุและ
ชีพลักษณของส่ิงมีชีวิต
ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยและ
เขตพ้ืนที่ภายในรัศมี 50 
กม. ของมทร.กรุงเทพฯ 

ดำเนินการในเขตพ้ืนที่ 
4 บริเวณ ไดแก  
1) พ้ืนที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ  
2) เขตสาทร  
3) เขตคลองเตย       
4) เขตบางคอแหลม 

 

150,000 1.มีขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช และการ
จัดการ
ส่ิงแวดลอมทาง
ชีวภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินการภายใต

150,000 1.มีขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช และการ
จัดการส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพ เพ่ือ
สนับสนุนการ
ดำเนินการภายใต
นโยบาย

150,000 1.มีขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการ
อนุรักษพันธุกรรม
พืช และการ
จัดการส่ิงแวดลอม
ทางชีวภาพ ใน
เขตพ้ืนที่เขตสาทร 
2. นำส่ิงมีชีวิตที่
สำรวจพบไป

150,000  1.มีขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ือใชใน
การอนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทาง
ชีวภาพ ในเขต
พ้ืนที่เขต
คลองเตย 

150,000 1.มีขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือใชในการ
อนุรักษ
พันธุกรรมพืช 
และการจัดการ
ส่ิงแวดลอมทาง
ชีวภาพ ในเขต
พ้ืนที่เขตบางคอ
แหลม 

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. ฤทัยรัตน  
สุทธิสุวรรณ 



หนา 1048                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ก. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

 นโยบาย
มหาวิทยาลัยสี
เขียว 
2. นำส่ิงมีชีวิตที่
สำรวจพบไปศึกษา
การนำไป
ประยุกตใชทางดาน
ตางๆ 

มหาวิทยาลัยสี
เขียว 
2. นำส่ิงมีชีวิตที่
สำรวจพบไปศึกษา
การนำไป
ประยุกตใชทางดาน
ตางๆ 

ศึกษาการนำไป
ประยุกตใช
ทางดานตางๆ 

 

2. นำส่ิงมีชีวิตที่
สำรวจพบไป
ศึกษาการนำไป
ประยุกตใช
ทางดานตางๆ 

 

2. นำส่ิงมีชีวิตที่
สำรวจพบไป
ศึกษาการนำไป
ประยุกตใช
ทางดานตางๆ 

 

  รวม  1  โครงการ  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000   
F2A5 1. โครงการจัดทำ

ฐานขอมูลที่เก่ียวของกับ
ทรัพยากรทาง ชีวภาพ 
กายภาพ ภูมิปญญา และ
วัฒนธรรม โดยรวบรวม
ขอมูลที่เก่ียวกับฐานขอมูล
พรรณไม ฐานขอมูลพรรณ
สัตว ฐานขอมูลจุลินทรีย
และฐานขอมูลการใช
ประโยชนในรูปแบบของ
ไฟลดิจิทัล 

มทร.กรุงเทพ 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร.ดิเรก บุญธรรม 

  รวม  1  โครงการ  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000   
F3A7 1. พิพิธภัณฑฟองน้ำน้ำจืด

ในประเทศไทย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

350,000 1.จัดเก็บตัวอยาง
ฟองน้ำน้ำจืด 
(ตัวอยางแหง/
ตัวอยางดอง/
สไลดถาวร) จาก
ผลการ
ดำเนินงานใน
กิจกรรมที่ 2 
และจากการ
ศึกษาวิจัยที่ผาน
มา ไมนอยกวา 
100 ตัวอยาง 

2. เพ่ือเปนแหลง
ศึกษาเรียนรูดาน
ฟองน้ำน้ำจืด

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 
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กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

สำหรับผูที่สนใจ 
เชน นักเรียน 
นักศึกษา นักวิจัย
และประชาชน
ทั่วไป 

 รวม 1 โครงการ          350,000   
F3A8 1. โครงการจัดทำหนังสือ

ฟองน้ำน้ำจืดในลุมน้ำภาค
กลาง 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

250,000 หนังสือฟองน้ำน้ำ
จืดในลุมน้ำภาค
กลาง จำนวน 
1,000 เลม 

  หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 

F3A8 2. โครงการจัดทำหนังสือ
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพในแนวปะการัง 
บริเวณเมือง 3 อาว 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

  ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เมือง 3 อาว 
อำเภอเมือง 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เมือง 3 อาว อำเภอ
เมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เมือง 3 อาว อำเภอ
เมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ 

350,000 หนังสือความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพในแนว
ปะการังบริเวณ 
เมือง 3 อาว 
จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ   
จำนวน 1,000 เลม 

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 

F3A8 3. การอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจำแนกชนิด
ของฟองน้ำน้ำจืดใน
ประเทศไทย 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

ไมใชงบ 
ประมาณ 

อยูระหวางการรอ
ขอมูลจากผลการ
ดำเนินโครงการ
ฟองน้ำน้ำจืดในลุม
น้ำภาคกลาง 

50,000 1. จำนวนผูเขา
รับการอบรม ไม
นอยกวา 15 คน 

2. ผูเขารับการ
อบรมสามารถนำ
ความรูที่ไดไป
ประยุกตใชได 

  หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. นิสิต เรืองสวาง 

F3A8 4. การจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการ 
อพ.สธ. 

หนวยงานที่เปนเจาภาพ
รวมจัดงานกับ อพ.สธ. 

400,000 เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ
(มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ) 

      400,000 เขารวมประชุม
วิชาการและจัด
นิทรรศการ 

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร. พิชามญชุ นอย
สุวรรณ 

F3A8 5. การจัดทำเว็บไซด
ประชาสัมพันธหนวยงาน 
(อพ.สธ.-มทร.กรุงเทพ) 

มทร.กรุงเทพ 50,000 ประชาสัมพันธ
ผลงานที่จัดทำ
โครงการ อพ.สธ. 

50,000 ประชาสัมพันธ
ผลงานที่จัดทำ

50,000 ประชาสัมพันธ
ผลงานที่จัดทำ

50,000 ประชาสัมพันธ
ผลงานที่จัดทำ

50,000 ประชาสัมพันธ
ผลงานที่จัดทำ

หัวหนาโครงการ: 
อ.ดร.กนกพร บุญทรง 



หนา 1050                                                                                                                                                                                           แผนแมบท อพ.สธ. - มทร.ก. ระยะ 5 ปทีเ่จ็ด (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2569) 
 

กิจ 
กรรม 

ชื่อโครงการ พ้ืนที่ดำเนินการ 
งบประมาณที่เสนอขอในแตละปงบประมาณ (บาท) ตามแผนแมบทระยะ 5 ปที่เจ็ด (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2569) 

หมายเหต ุ
2565 เปาหมาย 2566 เปาหมาย 2567 เปาหมาย 2568 เปาหมาย 2569 เปาหมาย 

ในป 2565 โครงการ อพ.สธ.
ในป 2566 

โครงการ อพ.สธ.ใน
ป 2567 

โครงการ อพ.สธ.ใน
ป 2568 

โครงการ อพ.สธ.
ในป 2569 

F3A8 6. การจัดทำเอกสาร
เผยแพรโครงการ อพ.สธ.-
มทร.กรุงเทพ 

มทร.กรุงเทพ 50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  หัวหนาโครงการ: 
อ.อนัญญา ไทยบุญ
นาค 

 รวม 6 โครงการ  500,000  100,000  100,000  400,000  850,000   
 รวม 6 กิจกรรม 

13 โครงการ 
 1,236,000  1,240,000  1,275,000  1,635,000  2,100,000   

 
 
 
 
 
คำอธิบายเพ่ิมเติม 
F: Frame กรอบการดำเนินงาน ประกอบดวย  F1 กรอบการเรียนรูทรัพยากร F2 กรอบการใชประโยชน F3 กรอบการสรางจิตสำนึก 
A: Activity กิจกรรม ประกอบดวย   A1 กิจกรรมปกปกทรัพยากร A2 กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากร A3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
                                            A4 กิจกรรมอนุรักษและใชประโยชนทรัพยากร A5 กิจกรรมศูนยขอมูลทรัพยากร A6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
                                            A7 กิจกรรมสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากร A8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากร 
 
 


